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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Zveme Vás na Velkomoravský koncert

Připomeňme si Velkomoravský koncert, který se uskutečnil 8. září 2013. 
Foto: Vladimír Kučera

Město Staré Město společně s farností  
pořádá pro všechny občany a přátele už 
čtvrtým rokem Velkomoravský koncert 
v neděli 14. září od 17 hodin na nově 
vybudovaném náměstí Velké Moravy ve 
Starém Městě. Koncert se uskuteční pod 
záštitou místopředsedy vlády České re-
publiky MVDr. Pavla Bělobrádka a mo-
ravského metropolity a olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a za 
účasti řady dalších hostů. 

Můžeme se těšit na vystoupení Hra-
dišťanu s Jiřím Pavlicou, Anety Lange-
rové s Radimem Vojtkem, pěveckého 
sboru Gymnázia Uherské Hradiště Viva 
la musica a také nám zahrají muzikanti 
cimbálové muziky Bálešáci. Velkomo-
ravský koncert bude přenášet televize 
NOE. Jistě si žádný Staroměšťan nene-
chá ujít jedinečný kulturní zážitek, který 
zahájí společenský život na budovaném 
novém náměstí Velké Moravy.

Milan Kubíček 



2 Spektrum  Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 25. 9. – 28. 9. 2014
Program:
čtvrtek 25. 9. 2014 Slavnostní zahájení Michalských slavností

16:00 hod. nám. Velké Moravy Otevření části nového náměstí Velké Moravy včetně žehnání náměstí   
17:00 hod. Jezuitský sklep Zahájení výstavy - historie výstavby náměstí

     

Sobota 27. 9. 2014 Hody s právem

13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 Pavel Dovrtěl
 Lucie Tymrová
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16.00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
19.30 hod.  SKC (sokolovna) Hodová zábava
 hrají:
 Staroměstská kapela
 Madison
 CM Bálešáci

Neděle 28. 9. 2014 Michalské slavnosti

10:00 hod.  kostel sv. Michaela Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka

14:30 hod. nám. Velké Moravy Hodové odpoledne
 účinkují folklorní soubory:
 FS Družba Trenčín
 CM Harafica 
 Staroměstská kapela
 Dolina, CM Bálešáci,  Dolinečka, Doliňáci, 
 CM Dolina, CM ZUŠ ze Starého Města
V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra (sokolovny).

Stárci Karel Šuranský a Dominika Sojáková na hodech 
v roce 2013.
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Vážení spoluobčané,
nejdříve mně dovolte, abych Vás pozdra-

vil a popřál Vám všeho dobrého. Prázdniny 
jsou téměř u konce, sklizeň obilí je hotova  
a postupně se připravujeme na zahájení 
školního roku, k hodům a podzimu. Někte-
ré stavební práce finišují tak, aby bylo vše do 
zimy hotovo.

Vzhledem ke končícímu volebnímu 
období 2010 – 2014 je rozumné, abychom 
se ohlédli zpět a učinili rekapitulaci, co se 
nám podařilo zrealizovat. Než se pustím 
do výčtu investičních akcí, rád bych se za-
stavil u společenského a kulturního dění ve 
Starém Městě. Jak dobře víte, pracuje u nás 
přibližně třicet dobrovolných spolků a or-
ganizací, které zajišťují vyžití 
společenského a kulturního 
života. Jejich role pro dění je 
nezastupitelná. Právě jejich 
aktivity a podpora z města 
jsou významným článkem 
vzájemné sounáležitosti. My-
slím, že jsme velmi dobře na-
stavili podporu těmto organi-
zacím a to přímo na činnost 
nebo nově formou grantů. 

I občanská vybavenost 
je bohatá a troufám si říci, 
že vše potřebné je dostupné  
a v blízkosti. Vzpomenu měst-
skou hromadnou dopravu  
a dopravní obslužnost, zdra-
votnické služby, bohatou na-
bídku obchodů, služeb, včet-
ně regionální nákupní zóny. 
Mnozí živnostníci nabízejí 
své služby a stali se součástí běžného života. 
Nelze nezmínit nově otevřený komplex pro 
domácí kutily a zahrádkáře UNI HOBBY. 

Máme u nás taky dostatek zeleně, vždyť 
jen v posledních čtyřech letech jsme vysá-
zeli 590 stromů a 4705 keřů, včetně kvě-
tinových zahrádek na náměstí Hrdinů  
a ve Sportovní ulici v hodnotě asi 2,5 mili-
onů korun. Budeme v této činnosti pokra-
čovat i nadále. Přesto, že je město rušné na 
osobní dopravu, tak jsem přesvědčen, že 
především tranzitní doprava občany měs-
ta již netrápí. Že se budeme potýkat s ne-
dostatkem parkovacích míst, bezpečností 
chodců na přechodech, kolizí mezi chodci 
a cyklisty je daní za moderní a uspěchanou 
dobu. 

Staré Město mělo první vybudovanou 
cyklostezku podél Baťova kanálu a dnes 
se tato myšlenka stala fenoménem součas-
nosti. Díky těmto aktivitám u nás kvete 
obchodní ruch se službami pro cyklisty, 
včetně zázemí pro návštěvníky a turisty, 
kteří navštíví přístaviště, ale i další kulturní 
a sportovní areály rozšířené o doprovodné 

Starosta hodnotí uplynulé období
aktivity. V místních penzionech pak turisté 
mohou vyhledat ubytování, klid a odpočinek.

     Nové náměstí Velké Moravy, s Památ-
níkem VM, novým kostelem Svatého Ducha, 
promenádními prostory s lavičkami a parko-
vými úpravami by měly přilákat další návštěv-
níky. Předpokládáme, že na nové náměstí 
přesuneme Vánoční jarmark, včetně zpívání  
u stromečku, Velkomoravský koncert, Hodo-
vé odpoledne, Staroměstský den, simultántku 
s šachovým velmistrem, setkání autoveteránů 
apod.  Ochutnávky vína a vernisáže se již bu-
dou moci odehrávat v nových prostorách je-
zuitského sklepa. Informační centrum, které 
zde bude přemístěno do předsklepí, pak podá 
potřebné informace občanům, návštěvníkům 

a turistům Starého Města. Ti pak můžou po-
kračovat v návštěvě jiných atraktivit města 
jako je Bonsaicentrum - muzeum Isabelia, 
přístaviště, Kovozoo s lodí Naděje, Majákem, 
vláčkem Steelinka nebo do Kongresového 
centra s jeho aktivitami. Dny země a mno-
hé další vzdělávací programy jsou atraktivní 
pro rodiny s dětmi, školní mládež, důchodce  
a všechny věkové kategorie. 

Velmi intenzivně jsme spolupracovali  
s rybáři, myslivci na obnově rybníků a zele-
ně v krajině. Poskytli jsme půjčku zahrádká-
řům na výkup pozemků pod svým areálem. 
I nadále poskytujeme půjčky z fondu rozvoje 
bydlení. Nově narozeným dětem a jejím rodi-
čům je poskytnut příspěvek na narozené dítě 
ve výši 3000,- Kč. Nakonec i sportovní areál 
Rybníček doznal změn ve formě rozšíření ša-
ten a sociálního zázemí. Úspěchy fotbalistů 
tomu jen napomáhají. Kromě aktivit města, 
zde vyrostl zcela nový tenisový areál TC Staré 
Město, který si klade vysoký cíl, a to výcho-
vu sportovní mládeže tak, aby nám vyrůstala 
mládež pohybově zdatná, ale i s dobrým pro-
spěchem ve škole. Během tohoto volebního 

období se dočkalo město i účasti po dvě se-
zony v extralize. Tento obrovský úspěch je 
zásluhou volejbalového oddílu, který u nás 
nepřetržitě pracuje již více než 90 let. Bohu-
žel ekonomické možnosti nedovolují v ex-
tralize pokračovat i v dalších letech. Přesto 
zateplená sportovní hala, včetně restaurace 
Victoria dávají dobré podmínky k účasti  
i v nižších soutěžích. 

Na území města a v blízkém okolí jsou 
výrobní závody, skladové prostory pro 
distribuci, včetně moderního odpadového 
hospodářství. Tato činnost umožňuje za-
jistit zaměstnanost a pracovní příležitosti 
pro naše spoluobčany, která je tak životně 
důležitá pro celkovou spokojenost obyvatel 

města. Úkolem samosprávy 
je s odvedenými daňovými 
prostředky řádně hospodařit 
a vynakládat je na potřebné 
účely a zabezpečit tak provoz 
domů s pečovatelskou služ-
bou, údržbu veřejného pro-
stranství, chodníků, zeleně, 
mateřských a základních škol, 
areálu hřbitova, chodu měst-
ského úřadu, městské policie 
a v neposlední řadě spor-
tovišť, koupaliště a údržbu  
a obnovu okolní krajiny. 

Myslím, že žijeme v klidném 
městečku, které je přátelské  
k přírodě, hrdé na svou velko-
moravskou historii, bohaté na 
udržování folklorních tradic. 
Jsou zde tři cimbálové muziky, 

dechová hudba, taneční, výtvarný a hudeb-
ní obor ZUŠ. Asi sto padesát dětí navštěvuje 
dětský soubor Dolinečka včetně dospělého 
souboru Dolina. Ve středisku mládeže Klub-
ko mají děti možnost vyžití volného času  
a zabezpečení dětí na příměstských tábo-
rech. V MŠ můžeme umístit asi 315 dětí  
a ZŠ má kapacitu pro 850 dětí, což ji řadí jako 
největší na okrese. Pracuje zde školní klub  
i školní družina. Čtyři fotbalová hřiště, dva-
cet tenisových kurtů, tři kurty pro beach volej-
bal, jedna sportovní hala, pět tělocvičen, or-
ganizace jako je Orel, Sokol, Sportovní kluby  
a další dávají možnost dostatečného spor-
tovního vyžití. Organizátoři motocyklo-
vých závodů, FIDE OPEN, rybářských 
závodů a další pak doplňují aktivity, ve 
kterých je možné smysluplně strávit vol-
ný času. V této podpoře jsme připraveni  
i v příštích letech pokračovat.

V příštím vydání Staroměstských novin 
Vás seznámím s investicemi a dalšími plány 
do budoucnosti.

Josef Bazala
starosta 

Foto: Milan Kubíček
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Zastupitelstvo města Staré Město

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

K bodu 3)  hospodaření města k 31.05.2014.

K bodu 6)  Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodář-
ství Staré Město, s. r. o., za rok 2013.

K bodu 7)

7.1 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě za rok 2013.

7.2 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného 
svazku obcí pro regionální rozvoj mikroregionu za rok 2013.

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

II.  schválilo

K bodu 4) rozpočtové opatření č. 3/2014:
- zvýšení příjmů ze 161 194 000 Kč na 176 455 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 175 684 000 Kč na 195 115 000 Kč
- změnu financování ve výši 14 490 000 Kč na 18 660 000 Kč
K bodu 5)

5.1 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
formou nepeněžitého vkladu Slováckým vodárnám a kanaliza-
cím, a. s. Uh. Hradiště, Za Olšávkou 290, IČ 49453866.
Hodnota převáděného kanalizačního zařízení dle znaleckého 
posudku č. 5892-109/2014 ze dne 25.3.2014 zpracovaného spo-
lečností VEGA Uh. Hradiště a. s. Uh. Hradiště, Hradební 1250 
na ocenění nepeněžitého vkladu je 7.896.000 Kč.
Nepeněžitým vkladem bude zvýšen základní kapitál společnosti 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Uh. Hradiště a počet akcií 
města bude navýšen o 7.896 akcií. Město Staré Město bude vlast-
níkem 34.665 akcií, což činí 4,13 % z celkového počtu akcií. 

5.2 převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 22/4 zast. plocha 
a nádvoří/zbořeniště  o výměře 451 m2 v lokalitě ulice Hradišťská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
panu Karlu Kotilovi a paní Viere Kotilové, společně bytem Huš-
těnovice, Předbraní 388, za cenu 1.300 Kč/m2, za účelem výstav-
by rodinného domu. 

5.3 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 m2Rákosníčkovo dětské hřiště v ulici Za Mlýnem.                        Foto: MK
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p. č. 6046/556 ostatní plocha o výměře   84 m2

vše v areálu Doliny ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti LUKROM plus, s. r. o., Lípa 81, IČ 25329979, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů  
k užívaným pozemkům.

