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Dolinečka uvedla pořad Staroměstská lokálka

Chlapci a děvčata z Dolinečky II a s Annou Chlupovou ve vystoupení U uherských hranic. 
Foto: Milan Kubíček

Dolinečka I.                        Foto: Ing. Pavel Vrána

Dětský folklorní soubor Doli-
nečka připravil nový pořad 
s názvem Staroměstská lokál-
ka. V pátek 23. května se usku-
tečnily ve Společensko-kultur-
ním centru ve Starém Městě dvě 
vystoupení. První odpoledne  
v 16 hodin a druhé pak večer  
v 19 hodin. Ale již o den dříve, ve 
čtvrtek 22. května, se Dolinečka 
představila dětem z mateřských 
škol a ze základní školy, kdy jim 
krásné vystoupení o staroměst-
ské lokálce předvedla v rámci 
výchovných koncertů pro školy.

Samotný pořad byl malou osla-
vou železnice, kdy první vlak při-
jel do Starého Města 27. března 
1841. Od té doby je železná dráha 
nedílnou součástí života našich 
obyvatel. V pořadu se předsta-
vily čtyři skupinky Dolinečky, 
seminář s vedoucími Simonou 
Miskovičovou a Adam Borusí-
kem a trojice cimbálových muzik 
ZUŠ, Bálešáci a Rubáš. Odpo-
ledního koncertu se zúčastnil 
starosta Josef Bazala, který všem 
účinkujícím dětem, a především 
jejich vedoucím, poděkoval za 
krásný kulturní zážitek. Atmosfé-
ru vystoupení Vám přiblížíme ve 
fotoreportáži na straně 2.

Milan Kubíček
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Fotoreportáž z vystoupení Dolinečky

S panem výpravčím jsme se vydali vlakem na cestu krajinou. 
Foto: Ing. Pavel Vrána
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Dolinečka III se sešla U sklépka. 
Foto: MK

Lokálka projíždí krajinou v podání Dolinečky IV. 
Foto: MK

Cimbálová muzika ZUŠ. 
Foto: Milan Kubíček

Diváci tleskají dětem při odpoledním vystoupení Dolinečky. 
Foto: MK

Starosta Josef Bazala poděkoval vedoucím Dolinečky kytičkami růží. 
Foto: Ing. Pavel Vrána

Děti si své vystoupení užívaly. 
Foto: Milan Kubíček

Společný závěr všech skupin Dolinečky a cimbálových muzik. 
Foto: MK
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Letecký snímek Starého Města a části Uherského Hradiště. 
Foto: Jiří Šicha

U S N E S E N Í
ze 79. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 28. 05. 2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 pronájem nebytového prostoru - 
skladu o výměře 6 m2 v domě s pečova-
telskou službou ve Starém Městě, Vele-
hradská 1707, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Antonínu Slavíkovi, 
bytem Staré Město, Velehradská 1707, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 548 Kč/rok, 
za účelem skladu. Nájem je osvobozen 
od DPH.
1.3 společnosti SEADD, s. r. o., hlav-
ní provozovna Staré Město, Zerzavice 
1056 změnu předmětu nájmu u smlou-
vy o nájmu ze dne 26. 3. 2012 – snížení 
výměry části pronajímaného pozemku 
p. č. 240/467 ostat. plocha/manipulační 
plocha na 363 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hrad..od 01. 07. 2014 z důvodu nevyuží-
vání pozemku.
1.4 společnosti Školní hospodářství,  
s. r. o, Staré Město, Velehradská 1469 
změnu předmětu nájmu u smlouvy o ná-
jmu ze dne 11. 12. 2013 – snížení výměry 
části pronajímaného pozemku p. č. 7095 
orná půda na 20.813 m2 v lokalitě Zadní 
kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od 01. 08. 2014 z dů-
vodu zahájení sanačních prací v rámci 
projektu „Revitalizace lokality „Spaliště“,  
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiš-
tě“, jehož investorem je společnost REC 
Group s. r. o., Staré Město, Brněnská 
1372, IČ 25548034. 

1.5 pronájem části pozemku p. č. 233/7 
ost. plocha o výměře 10 m2 v lokalitě Tráv-
ník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Jiřímu 
Kamasovi a paní Lence Kamasové, bytem 
Staré Město, Sées 275, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem zajištění 
přístupu do zahrady. Nájem je osvobozen 
od DPH.
1.6 pronájem pozemku p. č. 722/6 zahra-
da o výměře 1.048 m2 a části pozemku p. č. 
st. 1498 o výměře cca 100 m2, vše v lokalitě 
Na Čerpárni ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu Martinu 
Vrzalovi, bytem Uh. Hradiště, Sadová 987, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny  půdy  
v  daném k. ú. za jeden ha a jeden rok 
nájmu, za účelem zemědělského obhospo-
dařování – zahrady včetně výsadby okras-
ných a ovocných stromů. Nájem je osvo-
bozen od DPH.
Na pronajatém pozemku nebude vybu-
dována žádná stavba. Při ukončení nájmu 
nebude poskytnuta žádná náhrada za 
porosty včetně trvalých na tomto pozem-
ku.
1.7 výpůjčku části pozemku p. č. 129/2 
ostat. plocha/zeleň o výměře cca 250 m2 
v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti Lidl Česká republika, v. o .s., Nárožní 
1359/11, Praha 5, IČ 26178541, na dobu 
určitou od 01. 06. 2014 do dokončení stav-
by dětského hřiště, za účelem bezplatné 
realizace dětského hřiště dle projektu.

1.13 Smlouvu 
o zajištění zpětné-
ho odběru a využití 
odpadů z obalů č. 
OS201420000221 
a Dodatek č. 1 
k této smlouvě 
mezi městem Sta-
ré Město a firmou 
EKO-KOM, a. s., se 
sídlem Na Pankrá-
ci 1685/17, 140 21 
Praha 4.
2.3 zadávací pod-
mínky veřejné 
zakázky malého 
rozsahu na stavební 
práce akce Místní 
komunikace ulice 
Zelnitiusova Staré 
Město.

2.4 projektovou dokumentaci na akci 
VO Staré Město, ulice Zelnitiusova.
2.5 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Event centrum u Památníku Velké 
Moravy důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.
2.6 návrh interiéru akce „Event cent-
rum u Památníku Velké Moravy – vyba-
vení interiéru“.
2.7 zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky akce „Event 
centrum u Památníku Velké Moravy – 
vybavení interiéru“.
2.8 návrh interiéru akce Modernizace 
Azylového domu svatého Vincence ve 
Starém Městě.
2.9 zadávací podmínky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodávky akce 
Modernizace Azylového domu svatého 
Vincence ve Starém Městě – vybavení 
interiéru.
2.10 Smlouvu o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR 
D-2014/0159/OKP na akci Revitalizace 
ulice Nádražní ve Starém Městě a pově-
řuje p. Josefa Bazalu, starostu města 
k podpisu této smlouvy.
3.1 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč 
Obecně prospěšné společnosti Střed-
ní  odborné školy a Gymnázia Staré 
Město na organizační zajištění výstavy 
Zahrada Moravy 2014.
3.2 finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč 
přípravnému výboru  slavností bratrstva 
Čechů a Slováků na Javořině, zastoupe-
nému Milošem Kozumplíkem, předse-
dou, na uspořádání tradiční červencové 
slavnosti a setkání na Velké Javořině na 
konto slavností vedeného při Klubu kul-
tury Uherské Hradiště, Hradební 1198.
3.3 termíny svatebních obřadů na II. 
pololetí 2014 takto: 19. 07., 09. 08., 06. 
09., 18. 10., 15. 11., 13. 12.
5.1 odpis nedobytné pohledávky ve výši 
209 Kč za nájem pozemku pro vybudo-
vání přístřešku před vstupem do rodin-
ného domu č. p.1143, tento stavební 
záměr nebyl realizován.
5.2 odpis pohledávek ve výši 4.143 Kč 
za umístění odpadu ve sběrném dvoře 
z důvodu změny předpisů plateb.
6.2 výzvu k podání nabídky na dodávku 
„Generelu dopravy měst Uherské Hra-
diště, Staré Město a Kunovice“. Zadava-
telem této zakázky je město Uh. Hradiš-
tě.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.10 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 4548/1 ostat. plo-
cha  o výměře cca 26 m2 v lokalitě Obilní 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Anto-

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

nínu Malinkovi a paní Jarmile Malinko-
vé, společně bytem Staré Město, Obilní 
čtvrť 331, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.
1.11 schválit převod majetku – prodej 
kanalizací ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště: 

Vodohospodářské zařízení lokalita
• kanalizace – STOKA AIVa7-1 
ul. Za Mlýnem délka 168,68 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-3-3S
ul. Luční čtvrť délka   80,65 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1S 
ul. Luční čtvrť délka 200,50 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1aS
ul. Luční čtvrť délka 86,19 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1bS 
ul. Luční čtvrť délka   30,08 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1cS
ul. Luční čtvrť délka 15,34 m
• kanalizace – STOKA AIVa5D
ul. Východní délka 331,69 m
• kanalizace – STOKA AIVa5OD
ul. Východní délka 74,97 m
• kanalizace – STOKA AIVa
ul. Huštěnovská délka 175,55 m
• kanalizace – STOKA AIVa5
ČS Shell Czech Rep. délka 61,44 m
• kanalizace – STOKA AIVj-4
ul. Finská čtvrť délka 121,58 m
• kanalizace – STOKA AIVj-4-1 
ul. Finská čtvrť délka 10,10 m
• kanalizace – STOKA AIVa6-1-1
náměstí Hrdinů délka 253,50 m
• kanalizace – STOKA AIVc4
ul. Brněnská délka 621,58 m
• kanalizace – STOKA IVi
ul. Brněnská délka 80,57 m
• kanalizace – STOKA AIVi-3
ul. Brněnská délka 50,02 m

• kanalizace – STOKA AIVc10
ul. Spojovací,
ul. Sochorcova délka 141,77 m
• kanalizace – STOKA AIV11-4
ul. Alšova délka   95,45 m
• kanalizace – STOKA AIVc
ul. Tyršova,
Kopánky, Salašská délka 907,78 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1
ul. Bratří Mrštíků délka 295,23 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1-1
ul. Krátká délka 59,57 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1-2
ul. Janáčkova délka 63,21 m
• kanalizace – STOKA AIVc11
ul. Salašská délka 67,15 m
• kanalizace – STOKA AIVc12
ul. Janáčkova, 
Kopánky délka 421,47 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-1
ul. Komenského délka   93,46 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-2
ul. Janáčkova délka   39,00 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-3
ul. Komenského délka   97,50 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-4
ul. Mahenova délka 122,28 m
• kanalizace – STOKA AIVc13
ul. Sadová délka 147,66 m
• kanalizace – STOKA AIVi-1
ul. Seifertova,
Škroupova délka 170,59 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1-1A
ul. Klukova délka   35,13 m
• kanalizace – STOKA AIVj-5
ul. Finská čtvrť, 
Bratří Mrštíků délka 29,30 m
akciové společnosti SVK Uh. Hradiště, Za 
Olšávkou 290, IČ 49453866.

Hodnota převáděného kanalizačního 
zařízení dle znaleckého posudku č. 5892-
109/2014 ze dne 25. 03. 2014 zpracovaného 
společností VEGA Uh. Hradiště, a. s., Uh. 

Hradiště, Hradeb-
ní 1250 na ocenění 
nepeněžitého vkla-
du je 7.896.000 Kč.

N e p e n ě ž i t ý m 
vkladem bude 
zvýšen základní 
kapitál společnos-
ti Slovácké vodár-
ny a kanalizace,  
a. s., Uh. Hradiště 
a počet akcií měs-
ta bude navýšen 
o 7.896 akcií. Město 
Staré Město bude 
vlastníkem 34.665 
akcií, což činí 4,13 % 
z celkového počtu 
akcií. 

III.  souhlasila

1.12 s umístěním energetického zařízení 
a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Velehradská, vedení NN“, 
umístění vedení NN v délce cca 42 m, 
pilíř SS 1 ks, na pozemcích p. č. 4539/9, 
6055/3, 4539/10 a 6192  ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění vedení NN 
a pilíře. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2014 pla-
tí částka 20 Kč/m2 a rok. 
1.14 s umístěním energetického zaříze-
ní a zřízením úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, kab. 
ved. VN, Manhattan Develop“, umístění 
distribuční soustavy – podzemní kabel 
VN 22kV na pozemku p. č. 6068/153  ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění vedení NN 
a pilíře. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2014 pla-
tí částka 20 Kč/m2 a rok. 
1.15 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti WSP GROUP, 
a. s., Brno - Komárov, Pompova 595, IČ 
26929449 na právo umístění přípojky 
vodovodu, kanalizace a plynu na pozem-
cích p. č. 5175/1, 4522/2 a 3582/22 ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby 
skladové haly na pozemku p. č. 497/3 ve 
vlastnictví společnosti WSP GROUP, a. s.  
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
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V pondělí 12. května starosta Josef Bazala přijal na radnici delegaci 
studentů a učitelů z partnerského města Tönisvorst. Na snímku společně 
s Mgr. Helenou Hlavačkovou ze SOŠ a Gymnázia Staré Město a němec-
kou učitelkou Saskií Hellfeier. 

Foto: Milan Kubíček
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provozování, údržby a oprav přípojek 
vodovodu, kanalizace a plynu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2014 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 
Přípojky vodovodu, kanalizace a ply-
nu na pozemcích p. č. 5175/1, 4522/2 
a 3582/22 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, budou vybudovány v termínu do  
31. 12. 2014 z důvodu revitalizace ulice 
Nádražní ve Starém Městě. 
3.4 s použitím znaku města Staré Město 
na  propagačních materiálech a webo-
vých  stránkách  občanského sdružení  
AUXIMA  k   prezentaci města v rámci 
konání filmového a osvětového festivalu 
Prolínání 2014 dne 23. 06. 2014.

IV. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Zastavovací studie areálu 
Školního hospodářství s. r. o. - veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby. Nej-
vhodnější nabídku předložil uchazeč 
GG ARCHICO a. s., Zelené nám. 1291, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Základní škola č. p. 1720  
rekonstrukce kotelny ZŠ - veřejná zakáz-
ka malého rozsahu na stavební  práce.  
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč 
VTP PELKA s. r. o., Velkomoravská  
1164, 686 03 Staré Město, IČ 26908743.

V. určila
2.7 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky 
akce „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy – vybavení interiéru“ tyto doda-
vatele: HOČ Truhlářství, Staré Město, 
Nábytek Bobík, s. r. o., Hluk, TOPOS-T, 
s. r. o., Staré Město, Jiří Horehleď, Na 
Drahách 882, Kunovice, Ladislav Pro-
středník, K. Světlé 1045, Staré Město.
2.9 vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na dodáv-
ky akce Modernizace Azylového domu 
svatého Vincence ve Starém Městě 
– vybavení interiéru tyto dodavatele: 
HOČ Truhlářství,  Staré Město, Nábytek  
Bobík,  s. r. o., Hluk,  TOPOS-T,  s. r. o.,  
Staré Město, Jiří Horehleď, Na Drahách 
882, Kunovice, Libor Škopík, Vyšehrad-
ská 624, Hluk.

VI. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o společ-

ný územní souhlas a souhlas s provede-
ním ohlášeného stavebního záměru dle  
§ 96 a § 104 stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.
4.2 vyjádření města k žádosti o společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení 
dle § 94a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.
6.3 informaci ředitele Základní školy Sta-
ré Město o současném stavu střechy a sou-
visejících konstrukcí budovy č. p. 715.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit záměr na pronájem částí 
pozemku p. č. 240/401 orná půda o cel-
kové výměře cca 7.000 m2 v lokalitě Nivy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.

1.8 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. st. 22/4 zast. plo-
cha a nádvoří/zbořeniště  o výměře 451 
m2 v lokalitě ulice Hradišťská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 
1.9 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej pozemku: 
p. č. st. 1616/7 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 253 m2

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

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

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

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

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

p. č. 6046/270 ostatní plocha 

o výměře 244 m2

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

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

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

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

p. č. 6046/334 ostatní plocha 
o výměře 296 m2

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

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

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

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

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

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

vše v areálu Doliny ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 

2. Odboru finančnímu 
2.5 připravit rozpočtové opatření  
u akce Event centrum u Památníku Vel-
ké Moravy.

3. Starostovi
6.1 ve spolupráci s tajemníkem zpra-
covat ekonomické podmínky a veřejno-
právní smlouvu mezi obcí Huštěnovice 
a městem Staré Město v oblasti výkonu 
činnosti Městské policie Staré Město na 
území obce Huštěnovice.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Fotografie studentů z Tőnisvorstu v obřadní místnosti na radnici. 
Foto: Milan Kubíček



6 Zprávy z radnice

Modernizace Azylového domu svatého Vincence

Dne 2. května byla zahájena modernizace Azylového domu svatého Vincence. Tento projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operač-
ního programu Střední Morava. Na snímku starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina 
při kontrole staveniště 3. června. 

Foto: Milan Kubíček

Město Staré Město je příjemcem dota-
ce projektu Modernizace Azylového 
domu svatého Vincence ve Starém Městě 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, prioritní osa 2 Integro-
vaný rozvoj a obnova regionu, oblast 
podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast 
podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních služeb. 

Cílem projektu je realizovat moder-
nizaci tohoto azylového domu a rekon-
struovat vnitřní a vnější vybavení, včetně 
technického.

Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou 
se výrazně zvýší kvalita technického zá-
zemí služby (vybavení, hygiena), odstra-
ní se bariérovosti zařízení (bezbariérový 
přístup) a stoupne míra soukromí uži-
vatelů (menší počet uživatelů na pokoji). 
Stavební práce budou spočívat v odstra-
nění konstrukce krovu, střešního pláště 
a stropů všech částí budovy. Dojde k vy-
budování nového stropu v jedné úrovni, 
vyzdění nosných obvodových stěn ve  
2. nadzemním podlaží včetně železobeto-
nových věnců a realizaci zastřešení včetně 
podhledů. Vnitřní dispozice bude prove-
dena vyzděním příček, nové schodiště do 
2. nadzemního podlaží bude dvouramen-
né železobetonové. Proběhne sanace stá-
vajících základů (podbetonování) a pod-
řezání obvodového zdiva.

Dále dojde k zateplení objektu a k po-
kládce nových podlah, nášlapné vrstvy 
budou provedeny dle účelu místností. 
Jedná se především o keramickou dlažbu 
na chodbách, hygienickém zázemí, ku-
chyni a skladech. V ostatních prostorech, 
jako jsou pokoje, společenské místnosti 
a kanceláře, bude položeno PVC pro vy-
soké zatížení. Okna a venkovní dveře jsou 
navržena plastová, vnitřní dveře dřevěné 
do ocelových zárubní. 

Celý objekt bude vybaven novým ná-
bytkem.

Azylový dům svatého Vincence ve Sta-
rém Městě, zřizovaný Oblastní charitou 
Uherské Hradiště, zajišťuje služby (dle 
zákona č. 108/2006 Sb.) pro cílovou sku-
pinu mužů ve věku 18 až 80 let. Doposud 
poskytoval celkem 30 lůžek v 6 pokojích, 
počet pokojů se rekonstrukcí zvýší na 12. 
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Nadále budou poskytovány základní služ-
by, jako je ubytování, stravování, možnost 
provedení osobní hygieny, praní a žehlení 
prádla a další služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Cíle projektu jsou 
v souladu se strategickými cíli Zlínského 
kraje a Azylovým domem svatého Vincen-
ce, tj. přímá pomoc potřebné skupině osob. 
Realizací klíčových aktivit získává uživatel 
služby, podmínky a rovné příležitosti pří-
stupu ke vzdělání, zaměstnání a plnému ná-
vratu do společnosti.

Cíle projektu jsou vázány na tyto strate-
gické dokumenty:

• Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 až 
2014

• Regionální operační program regionu 
soudržnosti Střední Morava

Rekonstrukci Azylového domu sv. Vin-
cence byl věnován den otevřených dveří 
konaný dne 13. listopadu 2013, dále bude 
prezentována v září na Dnu charity.  Tato 
akce je průběžně prezentována na jednáních 
pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší 
v rámci aktivit komunitního plánování ORP 
Uherské Hradiště. 

Stavební práce byly zahájeny 2. května, 

ukončeny budou 31. května 2015.
Celkové výdaje projektu jsou 

13 004 413 Kč, z toho dotace z ROP 
bude v předpokládané výši 70 %, tj. 
9 103 089 Kč, vlastní podíl města Staré 
Město je 3 901 324 Kč.

Josef Bazala, starosta

Již jen historická fotografie nám připomí-
ná podobu objektu, kde v minulosti sídlila 
mateřská škola a potom azylový dům. 

Foto: Milan Kubíček



7Společenská kronika

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI
Muži a ženy ročníku 1953/1954, kte-

ří navštěvovali staroměstskou základní 
školu v letech 1960 – 1969, se sešli na 
společné oslavě v sobotu 24. května. 
Odpoledne se konala mše v kostele  
sv. Michaela za živé a zemřelé šedesát-
níky, po skončení bohoslužby uctili pa-
mátku zemřelých na hřbitově. V 15:30 
bylo naplánováno slavnostní přijetí 
na radnici starostou Josefem Bazalou.  
K dobré pohodě vyhrávali houslisté 
z Cimbálové muziky Bálešáci. Starosta 
přítomné seznámil s nejnovějším dě-
ním ve Starém Městě a poděkoval jim 
za účast na tomto setkání. Následoval 
zápis do Pamětní knihy města, společ-
ný přípitek a fotografování před radnicí. 
Z městského úřadu pak všichni odešli 
do sálu SKC - sokolovny, kde měli za-
jištěno posezení a oslavu svého jubilea. 
Kolektiv Radka Juřeny z městské jídelny 
Za Radnicí se o ně skvěle postaral.     

Milan Kubíček Do Pamětní knihy se zapisuje Jiří Pavlica, za 
ním Jaroslav Hastík.                          Foto: MK

Bývalá třída 9. B na setkání 45 let od ukončení základní školy. 
Foto: MK

Setkání se zúčastnilo 22 mužů a žen z třídy 9. A. 
Foto: Milan Kubíček

Třída 9. C u staroměstské radnice, kde proběhlo přijetí starostou města. 
Foto: MK

Jubilantům zahráli Ondřej Bazala (vlevo) a Ing. Tomáš Vavřík. 
Foto: Milan Kubíček 
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Starosta Josef Bazala při proslovu. 
Foto: MK



8 Farní sloupek

Z naší farnosti VZPOMÍNKA

Upozornění:  Ve dnech pondělí 21. 7. - sobota 26. 7. 2014 se bude 
v našem kostele sv. Michaela malovat. Proto se v těchto dnech 

nebudou konat bohoslužby ani pohřby z kostela.
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Dne 23. června 
jsme vzpomenuli prv-
ní výročí úmrtí naše-
ho manžela, tatínka, 
dědečka, pradědečka, 
pana Antonína Hučíka. 
Za tichou vzpomínku 

děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 15. července 
by se dožil náš tatínek  
a dědeček pan Fran-
tišek Stašek 100 let 
(bývalý malíř a natě-
rač). Se vzpomínkou  
a úctou vzpomínají dce-

ry Jarmila, Pavla, Věra a syn František  
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte prosím s námi. 

Odbočíme-li na konci náměstí Hrdinů k bráně na hřbitov, míjíme ve skromné zele-
ni pomník s plačící slováckou matkou a dětmi pod kamenným křížem, věnovaným 
Staroměšťany svým padlým v 1. světové válce, která před 100 lety zasáhla Evropu  
a pak Asii i Afriku. Hned začátkem zimy r. 1914 se v naší obci objevili první uprchlíci 
ze Zakarpatské Ukrajiny - Haliče. Několik set staroměstských mužů (mobilizace se 
nakonec týkala ročníků 1865 – 1900) muselo narukovat na frontu, z nich ve válce 
padlo nebo zemřelo následkem válečných útrap asi 101 mužů, jejichž těla spočinula 
v ruské, srbské či italské půdě. Nemalá část staroměstských mužů se dostala do zajetí 
nebo zběhla a vstoupila do Čs. legií.  Mnozí další byli poznamenaní následky zranění 
či infekčních nemocí, všichni pak si odnesli hrůzyplné duševní prožitky. Pomník 
u hřbitova, věnovaný všem padlým v 1. světové válce, byl zbudován ze sbírek mezi 
pozůstalými, spoluobčany a obcí a odhalen v r. 1923. Na pietně obnoveném pomníku 
jsou osazeny fotografie některých padlých a vypsána jména těchto synů, bratrů, otců. 
Ale nebyli to jediné oběti. Válka přinesla do rodin, kde na místo chybějících mužů, 
musely nastoupit do těžkých polních prací ženy, děti a starci, zbídačení chorobami 
a strádáním. 92 letý pan Josef Vaněk dodnes vzpomíná, jak jeho otec odjel po válce 
na východní frontu na historické území Haliče (část dnešního Polska) hledat hrob 
svého padlého nadějného syna Matouše, studenta hradišťského gymnázia. Neje-
den z nás pamatuje něco  
z vyprávění dědů a pradě-
dů, kteří se vrátili z fronty – 
východní, balkánské a ital-
ské (zejména o bitvě u Soči 
a na Piavě). Tato strašná 
válka, která přepsala mapu 
Evropy a předurčila celé 
20. století, dává stále vědět, 
jakým nesmírným Božím 
darem je mír a pokojné 
soužití lidí. Přesto války ve 
světě neustávají. Proto kéž 
se všichni lidé dobré vůle 
modlí za mír: Bože, ať se 
tvůj hlas rozezní v srdcích 
všech mužů a žen, když  je 
voláš, aby se vydali cestou 
smíření a pokoje, a byli 
milosrdní, jako ty jsi milo-
srdný. A podle toho i jed-
nají ve smyslu Ježíšových 
slov: „Blahoslavení tvůrci 
pokoje, neboť oni budou 
nazváni Božími syny“ 

(Mt 5, 9) 

4. 7. 2014 Velehrad
- Dny lidí dobré vůle

7:00 mše svatá
16:30  mše sv. pro vozíčkáře
19:30  slavnostní koncert na nádvoří
23:00  půlnoční mše svatá
Pro rodiny s dětmi je u baziliky od  

10 do 19 hodin zábavný program. Orel zve 
na pingpongový turnaj od 9 do 17 h. v ZŠ 
a na fotbalové dovednosti pro veřejnost 
na hřišti pod záštitou Antonína Panen-
ky od 10 do 12 h. Prezentace Charity od  
10 hodin, zapojení do ručního přepiso-
vání bible. Od 15 h. se pobavíte na Odpo-
ledni pro děti s Michalem Nesvadbou, 
od 14 h. zažijete, jak Mladí fandí rodině 
s řadou zajímavých osobností a aktivit. 
Nechybí výstavy a také prezentace pro-
gramů církevních hnutí a komunit. 