5.4 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod pozemků 
ve Starém Městě k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi měs-
tem Staré Město a Zlínským krajem. Jedná se o pozemky pod 
chodníky, odstavnými  stáními a veřejnou zelení v lokalitě uli-
ce Velehradská ve Starém Městě, které Zlínský kraj převede do 
vlastnictví města Staré Město:  
p. č. 4529/121 ost. plocha/ost. kom. o výměře 10 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. č. 4529/155 ost. plocha/želeň o výměře 271 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. č. 4529/171 ost. plocha/zeleň o výměře 21 m2
p. č. 4529/172 ost. plocha/ost. kom. o výměře 17 m2

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

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

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

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

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

p. č. 4529/178 ost. plocha/zeleň o výměře 32 m2

p. č. 4529/179 ost. plocha/ost. kom. o výměře 276 m2

zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pra-
coviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4963 pro 
obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště  
a pozemek p. č. 4529/180, ostatní plocha, o výměře 40 m2, od-
dělený z původního pozemku p. č. 4529/2 geometrickým plá-
nem č. 3114-71/2014 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město  
u Uherského Hradiště, zapsaného v katastru nemovitostí pří-
slušnéh katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlín-
ský kraj na LV č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město  
u Uherského Hradiště.

5.5 změnu u převodu majetku – prodej pozemku p. č. 7234 
ostat. plocha o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z paní Marie Dolákové, 
bytem Staré Město, Janáčkova 1678, pana Antonína Pavlice, by-
tem Staré Město, Svatoplukova 1195 a pana Vladimíra Pavlice, 
bytem Staré Město, Salašská 1278 na pana Vladimíra Pavlicu, by-

tem Staré Město, Salašská 1278, za cenu 100 
Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku. 

K bodu 7)

7.4 Smlouvu o společném postupu zada-
vatelů při realizaci projektu „Cyklostezka  
č. 47 – rekonstrukce  lávky  přes  řeku  Mo-
ravu“ a „Cyklostezka č. 47– rekonstruk-
ce lávky přes Baťův kanál“ mezi městem 
Uherské Hradiště a městem Staré Město.

III.stanovilo

K bodu 7)

7.5 17 členů zastupitelstva města pro vo-
lební období 2014 – 2018 v souladu s ust.  
§ 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších před-
pisů. 

 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta  místostarosta

Děti z křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou při obřadu 
Vítání občánků, který se uskutečnil na radnici v pátek 27. června. 

Foto: Milan Kubíček



6 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1  ukončení nájmu části nemovitos-
ti bez č. p. – zemědělské stavby na čás-
ti pozemku p. č. st. 1845/6 zast. plocha  
 a nádvoří (sklad č. 9) v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Růženě Chrást-
kové, bytem Staré Město, Velehradská 
1468, dohodou k 31.07.2014. 

1. 2   pronájem části nemovitosti bez  
č. p. – zemědělské stavby na části pozem-
ku p. č. st. 1845/6 zast. plocha a nádvoří 
(sklad č. 3) v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Davidu Novákovi, by-
tem Staré Město, Velehradská 1624, od 
01.08.2014 na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou  a nájemné ve výši 
360 Kč/sklad/rok, za účelem skladu. Ná-
jem je osvobozen od DPH.

1.3  pronájem části pozemku p. č. 
340/130 orná půda o celkové výměře 108 
m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Igoru  Konečnému, bytem Staré Město, 
Bratří Mrštíků 1775, IČ 60367172, od 
01.08.2014 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 
53,60 Kč/m2 a rok s inflační doložkou + 
příslušná DPH, za účelem parkování vo-
zidel. 

1.9  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti MONTWERK, 
s. r. o., Staré Město, Nádražní 575, IČ 
02815877 na právo umístění přípojky 
vodovodu  a kanalizace na pozemcích  

U S N E S E N Í
ze 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.07.2014

U S N E S E N Í

p. č. 5175/1, 4522/2 a 3582/22 ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, v rámci stavby skladové haly na 
pozemku  p. č. 497/3 ve vlastnictví společ-
nosti MONTWERK, s. r. o.  
 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržby a oprav přípojek  
vodovodu a kanalizace.
 Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užitku, 
dle cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2014 platí částka   
20 Kč/m2 a rok. 
 Přípojky vodovodu a kanalizace na po-
zemcích p. č. 5175/1, 4522/2 a 3582/22 
ve  vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, budou vybudovány  
v termínu do 31.12.2014 z důvodu revitali-
zace ulice Nádražní ve Starém Městě. 

1.10  smlouvu s Římskokatolickou farností 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdi-
nů 8, IČ 46257934 o právu provést změ-
nu stavby před dokončením „Farní kostel 
Sv. Ducha ve Starém Městě“ na částech 
pozemků p. č. 97/5, p. č. st. 137/1, p. č. st. 
137/2, p. č. st. 137/3, p. č. st. 137/5, p. č. st. 
139 a p. č. st. 141/1. 

2.1  - výsledek zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce 
lávky přes řeku Moravu“ a „Cyklostezka  
č. 47 –  rekonstrukce lávky přes Baťův ka-
nál“, provedeného na základě Smlouvy 
o společném postupu zadavatelů města 
Uherské Hradiště a Staré Město. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč Skanska, a. s., 
Líbalova 1/2348, 

149 00 Praha 4 – Cho-
dov, IČ 26271303,  
s celkovou nabíd-
kovou cenou 3 149 
363 Kč bez DPH,  
3 810 730 Kč včetně 
DPH, z toho cena za 
podčást 1 – Uher-
ské Hradiště  č i n í 
1 945 202 Kč bez 
DPH, 2 253 695 
Kč včetně DPH  
a za podčást 2 – Sta-
ré Město 1 204 161 
Kč bez DPH, 1 457 
035 Kč včetně DPH.

- uzavření smlou-
vy o dílo na pod-
část 2 „Cyklostez-

ka č. 47 – rekonstrukce lávky přes 
Baťův kanál“ s vybraným uchazečem 
Skanska a. s., IČ 26271303, cena bez 
DPH 1 204 161 Kč, cena včetně DPH  
1 457 035 Kč.

2.2  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Modernizace Azylového domu 
svatého  Vincence ve Starém Městě“  
z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci a změny ceny díla.

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.8   zrušit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o výměře  cca 3.800 m2, v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště,  společnosti PARDOSA – tech-
nik, s. r. o., Dubňany, Hodonínská 672, 
IČ 277 39 040, za cenu 1.000 Kč/m2, za 
účelem stavby „DEPO  Uherské  Hra-
diště  70“ pro Českou  poštu, s. p., Pra-
ha 1, Politických vězňů 909/4, který byl 
schválen na 11. zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město dne 25.06.2012  pod 
bodem II./5.4, z důvodu nerealizace zá-
měru stavby a neuzavření budoucí kupní 
smlouvy. 

III.  nesouhlasila

1.7  se snížením kupní ceny za převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 
4548/1 ostat. plocha o výměře cca 26 m2 

v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, man-
želům panu Antonínu Malinkovi a paní 
Jarmile Malinkové, společně bytem Staré 
Město, Obilní čtvrť 331, za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.

IV.  vzala na vědomí

4.1   vyjádření města k žádosti o společ-
né územní rozhodnutí a stavební povo-
lení dle  § 94a stavebního zákona v plat-
ném znění dle zápisu.

4.2   společné jednání o návrhu Územní-
ho plánu Kunovice, připomínky nebude 
uplatňovat.

6. 1  zprávu o činnosti Městské knihov-
ny a IC Staré Město za I. pololetí 2014.

V.  uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí 

1.4  zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. st. 2364/2 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 114 m2, kte-
rý se nachází pod přečerpávací stanicí  
v lokalitě ul. Luční čtvrť a pozemku  
p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha  
o výměře 380 m2, v lokalitě ul. Východní,  

Takto bude vypadat náměstí Velké Moravy po dokončení.
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v ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

1.5  zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 6028/1 orná půda o výmě-
ře cca 15.000 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na  úředních deskách.

1.6  zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemků, které se nachází pod 
stavbou „Protipovodňová ochrana Staré 
Město – Uherské Hradiště“ ve Starém 
Městě,  k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 
Číslo parcely dle nově zaměřeného GP:
 6074/73 vodní plocha/tok přirozený  
o výměře 2 m2 (původně část p. č. 
6074/21 orná půda o výměře 2 m2)

st. 3344 zast. plocha/ vodní dílo, hráz 
o výměře 170 m2 (původně část p. č. 
6075/17 zahrada o výměře 170 m2)

6073/31 vodní plocha/tok přirozený  
o výměře 740 m2 (původně p. č. 6073/31 
orná půda o výměře 740 m2)
 
6073/287 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 4 m2  (původně část p. č. 6073/71 
orná půda o výměře 4 m2)

st. 3295 zast. plocha/vodní dílo, jez o vý-
měře 404 m2 (původně část p. č. 6073/71 
orná půda o výměře 404 m2)

st. 3297 zast. plocha/vodní dílo, hráz 
o výměře 9.169 m2 (původně část p. č. 
233/71 ostat. plocha o výměře 135 m2, 
původně část p. č. 233/72 ostat. plocha 
o výměře 32 m2, původně p. č. 233/96 
ostat. plocha o výměře 21 m2, 
  původně část p. č. 233/97 ostat. plocha o 
výměře 124 m2 původně část p. č. 233/99 
ostat. plocha o výměře 27 m2, 
původně část p. č. 6073/30 orná půda 
o výměře 536 m2, původně část p. č. 
6073/32 orná půda o výměře 33 m2

původně část p. č. 6073/52 orná půda 
o výměře 1.158 m2 původně část p. č. 
6073/71 orná půda o výměře 1.166 m2, 
původně část p. č. 6073/249 ostat. plo-
cha o výměře 4.278 m2, původně p. č. 
6073/256 orná půda o výměře 23 m2, 
původně část p. č. 6073/257 ostat. plo-
cha o výměře 13 m2, původně část p. č. 
6073/261 orná půda o výměře 1.623 m2) 
6073/71 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 122 m2 (původně část p. č. 6073/71 
orná půda o výměře 122 m2)
st. 3287 zast. plocha/vodní dílo, hráz 
o výměře 992 m2 (původně část p. č. 
4943/1 ostat. plocha o výměře 430 m2, 
původně část p. č. 4943/2 ostat. plocha  
o výměře 102 m2, původně část p. č. 
4943/6 ostat. plocha o výměře 460 m2) 
st. 3283 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 1.890 m2 (původně p. č. 

4557/82 vodní plo-
cha o výměře 221 
m2, 
původně p. č. 
4557/83 vodní plo-
cha o výměře 201 
m2, původně část p. 
č. 4943/3 ostat. plo-
cha o výměře 7 m2, 
původně část p. č. 
6094/5 orná půda 
o výměře 853 m2, 
původně část p. č. 
6094/14 orná půda o 
výměře 11 m2,
původně část p. č. 
6140 vodní plocha 
o výměře 59 m2, 
původně část p. č. 
6145/122 vodní plo-
cha o výměře 179 m2, 
původně část p. č. 
6145/123 vodní plo-
cha o výměře 359 m2)
st. 3292 zast. plocha/vodní dílo, 
hráz o výměře 44 m2 (původně část 
p. č. 4502/2 ostat. plocha o výměře  
44 m2) 
 st. 3289 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 8 m2 (původně část p. č. 4502/24 trav-
ní porost o výměře 8 m2) 
st. 3291 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 5 m2 (původně část p. č. 4502/25 
ostat. plocha o výměře 5 m2) 
4502/65 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
24 m2 (původně část p. č. 4502/2 ostat. plo-
cha o výměře 24 m2)
4502/66 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 2 m2 (původně část p. č. 4502/2 
ostat. plocha o výměře 2 m2)
4502/67 travní porost o výměře 35 
m2  (původně část p. č. 4502/24 travní porost  
o výměře 35 m2)
st. 3238 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 115 m2 (původně část p. č. 6112/565 
orná půda o výměře 115 m2) 
st. 3264 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 143 m2 (původně část p. č. 6114/274 
orná půda o výměře 143 m2) 
6073/261 vodní plocha/tok přirozený 
o výměře 10.551 m2 (původně část p. č. 
6073/261 orná půda o výměře 5.559 m2, 
  původně část p. č. 6073/30 orná půda o vý-
měře 2.003 m2, původně část p. č. 6073/52 
orná půda o výměře 2.008 m2,
 původně část p. č. 6073/71 orná půda o vý-
měře 174 m2, původně p. č. 6073/97 orná 
půda o výměře 37 m2, 
 původně p. č. 6073/98 orná půda o výměře 
130 m2, původně část p. č. 6073/257 ostat. 
plocha o výměře 45 m2, 
 původně část p. č. 233/72 ostat. plocha o 
výměře 151 m2,  původně p. č. 233/73 ostat. 
plocha o výměře 6 m2)
 původně část p. č. 233/97 ostat. plocha  
o výměře 38 m2) 6073/285 vodní plocha/
tok přirozený o výměře 1.563 m2 
(původně část p. č. 6073/71 orná půda o vý-
měře 1.508 m2) původně část p. č. 6073/73 

ostat. plocha o výměře 55 m2)
st. 3330 zast. plocha/vodní dílo, hráz 
o výměře 809 m2 (původně část p. č. 
6074/18 orná půda o výměře 350 m2, 
původně část p. č. 6074/19 orná půda 
o výměře 112 m2, původně část p. č. 
6074/20 orná půda o výměře 102 m2, 
původně část p. č. 6074/21 orná půda 
o výměře 148 m2, původně část p. č. 
6074/22 orná půda o výměře 27 m2,
původně část p. č. 6074/38 orná půda  
o výměře 70 m2)
st. 3341 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 596 m2 (původně část p. č. 
5269 ostat. plocha o výměře 596 m2) 
6075/113 vodní plocha/nádrž přírod-
ní o výměře 145 m2 (původně část p. č. 
6075/45 orná půda o výměře 145 m2)
st. 3281 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 8 m2 (původně část p. č. 4498/2 
ostat. plocha o výměře 8 m2) 
st. 3228 zast. plocha/vodní dílo, hráz 
o výměře 45 m2 (původně část p. č. 
6112/564 orná půda o výměře 45 m2) 

1.11  zveřejnit záměr na pronájem po-
zemků p. č. 6046/18 ostatní plocha o vý-
měře 2756 m2, p. č. 6046/519 ostatní plo-
cha o výměře 1403 m2 a p. č. 6046/685 
orná půda o výměře 239 m2 v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Poznáte jez na Baťově kanálu? Pokud si myslíte, že se jedná o jez neda-
konický, máte pravdu. 