Kyvadlová obousměrná doprava UH, 
SM - Velehrad je zajištěna od 17 do 23 h. 
(v 23 h. z Velehradu).

5. 7. 2014 Velehrad 
– Národní pouť ke cti 
sv. Cyrila a Metoděje

Mše sv. v bazilice v 6:30 h., v 7:30 h.  
v 8:30 hodin.

Slavnostní poutní mše sv. na nádvoří 
v 10:30 hodin.

Expozici Velehrad na křižovatkách 
evropských dějin si prohlédnete ve Vele-
hradském domě dům sv. Cyrila a Meto-
děje, podzemí baziliky a kapli Cyrilka.

Kyvadlová obousměrná autobusová 
doprava UH, SM - Velehrad je zajištěna 
od 6 do 17 hod.                                        SV

Mše svatá na památku obětí 1. světové války
Mše svatá na památku a za spásu obětí 1. světové války bude slavena v nedě-

li 27. července v 9:00 hodin. Po ní přejdeme průvodem k Památníku obětem  
1. světové války, kde v krátké pietní vzpomínce uctíme naše padlé bratry. Pře-
dem děkujeme Vám všem za účast!

SV
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Je středa 14. května, 11:50 hodin. 
Scházíme se ve vestibulu Základní 
školy Staré Město a vyrážíme na okres-
ní soutěž Hlídek mladých zdravotní-
ků do Uherského Hradiště. Čilý ruch 

v okolí Slovácké búdy nám dává tušit, 
že našich soupeřů oproti loňskému 
roku přibylo. Poměřit síly si přijelo de-
vět hlídek mladších dětí a čtyři hlídky 
starších. Nebude lehké uspět. Tušíme 
to a ještě před zahájením se pouštíme 
do spěšného shrnutí toho nejdůležitěj-
šího. 

Soutěž začíná vstupním testem zna-
lostí o stavbě lidského těla a zásadách 
poskytování první pomoci. Čeká nás 
pět stanovišť. Před družstvem mlad-
ších se otevírají dveře a hrnou se na 
ně první instrukce. V okolí Kauflan-
du došlo k autonehodě. Zraněný je 
muž a jeho šestileté dítě. To upadlo do 
bezvědomí se zástavou dechu i srdeč-
ní činnosti. Děti resuscitují. Vedou si 

Policisté poděkovali žákyním základní školy

Vítězství hlídek mladých zdravotníků
dobře. Muž utrpěl otevřenou zlomeninu 
pravého předloktí, zranění břicha s vnitř-
ním krvácením a řadu povrchových od-
řenin na levé ruce. Děti reagují pohotově 
a správně. Odměnou je jim vysoký po-
čet bodů v hodnotící tabulce. Na dalším 
stanovišti si losujeme tři poranění, která 
máme ošetřit pomocí šátku či obinadla. 
Daří se nám. Teď směřujeme k jednomu 
z vedlejších stolů, kde rozhodčí prověřuje 
hloubku našich znalostí z oblasti historie 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 
Bez větší ztráty bodů pokračujeme dále. 
Na stole leží obrázky bylin. Určujeme, 
která jejich část se sbírá a jaké zdravotní 

Hlídka městských strážníků Miroslav Nosek a Petr 
Hubáček odjela do budovy Základní školy Staré Měs-
to v Komenského ulici. Důvodem návštěvy školy bylo 
setkání policistů s trojicí dívek, které našly peněžen-
ku s finanční hotovostí i doklady a ztracenou věc bez-
prostředně odezdaly městským policistům. Nález byl 
předán majiteli. 

Děvčata si vysloužila naše poděkování a také sladkou 
pozornost. Jednalo se o Vendulu Manovou ze 7. A, kte-
rou ve škole baví fyzika, dále o Markétu Sedlářovou ze  
7. A, která má v oblibě matematiku a výtvarnou 
výchovu a nejmladší se jmenuje Kateřina Sazmová, 
chodí do 6. B a nejvíce ji zajímá matematika. K podě-
kování se připojuje i redakční rada Staroměstských 
novin.

Milan Kubíček

Družstva mladých zdravotníků ze Základní školy Staré Město skončila na prvním a druhém 
místě.  

Foto: PŠ

Hlídky čekalo postupně pět stanovišť. 
Foto: PŠ

Na snímku zleva velitel městské policie Miroslav Nosek, Vendula Manová, 
Markéta Sedlářová, Kateřina Sazmová a strážník Petr Hubáček. 

Foto: Milan Kubíček 

problémy umí léčit. Transport je tento-
krát disciplínou, u které se měří, za jak 
dlouhou dobu jsme schopni zraněné 
přenést do bezpečí a uložit je do správ-
né polohy odpovídající jejich povaze 
zranění. Soutěž končí. Opadá z nás na-
pětí, narůstá únava. Plni obav si jdeme 
po chvíli vyslechnout verdikt hlavní 
rozhodčí. Zněl pro nás velmi přízni-
vě. Skončili jsme na prvním a druhém 
místě. Odměnou vítěznému družstvu 
byl dort a postup do krajského kola ve 
Znojmě. Držte nám 6. června pěsti!

Ing. Petra Šáchová
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
V MŠ RASTISLAVOVA

Každoročně probíhá v mateřské škole Rastislavova výtvar-
ná soutěž pro rodiče a děti. V letošním roce jsme zvolili téma: 
Vyrábíme z odpadového materiálu. Celý měsíc duben nám děti 
nosily krásné práce. Vestibul školky zaplnily spousty robo-
tů, lodí, aut, květin. Všechny děti dostaly za odměnu diplom, 
drobné dárky, sladkost. Těšíme se na příští rok, co zajímavého 
děti s rodiči vytvoří a zároveň děkujeme všem rodičům, kteří 
s dětmi strávili příjemný čas při společném tvoření.

Milena Ulmannová

Kluci a dívky z mateřské školy Rastislavova se pochlubili svými 
výrobky z odpadového materiálu. Máme šikovné děti a především 
jejich rodiče!             Foto: MU

Přehlídku kroužků sledovali spokojení diváci.                  Foto: MK
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Koncert ZUŠ, pobočky Staré Město, se uskutečnil 29. května 
v divadelním sále společensko – kulturního centra. Jan Janík 
zahrál na trubku pochod od J. Clarka. 

Foto: Milan Kubíček

Kytarový kroužek začátečníci s učitelkou Marií Kraváčkovou. 
Foto: MK

GALERIE 2014
Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Sobota 28. června

POHNISA 
Turnaj rekreačních hráčů ve čtyřhře: stolní tenis – 
badminton
Začátek: 9:00 hod
Startovné: 50,- Kč/hráč

Čtvrtek 3. – neděle 6. července

LANPÁRTY
LanCraft Summer 2014
- hry StarCraft 2, Hearthstone a Dota 2

Pondělí 7. - pátek 11. července

SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO

MUZIKÁL 
Letní příměstský tábor pro budoucí tanečníky, zpěvá-
ky a herce od 6 do 18 let
více Info na 725 502 297

pátek 18. – neděle 20. července

LANPÁRTY 
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK QUIETUS-DAY
- CS 1.6, CS: GO, LOL - League of Legends
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GALERIE 2014 – přehlídka kroužků SVČ Klubko
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Když je zima, lidem se nechce z domova 
ven, když je moc horko, je to možná ještě 
horší. Přesto, že byly 8. června zazname-
nány rekordní teploty nad 30 C, diváci si 
cestu do Společensko - kulturního cent-
ra ve Starém Městě našli a sledovali pře-
hlídku kroužků SVČ Klubko, s názvem 
Galerie 2014, ve které se představily děti 
z tanečních, hudebních a pohybových 
kroužků. Je to až neuvěřitelné, ale děti 
mají možnost navštěvovat některý z 83 
kroužků, přičemž 18 se představilo přímo 
na Galerii. Také jsme viděli výstavku pra-
cí a výrobků šikovných chlapců a děvčat. 
Více již v naší fotoreportáži z akce. 

Jménem redakční rady Staroměst-
ských novin děkuji všem zaměstnancům 
a vedoucím kroužků z Klubka za celoroč-
ní vzornou spolupráci. Po prázdninách 
opět na viděnou na některé akci!

Milan Kubíček
Ředitelka SVČ Klubko Mgr. Monika Havlásková poděkovala vedoucím kroužků za přípravu 
dětí.                                                            Foto: Milan Kubíček

Exotická latina se divákům velmi líbila. 
Foto: Milan Kubíček

Mažoretky připravila k vystoupení Mgr. Martina Hrubošová. 
Foto: MK

Dívky zahrály na flétny.                  Foto: MKPřehlídku kroužků zahájil místostarosta Radoslav Malina, pořad s pře-
hledem moderoval Radim Černoch (vlevo)                            Foto: MK
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Soutěž tanečníků slováckého verbuňku
Na festival do Strážnice postoupili tři verbíři z Doliny

V sobotu 31. května jsme měli ve 
Starém Městě možnost sledovat slo-
vácký verbuňk, což je mužský sólový 
skočný tanec, který byl v roce 2005 
zapsán organizací UNESCO v pres-
tižním Reprezentativním seznamu 
nemateriálního kulturního dědictví 
lidstva. Podobné ocenění získaly svě-
tově známé tance, například španělské 

flamenco a jihoamerické tango.
Na oblastním kole soutěže verbířů 

ve Starém Městě se představilo 11 ta-
nečníků, které doprovázela Cimbálo-
vá muzika Bálešáci. Moderátor akce 
Josef Bazala postupně na podium po-

Slovácký verbuňk.                                                        Foto: MK

zval soutěžící: nejmladšího 
účastníka Patrika Matušinu 
(18) z Mařatic, Aleše Radu 
a Jakuba Jordána ze staro-
městského souboru Doli-
na, po nich se představili 
Kunovjané Roman Škrášek 
a Petr Pěcha. Potom jsme 
sledovali tanec nejvzdá-
lenějšího soutěžícího Mi-
chala Kmenty z Brankovic 
a také třetího zástupce Do-
liny Ondřeje Bazalu. Chvíli 
po něm zazpíval a zatančil 
mladší z bratrů Pěchových 
– Martin, a jako devátý 
František Silný z Huštěno-
vic, jinak člen souboru Hradišťan. Sou-
těžní přehlídku uzavřela dvojice Libor 
Příleský z Uherského Ostrohu a An-
tonín Žmola z Kněžpole, který tančí 
v souboru Kalina.

Následoval kulturní program, ve kte-
rém vystoupil Soubor písní a tanců Doli-
na. Tanečníci a tanečnice Doliny sklidili 
velký aplaus diváků, kteří zcela zaplnili 
divadelní sál a balkon sokolovny.

Krátce po 22 hodině proběhlo vy-
hlášení divácké soutěže. Přítomným se 
nejvíce líbil Antonín Žmola. Odborná 
porota v čele s Janem Maděričem pak 
rozhodla o nejlepším tanečníkovi. Stal 
se jím Petr Pěcha, druhý se umístil Aleš 
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Aleš Rada byl druhý nejlepší.         Foto: MK

Na oblastním kole soutěže verbířů ve Starém Městě se představilo 11 tanečníků. Na snímku: Patrik Matušina, Aleš Rada, Jakub Jordán, Michal 
Kmenta, Ondřej Bazala, Antonín Žmola, František Silný, Petr Pěcha, Martin Pěcha, Roman Škrášek, Libor Příleský. 

Foto: Milan Kubíček

Rada z Doliny a třetí František Silný. 
Na soutěž verbuňku, která bude sou-
částí Mezinárodního folklorního fes-
tivalu ve Strážnici, kromě trojice nej-
lepších, dále postupují Jakub Jordán 
s Ondřejem Bazalou z Doliny a Libor 
Příleský. A malou perličku na závěr. 
Loňský vítěz Aleš Rada se ve svých  
30 letech na staroměstské soutěži mezi 
třemi nejlepšími umístil již po dva-
nácté. Gratulujeme!

Tanečníci souboru Dolina tak 
budou mít na festivalu ve Strážnici 
hned tři želízka v ohni. Budeme držet 
palce!

Milan Kubíček
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Strnadova písnička cicicici – cií

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na červenec
	Červenec – úrody blíženec.
	Když dne ubývá, horka přibývá.
		Déšť na Prokopa – zmokne každá 

kopa.
		Na Markétu obyčejně těžké bouře 

přicházejí.
		O svatém Kamilu, slunce má největší 

sílu.
		Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou 

Vánoce.
	Do Jakuba zelíčko – po Jakubu zelí.
	Svatá Anna žito žala.
		Zvětšují-li na svatou Annu mravenci 

své hromady, lze očekávat tuhou zimu.

K tomu, aby uškodil, má dosti sil každý.
Když člověku vymizí ze života humor, tak už 
přestává veškerá sranda.
Život bez slavností – dlouhá cesta bez hos-
pod.
Směšné je všechno, co se děje někomu jinému.
Osel se líbí oslu, svině svini.
Důležité je štěstí, ještě důležitější je štěstí 
v neštěstí.
Mnozí lidé dosud nepochopili, jak velkým 
příjmem je šetrnost.
Dejte si pozor na to, co není.
Můžeš se rozpůlit – a vyčtou ti, že ses neroz-
čtvrtil.
Kdo ve dvaceti není dost zdráv, ve třiceti dost 
chytrý, ve čtyřiceti dost bohatý, ten už si do sta 
let nepolepší.

Samec strnada obecného má v létě sytě žlutou barvu hlavy. 
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Strnad obecný patří mezi naše nej-
známější pěvce. Zvláště samec je snad-
no rozpoznatelný. V létě má sytě žlutou 
hlavu a spodinu těla s olivově zeleným 
a červenohnědým zbarvením na hru-
di a červenohnědým čárkováním na 
bocích. Samice je méně výrazná a na 
podzim a v zimě se samec podobá 
samici. Strnad dorůstá délky 15,5 – 17 
centimetrů a váží 20 – 35 gramů. Před 

rozoráním mezí byl strnad obecný velmi 
častý v přírodě. V současnosti u nás žije 
jen zlomek původního počtu strnadů. 
Hnízdí na zemi nebo těsně nad ní a jeho 
hnízdo je často vypleněno a zničeno pre-
dátory. Známou písničkou cicicici – cií nás  
strnad potěší, na rozdíl od jiných pěvců, 
i v horkých letních dnech. 

Milan Kubíček

Čáp bílý v typickém postoji sleduje čilý 
dopravní ruch na hlavní křižovatce u radnice 
z lampy veřejného osvětlení. 

Foto: Marie Bajajová

Fotopostřehy

DEBATA V HOSPŮDCE
Dva staříčci meditují nad sklenicí 

točeného v pivnici U Mikešů. „Fano-
šu, jednáš-li s ničemy, nepřeháněj to 
s noblesou, měli by nás všechny za 
hlupáky.“

TAŤKA - FRAJER
Naštvaný děda nadává na fotbale 

Romanovi. „Proč si se loni v létě po 
diskotéce vloudil do našeho domu 
a udělal Nikolce malé dítě?“ „No 
pane, v tom kvaltu se větší udělat 
nedalo.“ „A jak to bude s placením? 
Holčička už má pět měsíců.“ „Kvůli 
tomu jste mě nemusel zastavovat. Já 
za to nic nechci.“ 

POCHYBNÁ DIAGNÓZA
Baví se dva podnikatelé v Lobby 

baru o propuštěných zaměstnancích. 
„Hnisavý odpor k práci a chronic-
ká žízeň jsou dvě nejtěžší diagnózy. 
Nedají se operativně odstranit.“

PI
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NAD INVESTIČNÍMI AKCEMI SE STAROSTOU MĚSTA

V ulici Zelnitiusova byla provedena rekonstrukce vodovodu. V červen-
ci bude pokračovat rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného 
osvětlení.                                                                                 Foto: MK

Připravuje se otevření marketu UNI HOBBY. V neděli 8. června se na 
staveništi pilně pracovalo.                                                         Foto: MK  
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Se starostou Josefem Bazalou jsem 
se sešel před uzávěrkou našich novin. 
Starosta mi poskytl nejnovější infor-
mace týkající se investičních akcí, které  
v současnosti probíhají na území Sta-
rého Města.

Výstavba Event - centra  
a náměstí Velké Moravy

Koncem května bylo předáno sta-
veniště na výstavbu II. etapy náměstí 
Velké Moravy s tím, že jeho celkové 
dokončení předpokládáme do kon-
ce října letošního roku. Během červ-
na ještě probíhá výběr na dodavatele 
interiéru nového informačního centra.  
V každém případě se těším na hodové 
odpoledne 28. září, které proběhne již 
na novém náměstí.  

Oprava místní komunikace 
Zelnitiusova

V ulici Zelnitiusova v současné době 
provádějí Slovácké vodovody a ka-
nalizace a. s. rekonstrukci vodovodu. 
Následovat bude nový zemní rozvod 
elektrické energie společností Eon  
a. s. včetně připojení domácností. 
Koncem července pak nastoupí námi 
vybraná stavební firma, která provede 
rekonstrukci chodníků, komunikace  
a veřejného osvětlení. Práce by měly 
být dokončeny do konce září. 

Oprava pochůzné plochy 
lávky přes Baťův kanál

Vzhledem k tomu, že jsme získali 
společně s Uherským Hradištěm do-

taci na rekonstrukci 
obou lávek, probíhá 
jednání o společném 
postupu na výběr 
dodavatele. Stavební 
práce plánujeme od 
srpna do září. Zna-
mená to, že v tomto 
období budou lávky 
pro veřejnost uza-
vřeny. Termíny však 
nejsou ještě závaz-
né. Vše je závislé 
na tom, jak rychle 
dokážeme zorgani-
zovat výběrové říze-
ní na rekonstrukci 
povrchu lávek. Naší 
snahou je mít jedno-
ho dodavatele pro obě města. 

Rekonstrukce 
kotelny základ-
ní školy Komen-
ského

Stávající kotle v ZŠ 
Komenského č. p. 1720 
jsou v havarijním 
stavu, a proto budou 
nahrazeny novou 
soustavou tří kon-
denzačních kotlů  
o výkonu každého 
110 kW. Jednotlivé 
topné větve budou 
napojeny na stávající 
rozvody. V kotelně 

bude osazen nový zásobník na 1000 l. 
Očekáváme, že stavební práce proběhnou 
během prázdnin.

Protipovod-
ňová ochrana 

města a mikro-
regionu

Je patrné, že sys-
tém hlásičů byl již 
ve Starém Městě na-
instalován na sloupy 
veřejného osvětlení. 
Nyní tyto práce pro-
bíhají v dalších osmi 
obcích mikroregio-
nu. Po jejich mon-
táži bude zahájeno 
oživování celé sou-

stavy a to tak, aby včasně varovala před 
blížícím se zvýšeným stavem na vod-
ních tocích. Přes reproduktory bude 
možné varovat obyvatele před hrozícím 
nebezpečím a předávat pokyny k dal-
ší činnosti. Informace z jednotlivých 
měřících stanic budou poskytovány 
nejen dispečinku Povodí Moravy, ale  
i Integrovanému záchrannému systé-
mu Zlínského kraje.

Market UNI HOBBY
Bylo zahájeno řízení o změně stavby 

před dokončením. V polovině měsíce 
června pak proběhla prohlídka sta-
veniště pracovníky stavebního úřadu  
a dalších dotčených orgánů. Otevření 
marketu by mělo být ve čtvrtek 24. čer-
vence. 

Na závěr našeho rozhovoru staros-
ta Josef Bazala popřál všem obyvate-
lům Starého Města pěknou dovolenou  
a dětem příjemně prožité prázdniny.

Milan Kubíček

Pokračuje výstavba Event - centra a náměstí Velké Moravy. Před do-
končením je také stavba kostela Svatého Ducha, který bude dominan-
tou nového náměstí.                                               Foto: Milan Kubíček
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KONCERT ABSOLVENTŮ, SÓLISTŮ A SOUBORŮ ZUŠ
Opět po roce uspořádala Základní umě-

lecká škola Uherské Hradiště, pobočka Sta-
ré Město, koncert absolventů, sólistů a sou-
borů. Do sálu Společensko – kulturního 
centra ve Starém Městě zavítali ve čtvrtek 
29. května v 18 hodin především rodinní 
příslušníci vystupujících dětí.

Koncert tradičně zahájil zástupce ZUŠ 
Pavel Štulír a starosta Josef Bazala, který 
všem vystupujícím poděkoval za pěkné kul-
turní zážitky, které na koncertech mladých 
umělců můžeme vždy prožívat.

Na koncertě absolvovala v I. stupni taneč-
nice Martina Kromsiánová a ve II. stupni ve 
hře na klavír Věra Kromsiánová a Kristýna 
Koželuhová.

V závěru koncertu vystoupili také milí 
hosté ze sousedního okresního města – 
Cimbálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště 
a Uherskohradišťský dětský sbor.

Velké poděkování zaslouží učitelé 
ZUŠ M. Baláž, P. Jarmarová, J. Košíková,  
J. Krystoňová, V. Ovčáčík, M. Polesná, 
R. Snopek, M. Špačková, P. Štulír 
 a I. Zámečníková, kteří připravili jednotlivá 
hudební a taneční vystoupení svých žáků.

Milan Kubíček

Jan Mikuš ve 3. větě Koncertu a moll  
Antonia Vivaldiho. 

Foto: MK 

Žačky 7. ročníku tanečního oboru ve skladbě Komorné od J. P. Johnsona. 
Foto: Milan Kubíček

Tomáš Snopek zahrál skladbu Antonia 
Vivaldiho. 

Foto: MK
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Tanec s názvem Květinářka v podání Emí-
lie Pospíchalové. 

Foto: MK

Koncert zahájil starosta Josef Bazala 
a Pavel Štulír ze ZUŠ Uherské Hradiště. 

Foto: MK

Klavír čtyřručně: Kristýna Koželuho-
vá (abs. II. stupně) a Ludmila Gieslová. 
V pozadí učitelka Marta Špačková. 

Foto: MK

Eliška Mikušová zahrála Malou serenádu od 
Josepha Haydna. 

Foto: MK
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Beseda se spisovatelkou  Ivonou Březinovou

Doliňáci kosili na loukách

Téměř každý Němec se aktivně zajímá 
o politiku, protože ví, že se mu to vrátí. 
Míru zájmu Němců o politiku ukázaly 
třeba volby do Evropského parlamentu 
s účastí voličů lehce pod 50 %. Česká 
účast pouhých 18,2 % je rekordně níz-
ká, hned po Slovensku druhá nejnižší  
v Evropské unii. „Nemám zájem  
o daleký a odtaživý Brusel. Mě se to 
přece netýká,“ slyšel jsem před volbami 
od jednoho z místních živnostníků. Ale 
to je chyba, týká se to každého z nás. 
Většina zákonů a právních norem není 
totiž schvalována v Praze, ale v Bruse-
lu. A je nanejvýš potřebné, aby Česká 
republika měla kvalitní a odpovídající 
zastoupení.

V České republice odevzdalo plat-

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Spisovatelka Ivona Březinová.                                                  Foto: MR

Děti pozorně naslouchají.                                               Foto: MR

Doliňáci při kosení v neděli 8. června.                                                                 Foto: RJ

ný hlas 1 515 492 voličů, což je volební účast 
18,2 %. Pořadí stran: 1. ANO 2011 – 16,13 
%, 2. Koalice TOP 09 a STAN – 15,95 %,  
3. ČSSD – 14,17 %, 4. KSČM – 10,98 %, 
5. KDU - ČSL – 9,95 %, 6. ODS – 7,67 %.

Jak hlasovali Staroměšťané?

Ve Starém Městě opět potvrdili silnou 
pozici lidovci, kteří získali téměř třicet 
procent všech odevzdaných hlasů. Za nimi  
s velkým odstupem sedmnácti procent 
skončila druhá Koalice TOP 09 a STAN. 
Volební účast kopírovala celostátní trend 
a byla pouhých 18,72 %. Platný hlas ode-
vzdalo jen 1029 Staroměšťanů. Na hlaso-
vacím lístku č. 18 – Moravané jsme našli 
na pátém místě Ing. Jiřího Pelku M. A., 
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který je občanem našeho města a t. č. 
je lingvistický administrátor Rady Ev-
ropské unie. Moravané získali v našem 
městě 17 hlasů, to je 1,65 %.