Foto: Milan Kubíček



8 Farní sloupek

Z naší farnosti VZPOMÍNKA

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

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

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

plné soutěží a her na hřišti Orlovny. 

Dne 12. září si 
připomeneme první 
smutné výročí úmr-
tí pana Bedřicha  
Ondrůška. Stále vzpo-
mínají přítelkyně Mi-
lada s rodinou.

Dne 31. července 
uplynulo osm let, co 
nás opustil pan Anto-
nín Omelka. Za vzpo-
mínku děkuje dcera 
Petra s rodinou. 

Dále vzpomínáme na rodiče To-
máše a Marii Omelkovi. Všem, kteří 
je znali a měli rádi, za vzpomínku dě-
kuje syn František Omelka s rodinou, 
dcera Marie Mléčková s rodinou. 

Dne 20. září je tomu 
jeden rok, co nám vel-
mi chybí naše drahá 
manželka, maminka 
a babička, paní Marie 
Kunderová. Za tichou 
vzpomínku těm, kdo ji 
měli rádi, děkuje rodi-

na Kunderova.

Dne 25. září uplyne 
15 let od úmrtí naší 
maminky paní Evy 
Plevákové. Vzpomí-
nají dcera a syn s rodi-
nami.
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Pozvánka na Velkomoravský 
koncert

Město a naše farnost pořádají pro 
všechny občany a přátele už čtvr-
tým rokem VELKOMORAVSKÝ 
KONCERT v neděli 14. září 2014 od  
17 hodin na nově zbudovaném ná-
městí Velké Moravy ve Starém Městě. 
Koncert se uskuteční pod záštitou mo-
ravského metropolity a olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera  
a místopředsedy vlády MVDr. Pavla 
Bělobrádka a za účasti řady dalších 
hostů. 

Můžeme se těšit na vystoupení Hra-
dišťanu s Jiřím Pavlicou, Anety Lange-
rové s Radimem Vojtkem, pěveckého 
sboru Gymnázia v Uh. Hradišti Viva 
la musica a svižně nám zahrají muzi-
kanti naší cimbálovky Bálešáci. Velko-
moravský koncert bude přenášet tele-
vize NOE. Jistě si žádný Staroměšťan 
nenechá ujít tento reprezentativní kul-
turní zážitek, který zahájí společenský 
život na našem krásném, novém ná-
městí.

Svatomichalské hody v neděli 
28. září 2014

PATROCINIUM naší farnosti, lidově zva-
né hody, bude slaveno V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ 
HODOVOU MŠÍ SVATOU V 10 HODIN ve 
farním kostele sv. Michala, jehož svátek v celé 
církvi připadá na pondělí 29. září. Při hodové 
veselici a tradičním programu budou také ote-
vřeny vyhlídkové věže na nově budovaném 
kostele, přitom bude možnost nahlédnout 
do prostor budoucího kostela, kde nyní fini-
šují dokončovací práce. Dokončuje se např. 
pokládka žulové dlažby, povrchová úprava 
zimní kaple a věží, nosné konstrukce lavic  
s provizorním obkladem, další drobnější prá-
ce a také se upevní podhledový materiál na 
spodní část konstrukce střechy. Po obdržení 
příslušných povolení nutných k předčasnému 
užívání se bude připravovat otevření nového 
chrámu Svatého Ducha na náměstí Velké 
Moravy.

Škola volá
V sobotu 30. 8. 2014 bude k zahájení 

nového školního roku 2014/2015 na Or-
lovně mše svatá ve  
14 hodin s násled-
ným zábavným pro-
gramem na zahradě 
pro žáky, studenty 
i děti z mateřských 
škol s jejich rodi-
nami, pro učitele 
a vychovatele - ti 
všichni si přijdou 
pro požehnání tolik 
potřebné do dalšího 
roku učení. Zvláště 
prvňáčci si přinesou 
své nové školní braš-
ny, aby požehnáním 
tak slavnostně zahá-
jili celoživotní ces-
tu za vzděláváním  
a moudrostí.

V sobotu 9. srpna byla na náměstí Velké Moravy sehrána simultánka 
šachového turnaje FIDE OPEN 2014. 

Foto: Milan Kubíček

    Ve škole se učíme ledasčemu, ale 
v životě nezbytně potřebujeme umět 
najít cestu k Bohu a lidem i sobě, tomu 
nás slovy Ježíše Krista učí už mnohá 
staletí církev. Proto vy rodiče i vy žáci, 
nepodceňte nepovinnou výuku nábo-
ženství od 1. do 9. třídy. Výuka začne 
už 15. 9. 2014 a je nutné do té doby 
odevzdat přihlášku.

Přihlášku do náboženství vyzved-
nete buď v kostele nebo stáhnete na 
http://www.farnoststaremesto.cz/, zde 
i podrobnější info a odevzdáte buď na 
faře nebo ve škole.

-SV-
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GRAND PRIX BRNO 1971

Vzpomínka  na Milana Šobáně staršího

Milan Šobáň, jeden z nejvšestrannějších staroměstských sportovců. 
Foto: archiv MŠ

Předposlední závod Milana Šobáně – ČESKÁ TOURIST TROPHY HOŘICE v červnu 2012. 
Foto: Vlastimil Tesárek

Velký úspěch Milana Šobáně
Grand Prix Československa, která se 

jela 18. července 1971 na motocyklo-
vém okruhu v Brně, patřila k nejúspěš-
nějším závodům Milana Šobáně. Na 
okruhu se bojovalo o cenné body do 
světového šampionátu a zásluhou Mi-
lana Šobáně, který v závodě do 50 ccm 
obsadil skvělé šesté místo, body zůstaly 
na domácí půdě a nepřímo tak doputo-
valy i do Starého Města.

čele  závodu se pak vytvořila dvoji-
ce Barry Sheene (Anglie) a Gilberto 
Parlotti, kteří si v boji o vítězství ně-
kolikrát vyměnili své pozice. Gilberto 
Parlotti nakonec odstoupil a vítězem 
závodu se stal Barry Sheene, před 
Holanďanem Meyerem a Rakušanem 
Krosmayrem.

Milan Šobáň jel na stroji Kreidler  
a po třetím kole byl na sedmém místě, 
po pátém kole projel cílovou rovinkou 
dokonce na pátém místě, ale nakonec 
obsadil vynikající šesté místo, když 
před ním skončil Zbyněk Havrda  
s českým motocyklem Ahra. 

Milan Šobáň se tehdy na brněnském 
okruhu potkal s nejlepšími světovými 
jezdci, kteří jeli v silnějších kubaturách 
125, 250 a 350 ccm. Například  Börje 
Jansson, Phil Read, Silvio Grassetti, 
Giacomo Agostini, ale i naši jezdci 
František Srna, Bohumil Staša, Franti-
šek Šťastný.

Grand Prix Československa 1971 
byla vůbec výsledkově nejúspěšněj-
ší Grand Prix našich jezdců v Brně. 
Jedna bodovaná pozice v kategorii  
250 ccm, tři ve třiapůlích a také tři bo-
dované pozice v kategorii 50 ccm, jed-
na z nich zásluhou Milana Šobáně.

Milan Kubíček
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Nechce se tomu ani věřit, ale 9. září 
2014 tomu bude rok, co do závodnické-
ho nebe odešla legenda motocyklového 
sportu Milan Šobáň ze Starého Města. 
Všestranný sportovec začínal na Slo-
vácku s krasojízdou, fotbalem a hlavně 
hokejem se propracoval mezi nejlepší 
hráče staroměstského oddílu.

Největší stopu však zanechal v mo-
tokrosu a hlavně v silničních závodech 
motocyklů, kterým věnoval největ-
ší část svého života. Až těžká havárie 
v Ostravě – Radvanicích v roce 2012 
ukončila jeho bohatou kariéru, ve kte-
ré nasbíral mnoho vavřínů a v roce 
1971 při Mistrovství světa v Brně ve 
třídě do 50 ccm obsadil vynikající  
6. místo a zapsal se tak zlatým písmem 
do dějin motocyklových závodů.

Nikdy na Tebe nezapomeneme! 
Vzpomíná manželka Marie, syn Milan 
s rodinou, dcera Ivana s rodinou.

Jako největší favorité se dle trénin-
kových časů vedle sebe zařadili v prv-
ní startovní řadě kubatury do 50 ccm 
Španěl Angel Nieto, Holanďané Jan 
De Vries a Jos. Schurgers a Ital Gilber-
to Parlotti. Milan Šobáň odstartoval ve 
středu závodního pole a po prvním kole 
byl na jedenáctém místě. Závod se jel za 
velmi nepříznivých klimatických pod-
mínek, pršelo a foukal silný vítr. Nieto 
s De Vriesem odpadli již ve druhém kole  
a Schurgers dokončil jen tři okruhy. Na 
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cSpolečensko – kulturní centrum

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

www.skcsm.cz

Mikroregion Staroměstsko 
na Slavnostech vína 

a otevřených památek

Staroměstská Dolina je vždy ozdobou při vystoupení souborů obcí 
a měst mikroregionu Staroměstsko. Na snímku Dolina při slavnos-
tech vína v roce 2009. 

Foto: Milan Kubíček 

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

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

Sobota 6. září

BIGBEAT
Začátek: 20:00 hod.
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Program na nádvoří pod Starou radnicí 
11:30 – 11:45 hod. FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic
11:50 – 12:10 hod. Staroměstská kapela
12:15 – 12:25 hod. DH Nedakoňanka, 
  ženské a mužské sbory z Nedakonic
12:30 – 12:45 hod. Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města
12:50 – 13:05 hod. Mužský a ženský sbor z Kudlovic
13:10 – 13:25 hod. Drmolice a Polešovjánek z Polešovic
13:30 – 13:50 hod. FS Pentla, DFS Pentlička
13:55 – 14:15 hod. Mužský sbor z Vážan
14:20 – 14:35 hod. Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města
14:40 – 14:55 hod. Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi 
  a Lajbl, o. s. z Kostelan nad Moravou
15:00 – 15:15 hod. Společné zpívání starostů a místostarostů, 
  CM Bálešáci
15:20 – 15:35 hod. Chasa z Ořechova

Šohajíci na Slavnostech vína byli středem pozornosti. 
Foto: Milan Kubíček

Folklorní soubory, dechové hudby, cimbálové mu-
ziky, mužské i ženské sbory a folklorní soubory dětí  
z mikroregionu Staroměstsko se představí na nádvo-
ří pod Starou radnicí v Uherském Hradišti v sobotu  
13. září od 11:30 do 15:35 hodin.

Mikroregion Staroměstsko tvoří 19 obcí. Na slavnos-
tech vína se budou prezentovat obce: Babice, Boršice, 
Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, 
Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Spytihněv 
(jako host), Staré Město, Sušice, Traplice, Tučapy, Újez-
dec, Vážany.  

Na nádvoří pod Starou radnicí budou postaveny stán-
ky jednotlivých obcí mikroregionu, kde budou k dispo-
zici propagační materiály a budete moci ochutnat dobré 
vínko a gastronomické speciality našich hospodyněk. 
Určitě přijďte a prožijte hezké chvíle v expozici mikrore-
gionu Staroměstsko.

Milan Kubíček

Pátek 18. – 21. září

LANCRAFT SUMMER 2014
Největší LAN párty pro CZ/SK pro hry Hearthstone  
a LoL a CS:GO

Sobota 27. září

HODOVÁ ZÁBAVA
Účinkují: Madison, Staroměstská kapela, CM Bálešáci
Začátek: 20:00 hod.
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KROUŽKY SVČ KLUBKO
pro děti, dospělé i pro rodiče s dětmi
nabídku najdete od 29. 8. 2014 na www.klubkosm.cz. 