Pořadí stran ve 

Starém Městě
 
1. KDU - ČSL - 29,83 %, 2. Koalice TOP 09 
a STAN – 12,82 %, 3. ANO 2011 – 11,95 
%, 4. ČSSD – 9,42 %, 5. ODS – 8,26 %,  
6. KSČM – 6,02 %, 7. Česká pirátská 
strana - 5,15 %, 8. Strana svobodných 
občanů – 4,17 %, 9. Úsvit přímé demo-
kracie T. Okamury – 3,49 %, 10. Strana 
zelených – 2,23 %. 

Milan Kubíček

V úterý 10. června za dětmi 1. stupně základní školy přijela 
známá česká spisovatelka Ivona Březinová. Ve dvou besedách 
přiblížila dětem svou tvorbu, poradila jim jak se stát spisova-
telem. Děti si mohly knihy koupit a nechat podepsat. Věříme, 

že i takové besedování přispělo k tomu, aby naše děti rády 
četly a knihy se opravdu staly jejich kamarády. 

Milada Rokytová

V neděli 8. června bylo Medarda. Víte, co se 
říká: Medardova kápě – čtyřicet dní kape. Letos 
tomu bylo jinak. Již od rána sluníčko příjemně 
hřálo, po dešti ani památka, pokud něco ka-
palo, tak to byly krůpěje potu z tváří členů fol-
klorního souboru Doliňáci, kteří si dali dosta-
veníčko na Habeši a společně pokosili hezkých 
pár metrů čtverečních zarostlých pozemků. 
Doliňáci jsou skvělá parta a spolu tráví mnoho 
společných chvil. A když se kamarádi sejdou, 
popovídají si, ochutnají vzorky páleného a ještě 
odvedou kus prospěšné práce – co víc si přát!

Milan Kubíček
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Železniční tryskáč railjet ve Starém Městě

Na přelomu května a června jsme mohli ve Starém Městě nastoupit do railjetu. 
Foto: Milan Kubíček

Po několik desítek let v minulosti byly přímé lůžkové vozy z Vídně do Moskvy řazeny na rychlíku 
406/407 „Chopin“. V současně platném JŘ 2014 jsou dva lůžkové vozy ruských železnic řazeny 
v období od 29. V. do 4. X. jen ve čtvrtek a sobotu na vlaku IC 100/101 „Moravia“ Bohumín – 
Břeclav (Vídeň). Z Bohumína do Moskvy pak lůžkové vozy pokračují na vlaku EN 404 (Praha 
hlavní nádraží – Moskva Běloruské nádraží) 

Foto: MK

Řídící vozy řady Bfhpvee „Sysel“ jsou řazeny u většiny osobních vlaků, 
které projíždějí na trati Přerov – Břeclav. Mezi cestujícími si získali 
značnou oblibu, i když občas u nich zlobí otevírání a zavírání dveří. 
Za to jsou vybaveny klimatizací, pohodlnými sedadly a informačním 
systémem. Například v úseku Staré Město – Huštěnovice jezdí osob-
ní vlaky rychlostí 140 km/hod. Na snímku řídící vůz 80 - 30030-8 
„Kamil“ při odjezdu ze Starého Města ve směru do Břeclavi. 

Foto: MK
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Zkušební provoz jednotky ČD 
railjet v úseku Bohumín – Břeclav 
jsme zaznamenali ve dnech 22. květ-
na až 14. června na vlaku InterCity 
100/101„Moravia.“ Dne 5. června v 8:20 
hod. ve Starém Městě nastoupila do 
moderní soupravy jedoucí do Břeclavi, 
mimo pravidelných cestujících, také 
skupina dětských výletníků a několik 
seniorů. Všichni byli příjemně překva-
peni nebývalým komfortem. Ve vlaku 
platil běžný tarif Český drah, bez dal-
šího příplatku.

    Jedná se o zcela novou soupravu 
vyrobenou firmou Siemens, která bude 
postupně nasazena do provozu na trati 
spojující Prahu, Brno, Břeclav, Vídeň 
a Štýrský Hradec. Maximální povole-
ná rychlost je 230 km/hod, na tratích 
v České republice mohou tyto rych-
lovlaky jezdit „pouze“ stošedesátkou. 
V čele vlaku je rakouská lokomotiva 
1216 Taurus, na konci sedmivozo-
vé soupravy je pak řídící vůz. Mimo  
1. a 2. třídy je v soupravě také busi-
ness oddíl s šesti oddělenými sedadly 
a náležitým servisem. V posledním voze  
2. třídy najdou cestující s dětmi více-
účelové dětské kino, restaurační vůz 
nabízí jídlo a pití za rozumné ceny, 
LCD monitory u stropu umožňují 
každému sledovat maximální rychlost, 
aktuální čas a další užitečné informace 
o průběhu cesty. Úsek trati Staré Město 
– Hodonín, dlouhý 34 kilometrů, rail-
jet snadno urazí za pouhých 15 minut. 
Jak dlouho pojedete ve stejném úseku 
autem?

Milan Kubíček

Motorové a řídící vozy Českých drah mají často originální jména. 
Naprostá většina z nich jsou jména rodu ženského. Například Edita, 
Janinka, Milenka, Maruška. Na kolejích jsme se setkali také s Karlem 
či Lojzíkem a třeba ve čtvrtek 5. června na spěšném vaku“ Kyjovka“ ze 
Starého Města do Brna s motorovým vozem 854.028 – Bobíkem. 

Foto: Milan Kubíček
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Lukostřelecký turnaj

Jan Kašpar během disciplíny Flight.

Už podruhé mohli Staroměšťané 
i další diváci sledovat zápolení střel-
ců ze silných luků na turnaji, který 
se konal 26. - 27. dubna na Loukách 
ve Starém Městě (za Intersparem). 
Jednalo se o turnaj historických 
luků, které byly používány na bojiš-
tích během stoleté války mezi Anglií 
a Francií (1337-1453). Tyto válečné 
luky na vrcholu svého vývoje, po 
nich již byly nasazeny nově vyvinu-
té palné zbraně, dosahovaly velmi 
velké nátahové síly. To z nich děla-
lo zbraně, proti kterým se nemohli 
bránit ani rytíři na koních ve svých 

plátových zbrojích. 
Na turnaji ve Starém Městě se stříle-

lo několik kategorií historických luků.
Mary Rose - luky, kterou jsou velmi 

přesnými replikami luků nalezenými 
v potopené lodi Mary Rose. Musí být 
vyrobeny z jednoho kusu tisového 
dřeva. Tato kategorie je mezi střelci 
považována za královskou.

Mean Wood - luky celodřevěné 
z jednoho kusu jiného než tisového 
dřeva. Už samotná síla luku nedává 
příliš na výběr jaké dřevo bude použi-
to. Bývá používán jasan, moruše, štěd-
řenec, divoká trnka, svída aj. 

Non - historical - luky, na které je 
použito několik druhů dřev slepených 
k sobě tak, aby napodobily skvělé 
vlastnosti tisového dřeva.

Welsh class jsou luky z kategorií 
Mary Rose a Mean wood, které mají 
nátahovou sílu max 110 lb (50 kg)

Další kategorií, která byla k vidění, 
jsou lovecké luky, které nemají náta-
hovou sílu větší než 70 lb (32 kg) a je 
považována za startovní k dalším sil-
nějším lukům.

Základní disciplínou pro střelbu ze 
silného luku je Flight (střelba do dál-
ky) předem specifikovanými šípy. Šíp 
¼ lb (min 113 g) je jeden z nejtěžších 
v historii používaných šípů na prorážení 
plátových zbrojí. Livery (min 63,5 g) je 
typ odlehčeného bojového šípu se spe-
cifickým typem hrotu. Standard (min 
52 g) je typ šípu, které byly dodává-
ny na bojiště po tisících a rozváženy 

zásobovacími vozy mezi lučištníky. 
V disciplíně Flight dostřelil nejdál 
Marek Benedik se Slovenska výko-
nem 247 m standardním šípem. 
Další disciplínou byla střelba k cíly-
Clout na vzdálenost 185 yd (169 m) 
a střelba na terč na vzdálenost 100 
yd (91 m). V neděli potom probíha-
la tradiční disciplína Roving Marks, 
u které se střílí na vzdálené cíle, ale 
není předem určená vzdálenost.

Snahou sdružení CSWBS 
(Sdružení střelců ze silných luků 
pro Českou a Slovenskou republiku) 
je zapojit se do tradice udržované 
EWBS (English War Bow Society) 
a společně vyhodnocovat výsled-
ky turnajů, které se konají v Ang-
lii, Německu, Holandsku, Kanadě 
a Novém Zélandě. 

Historickou lukostřelbou a střel-
bou s tzv. Primitivních luků se 
v České republice aktivně zabývá 
velmi úzká skupina lidí, která ale 
určitě není uzavřená a ráda předá 
své zkušenosti dalším lidem, ať už 
s výrobou replik luků nebo při střel-
bě. 

Pro zájemce o lukostřelbu nebo 
diváky, kteří nestihli turnaj ve Sta-
rém Městě, se bude druhý víkend 
v září 2014 v Brně - Medlánkách 
konat další velký turnaj. Také 
můžete kontaktovat někoho z orga-
nizátorů ve Starém Městě a domlu-
vit se na případný trénink. 

Za CSWBS Miroslav Hlavačka
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Místostarosta Radoslav Malina se zúčastnil obou dnů soutěže a v nedě-
li 27. dubna předal nejlepším dárkové balíčky. 

Foto: Bohumil VišenkaTurnaj silných luků ve Starém Městě.                                     Foto: MH
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Maturity na SOŠ a Gymnáziu Staré Město
V kongresovém centru společnosti 

REC Group ve Starém Městě se usku-
tečnilo slavnostní předání maturitních 
vysvědčení absolventů Středního odbor-
ného učiliště a Gymnázia Staré Město. 
Letos se akce uskutečnila ve čtvrtek  
29. května v 16 hodin již podruhé 
v Mayově sálu firmy REC Group.

V úvodu slavnosti vystoupil ředitel 
školy Mgr. Bedřich Chromek a matu-
ranty pozdravil také starosta Josef 
Bazala, který nepřijel s prázdnou. Pro 
všechny absolventy, kteří ukončili stu-
dium gymnázia s vyznamenáním, měl 
připravenu krásnou obrazovou publi-
kaci Staré Město ve fotografii.

Ve třídě gymnázia 4. H (třídní učitel 
Mgr. Roman Chovanec) byla místopřed-
sedkyní maturitní komise Ing. Růže-
na Borková, která přítomné seznámila 
s výsledky maturitní zkoušky. Z 25 

žáků šest prospělo s vyznamenáním,  
17 prospělo a dva neprospěli.

Ve třídě gymnázia 4. G (třídní učitel-
ka Mgr. Soňa Patočková) byla místopřed-
sedkyní maturitní komise Mgr. Helena 
Hlavačková, která vyhodnotila výsled-
ky maturit. Z celkového počtu 25 žáků 
prospělo s vyznamenáním sedm žáků 
a z toho dva s průměrem známek 1,0.

Ve třetí části slavnostní akce byly 
vyhodnoceny maturitní zkoušky u třídy  
4. MN (třídní učitelka Ing. Iveta Adam-
cová), kde se připravovali na své budoucí 
povolání žáci oborů Mechanik, seřizovač 
a Operátor dřevařské a nábytkářské výro-
by.

O kulturní program se postarali stu-
denti školy, pěvecký sbor, folklorní 
kroužek a školní hudební skupina Alter-
na. 

Milan Kubíček
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Pěvecký sbor školy při zahájení slavnosti. 
Foto: MK

Maturanti třídy 4. G s kyticí pro třídní učitelku. 
Foto: MK

Starosta Josef Bazala předal Denise Kubíč-
kové z třídy 4. H knihu o Starém Městě za 
prospěch s vyznamenáním s průměrem 1,0. 

Foto: MK

Maturanti třídy gymnázia 4. H.            Foto: MK

Na snímku zleva zástupci ředitele Mgr. Martin Zábranský a Mgr. Pavel 
Turčin, ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, starosta Josef Bazala, 
zástupce ředitele Ing. Luboš Bělohrad a zástupkyně předsedy maturitní 
komise třídy 4. H Ing. Růžena Borková.                                   Foto: MK



Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list 2014

Okresní kolo Malování
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Přírodovědná soutěž žáků 5. ročníku
Ve středu 21. května jsme již podru-

hé na ZŠ Staré Město pořádali přírodo-
vědnou soutěž pro páťáky o „Putovní 
pohár mladých přírodovědců“. Soutěžní 
družstva tvořili žáci ZŠ Staré Město, ZŠ 
Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ Uherské Hra-
diště, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Zle-
chov. Celkem soutěžilo 120 dětí. Soutěž 
se skládala z teoretického testu přírodo-
vědných znalostí a praktických úkolů. 
Žáci postupně procházeli šesti stanovišti  
a sbírali body za své znalosti. Na školním 
pozemku poznávali zástupce kvetoucích 
rostlin a stromů, v učebně přírodopisu 
živočichy, školní kuchyňkou zavoně-
lo exotické koření a ovocné cizokrajné 
plody, na zelené stezce se třídil odpad 
a v teraristickém kroužku LEGUÁNEK 
řešili žáci úkoly s živými plazy. Celou 
akci doprovázela skvělá nálada, nadše-
ní žáků z plnění úkolů a krásné, téměř 

Dne 21. května se šestice nadějných 
přírodovědců ze Základní školy Sta-
ré Město odebrala ranním vláčkem do 
Valašského Meziříčí, kde je čekalo kraj-
ské kolo celostátní soutěže „Zlatý list“. 
Družstvo ve složení Veronika Novotná, 
Josef Juřička, Eva Miléřová, Tomáš Jelí-
nek, Kateřina Hlaváčková a Karel Špa-
ček jelo hájit čest našeho regionu (spolu 
se ZŠ Polešovice)  a utkat se s dalšími 
deseti družstvy Zlínského kraje. Čekala 
je řada úkolů a otázek, poznávání živo-

Šestice nadějných přírodovědců ze ZŠ Staré 
Město soutěžila v krajské kole soutěže Zlatý 
list.         Foto: MM
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letní počasí. A jak to 
vše dopadlo? Celko-
vými vítězi soutěže 
a majiteli „Putovní-
ho poháru mladých 
přírodovědců“ se pro 
letošní rok stali žáci 
družstva ze ZŠ Zle-
chov (105 bodů), na 
druhém místě skon-
čilo páté družstvo 
ZŠ Staré Město (95 
bodů) a třetí příčku 
letos obsadili vítězo-
vé loňského ročníku 
- družstvo ZŠ Větrná 
z Uherského Hradiště (94,5 bodu). Vítě-
zům blahopřejeme a věříme, že jejich zájem 
o naši krásnou, ale křehkou přírodu bude 
pokračovat i v budoucnu. Všem ostatním 
děkujeme za účast a soutěžní nasazení …

Mé velké díky patří samozřejmě také 
mým kolegům i žákům, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci této organizačně 
velmi náročné soutěže. 

Mgr. Martin Motyčka

Soutěž se skládala z teoretického testu přírodovědných znalostí a prak-
tických úkolů. Žáci ze Základní školy Staré Město skončili na druhém 
místě.                   Foto: MM

čichů i rostlin, museli prokázat i znalosti 
z neživé přírody. A to vše přímo v přírodě. 
Nedopadli vůbec špatně. Celkové čtvr-
té místo bylo příjemným překvapením. 
Uvážíme-li, že družstvo tvořili převážně 
žáci, kteří se mohou této soutěže zúčastnit 
ještě v dalších dvou letech, tak je to celkem 
zajímavý příslib do budoucna. Moc děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy a těší-
me se na další ročník.

Mgr. Martin Motyčka

Ve středu 14. května proběhlo na 
Gymnáziu v Uherském Hradišti okresní 
kolo soutěže Malování. ZŠ Staré Město 
je již spoustu let spolupořadatelem. Naši 
soutěžící se ani letos neztratili.  Han-
ka Andrýsková z VI. D obsadila skvělé 
druhé místo. Za práci podle předlohy 
získala 14 bodů, za zpracování volného 
tématu 12 bodů. Blahopřejeme.

Mgr. Jana Slančíková

Hana Andrýsková obsadila skvělé druhé místo.              Foto: JS 

Je mnoho novin, 
pouze jedny

 jsou Staroměstské
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Pětasedmdesátníci měli májové setkání

Všem jubilantkám posíláme kytičku růží, která 
nikdy neuvadne. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Muži a ženy ročníku 1938/1939 se sešli v sobotu 10. května. Bylo pěkné poča-
sí a v jejich kolektivu vládla dobrá nálada.                                            Foto: PA
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Muži a ženy ročníku 1938/1939 se sešli v sobotu  
10. května. Zavzpomínali na společně prožitá léta ve Sta-
rém Městě, na školní docházku a mnoho dalších udá-
lostí, které postupně přinášel život. Organizační výbor 
velmi děkuje duchovnímu P. Antonínu Krejčiříkovi za 
krásný proslov, který k nim pronesl. Vlastní setkání pak 
proběhlo v restauraci Victoria, kde se o jubilanty postaral 
kolektiv paní Parákové. „Velmi musím pochválit perfekt-
ní jídlo a vzornou obsluhu, byli jsme velmi spokojeni,“ 
sdělil po skončení oslavy Antonín Slavík.

Setkání výborně připravil organizační výbor ve složení 
Helena Matysová, Marcela Nováková, Emílie Zemánko-
vá, Anna Čevelová a Jana Hejdová.

Jménem redakční rady Staroměstských novin přeji 
jubilantům zvláště pevné zdraví, štěstí, lásku a spokoje-
nost v osobním životě.

Milan Kubíček

Bylo si o čem povídat. Na snímku zleva Antonín Slavík, Josef Vaněk a Ludvík Burda. 
Foto: PA

Dnes slavíme 75 let

Dnes slavíme 75 let,
čas letí  a nevrátí se zpět.
Já mohu jen přidat blahopřání,
nechť se Vám splní tajná přání.
Přeji  Vám, abyste žili  nejméně 100 let,
pak teprve poznáte, jak krásný je svět.

MK

Moudré myšlenky
Ne moc, která je pomíjející, ale 

duch, který trvá – to je naše cesta, náš 
smysl, náš osud.

Vladimír Mináč

Je třeba milovat život, abychom 
jej mohli žít, a je třeba život žít, aby-
chom jej mohli milovat.

Thornton Wilder
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Pohádková zahradní slavnost
V měsíci květnu mateřská škola Komenského pořádá pravidelně 

pro rodiče s dětmi Zahradní slavnost, kde děti společně s mamin-
kami i tatínky soutěží a pak předávají maminkám dárečky. 

Letos byly soutěže v duchu pohádek. Děti kreslily perníčky 
na perníkovou chaloupku, pekly bábovku pro Červenou kar-

Děti kreslily perníčky na perníkovou chaloupku.                 Foto: VHVeselé opékání v mateřské škole Komenského.                 Foto: VH
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Takový školní výlet mateřská škola Komenského ještě nezažila! Po příjezdu na zámek se děti i paní učitelky převlékly do kouzelných šatů 
a hned se ze všech stali krásní princové, princezny a královny. Teprve v tomto oblečení následovala prohlídka zámku s paní kněžnou a seznámení 
se životem na zámku. Nakonec si všichni pohráli a zaběhali v překrásné zámecké zahradě.                                   Věra Hanslianová

kulku, hledaly prsten pro princeznu, překonávaly překážky ve 
vysokých gumácích jako Kocour v botách, pomáhaly Krteč-
kovi startovat autíčko. Na závěr se všichni sešli u ohně, opekli 
si špekáčky a zazpívali si.

Věra Hanslianová

ŠKOLNÍ VÝLET DO KOUZELNÉHO ZÁMKU MILOTICE

Chlapci a děvčata si pohráli v zámeckém parku v Miloti-
cích.                                                                       Foto: VHPrincezna a princ.                                  Foto: VH

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030
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Skvělého úspěchu dosáhla Základní 
škola Staré Město, když její družstvo 
vybojovalo v republikovém finále Pře-
boru škol v šachu devatenácté místo. 
Sportovní klub Vyškov uspořádal ve 
dnech 7. - 8. dubna ve spolupráci s MSK 

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

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

Poslouchejme přírodu!

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

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

Petra Kraváčková, vedoucí centra ekologické výchovy Žabka
www.cevzabka.xf.cz 
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Výrazný osobní úspěch zaznamenal 
Stanislav Foltýnek, který v hodnocení 
jednotlivců na 4. šachovnici obsadil zis-
kem šesti bodů vynikající 3. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Jana Trubačíková

Velikonoční dílničky v MŠ Komenského

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

Věra Hanslianová

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)
Komplexní kosmetika, 

srovnatelně nejnižší ceny
Více na www.salondalen.cz

Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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DRUHÉ PUTOVÁNÍ NAŠÍM MĚSTEM, TENTOKRÁT PŘÍRODOU

Kam jede kača, staroměstská kača? 

Poděkování zaslouží všichni účastníci putování přírodou.                            Foto: Pavlína ElšíkováVojtech Baláž seznámil přítomné s plazy 
a obojživelníky.           Foto: PE
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A můžeme volně pokračovat. 
Kolem lesa, kolem města, přes Tráv-
ník až do Hradišťa. Š – š – š – š húúúú!

V pátek 23. května se Staroměstská 
lokálka dvakrát vydala na cestu přes 
jeviště staroměstské sokolovny. Děti 
ze souboru Dolinečka za doprovodu 
tří cimbálových muzik ztvárnily his-
torii i současnost staroměstské želez-
nice od roku 1840 až do dnešních dnů. 
Před zaplněným sálem se odehrál pří-
běh vzniku Ferdinandovy dráhy, osla-
va železnice. Lokálka projížděla kra-
jinou na Kopanicích, až k uherským 
hranicím, kolem vody i na poli. Před 
dalekou cestou se loučili u sklépka, na 
dědině a u ševca. Příjemnou atmosfé-
ru večera podkreslily podmanivé tóny 
CM ZUŠ ze Starého Města, CM Rubáš 
a domácích CM Bálešáci, kteří zahráli 
skladbu U hradišťskéj brány ze svého 
připravovaného CD.

Premiérový večer byl zároveň 
posledním pro nejstarší skupinku 
Dolinečky III, kterou vedou manželé 
Balážovi. Tanečníci již odrostli dět-
ským střevíčkům, a proto se rozhodli 
nastoupit na dráhu v dospělém sou-

boru. 
Velké poděkování patří všem, kte-

ří se na pořadu podíleli. Malí i větší 
tanečníci, zpěváci a hudebníci se svými 
vedoucími. Děkujeme také autorce prů-
vodního slova paní Aleně Chrástkové 
a Ondřeji Bazalovi, který text přednesl. 

V neposlední řadě přijměte poděko-
vání také vy, rodiče, přátelé, známí 
a příznivci staroměstské Dolinečky. 
Děkujeme, že jste nás přišli podpořit!

Kateřina Vránová 
a Jarmila Tomešková

Na Den dětí 1. června městská knihovna společně s mysli-
veckým spolkem uspořádaly putování přírodou Starého Měs-
ta. Poutavé povídání a ukázky našich druhů obojživelníků, 
plazů a krátké povídání o životě ve stojatých vodách si připra-
vili biologové Vojtech a Alena Balážovi. V deset hodin jsme 

se společně setkali u koupaliště Širůch, a vyrazili poznávat 
rozmanitý život našich vod. Putování jsme ukončili na Mlýně, 
kde jsme si opekli špekáčky. Děkujeme všem, kteří se k nám 
přidali a doufáme, že se setkáme i příští rok při další akci.

Pavlína Elšíková, knihovnice 

Dolinečka I při vystoupení. Malé zpěváky a tanečníky doprovázela cimbálová muzika ZUŠ. 
Foto: MK
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Prezentace oborových dnů žáků 9. ročníku
Ve čtvrtek 15. května proběhly v jídelně Základní školy Staré 

Město prezentace oborových dnů žáků 9. ročníku. Jako první nás 
čekalo vystoupení mladých herců paní učitelky Šáchové, ve kte-
rém se elegantně propojily tři klasické pohádky - Kocour v botách, 
Červená karkulka a Sněhurka. Nutno podotknout, že své divadelní 
umění předvedli žáci v anglickém jazyce. Prezentace skupiny paní 
učitelky Králové nesla název Koníčky – koně. Mohli jsme se poučit, 
jak vychovat dobrého jezdeckého koně, co obnáší život úspěšného 
mladého tenisty či jak si vycvičit psího kamaráda. 

Že se můžeme i na tak obyčejné věci, jako je nakupování, dívat 
z pohledu fyzikálního nebo čím se řídit při výběru žárovky, nám 
zábavným způsobem vysvětlili mladí fyzici paní učitelky Kubíkové. 
Na pomyslnou cestu do dob socialismu jsme se vydali se svěřen-
ci paní učitelky Blažkové. Protože se zaměřili na typické akce této 
doby, nemohl mezi jejich scénkami chybět prvomájový průvod, 
spartakiáda, reklama pana Vajíčka nebo třeba nedělní chvilka po-
ezie.