VYBER SI SVŮJ KROUŽEK
4. 9. čtvrtek 14:00 – 16:30
hřiště u RC Čtyřlístek (vedle I. stupně ZŠ), vstupné zdarma
Nemůžete se rozhodnout, který kroužek by se vám líbil nej-
víc? Nevíte, co si pod některými názvy představit?
Přijďte si vyzkoušet některé kroužky, zeptat se na vše, co po-
třebujete, vyrobit si něco hezkého domů.
Ukázky sportovních i tanečních kroužků, kytara, flétna, vý-
tvarné aktivity a mnoho dalšího.

DEN PRO RODINU
16. 9. úterý od 14:30
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti
Zábavný program pro celou rodinu

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
22. 9. 2014 pondělí 9:00 -16:00 hodin 
v Uherském Hradišti
Již po deváté bude opět uzavřena Nádražní ulice a ulice pod 
Masarykovým náměstím, kde se budete moci projít po silnici 
bez aut. Na akci se děti mohou těšit na zábavná a informač-
ní stanoviště – dopravní výchovu, jízdu zručnosti, ale také 
zábava pro dospělé. Odpoledne je připravena ukázka vypro-
šťování z havarovaného vozidla a mnoho dalšího. Bližší in-
formace sledujte na www.mesto-uh.cz, www.cevzabka.xf.cz 
a samostatných plakátech. 
Petra Kraváčková, tel.: 602 643 117, cevzabka@klubkosm.cz

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
1. 9. 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

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
6. 9. sobota  8:30 -11:00 
Kulturně společenské centrum Staré Město (Sokolovna)
Prodejní místa na tuto burzu jsou již obsazená!!! 
Vstupné: 1,- Kč

Stánek Střediska volného času - Klubko na Staroměstském dnu v  areálu 
SOŠ a Gymnázia Staré Město. 

Foto: Milan Kubíček

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 ZÁŘÍ 2014
  SVČ KLUBKO

HRANÍ S MIMINKY
8. 9. pondělí  9:00 -11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 – 10 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
15. 9. 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

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
20. 9. sobota  8:30 -11:00 
RC Čtyřlístek (bývalá družina vedle ZŠ ve Starém Městě)
Vstupné: prodávající 50,- Kč, kupující 1,- Kč
PRODÁVAJÍCÍ- REZERVUJTE SI MÍSTA PŘEDEM!!!

HRANÍ S MIMINKY
22. 9. pondělí  9:00 -11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 – 10 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
29. 9. 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

Se Staroměstskými novinami
je život veselejší.
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Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2014  

Nejlepší šachisté v soutěži Krajského přeboru společně s organizátory turnaje. Na snímku vlevo: ředitel turnaje Radim Stuchlý, hlavní rozhodčí Jiří 
Marek, druhý nejlepší muž Vojtěch Dobeš, nejlepší žena Jana Zpěváková, nejlepší muž František Vrána, nejlepší junior Martin Húsek, nejlepší 
juniorka Viktorie Všetulová, předsedkyně ŠK Staré Město Věra Dobešová, starosta Josef Bazala a rozhodčí Ladislav Demko.                    Foto: MK 

Z domácího klubu nejlepší František Vrána

Ve dnech 8. - 16. srpna se uskutečnil v pořadí již dvanáctý 
ročník Mezinárodního šachového turnaje FIDE OPEN Staré 
Město 2014. Celkem se zúčastnilo 148 hráčů z České republiky, 
Slovenska, Polska a Rakouska.

Vítězem turnaje se stal mezinárodní velmistr Marek Vokáč 
(Šachový klub Zikuda Turnov), který tak zopakoval své prven-
ství ve Starém Městě v roce 2005. Druhý se umístil jeho klubový 
kolega mezinárodní mistr Pavel Šimáček a třetí příčka patřila 
nasazené jedničce Alexeji Kislinskému (SK Slavia Orlová). Loň-
ský vítěz Vladimír Talla získal šesté místo, nejlepší hráč ŠK Staré 
Město František Vrána obsadil 15. místo a 6,5 bodu. Jan Horsák 
se umístil na solidním 27. místě, překvapil Milan Krča, který 
obsadil 29. pozici. V loňském roce byl ze Staroměšťanů nejlepší 
Vojtěch Dobeš na 30. místě, letos klesl o tři stupínky. Jana Zpě-
váková byla nejlepší z žen v krajském přeboru.

Umístění hráčů ŠK Staré Město

15. František Vrána 6,5 b.
27. Jan Horsák 6,0 b.
29. Milan Krča 6,0 b.
33. Vojtěch Dobeš 6,0 b.
40. Petr Kapusta 5,5 b.
45. Martin Husek 5,5 b.
49. Jana Zpěváková 5,5 b.
50. Petr Blaha 5,5 b.   

   Ceny nejlepším předal starosta Josef Bazala, který všem pří-
tomným šachistům poděkoval za účast a velmi dobré sportovní 
výkony. Starosta rovněž ocenil vysokou sportovní a společen-
skou úroveň turnaje.                                              Milan Kubíček

Simultánka byla odehrána na náměstí Velké Moravy v sousedství 
kostela Svatého Ducha. Všechny přítomné pozdravil místostarosta 
Radoslav Malina (stojící vzadu).                        Foto: Milan Kubíček

Společná fotografie nejlepších šachistů s organizátory turnaje po vy-
hlášení výsledků FIDE OPEN 2014. Na snímku zleva: předsedkyně 
Šachového klubu Staré Město Věra Dobešová, hlavní rozhodčí Jiří 
Marek, ředitel turnaje Radim Stuchlý, vítěz turnaje Marek Vokáč, 
druhý nejlepší Pavel Šimáček, starosta Josef Bazala, rozhodčí Ladi-
slav Demko.                                                             Foto: Milan Kubíček
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Špačci zpívají trojhlasně

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na září

		Teplé září – dobře se ovoci i vínu 
daří.

		Jaké počasí sv. Jiljí (1. září) ukazu-
je, takové po celý měsíc dodržuje.

		Jaké počasí na svátek Narození 
Panny Marie (8. září), takové po-
trvá čtyři neděle.

		Září jezdí na strakaté kobyle.
		Podzimek bohatý na mlhu věští v 

zimě mnoho sněhu.
		Touží-li září po rose, bude v říjnu 

bláta po nose.
		Na svatého Cypriána (26. září) 

chladno bývá často zrána.
		Zářijový déšť polím potrava, záři-

jové spršky pro víno otrava.
		Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje 

to zimy moc.
EM

Kdo chce, práci si najde a kdo ne, ani kladivem mu 
ji do hlavy nenatlučeš.

Když nechytíš den za rohy, za ocas ho neudržíš.

Kapesník je jediná věc, do které mohu ve firmě 
strkat nos.

Kdo se povyšuje, bývá ponížen.

Ne o tom se v hospodě vedly řeči, kolik dát za 
krádež místnímu povaleči, jedině o tom byla řeč, 
jak rychle s lupem běžel, povaleč.

Žena má vždy spadeno na něčí duši, ať na mužovu, 
svého děcka nebo psa. Muži se spokojují s tím, že 
baží po těle.

S moudrými rozmlouvati – rozhled si rozšířiti,  
s hlupáky se baviti – vlastního rozumu pozbýti.

Pravá bída začíná teprve tehdy, když se nám zne-
chutí práce.

Byl jsem zázračné dítě. Už ve třech letech jsem byl 
chytrý jako dnes.

O tom, že špačci zpívají trojhlasně, nebo lépe řečeno nedočkavě křičí, nás přesvědčí naše foto-
grafie ze zahrady. 

Foto: Milan Kubíček

 S R A N D O V N A

Hluční špačci jsou ptáci, kteří zahra-
du skutečně oživí. Zvláště, když se na 
zahradě zahnízdí hned několik párů. 
Své území špaček označuje zvučným, 
vesele znějícím hlasem. Také v dutině 
stromu je neustále živo a plno hluku, 
mláďata švitoří a dožadují se potravy.

Špaček je také známý tím, že je po-
rostlý leskle černým opeřením, které ve 
svatebním šatě získává nápadný modravý 
nebo zelenavý odstín. Přes léto má pan 
špaček zobák žlutý, přes zimu je u obou 
pohlaví černý. A co se mi na špačkovi nej-
víc líbí? Jeho hbitá chůze.

Milan Kubíček

Už jste ji potkali? Jmenuje se Majda a má se 
čile k světu.                                       Foto: VK

Fotopostřehy

V HOSPODĚ U RAKA
Děda Lebeda: „Moja Maňa je po-

řádná, každou věc musí mít na správ-
ném místě.“

Staříček Hanáček: „Zrovna tak 
moja stařka. Jenom ona zas nemože 
vždycky najít to místo, když něco hle-
dáme!“

TELEFONÁT K LÉKAŘCE
„Paní doktorko, prosím vás, při-

jeďte na Špitálku, mám měsíc starého 
chlapečka a nějak nám postonává!“

„Přijedu, přijedu, mamko. A buď-
te si jistá, že za týden bude běhat jak 
čamrda!“

PI
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 10. - 11. ŘÍJNA 2014

 Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

Na území města Staré Město se uskuteční ve dnech 10. a 11. 
října volby do:

Zastupitelstva města Staré Město
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu  

č. 81, který zahrnuje Uherskohradišťsko a část Veselska
První den, v pátek 10. října 2014, začíná hlasování ve 14:00  

a končí ve 22:00 h., druhý den, v sobotu 11. října 2014, začíná 
hlasování v 8:00 a končí ve 14:00 h.

Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky. 
Nebude se hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky  
v zahraničí.

Ve stanoveném termínu do 5. srpna 2014 do 16 hodin podaly 
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města Staré Město 
registračnímu úřadu tyto volební strany a sdružení nezávislých 
kandidátů.

  Česká strana sociálně demokratická   
(politická strana)
  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

(politická strana)
  Komunistická strana Čech a Moravy

(politická strana)
  Občanská demokratická strana

(politická strana)
  Staroměstské sdružení

(sdružení nezávislých kandidátů)   
  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

(politické hnutí)

Ve stanoveném termínu do 5. srpna 2014 do 16 hodin podaly 

přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR (voleb-
ní obvod č. 81) registračnímu úřadu tito zástupci politických stran, 
politických hnutí a nezávislých kandidátů.

· Alessandro Alagia (nezávislý), podnikatel, 
· Pavel Botek (KDU - ČSL), místostarosta obce Ostrožská Nová Ves
· Zdeněk Botek (ANO), ředitel Gymnázia Uherské Hradiště
· Hana Doupovcová (ČSSD), senátorka
· Luděk Galuška (nezávislý), archeolog, vysokoškolský pedagog, 
· Václav Hučík (nezávislý), podnikatel
· Ivan Mařák (KSČM), náměstek hejtmana Zlínského kraje
· Stanislav Mikula (Zdravé Hradiště), podnikatel
· Jan Pijáček (ODS), starosta Vlčnova
· Ivo Valenta (Strana soukromníků ČR), podnikatel, zakladatel 
skupiny Synot

Další informace k volbám
Hlasovací lístky musí být voličům doručeny nejpozději tři dny 

přede dnem voleb (do 7. října). Ve Staré Městě volič obdrží hlaso-
vací lístky pro volby do zastupitelstva města a další hlasovací lístky 
pro volby do Senátu.

Při nedoručení nebo ztrátě hlasovacích lístků si je možno vy-
zvednout přímo ve volebních místnostech.

Volební okrsek č. 1 a 4: v budově základní školy 1000 na ná-
městí Hrdinů

Volební okrsek č. 2 a 3: v budově základní školy v Komenského 
ulici

Volební okrsek č. 5: v budově SOŠ a Gymnázia na Velehradské 
ulici.                                                                                  Milan Kubíček

Na snímku sedmnáctičlenné Zastupitelstvo města Staré Město, které rozhodovalo o nejdůležitějších oblastech rozvoje města v letech 2010 – 2014. 
Na fotografii zleva: Ing. Martina Stavjaňová, Ing. František Šíma, Ing. Ladislav Vaněk, František Vybíral, místostarosta Radoslav Malina, František 
Slavík, MUDr. Veronika Pavlacká – Vaverková, Ing. Josef Trňák, starosta Josef Bazala, Marie Hráčková, radní Mgr. Martin Zábranský, MUDr. 
Irena Pelechová, Jaroslav Pelka, Františka Pavlicová, radní Miroslav Horký, Ing. Josef Vaculík, radní Ing. Kamil Psotka.
Ze současného zastupitelstva již nekandidují v blížících se volbách Ing. Martina Stavjaňová a František Slavík.