Jakou hudbu poslouchají dnešní teenageři? Které zpěváky mají 
rádi a které naopak nesnášejí? Kam by zařadili Evu a Vaška? Na tyto 
a další hudební otázky odpovídala ve své prezentaci skupina paní 
učitelky Pelkové. Nechyběly ani krátké hudební ukázky a odborná 
vysvětlení jednotlivých hudebních stylů.

Svěřenci paní učitelky Rudinské představili „zlatá osmdesátá“ oči-
ma tehdejších náctiletých. Dozvěděli jsme se, kam se mládež tenkrát 
chodila bavit či jakou poslouchala hudbu. Nechyběla ani vzpomínka 
na sportovní, pěvecké i herecké hvězdy. Vystoupení zakončila krátká 
ukázka mamba z filmu Hříšný tanec, dokonce z dvojích úst zazněla 

Letošní oborové dny byly nejen zábavné, ale i poučné. 
Foto: HR

Účastníci softbalového turnaje základních škol.              Foto: JZ
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    Ve čtvrtek 22. května proběhl na prvoligovém hřišti Snails Ku-
novice softbalový turnaj základních škol, jehož organizátorem byla 
ZŠ Staré Město. Na tuto sportovní akci přispěl z dotačního progra-
mu Zlínský kraj. Turnaje se zúčastnilo šest družstev základních škol 
Zlínského kraje. V krásném prostředí Kunovské mlatevni za sluneč-
ného počasí prošla družstva zápasy základních skupin a ve finále se 
utkaly Babice a Kunovice.  Vítězem turnaje se stalo družstvo Kuno-
vic. Druhé místo získalo družstvo Babic. Třetí místo ukořistili naši 
kluci po vítězství nad Ostrožskou Novou Vsí. Páté místo obsadilo 
družstvo děvčat z Kunovic a poslední šesté místo družstvo našich 

i ona slavná věta „Baby nebude sedět v koutě“.
Smích, potlesk, ale pečlivé sledování všech vystoupení uká-

zaly, že letošní oborové dny byly nejen zábavné, ale i poučné. 
Potvrdilo to i závěrečné poděkování vedení školy. Velký dík 
patří také dvěma moderátorkám z 9. D, které nás oborovými 
dny neohroženě provázely.

Mgr. Hana Rudinská

SOFTBALOVÝ TURNAJ S DOTACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
děvčat ze Starého Města. Na závěr byli všichni odměněni poháry 
a první tři družstva medailemi. Po sečtení výsledků všech turna-
jů v tomto školním roce se naši chlapci posunuli na druhé místo 
před ZŠ Babice. Chlapcům moc gratulujeme a přejeme úspěš-
nou reprezentaci školy na republikovém finále v Praze v Krči.

Sestava chlapci: Sýkora, Kovařík V., Kovařík L., Pantlík, 
Vávra, Strenzl, Jegla, Kolář, Pavlica, Kubiš. Sestava dívky: Hla-
váčková, Sajblová, Dosedělová, Hrabcová, Stehlíková, Šáchová, 
Vavřiníková, Vagundová

Mgr. Jan Zábranský
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Taneční večer základní umělecké školy

Dívky 4. ročníku tančí Fialový valčík od Petra Iljiče Čajkovského. 
Foto: Milan Kubíček

Tanec Bohuslava Martinů Hašteřivé královny předvedly žačky 5. ročníku. 
Foto: MK

Absolventky II. stupně v tanci Salón od  
W. A. Mozarta.                                Foto: MK Polonéza od G. P. Telemanna.          Foto: MK

Základní umělecká škola Uherské 
Hradiště, pobočka Staré Město, uspo-
řádala v úterý 10. června v 19 hodin 
velmi očekávaný Taneční večer v sále 
Kulturního klubu Uherské Hradiště. 
Přišlo hodně diváků, převážně rodiče, 
prarodiče a přátelé účinkujících dívek.

V první části večera jsme viděli 
tanec s názvem Ples od Sergeje Prokof-
jeva a skladbu Promenade zatančila 
Nela Mikesková ze 6. ročníku. Velký 
aplaus publika sklidila žákyně Taneční 
konzervatoře Brno Zuzana Karlíková, 
která vystoupila jako host večera. Urči-
tě si vzpomenete na její roli Sněhurky, 
kterou nám předvedla před třemi lety 
ve stejném sále. Po přestávce jsme se 
potěšili z tanečních vystoupení, které 
s našimi šikovnými děvčaty připravi-
ly učitelky Jarmila Krystoňová a Jitka 
Košíková.

V závěru Tanečního večera pak sta-
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rosta Josef Bazala předal všem učitel-
kám kytici květů a poděkoval jim za 
výuku našich dětí a společně s ředite-
lem ZUŠ Mgr. Stanislavem Nemravou 
ocenili absolventky knihou Staré Město 
ve fotografii. Pořad také pozorně sledo-
val místostarosta Radoslav Malina.

V letošním roce ukončily I. stupeň 
tanečního oboru: Kristýna Číhalová, 
Ludmila Gieslová, Michaela Grebe-
ňová, Natálie Khaazalová, Adriana 
Kovářová, Aneta Kovářová, Veronika 
Kovářová, Dominika Marková, Aneta 
Tomková, Nela Vávrová, Adéla Vodič-
ková. II. stupeň tanečního oboru absol-
vovaly dívky: Šarlota Bičanová, Lenka 
Borowská, Tereza Luběnová, Monika 
Pleváková, Andrea Zavřelová.

Milan Kubíček

Nela Mikesková z 6. ročníku ve skladbě Pro-
menade.                                         Foto: MK
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Senioři potěšili pacienty na odděleních následné péče
Pracovnice Centra denních slu-

žeb pro seniory Oblastní charity  
v Uherském Hradišti v měsíci dubnu  
a červnu předávali přáníčka ve tvaru 
srdce, které vytvořili uživatelé zaříze-
ní  pacientům na oddělení LDN na 

poliklinice v Uherském Brodě a v nemocnici v Uherském Hra-
dišti. Nebylo to poprvé,tímto způsobem rozdáváme potěšení  
a radost  pacientům už třetím rokem.

Rozdalo se celkem 55 přáníček ve tvaru srdce v Uherskohra-
dišťské nemocnici a 75 přání na poliklinice v Uherském Brodě. 

„Cílem takových akcí je psychicky podpořit ležící pacienty 
v nemocnici, potěšit je a dát jim najevo, že na ně někdo myslí. 
Senioři tak vlastně pomáhají seniorům,“ uvedla vedoucí zaří-
zení Radka Stuchlíková.

Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci poliklinice  
v Uherském Brodě a nemocnici v Uherském Hradišti.

Mgr. Radka Stuchlíková

Školní časopis 
roku 2014

V úterý 6. května jsem se se sku-
pinkou dvou žáků z I. stupně a pěti 
žáků z II. stupně vydala do Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlí-
ně na vyhlášení výsledků krajského 
kola soutěže Školní časopis roku 
2014.  Do Zlína jsme dorazili kolem 
9. hodiny ráno, a protože do začát-
ku akce zbývala ještě hodina, vyda-
li jsme se na prohlídku knihovny. 
Žáci byli fascinování, kolik knih se  
v regálech nachází. Ty, které je zau-
jaly nejvíce, si prohlédli podrobněji.

Soutěž byla rozdělena do několika 

kategorií. Nás se týkaly dvě: I. stupeň  
a II. stupeň. Časopis I. stupně Smaj-
lík se odborné porotě, která hodno-
tila grafické zpracování a jazykovou  
a obsahovou stránku, líbil tolik, že 
obsadil ve své kategorii 1. místo a žáci 
zároveň získali tři ocenění poroty. 
Časopis II. stupně Všeználek se umís-
til ve své kategorii na 2. příčce.

Doufáme, že i v celostátním kole 
bude práce mladých redaktorů naší 
školy oceněna.

Mgr. Věra Ondrušková

Poděkování 
Více jak šest let působil náš obchůdek kočárky LALAND ve Starém Městě na Brněnské. Začátky v podnikání 

byly velmi těžké, dnes se dá říci, že i odvážné……Ale i tak jsme, doufám, našli hodně spokojených zákazníků, jak 
ze Starého Města, tak i z okolí. Byly jsme hrdi na to, že bydlíme a podnikáme v jednom městě, a tím podporujeme 
životní úroveň našeho města. Nastaly situace, kdy nebylo možné se dohodnout s majitelem objektu o nutných 
opravách jak budovy, tak parkoviště. Po dlouhé době jsme tak našli vhodný objekt k našemu podnikání. Proto 
upozorňujeme všechny naše věrné a spokojené zákazníky, že jsme s živností neskončili, jak presentuje všude 
budoucí nájemník objektu. Naopak, věříme, že i v nových pěkných prostorách bývalých kasáren v Uherském 
Hradišti budete i vy spokojeni. Najdete nás na Zeleném nám. 1290, naproti kina v Uherském Hradišti. Krásné 
prostředí, parkoviště zdarma, nové zboží i bazárek máme pro vás k dispozici denně od 8:30 – 17:30, v sobotu 8:30 
– 12:00. Děkujeme všem dosavadním zákazníkům za zachovanou přízeň a těšíme se na Vás v našem nově otevře-
ném obchodě v Uherském Hradišti.

Alena a Libor Hájkovi
s kolektivem prodejny LALAND

Den proti rakovině
V květnu uspořádaly žákyně VIII. B 

sbírku Ligy proti rakovině. Žlutý kví-
tek měsíčku lékařského prodáva-
ly rodičům na třídních schůzkách  
i dětem ve škole. Poprvé v historii se po-
dařilo prodat všech 300 kousků, dokon-
ce na některé děti na I. stupni nezbylo. 
Aneta Ingrová, Kristýna Stalčíková, Bar-
bora Šiková a Tereza Zambalová získaly 
na boj proti rakovině plic úctyhodných 
6 014,- Kč. Děkujeme dárcům i organi-
zátorům a věříme, že v příštím školním 
roce budeme stejně úspěšní. Pokud se 
na Vás žlutý kvítek nedostal, nezoufejte. 
Můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87 777.

ZŠ

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 19. července, 9. srp-

na, 6. září, 18. října, 15. listopadu  
a 13. prosince.
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Vystoupení na jevišti. 
Foto: Dol

Dolinečka si z Rumunska přivezla hned několik ocenění
Cesta dlouhá 650 kilometrů a čtyři 

dny plné dobrodružství před sebou – 
s takovými pocity odjížděly  ve středu 
7. května večer ze Starého Města děti 
z Dolinečky III na mezinárodní folk-
lorní festival do Rumunska. Jejich 
cílem bylo nevelké, asi 40 tisícové měs-
to Sighetu Marmatiei ležící na rumun-
sko-ukrajinské hranici.

Druhé největší sídlo župy Maramu-
res zažilo vzhledem ke své poloze his-
toricky nepříliš dlouhou souvislost 
s Československem. Ze zakarpatského 
Rachova, který byl mezi světovými 
válkami součástí našeho státu, tudy 
projížděl osobní vlak spojující východ-
ní cíp Podkarpatské Rusi se zbytkem 
Československa.

My jsme však v roce 2014 dali před-
nost osvědčenému zájezdovému auto-
busu, a že nás čeká pobyt v trošku 
jiném prostředí, než na které jsme 
z domova zvyklí, jsme pochopili záhy 
po překonání maďarsko-rumunské 
státní hranice.

Hned v první dědince nás balkánský 
poloostrov přivítal skromnými cha-
loupkami, často dřevěnicemi, z nichž 
jen málo nebylo vybaveno řádným 
domácím hospodářstvím. Drůbež 

Dolinečka sklidila velký aplaus publika. 
Foto: Dol

na to si už každý musí najít odpověď 
sám.

Bizarní jevy a výjevy nás ostatně 
provázely po celou dobu zájezdu. Ve 
městě nás zaskočilo neuvěřitelně vel-
ké množství rozestavěných rodinných 
domů i dalších budov včetně kostela 
(na to jsme my Staroměšťané zvyklí :)) 
a jakéhosi honosného paláce připomí-
najícího londýnský Tower. Odpovědí 
naší festivalové průvodkyně bylo, že 
zdejší lidé často odjíždějí za prací do 
ciziny, nejčastěji Velké Británie, aby 
vydělanými penězi postupně financo-
vali své stavby. Ona sama by prý jako 
učitelka angličtiny již také byla za 
kopečky, kdyby se týden před festiva-
lem nevdávala...

V Sighetu jsme navštívili míst-
ní trh se zeleninou, sýry, sladkostmi 
a spoustou překupníků levných ciga-
ret z Ukrajiny. Příjemné bylo koupání 
v solných lázních a poučná pak pro-
hlídka unikátního hřbitova v nedaleké 
vesničce. Jedna místní umělecká dílna 
se totiž specializuje na tvorbu dřevě-
ných náhrobků. Ty však nejsou příliš 
pietní. Řemeslník si ještě za života své-
ho klienta od něj nebo příbuzných, či 
obyvatel vesnice nechá povykládat jeho 
životní příběh a podle toho za na míst-
ní poměry nemalý peníz (v přepočtu 
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pobíhala po dvorcích a když vedle naše-
ho zaparkovaného autobusu odstavil 
kolo metlař prodávající svá košťata po 
domácnostech, téměř se z nás stali cesto-
vatelé v čase dokumentující si dění kolem 
pomocí chytrých mobilních telefonů. 
Zda-li však člověku intenzivnější pocit 
životního štěstí zajistí úspěšný byznys 
s metlami, nebo vlastnictví smartphonu, 
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Malovaný hřbitov.                        Foto: DolSpolečná fotografie po vystoupení.                                                                                       Foto: Dol
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sedm tisíc korun) vyhotoví malovaný 
náhrobek. Obrázek prozrazuje nejen 
pozitiva, ale i nějaký neduh nebožtíka, 
většinou jde o sezení se sklenicí v ruce, 
je doprovozen vysvětlujícím textem 
a až do pohřbu držen v tajnosti. Kolik 
pozůstalých z vyzrazení citlivých 
informací o zemřelém už trefil šlak, to 
turističtí průvodci nezmiňují.

Dolinečka se však do Rumunska 
nevydala na pouhý výlet. Hlavní úkol 
zněl: důstojně reprezentovat folk-
lor Slovácka. O tom, že se to mladé-
mu kolektivu pod vedením manželů 
Balážových povedlo, svědčí diplomy 
za 1. místo v soutěži za zpěv a tanec  
a 1. místo v prezentaci na sympoziu, 
které soubor obdržel po vyhodnoce-
ní soutěžního vystoupení odbornou 
porotou. Poděkování za cenné rady 
a festivalový doprovod si zasloužili 
i manželé Feldvabelovi.

Tanečníci spo-
lečně s cimbá-
lovou muzikou 
Rubáš se rumun-
skému publiku 
prezentovali tanci 
ze Strání, Březové, 
Kopanic a vyko-
pávanými. Zvláště 
tanec Klobúkový 
vyvolával u obe-
censtva poba-
vení a nadšený 
potlesk.

Byl to poslední zájezd Dolinečky III, 
která na letošní premiéře Staroměstská 
lokálka, vzhledem k věku tanečníků, svou 
činnost ukončila. Pokud dětem zůstal 
v srdcích alespoň kousíček lásky k tomu 
dobrému z tradic našich předků, a to bez-
pochyby ano, byla to činnost smysluplná.

Michal Lapčík

Dolinečka III s cimbálovou muzikou Rubáš v Sighetu Marmatiei.                                  Foto: Dol

V Rumunsku se nám líbilo.                                                           Foto: Dol
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Staroměstští orli na župní orelské akademii. 
Foto: BH
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Den Orla župy Velehradské

Děti z Orla Staré Město získaly ve výtvarné soutěži třináct ocenění

Letošní župní orelská akademie – 
den Orla župy Velehradské se usku-
tečnila 1. května ve Zlíně u Kudlovské 
přehrady, kam se vydal i autobus sta-
roměstských orlů. Počasí akci přálo,  
a tak se na bohatý program, do kterého 
se zapojily jednoty Zlín, Staré Město 
a Kašava, přišlo podívat mnoho dětí 
i rodičů. Pro děti byl připraven také 
skákací hrad KDU – ČSL, trampolína 
i malování, což hlavně těm menším 
udělalo velkou radost. Bylo také k dis-
pozici hřiště na košíkovou. 

Akce začala již Baťovým průvodem 
městem Zlín, kterého se Orel zúčastnil 
s praporem. Ve 14:30 hodin byl zahájen 

program akademie starostou župy Vele-
hradské Josefem Častulíkem z Drnovic 
a duchovním rádcem župy Velehradské 
P. Františkem Králem, děkanem ve Vse-
tíně. Přítomné přivítal také starosta jed-
noty Zlín Ing. Jaromír Schneider. 

Na akci přijel také europoslanec Doc. 
JUDr. Pavel Svoboda, který pozdra-
vil přítomné a   dětem rozdal balónky. 
Odpoledne moderovala Marcela Souse-
díková z jednoty Orla Zlín. V několika 
vstupech vystoupil orelský folklorní 
soubor Trnečka ze Zlína, dále mažoret-
ky z Kašavy, schola ze Zlína - Jižních 
svahů a oddíly aerobiku zlínského Orla.  

Jednota Orel Staré Město se představi-

la blokem tří vystoupení. Jako první se 
představil s pásmem básniček a říka-
nek nejmladší oddíl rodičů s dětmi  
s ukázkou rozcvičky s míči pod ve-
dením starostky Dagmar Zálešáko-
vé. Oddíl cvičení a pohybové hry I pod 
vedením Mgr. Jany Ferdové předvedl 
námořnickou rozcvičku s kroužky 
na písničku Míši Růžičkové „Kapitá-
ne …“ a pohybové hry II pokračovaly  
v námořnickém stylu norským námoř-
nických tancem letkis. V průběhu 
odpoledne byly také vyhlášeny výsled-
ky výtvarné soutěže župy Velehradské.

Bc. Barunka Halodová

Děti z Orla Staré Město nejen cvičí 
a závodí, ale každoročně se zúčastňu-
jí i výtvarných soutěží. Kulturní rada 
župy Velehradské vyhlásila v letošním 
roce výtvarnou soutěž na téma „Naše 
rodina“. Děti mohly malovat jakou-
koliv technikou na libovolný formát. 
Výtvarné soutěže se zúčastnily jedno-
ty Kunovice, Polešovice, Staré Město  
a Vizovice s více než 80 obrázky, takže 
konkurence byla velká. Děti z Orla 
Staré Město soutěžily s 26 obrázky  
a byly velmi úspěšné. Získaly 13 oceně-
ní! Vyhlášení a ocenění vítězných prací 

proběhlo na Dnu Orla ve Zlíně. Úspěch 
jednota Staré Město zaznamenala už  
v nejmladší kategorii 2 – 3 roky, ve které 
získala 1. místo Alžbětka Ferdová. Mezi 
čtyřletými dětmi se umístila na 1. místě 
Barunka Bílová a na 2. místě   Barunka 
Halodová. 

V další kategorii 5 let získala cenu  
a diplom za 1. místo Agátka Valentová, 
druhé místo Eliška Jarotková. Na tře-
tím místě se umístila se svým obrázkem 
Kristýnka Slámová.

V kategorii 6 let byly nejlepší práce 
také ze Starého Města, první místo získal 

Rostík Procházka, druhá byla Viktor-
ka Jusčáková a třetí Klárka Spáčilová. 
V kategorii 7 let zvítězila Anežka Bílo-
vá, druhý byl Petr Jarotek. V kategorii 
8 let byla na druhém místě Adélka Slá-
mová.

Mezi pracemi devítiletých dětí zvítě-
zil obrázek Helenky Vojtkové.

Těm, kteří vyhráli, blahopřejeme  
a děkujeme všem dětem za hezké 
obrázky. Jednota Orla Staré Město ve 
cvičení poblahopřála a ocenila všech-
ny děti, které se soutěže účastnily.

Bc. Barunka Halodová
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Fotbalový tým Jiskra Staré Město vítězem poháru
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Jiskra Staré Město v květnu po-
dávala velmi solidní výkony. Hoši 
z Rybníčku byli v čele okresního 
přeboru a také se probojovali do fi-
nále Okresního fotbalového svazu, 
které se odehrálo v pátek 23. května 
od 19 hodin na stadionu pro osm 
tisíc diváků v Uherském Hradiště. 
Soupeřem Jiskry byli fotbalisté FK 
Boršice u Blatnice, kteří hrají okres-
ní soutěž. Za pěkného počasí přišlo 
na stadion 1035 diváků.

Jiskra se ujala vedení v 25. minutě, 
když první branku vsítil Juráň. Do 
poločasu hosté vyrovnali Zimčí-
kem. Za velkého povzbuzování kot-
le Jiskry i dalších příznivců Starého 
Města se většinou hrálo na jednu 
branku. V 62. minutě  se přesně tre-
fil Smělík, v 71. minutě přidal třetí 
branku Hastík a na konečných 4:1 
upravil v 74. minutě Vlček.

Jiskra Staré Město vybojovala 
nejen pohár, ale i cílovou prémii 
deset tisíc korun.

Sestava TJ Jiskra: Adamík (46.  
L. Trubačík) - Kovács (51. Šopík), 
Daťko, V. Trubačík, Doseděl (80. 
Josiek) - Juráň (76. Melichárek), 
Svoboda (63. Urbanovský), Hastík, 
M.Trubačík - Smělík, Vlček. Trenér: 
Roman Haša 

Milan Kubíček

Kotel Jiskry neúnavně povzbuzoval svůj tým. 
Foto: MK

Jedenáctka Jiskry těsně před zápasem. 
Foto: Milan Kubíček

Chvíle soustředění před rohovým kopem 
u branky Boršic.                                  Foto: MK

Nástup týmů Jiskra Staré Město a FK Boršice u Blatnice. 
Foto: Milan Kubíček

Hlavní tribuna byla solidně zaplněna. Přišlo 
hodně Staroměšťanů a příznivců Jiskry. 

Foto: MK

Hráči Jiskry byli většinou krok vpředu a zvláště 
ve druhém poločase měli převahu.      Foto: MK

Fotbalový tým Jiskra Staré Město vítězem poháru
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Po prohraném zápasu
Baví se dva fandové Jiskry po deba-

klu se Slováckem. „Neboj, Karle, bude 
líp! To naše Staré Město je jako zahrád-
ka a doba prázdnin a dovolených nád-
herná pohádka.“

Láska na první pohled?
Tonča a Julča jedou pouličkou na 

rajz do Hradiště. Najednou se Tonča 
nakloní k Julče a vzrušeně šeptá. „Neo-
táčej se po něm, ale ten frajer za tebou 
se po mně neustále kouká.“  „Tak, to 
ti děvčico moc nezávidím, já ho totiž 
znám. Je to proslavený archeolog.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 31. července. Uzávěrka je  
14. července 2014.

Anekdoty
na poslední stranu

Diváci sledují dění na Rybníčku.                                                                                                                    Foto: MK

Fotbalisté TJ Jiskra vyhráli okresní přebor

Utkání TJ Jiskra Staré Město – Slovácko C. V 53. minutě byl stav 0:3.                               Foto: Milan Kubíček
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Fotbalisté TJ Jiskra vyhráli okresní přebor
V posledních kolech soutěže 

podávali fotbalisté TJ Jiskra rozpo-
ruplné výkony, ale nakonec se rado-
vali z úspěchu, když okresní přebor 
s přehledem vyhráli.

V utkání ve Slavkově fotbalisté  Jis-
kry nehráli nijak oslnivě, ale přesto se 
štěstím vyhráli 2:0. Autorem obou bra-
nek byl Ondřej Hastík, který byl také 
vyhlášen nejlepším hráčem staroměst-
ského týmu. Tři kola před koncem sou-
těže měla Jiskra osmibodový náskok na 
druhé Buchlovice a potřebovala získat 
alespoň jeden bod.

Teplem zalitý stadion Rybníček byl  
v neděli 8. června přímo ideálním mís-
tem na oslavu vítězství Staroměšťanů. 
Medard sice nepřinesl déšť, ale fotba-
lové krupobití, které padalo nejen na 
domácí hráče, ale i na jejich fanoušky. 

Přijeli k nám fotbalisté týmu Slovác-
ko C, kteří byli na pátém místě tabulky. 
Opět jsme se ale přesvědčili o skuteč-
nosti, že fotbal nemá logiku. Slovác-
ko C sice nastoupilo na zelený pažit  
s posilami mladíků, kteří hrají nej-
vyšší dorostenecké soutěže, ale s tako-
vým výpraskem nikdo z přítomných 
příznivců kulatého nesmyslu nepo-
čítal. Utkání skončilo nelichotivým 
výsledkem 1:6, když autorem jediného 
gólu domácích byl v 71. minutě Milan 

Trubačík. Přesto se již v neděli 8. června 
mohlo slavit vítězství v soutěži, protože  
v tabulce druhé Buchlovice také neče-
kaně na domácím hřišti prohráli 3:4  
s Drslavicemi a před posledními dvěma 
zápasy, které bylo odehrány až po uzá-
věrce Staroměstských novin, již nemohly 
ohrozit vedoucí Jiskru.

V tabulce střelců si vedli velmi dobře 
Staroměšťané. Nejlepším kanonýrem byl 
sice Jiří Mikula z Buchlovic (27), ale za 

ním následoval Ondřej Hastík, který 
vsítil 22 branek, a také další hráči Jis-
kry Milan Smělík (21) a Pavel Vlček 
(19) měli slušnou střeleckou bilanci.

Milan Kubíček