Foto: Milan Kubíček
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Rekonstrukce lávek přes Baťův kanál 
začne později

Lávka přes Baťův kanál byla postavena na podzim roku 1994. Po dvaceti letech je rekonstrukce 
velmi potřebná. 

Foto: Milan Kubíček

V našem zpravodajství v minulých Sta-
roměstských novinách jsme Vás informo-
vali o předpokládaném termínu uzavření 
lávek přes Baťův kanál a řeku Moravu na 
spojnici mezi Starým Městem a Uher-
ským Hradištěm. 

Dle sdělení zhotovitele stavby budou 
lávky uzavřeny nejdříve 25. srpna 2014, 
(předpokládají, že je uzavřou v termínu 
26. - 27. srpna 2014). O případné změně 

 Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

těchto termínu Vás budeme průběžně 
informovat na www.staremesto.uh.cz 

Rekonstrukce lávek by měla pokra-
čovat až do 31. října 2014.

Chodci a cyklisté po dobu uzavírky 
využijí nedaleký silniční most přes řeku 
Moravu nebo lávku na železničním 
mostě.

Milan Kubíček

Prezentace volebních 
programů

Stejně jako při volbách do Zastupi-
telstva města Staré Město v minulých 
letech dostanou volební strany a vo-
lební sdružení, které budou ve Starém 
Městě usilovat o přízeň voličů v říjno-
vých komunálních volbách, možnost 
seznámit veřejnost se svým volebním 
programem také prostřednictvím 
Staroměstských novin.

Každá politická strana a sdruže-
ní dostane ve Staroměstských novi-
nách k dispozici pro svou prezentaci 
půl strany formátu A 4 s černobílým 
tiskem v říjnovém čísle, které vyjde  
24. září 2014. Jmenný seznam kan-
didátů bude uveden zvlášť, kdy kaž-
dá strana dostane k dispozici jednu 
čtvrtinu formátu A 4. Uzávěrka pro 
příjem podkladů ke zveřejnění je  
v pátek 12. září 2014. Podklady do-
dejte nejlépe v elektronické podobě,  
v příslušné technické kvalitě.

Podrobnější informace sdělí redak-
tor Staroměstských novin na tel: 572 
416 445, 724 041 366 nebo na e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz

Milan Kubíček

Zájezd 
důchodců

Také v letošním roce se uskuteční 
zájezd důchodců. Ve čtvrtek 18. září 
si pojedeme prohlédnout zámek ve 
Slavkově u Brna a Mohylu míru na 
kopci Žuráň. Na tradiční svačinku 
se zastavíme v motorestu Samota.

Zájemci se mohou přihlásit  
u paní Hany Štěrbové (tel. 572 416 
443) na Městském úřadě ve Starém 
Městě, nebo osobně v kanceláři  
č. 6 rovněž u paní Štěrbové nebo 
Noskové. Zájezd je určen pro dů-
chodce našeho města, kteří dovršili 
věk 70 let. Těšíme se na Vaši účast.

Hana Štěrbová
Jsme rádi, že patříte mezi čtenáře 

Staroměstských novin

Tradiční turnaj „O pohár hejtmana 
Zlínského kraje“ 

Volejbalisté VSK Staré Město 
pořádají v sobotu 30. září tradiční 
turnaj pod záštitou starosty měs-
ta Staré Město, letos již 18. ročník.  
Prvenství z loňského ročníku ob-
hajuje mužstvo VK SPU Nitra. 
Nejčastějším vítězem je FATRA 

Zlín. Obě tato mužstva spolu s dalším 
účastníkem slovenské extraligy Spar-
takem Myjava a domácím celkem se 
turnajového klání zúčastní i v letoš-
ním roce. Zahájení turnaje je v 9:15 
hod. Srdečně zvou pořadatelé. 

Petr Straka
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Znojmo uvítalo Hlídky mladých zdravotníků

Sestava hlídky: Roman Valenta, 9. D, Lucie Korvasová, 9. D,  Kristýna Uhříčková, 9. D, Renáta 
Šťastná, 9. D, Tomáš Horníček, 9. C, náhradnice Magda Špačková, 8. C. 

Foto: PŠ

Je 6. června 5:55 hodin. Náš auto-
bus směr Znojmo se líně odlepil ze 
svého stanoviště. Vyrážíme poměřit 
si síly s deseti Hlídkami mladých 
zdravotníků, které ve stejné kate-
gorii zvítězily v okresních kolech 
celého Jihomoravského kraje. Nejen 
pálící slunce nám dává tušit, že 
prožijeme perný den. Jsme mezi 
prvními družstvy, které se objevu-
jí na travnatém nádvoří Louckého 
kláštera. Probíhá porada rozhod-
čích.  Po krátkém uvítání se všech 
22 družstev rozprchne ke svým 
stanovištím. Čeká jich na nás cel-
kem jedenáct. Začínáme příjemně. 
Řešíme dopravní testy a odměnou 
nám je možnost vyzkoušet si jízdu 
na atraktivně vyhlížejících motoká-
rách a speciálně upravených kolech. 
V dopravní tématice pokračujeme 
i u dalšího stanoviště. Dopravní 
značky a situace zvládáme dobře. 
Před námi je první ze soutěžních 
úkolů. Tři dívky si hrály v koruně 
stromu, když se pod nimi ulomila 
větev. Následkem pádu jedna z nich 
upadla do bezvědomí se zástavou 
dechu i oběhu. Druhá dívka ležela 
na zemi s podezřením na rozsáhlé 
vnitřní zranění, třetí si hluboko do 
dlaně zapíchla dlouhou silnou třís-
ku. Vedeme si dobře. Za provedenou 
kardiopulmonální resuscitaci sklízí-
me zasloužený obdiv. Na dalším sta-
novišti se prověřuje, jak zvládáme 
šátkovou a obinadlovou obvazovou 
techniku. Po chvíli jsme vtaženi do 
další soutěžní situace. Dvě dívky si 
hrály na střeše elektrické rozvodny. 
Po pádu si jedna z nich zranila kot-
ník, druhá si přeťala tepnu na zápěs-
tí. K dispozici jsme měli k ošetření 
pouze improvizované prostředky. 
Účinně stavíme tepenné krvácení 
a provádíme další drobná ošetření. 
Spokojeni se přesouváme do stínu 
dalšího stanoviště. Odpovídáme na 
otázky se zdravotnickou tématikou. 
Musíme být obezřetní. Někdy je  
i více odpovědí správných. Na další 
zastávce poznáváme nakolik složitý 
je každodenní život slepce. Sezna-
mujeme se s pomůckami, které mají 
slepým lidem ulehčit život. Přichá-

Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodejnách potravin a novinových stán-

cích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hradební ulici 
a v trafice v bytovém domě naproti vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiště. 
Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve Starém Městě a v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček

zíme k dalšímu soutěžnímu úkolu. 
Dvě dívky si tentokrát hrály s třaska-
vinami. Jedna naříká kvůli rozsáhlým 
popáleninám rukou, druhá si objímá 
zlomené předloktí. Dopouštíme se 
drobných chyb, které nás posunuly  
v celkovém hodnocení níže. Rozpo-

znávání bylin a skládání puzzle jsou 
dvě z dalších odpočinkových disci-
plín. Na posledním stanovišti impro-
vizujeme a sestavujeme transportní 
nosítka k přenosu zraněné osoby. 
Jsme na konci soutěže. Teď už jen če-
káme, až rozhodčí posčítají body a vy-
nesou konečný ortel. U soutěže tohoto 
formátu už záleží na každém bodíku.

Neskončili jsme na prvních třech 
místech. Za drobné chybičky jsme 

nejspíše nasbírali více trestných 
bodů. Z výsledkové listiny se o pár 
dní později dozvídáme naše koneč-
né umístění. Letos jsme skončili 
pátí, tedy v horní polovině výsled-
kové listiny. Loni jsme byli o dvě 
místa výše. Myslím, že je to více než 

důstojné umístění. Hlídka je složena 
z žáků devátého ročníku. Letos tyto 
děti odchází na střední školy. V příš-
tím roce se v jejich šlépějích vydají 
mladší děti, druzí v letošním okres-
ním kole soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků. Přejme jim, ať jsou ne-
méně úspěšní.

Ing. Petra Šáchová

Ahoj děti!  Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Z policejního deníku

 Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

MUŽE NAŠLI V PŘÍKOPU
11. 7. 2014 - v blízkosti prodejny ko-

berců Breno u komunikace Trávník 
zjištěn podnapilý muž, který spadl 
do příkopu. Nešťastník měl poranění 
hlavy, následovalo ošetření a přivo-
lání záchranky, které byl muž předán  
a odvezen do nemocnice na důkladné 
vyšetření.  

NEJPRVE BUMBALI A PAK PADALI
18. 7. 2014 - na žádost Policie České 

republiky výjezd na autobusovou za-
stávku naproti Lidového domu, kde 
měla skupina svérázných občanů na-
padnout nějakého muže. Na místě 
zjištěno, že opilá žena spadla k zadním 
kolům odjíždějícího autobusu. Pohoto-
vý řidič ji uviděl, zastavil a šel jí pomo-
ci vstát. V tu chvíli řidiče napadl syn 
nabumbané ženy a roztrhl mu tričko. 
Ke zranění nedošlo a řidič nepožado-
val ošetření ani nějaké jiné řešení. Na 
místě učiněna důrazná domluva útoč-
níkovi a nařízena finanční náhrada za 
roztržené triko řidiče autobusu.

HAD V METODĚJOVĚ ULICI 
22. 7. 2014 - telefonická žádost ženy  

z ulice Metodějova o odchyt hada, kte-
rého lidé vymetli u sousedů z domu, 

a nacházel se na komunikaci pod kbelí-
kem. Po příjezdu strážníků byl had od-
chycen. Nebyla to zmije, ani jiný exotický 
had, ale užovka, kterou městští policisté 
převezli do lokality Havaj.

ASISTENCE PŘI KOLAPSU ŽENY
24. 7. 2014 - výpomoc strážníků zá-

chranné službě v Tyršově ulici při ošet-
ření a následném naložení ženy, která 
dostala záchvat a upadla do částečného 
bezvědomí. Vzhledem ke stavu pacient-
ky hlídka ženu v sanitce doprovodila do 
nemocnice v Uherském Hradišti.

STRÁŽNÍCI POMOHLI ZACHRÁNIT ŽIVOT
28. 7. 2014 - v 8:35 hod. nehoda dvou 

vozidel u Araveru. Řidič Felicie zkola-
boval za volantem, přejel do protisměru 
a střetl se s jiným vozidlem. Ke zraně-
ní osob nedošlo, muži ve spolupráci se 
svědkem nehody poskytována masáž 
srdce a podpůrné dýchání masáží hrud-
níku do příjezdu lékařské služby první 
pomoci. Zdravotníci pomocí defibriláto-
ru nahodili srdce a zajistili životní funk-
ce.  Hlídka městských strážníků pak 
zajistila místo ve spolupráci s dopravní 
policií a řídila provoz na komunikaci až 
do odstranění obou vozidel.

MP + MK

Děti z mateřských škol a ze základní školy jsou v průběhu školního roku seznamováni s činností 
městské policie. Strážníci Miroslav Nosek, Josef Kováčik, Petr Hubáček a Roman Holub se dětem 
vždy pečlivě věnují. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček.

Tak se dívám na vašeho psa a napadá mě, když 
máme lva a lvici, medvěda a medvědici, slona  
a slonici, proč není pes a psice?

(Jájina 25 let)
Nějak se to zamotalo, když k psovi patří fena nebo 
fenka. Ale je to správné? Fenka by měla přece pat-
řit k fenkovi. Partnerem opice je opičák, ale kočka 
má kočičáka jen v pohádkách. Jinak ji prohánějí 
kocouři.
Myslíte si, že v našem kraji dobré slivovice je 
stále ještě víno nápojem králů?

(Aleš a Soňa, studenti)    
Podívejte, doba se nám hodně proměnila, někteří 
lidé mají velmi hluboko do kapsy. A tak honora-
ce pije ryzlink rýnský, ale jiní třeba rezavou vodu 
z rýny.
Chtěl bych poznat krásnou ženu. Poraďte mi, 
jak by měla vypadat, třeba podle vašich před-
stav?

(Jarda 36 let)
Krásná žena je ta, která v sobě hýčká svou ženskost, 
miluje své křivky v dokonalých šatech a nebojí se 
dát tento pocit najevo.
Slyšela jsem, že se ve Starém Městě každé jaro 
vynáší nejen Mařena, ale i Mařák. Kdo je to 
vlastně Mařák?

(Karolína 18 let)
Normálně vzato, to je muž ženy, která se jmenuje 
Mařa. Od toho pak vidíme, že tu a tam ve Slezsku, 
a od jisté doby i u nás, děti z Dolinečky vynášejí  
z města po skončení zimy nejen klasickou Mařenu, 
ale i Mařáka.
Jsem z východních Čech, rubriku ROKOKO 
pravidelně sleduji na internetu. Můžete mi 
napsat, jaký jste ve skutečnosti, povahově a tak.

(Evelína 20 let, dotaz e-mailem)
Mám rád uklizeno, dovádím s neposlušným je-
zevčíkem, rád dělám na zahradě a pozoruji ptáky, 
dost chodím, ale sport a podobné věci neprovozuji. 
Miluji tři velké Ž. Svou Ženu, Život a Železnici.
Jak dopadnou říjnové volby na radnici?

(manželé z Kopánek)
Tak jsem se nedávno zeptal jedné mladé novinářky 
z bulvárního plátku. Jaké bylo rande, jak jsi dopad-
la? Ona řekla: Na záda! A jak dopadnou volby? 
Pro vítěze dobře. O tom všem ale rozhodnou voliči. 
Proto určitě přijďte.
Mám smůlu. Ať dělám, co dělám, jsem věčně 
druhý. V životě neumím pořádně udělat ten 
poslední krok. Přítelkyni mi přebral kama-
rád, v konkurzu na šéfa firmy jsem skončil 
také druhý. Co poradíte?

(Fredy, manažer)
Mohu Vás jen politovat. Být věčně druhý je horší 
než být navždy poslední.

Milan Kubíček



18 Ahoj děti!  Staroměstské noviny 9/14 Staroměstské noviny 9/14

Vítězství mladých geologů

Staroměšťané zářili na „Hradišťském sluníčku“

Žáci Základní školy Staré Město v soutěži zazářili a skvěle reprezentovali naše město.                 Foto: IS

V pondělí 16. června jsme přijali po-
zvání do Prahy na slavnostní vyhlášení 
vítězů v rámci projektu Objevy čeka-
jí na Tebe. Pod vedením paní učitelky 
Škrabalové a pana učitele Motyčky jsme 
brzy ráno nasedli na vlak a vyrazili. 
Když jsme přijeli do Prahy, vydali jsme 
se do útrob metra, které nás zavezlo 
k Přírodovědecké fakultě UK. Zde se 
konala Dětská vědecká konference.  
V posluchárně nás přivítal pan prodě-
kan fakulty a zástupci odborné poroty, 
která hodnotila miniprojekty zaslané 
do soutěže. Ta vybrala ze všech 20 zú-
častněných škol pět nejlepších. Mezi 
nimi jsme byli i my! Zástupci jednot-
livých škol prezentovali před všemi po-
sluchači svoji celoroční práci formou 
powerpointové prezentace a posteru. 
Každý přítomný přírodovědný klub 
získal stejnou cenu v podobě geologic-
kého kladívka, publikace o minerálech, 
krabičky pro sběr hornin v terénu a 
dalších drobností. Pro nás byla největší 
odměnou samotná účast na konferenci. 
Po představení jednotlivých škol jsme si 

V pondělí 16. června proběhlo v kině 
Hvězda v Uherském Hradišti slavnostní 
vyhlášení výsledků literární soutěže pro 
děti do patnácti let „Píšu povídky, píšu 
básně…“. Tentokrát na téma „Nejmou-
dřejší je číslo“. Soutěž vyhlásila Knihov-
na Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher-
ském Hradišti a je již tradičně rozdělena 
na dvě části – literární a výtvarnou. Vý-
tvarná soutěž Ex - libris 2014 se nesla ve 
stejném duchu jako literární část – „Nej-
moudřejší je číslo“.

Naši žáci v soutěži přímo zazářili. 
Zde se můžete podívat na jejich vý-
sledky:

Literární soutěž „Píšu povídky, píšu 
básně…“

3. kategorie – 6. – 7. třídy – poezie
1. místo:   Eva Dosedělová, ZŠ Staré 

Město *3. místo v krajské soutěži
 3.kategorie – 6. – 7.třídy – próza
 1.místo:   Barbora Rokytová, ZŠ Staré 

Město
 3.místo:   Viktor Kup, ZŠ Staré Město
čestné uznání: Štěpánka Preclíková, 

ZŠ Staré Město
4. kategorie – 8. – 9. třídy – poezie

1. místo:   Lucie Korvasová, ZŠ Staré 
Město  *1. místo v krajské soutěži

Výtvarná soutěž Ex-libris 2014:
školáci :
čestné uznání: Monika Zapletalová, 15 

let, ZŠ Staré Město
Všem vítězům gratulujeme.

Mgr. Ivana Směšná

dali lehký oběd v podobě bagety. Poté nás 
čekala návštěva Mineralogického muzea, 
kde jsme si prohlédli neuvěřitelnou sbírku 
minerálů a návštěva Chlupáčova muzea 
historie Země, kde nám byl představen 
celý vývoj Země od Velkého třesku až po 
současnost. Program celé konference byl 
vyčerpávající, ale velmi zajímavý. Všichni 
jsme se těšili zpět do centra města, kde 
jsme měli krátký rozchod. Někteří z nás 
zamířili do obchodů lemujících celé Vác-
lavské náměstí, jiní zase třeba do KFC na 
nějakou „baštu“.  Bohužel se velmi rychle 
přiblížil čas našeho odjezdu a Prahu jsme 
museli nechat za zády. Cesta zpět byla ži-
vější a zdála se nám kratší. Každý z nás 
si ji užil po svém, někteří hráli společen-
ské hry, jiní se začetli do časopisů, které 
byly nabízeny ve vlaku, nebo jsme jen tak 
pozorovali okolní krajinu. Pondělní cestu 
do Prahy jsme si všichni moc užili a ne-
litujeme, že jsme se na začátku školního 
roku do geologického kroužku zapojili.

Monča Zapletalová, 
Terka Machálková

 (9. B)

Vážení  spoluobčané,  
v  uplynulých dnech přijali pracov-

níci radnice několik stížností na ob-
těžující silný zápach, šířící se celým 
městem.  Důvodem tohoto jevu byly 
polní práce probíhající na okolních po-
lích.  Zemědělci mají své agrotechnické 
lhůty, jejich povinností je rozvezenou 
kejdu  zaorat  do 24 hodin od její ap-
likace na pole. Plnění této podmínky 
bylo kontrolováno odpovědnými pra-
covníky tak, jak aplikace kejdy postup-
ně probíhala na polích kolem Starého 
Města. 

Je jasné, že v době mezi rozvozem  
a zaoráním kejdy může dojít v závis-
losti na klimatických podmínkách  
k šíření zápachu, který nám dočasně 
znepříjemnil život. Přesto Vás prosíme 
o pochopení,  jedná se o krátkodobou 
záležitost a starost o zajištění dostatku 
potravin se v konečném důsledku týká 
nás všech.   

Josef Bazala, starosta

Špetka humoru

„Mamííí, Pepíček papá noviny!“ 
„To nevadí, ty jsou včerejší.“

NI

Zápach ve městě
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Marie bude mít svátek 12. září, ve Starém Městě jich žije 275

Nádherný květ lilie pro všechny staroměstské Marušky. Díky kráse a eleganci květů se 
lilie stala erbovním symbolem králů. Lilie je také pradávným symbolem plodnosti, na-
děje a budoucnosti. Prostřední okvětní lístek představuje střelku kompasu a znamená 
schopnost jít přímo a neobcházet překážky.

 Foto: Milan Kubíček
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Již jen několik dní nás dělí od svát-
ku Marie. Téměř každý rok nezapome-
neme v našich novinách poblahopřát  
k svátku všem staroměstským Mariím. 
Patří to ke slušnosti. Hlavním důvo-
dem stále zůstává skutečnost, že tímto 
blahopřáním uděláme radost velkému 
množství žen a dívek. Marie je stále  
s velkým náskokem nejčastější jméno  
v našem městě ze všech ženských 
 i mužských jmen.

Navíc je Uherskohradišťsko oblastí, 
kde se jméno Marie 
vyskytuje na počet 
obyvatel nejčastěji  
v České republice. 

Ve Starém Městě 
bude slavit úctyhodný 
počet 275 Marií. Číše 
s přípitkem pozved-
nou a určitě krásnou 
kytičku květin obdrží 
od svých nejbližších 
všechny ženy vzne-
šeného jména, které 
má mnoho různých 
podob a zdrobnělin. 
Třeba Maruška, Ma-
řenka, Maňa, Mařka, 
Mája, Manka, Má-
nička, Marjánka, Ma-
runka, Maryška. An-
glická verze jména je 
Marie či Maria, zkrá-
ceně Mary. Francouz-
sky se řekne Marion  
a ruská podoba je 
Marija. Jméno Ma-
rie v poslední době 
není ve Starém Městě 
příliš časté, při obřadu Vítání občán-
ků jsem se s ním setkal za posledních 
patnáct let jen čtyřikrát. Ubývá i počet 
Marií ve zralém věku. Například pade-
sátiny letos oslaví jen čtyři Marie, šede-
sáté výročí narození devět Marií, stejně 
tolik je Marií s datem narození 1944.  

Jméno Marie pocházelo z egyptské-
ho „merit amm“ s významem milova-
ná bohem. Z aramejštiny lze překládat 
jako kapka moře a také krásná nebo jen 
paní královna či princezna. Jméno Ma-
rie se u nás začíná rozšiřovat v druhé 
polovině 14. století, to je za vlády cí-
saře Karla IV. Je zajímavé, že se jméno 

Maria objevuje i u mužů. Například Jan 
Maria Plojhar nebo Quido Maria Vysko-
čil. V archivech jsem vypátral, že Marie 
je také příjmení. V České republice ho 
nosí čtyři lidé v Praze. Se jménem Marie 
se setkáváme i u rostlin. Druh hvozdíku 
se jmenuje slzičky Panny Marie či Panny 
Marie vlásky. Na starobylost jména Marie 
usuzujeme i ze skutečnosti, že se objevuje 
i v místních jménech, například v názvu 
obce Mařatice, které je doloženo již v roce 
1220, tedy v době, kdy toto jméno teprve 

začalo vnikat do systému osobních do-
mácích jmen a kdy ještě nebylo obvyklé. 
Ze spojení Marie – Anna vzniklo krásné 
jméno Mariana. Na Uherskohradišťsku je 
takto pojmenováno 22 žen, jméno Mari-
anna nosí dvě ženy. Pro nezasvěcené uvá-
dím, že Anna bylo jméno matky Panny 
Marie.

V dlouhé historii je nejznámější bib-
lická postava a matka Ježíše Krista Pan-
na Maria, jejíž příběh inspiroval mnoho 
významných umělců napříč staletími. 
Další biblickou postavou je Máří Mag-
daléna, která byla podle podání Nového 

zákona učednicí Ježíše Krista. Jméno 
Marie nesla celá řada královen a vévod-
kyní, například skotská královna Marie 
Stuartovna, císařovna Marie Terezie  
i její dcera Marie Antoinetta. Podle 
církevního kalendáře se Marie slaví  
8. září, jako den narození Panny Marie, 
i když přesné datum narození P. Marie 
není známo. Podle českého kalendáře 
je svátek Marie 12. září. V některých 
pramenech se uvádí, že ke slavení svát-
ku Marie právě v tento den dochází po 

12. září 1683, kdy byla tu-
recká vojska velkovezíra 
Karla Mustafy, odléhající 
60 dní Vídeň, poražena 
říšsko - polskou armádou 
pod vedením polského 
krále Jana III. Sobieského. 
Mnoho obležených lidí  
i vojáků se tehdy modlilo 
právě k Panně Marii a stal 
se zázrak. Porážka Turků 
u Vídně znamenala konec 
rozpínavosti osmanské 
říše v Evropě. 

Ale vraťme se ještě ke 
staroměstským Maru-
škám. Hodně jich za po-
slední roky ubylo. Třeba 
ještě v roce 1998 jsem na-
psal článek Marií je stej-
ně jako dnů v roce – 365, 
dále již počet Marií strmě 
klesal. V roce 2001 – 354, 
v roce 2005 – 329 a v roce 
2013 jen 277. 

A jaká je ještě Marie? 
Napadá mě při závěrečné 
fázi psaní tohoto článku. 

Marií znám ve Starém Městě opravdu 
hodně a promítám si jejich typické vlast-
nosti. Marie je většinou velmi pečlivá 
a má netradiční pohled na věc. Mívají 
velmi dobře rozvinutou intuici. A co 
zvláště obdivuji, nemají rády povrchní 
přístup. Velmi si cení rodinný život.  
A ještě bych mohl pokračovat….

 
Jménem redakční rady Staroměst-

ských novin posílám všem Maruškám 
květinku – lilii z naší zahrádky, která 
na stránkách novin nikdy neuvadne.

Milan Kubíček
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Jaké květiny máme nejraději? 
Hovořil jsem s mnoha ženami o květinách, zajímal jsem se, 

které mají nejraději, zjistil jsem spoustu pozitivních informa-
cí. Zkrátka, nejen trpělivost růže přináší.

V některých staroměstských zahrádkách můžeme spatřit 
růži. Její krása a delikátní vůně provází lidstvo od nepaměti. 
Již řecká básnířka Sapfó před dvěma tisíci lety nazvala růži krá-
lovnou květin. Název květiny se dokonce stal ženským jménem 
– Růžena. A podle indického eposu se bohyně Lakšmí, nejkrás-
nější žena světa, zrodila z rozvíjejícího se růžového poupěte. 
Růže je oblíbena jako božská květina, symbol krásy a milostný 
květ. Z jejich ušlechtilých tvarů a omamné vůně se můžeme 
těšit od června až do prvních podzimních mrazíků. 

Jiřina je další z krásných květin, která se také stala ženským 
jménem. Pochází z území Mexika, kde ji pěstovala civilizace 

Aztéků. Pokud jiřinu 
jednou na své zahrádce 
vysadíte, budete se k ní 
každoročně vracet. Ji-
řiny jsou považovány 
za květy, symbolizující 
boha Slunce. Nejlepší 
pro výsadbu je slunné 
místo chráněné před 
větry.      

Mečíky neboli gla-
dioly, letos vykvetly  
o týden dříve než v roce 
2013. Bez nadsázky 
můžeme říct, že me-
číky jsou nejkrásnější  
a nejvděčnější květinou 
pro řez v letním obdo-
bí. Na záhonech vidíme 
překrásné květy téměř 
všech barev. Jsme nad-
šeni nejen z pestrých 

barev, ale i z novějších odrůd a nádherných tvarů květů.
V zahrádkách se vždy těšíme na začátek dubna, kdy vykve-

tou tulipány. Růžím se říká královna květin, tulipán je krá-
lem cibulovin. Je to zcela určitě nejvznešenější ozdoba jarních 

záhonů a kytic. Původní oblastní výskytu tulipánů jsou jižní 
svahy pohoří Pamír v Číně, odtud se rozšířily do Turecka, Ho-
landska a dalších zemí Evropy. V současnosti je známo při-
bližně 150 druhů tulipánů mnoha barev i odstínů. Cibulky 
vysazujeme koncem září a to vždy na suché a slunné místo.

Po chvíli se zastavíme u záhonu lilií. Třebaže se jedná  
o rostliny s prastarým původem, ve větší míře se v našich za-
hradách pěstují teprve něco málo přes šedesát let. Lilie má 
přezdívku královna zahrad a je symbolem nevinnosti a čisto-
ty. Nejraději mám lilii tygrovanou. Na rozdíl od mnoha jiných 
nevoní, zato nabízí hojnost velkých oranžových, tmavě teč-
kovaných květů se zpětně ohnutými korunními plátky, které 
kvetou od začátku července až do podzimu.

    Je známo, že květy jsou milostným vyjádřením ducha 
přírody, a právě tohoto ducha najdeme v mnoha staroměst-
ských zahrádkách a stovkách květinami vyzdobených domů. 
Všechny Staroměšťanky, které se starají o krásný pocit, že  
z jejich zahrádek a oken domů na nás dýchne květinkové po-
zdravení, zaslouží naše vřelé poděkování.

Milan Kubíček

Moje nejoblíbenější květina

Zeptal jsem se několika žen, o kterých vím, že milují květi-
ny, jaká je jejich nejoblíbenější. Paní Jana Sládková obdivuje 
lilie, nejraději má bílou. Ta je symbolem čistoty a nevinnosti. 
Kateřina Popelková si nejvíce oblíbila tulipány a Jana Nosko-
vá má ráda růže, tulipány a chrizamtény. Život bez květin si 
nedovede představit paní Marie Kouřimová. Má ráda všech-
ny, od těch prvních, které na zahrádce vykvétají po skončení 
zimy, až po květy pozdního léta. Irena Čechalová je na tom 
podobně. Květiny jsou neodmyslitelně součástí jejího života. 
V posledních letech si oblíbila orchideje, které v minulosti ne-
byly u nás příliš rozšířené. Irena Wunderlichová miluje růže, 
ale radost ji udělá i voňavá kytička fialek.  

Milan Kubíček

Lilie s kapičkami deště.                                              Foto: Milan Kubíček

Růže, královna květin.                                                                Foto: MK

Mečíky neboli gladioly.              Foto: MK
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Otevřeno Rákosníčkovo hřiště v ulici Za Mlýnem

Starosta Josef Bazala převzal od zástupce Lidlu klíč od dětského hřiště. „Nové hřiště patří 
občanům, kteří si ho vysoutěžili. Moc jim tímto děkuji za zájem a aktivitu a můj dík patří  
i společnosti Lidl, která hřiště postavila a připravila slavnostní otevření hřiště s doprovod-
ným programem,“ řekl starosta.                                                                   Foto: Milan Kubíček 

V sobotu 26. července bylo živo v ulici Za Mlý-
nem. Společnost Lidl zde otevřela, na základě 
hlasování svých zákazníků a příznivců, další Rá-
kosníčkovo hřiště. Vše se odehrálo díky projektu 
na pomoc dětem. Jeho cílem je rozšířit možnosti, 
kde si děti mohou bezpečně hrát a tím podpořit 
aktivní trávení volného času. Při realizaci projek-
tu se společnost Lidl spojila s autorem oblíbené 
kreslené postavičky Zdeňkem Smetanou, který byl 
nápadem nadšen a podpořil ho. Během první fáze 
v roce 2012 postavila společnost Lidl dětská hřiš-
tě v hodnotě 16,5 mil. korun v 11 městech České 
republiky. Do konce roku 2014 bude postaveno  
50 Rákosníčkových hřišť.

Slavnostnímu zahájení byl přítomen starosta Jo-
sef Bazala i místostarosta Radoslav Malina, potom 
již následovalo představení Michala z Kouzelné 
školy, malování na obličej a na trička, vystoupení 
divadelního souboru, fotografování s Rákosníčkem 
a také spousta her a soutěží. Pro všechny bylo při-

Michal z Kouzelné školky měl velmi početné publikum. 
Foto: Milan Kubíček

Děti přestřihly bílou stuhu se symbolem Rákosníčka. 
Foto: MK

Čilý ruch na hřišti v ulici Za Mlýnem. 
Foto: MK
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praveno občerstvení za solidní ceny.
Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka na-

bízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviš-
tě, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí 
kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje 
domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček  
a zpevněnou plochu pro kočárky. Rákosníčkovo hřiště je urče-
no zejména dětem předškolního věku a napomáhá plnohod-
notnému trávení jejich volného času.

Ale vraťme se ještě k hlasování, které potvrdilo, že jedno  
z Rákosníčkových hřišť bude právě u nás ve Starém Městě. 
Rozhodlo o tom 2620 hlasů, což je slušný počet na město s ne-
celými sedmi tisíci obyvateli. Pokud by však 150 lidí svůj hlas 
nedalo, stálo by naše hřiště v Lipníku nad Bečvou, který v hla-
sování skončil těsně za námi. 

Milan Kubíček
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Cukrovka: nenechte ji zničit vaše tělo
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Nemusíte chodit jen k lékaři, abyste 
neslyšeli tisíce rad a doporučení jak 
zdravě žít, jak předcházet obezitě a tím 
si prodloužit a zkvalitnit svůj život. 
Bohužel do naší diabetologické ambu-
lance míří měsíčně stovky nemocných 
lidí, kteří z různých důvodů dlouhodo-
bě svoji nemoc podceňovali a v případě 
již přítomných komplikací diabetu je 
na dobré rady pozdě.

Občas jim i rozumím. Většinou do 
naší ambulance přijdou až v době vel-
kých obtíží, což je  z našeho pohledu 
zbytečně pozdě.  Trápí je silné boles-
ti, nemůžou v noci spát, mají pocit, že 
křeče v nohách už nikdy neustanou. 
Ještě více jsou nešťastní, když se z malé 
ranky na noze stává velký nezhojitelný 
vřed a oni mají pocit, že jediným vý-
chodiskem je amputace nohy. Téměř 
noční můrou pak je riziko selhávání 
ledvin nebo vznik takzvané  prolifera-
tivní retinopatie – tedy poškození sít-
nice oka, které může vést až ke slepotě. 

Ano, i to je cukrovka. Přesněji kom-
plikace, které jsou s diabetem mellitus 
2. typu spojeny. 

O tom, u koho vzniká a proč, jste si 
možná přečetli už mnoho řádků. Pro-
to mi dovolte, abych vás v prvním díle 
našeho seriálu o diabetu, seznámil se 
základními pravidly, které vám můžou 
pomoci k odvrácení této novodobé epi-
demie. A pokud jí už trpíte, zkusme si 
zrekapitulovat jednoduché zásady, jak 
s touto nemocí žít, aniž by vás omezila 
natolik, že ztratíte elán a chuť k aktiv-
nímu životu.

Odhalte cukrovku včas a nečekejte 
na to, až vám začne ničit život. Nej-
víc pro sebe můžete udělat v prvních  
10 měsících po odhalení diagnózy

Někdy mám pocit, že slovo prevence 
je pro mnoho lidí prázdné slovo, kte-
ré začnou registrovat až ve chvíli, kdy 
zjistí, že ji podcenili. Jenže za slovem 
prevence se neskrývá pouze předchá-
zení vzniku diabetu, ale také nebát se 
jej včas odhalit a nenechat jej opanovat 
vaše tělo. 

Proč vlastně my lékaři tolik trvá-
me na tom, že základním stavebním 
kamenem pro snesitelnější život bez  
i s cukrovkou je předcházení obezitě 
nebo snižování váhy správným život-
ním stylem?  V nedávno ukončené 
studii Diabetes Prevention Program 

(DPP), jejíž účastníci v průběhu jedno-
ho roku pod dohledem trenéra změnili 
životní styl (se zaměřením na mírnou 
redukci váhy a zvyšování tělesné aktivi-
ty), bylo u osob ve věku kolem 60 let pro-
kázáno snížení nově hlášených případů 
diabetu o 71 %. Simulované výsledky 
naznačují, že úprava životního stylu po 

deseti letech od studie dokázala sní-
žit nástup diabetu o 59 %, městnavého  
srdečního selhání o 34 % a ischemické 
choroby srdečních (zejména infarktu)  
o 22 %. O 22 % kleslo riziko úmrtí.

 Přestože praktický každodenní život 
neumožňuje 100% dodržování dietních 
a režimových opatření, můžeme ovliv-
něním energetického příjmu a výdeje, 
skladby stravy, zařazením vhodných 
funkčních  potravin a  potravinových 
doplňků,situaci výrazně změnit k lepší-
mu.

Dlouhodobě své pacienty nabádám 
také k tomu, že nejdůležitějším fakto-
rem na snesitelný život s cukrovkou je 
její včasné odhalení a také zahájení léčby 
mnohem dříve, než vůbec pocítí, co tato 
zákeřná choroba dokáže s tělem udělat. 
Zjednodušeně řečeno: nechte si u svého 
praktického lékaře měřit pravidelně 
hladinu cukru v krvi, a když dostanete 
zprávu o tom, že máte náběh k diabe-
tu, začněte konat. Nečekejte na bolesti. 
Přestože se pravděpodobně diabetu už 
nezbavíte, existuje dnes už mnoho mo-

derních lékařských postupů, jak kom-
plikace oddálit a mnohdy jim úplně 
předejít. Například v naší ambulanci 
kromě standardní farmakoterapie a již 
zmíněného působení na změnu život-
ního stylu, množství a  složení potravy 
používáme i fyzikálních diagnostic-
kých  a  léčebných přístupů: přístroj 

ERI pro komplexní diagnostiku  
a léčbu. Neocenitelný je v oblasti vel-
mi časné prevence, nebo v případech 
diagnosticky nejasných. Velmi zajíma-
vá je i fyzikální léčba metodou  MDM  
pomáhající zejména lidem s diabetic-
kými bolestmi – takzvanou diabetic-
kou neuropatií a nově i léčbě chro-
nických ran – tedy diabetické nohy. 
Často jej využívají i lidé v pokročilém 
stádiu a i u nich pozorujeme úlevu až  
v 80 procentech případů. U pacien-
tů „začátečníků“ může tento přístroj 
klinické projevy této komplikace  
razantně oddálit. 

A ještě poslední rada na závěr, zno-
vu opakuji: nezapomeňte, že nejvíc 
pro sebe můžete udělat v prvních de-
seti měsících po odhalení této nemoci. 
Takže žádné odkládání!

V příštím díle se zaměříme už tro-
chu konkrétněji na to, co s tělem dělá 
takzvaná diabetická neuropatie a jak 
předcházet rizikům, které jsou s touto 
komplikací spojené.

MUDr. Emil Záhumenský
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Krédo staroměstského patriota
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Češi a diabetes
- Stát vynaloží na roční léčbu jedno-

ho pacienta s diabetem přibližně 33 540 
Kč. Ministerstvo zdravotnictví vyčísli-
lo celkové roční náklady na 38 miliard 
korun. Zdravotníci registrují přes 840 
tisíc diabetiků. Dalších 100 tisíc lidí  
o své nemoci neví.

- Lékaři doporučují screening dia-
betu pro všechny osoby od 45 let věku 

s rizikovými faktory, i když nevykazují 
žádné příznaky. I když pro vás nebudou 
výsledky optimistické, je to stále dobrá 
varianta – dodržováním zásad se můžete 
komplikacím cukrovky úplně vyhnout.

- Téměř polovina české populace má  
v rodinné anamnéze diabetes mellitus

- Češi jsou obéznější než lidé v jiných 
částech světa. Lékaři upozorňují na to, že 
za posledních 14 let vzrostl počet obéz-

ních lidí ze 14 procent na 21 procent. 
Celosvětový průměr je 17,2 %. Alarmu-
jící je také nárůst obézních patnáctile-
tých - vzrostl z 9 na 15 procent.

MUDr. Emil Záhumenský

Angiologická a diabetologická ordinace

Podiatrická ambulance, MDM Centrum

Lékařský dům Ormiga, Zlín   

Nedávno jsem chvíli debatoval se 
skupinkou místních rodáků v jed-
né hospůdce. Osvěžovnu záměrně 
nejmenuji, a to hned ze dvou důvodů. 
Abych provozovateli nedělal nepla-
cenou reklamu, ale především, abych 
neupozornil na místo poměrně častého  
setkávání stolní společnosti. Znáte to, 
manželky a přítelkyně jsou raději, když 
chlapi sedí doma. Právě v krátkém čase 
mojí přítomnosti se rozebírala otázka, 
že kolik je asi v našem městě staroměst-
ských patriotů? Myšleno těch, kteří tu 
žijí dlouho dobu a Staré Město by nevy-
měnili za žádné jiné. Padala různá čís-
la, ale nakonec jsme se dohodli, že jich 
u nás žije poměrně hodně. Také jsme 
společně zosnovali heslo staroměstské-
ho patriota.

Jeden z přítomných právě vzpomínal 
na večírek, který nedávno absolvoval. 
Až na místě zjistil, že na rautech je vždy 
taková tlačenice, že někteří z nás touží 
po samotě doma s tlačenkou a cibulí. 
Zabijačková pochoutka rozproudila 
debatu. Víte, co je to falešná tlačen-
ka? Tak řekni! Chleba, cibule a ocet.  
A k této tlačence je nejlepší speciální 
víno. Jmenuje se vlčnovské kyselkavé. 
Pro naše čtenáře přidávám i receptů-
ru. Do velkého hrnce se nalije pět litrů 
vody, přidá se litr octa a zamíchá se to 
kolkem z vinohradu. Ačkoli ještě neby-
la pokročilá hodina, hovořilo se také 
o sexu. A padala velmi moudrá slova.  
V sexu prý obstojí i největší blbec. Te-
prve po skončení se dělíme na oby-

čejné lidi a na intelektuály. Debata se 
ale opět proměnila a řešily se pracov-
ní problémy. Slyšel jsem, že hlupák je  
k smíchu jen do té doby, než se stane tvým 
nadřízeným. Pak se role obrátí. Svatá 
pravda, téměř každému z nás někdy šé-
foval hlupák. Ale jen tak dlouho, dokud 
jsme si to nechali líbit. V horku vínko leze 
rychle do makovice a tak se překvapivě 
velmi brzy rozebíralo manželství jed-
noho souseda ze Špitálky. Ještě nedávno  
s nimi chodil klábosit, teď je všemu ko-

Členové spolku přátel slivovice rozhodně patří mezi staroměstské patrioty. Můžeme je vidět při mnoha 
kulturních, společenských a sportovních akcích.                                              Ilustrační foto: Milan Kubíček

Přísahám, že mi nikdo neřekl, 
kde se narodím, ale místo, jak 

se zdá, jsem si přece jen vybral. 
Soudím tak podle toho, že bych 

se tady chtěl narodit znovu.

nec. A jaké bylo resumé? Muži, kteří si 
celý život myslí, že jsou hlavami rodi-
ny, v důsledku laskavé sklerózy nikdy 
nepoznají, že byli otroky. Do debaty se 
nakonec zapojila i dáma od vedlejšího 
stolu. „Dnešní mládež vůbec nečte, je to 
hrozné. Já přečetla celého Jiráska a Pa-
lackého. Když se těch smradů zeptáte, 
kde ztratil Jan Žižka oko, tak nevědí, že 
na Bílé hoře!“ Poděkoval jsem za milou 
společnost a vydal se na fotoreportáž.

Milan Kubíček
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Tablo dětí z mateřské školy Rastislavova

Mladí umělci ze ZUŠ Staré Město zahráli na 
koncertě absolventů, sólistů a souborů ZUŠ, 
který se uskutečnil 29. května v SKC – soko-
lovně. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček   

Přejeme všem předškolákům šťastné vykročení do školního života.
IP

K pěknému přání učitelek z mateřské školy se připojuje i redakční rada Staroměstských novin. 
První krůčky dětí ve škole budeme sledovat a v příštím vydání našich novin zveřejníme fotografie 
žáků prvních tříd krátce po jejich nástupu do základní školy na náměstí Hrdinů.

Milan Kubíček

Děti z Dolinečky a jejich vedoucí se těší také na vás! 
Ilustrační foto: Milan Kubíček  
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Od nového školního roku začne  
každou středu v čase 16:30 – 18:00 fun-
govat nová skupinka Dolinečky, pro 
děti od 4 do 6 let pod vedením Lucie 
Friedlové a Renaty Friedlové. Všichni 
zájemci jsou srdečně vítáni. Při práci  
s dětmi vycházejí vedoucí souboru 
především z odkazu místních tradic, 
při zkouškách se věnujeme nejen ná-
cviku nových pásem, ale také pohybo-
vým hrám, zpěvu, rytmice.

Konkurz proběhne ve středu 
10. září 2014 od 16:30 v tělocvičně na 
1. stupni Základní školy Staré Město. 
Prosíme o předem připravenou pís-
ničku.

Na všechny tanečníky a tanečnice 
se moc těšíme! 

Lucie a Renata Friedlovy

Zahájení nového 

školního roku v ZUŠ

V pondělí 1. září v 16 hodin se 
uskuteční ve Společensko - kultur-
ním centru (sokolovně) ve Starém 
Městě zahájení nového školního 
roku 2014/2015.

Případné dotazy Vám zodpoví ve-
doucí pobočky Radim Snopek

snop@email.cz    
IP

Konkurz dětí do Dolinečky III

Rady žáků poškoláků
 Prázdniny jsou odvozeny od slova 

prázdno. Někdo má prázdniny celý život.
 Moudrost nepřichází vždy s věkem. 

Někdy přichází věk sám.
 Všechno (i prázdniny) má svůj ko-

nec. Jitrnička dokonce dva.

 Ať se ve škole děje co se děje, nikdy 
nezůstávej bez naděje!

 Někteří spolužáci mají hlavu jenom 
na to, aby jim nefoukalo do krku.

NI
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Děti z tábora Lovci záhad na Ječmínku v Osvětimanech.   Foto: SVČ

Zleva Bára Březinová a Vivita Udre.                                      Foto: SVČ
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Rok v Česku očima Vivity
Už je to rok co k nám, do SVČ Klubka, v rámci Evropské 

dobrovolné služby přijela Vivita Udre z Lotyšska. Děti i do-
spělí ji mohli potkávat hlavně v Klubíku, ale i na všech akcích 
Klubka po celý školní rok. O prázdninách se s námi vydala 
jako vedoucí na dva tábory. Děti si ji velmi oblíbily a i my se 
s ní budeme loučit jen velmi neradi, protože v měsíci září jí 
končí služba a tak se bude vracet zpět do Lotyšska. 

Holky z tábora Vivitu vyzpovídaly, a tak si i vy můžete pře-
číst, jak se Vivitě u nás žije.

Líbí se Ti český jazyk?
Vivita: Ano, ale je trochu těžký.
Chutná Ti české jídlo?
Vivita: Ano.
A které je Tvé oblíbené?
Vivita: Bramboráčky a česneková polévka.
Líbí se Ti víc v Česku nebo doma?
Vivita: Teď se mi líbí v Česku, ale nevím, až budu doma.
Přestěhovala by ses sem?
Vivita: Jo. 
Co se Ti tady nejvíc líbí?
Vivita: Příroda.
A nelíbí?
Vivita: Že tuto zimu nebyl sníh.
Jaká zdejší památka se Ti nejvíc líbí?
Vivita: Historické centrum Olomouce.
Jak dlouho tady už jsi?
Vivita: Bude to 12 měsíců.
V jakém městě v Lotyšsku bydlíš?
Vivita: Riga, to je hlavní město Lotyšska.
Máš nějakého sourozence?
Vivita: Mám sestru a nevlastního bratra.
Děláš nějaký sport?
Vivita: Jo, mám ráda volejbal, snowboard a plavání.

Bára Březinová a Míša Hrubošová

Město Uherské Hradiště si Vás ve spolupráci se Stře-
diskem volného času Klubko Staré Město dovoluje pozvat  
v rámci projektu Mosty na akci „DEN PRO RODINU“, kte-
rá se uskuteční v úterý 16. září 2014 od 14:30 na Masary-
kově náměstí.

Těšit se můžete na odpoledne plné zábavy. Jsou pro Vás 
připraveny zábavné stanoviště pro rodiče s dětmi, výtvarné 
dílničky, divadelní pohádka. Na děti čekají stánky s cuk-
rovou vatou, balónky, cukrovinkami. Představíme Vám 
projekt Mosty, které Město Uherské Hradiště realizuje. Po 
skončení zábavného odpoledne se přesuneme do Komorní-
ho sálu Reduty, kde v 17:30 bude probíhat veřejné setkání 
v rámci projektu Mosty a kde budou vyhlášeny výsledky 
soutěží a bude probíhat přednáška Mgr. Blanky Brabcové  
z Národního centra pro rodinu.

Petra Kraváčková

PROJEKT MOSTY, REG. Č. CZ.1.04/3.4.04/76.00296, JE FINAN-
COVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM 
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST  
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TÁBORY KLUBKA BYLY ÚSPĚŠNÉ
O letošních prázdninách realizovalo SVČ Klubko re-

kordní počet příměstských a pobytových táborů. Na cel-
kem 13 táborech se vystřídalo 262 dětí ze Starého Města 
a nejbližšího okolí, které tvořili, sportovali, soutěžili nebo 
jezdili na výlety.

O letní tábory je každým rokem větší zájem a svědčí to 
také o tom, že rodičům není jedno, kde a jak jejich děti 
tráví prázdninový čas.

Monika Havlásková

Den pro rodinu
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Soutěž v požárním útoku poprvé na Rybníčku

Nástup 14 týmů mužů a šesti družstev žen na hřišti Rybníček. 
Foto: MK

Soutěž zahájil starosta SDH Staré Město Antonín Martínek (zprava), 
účastníky přivítal starosta města Josef Bazala a místostarosta Radoslav 
Malina. Na fotografii také archeolog docent Luděk Galuška a sponzor 
soutěže Stanislav Houdek.                                                         Foto: MK

Staroměšťané při požárním útoku. 
Foto: MK

Hasiči z Částkova si běží pro velmi solidní umístění. 
Foto: Milan Kubíček

Hasiči SDH Staré Město dosáhli čas 21.938. Oproti minulému roku si 
pohoršili a skončili dvanáctí. 

Foto: Milan Kubíček

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město uspořádal v neděli  
17. srpna sedmý ročník soutěže v požárním útoku o pohár sta-
rosty Josefa Bazaly. Zúčastnilo se 15 týmů mužů a osm týmů 
žen. Oproti minulosti se nezávodilo na hřišti SOŠ a Gymnázia 
Staré Město, ale na nedalekém fotbalovém hřišti Rybníček.

Staroměšťané nastoupili jako první a dosáhli průměrný čas 
21.938. Za nimi startovali hasiči z Jarošova, kteří byli lepší časem 
20.328. Třetí v pořadí Mistřice předvedly velmi dobrý požární 
útok a ujaly se vedení v soutěži časem 17,875. Mistřičané tak po-
tvrdili svou letošní velmi dobrou formu, kdy figurovali na prv-
ním místě se ziskem 90 bodů. Hasiči z Částkova patří již dlouhá 
léta mezi elitu v požárním útoku. Ve Starém Městě se jim ale  
v minulých letech vůbec nedařilo. Letos se hodně snažili a časem 
18.156 se postarali o pěkné třetí místo.

Celkové výsledky soutěže
Muži: 1. Vésky A,  2. Mistřice, 3. Částkov, 4. Salaš, 5. Blatnice 
pod Svatým Antonínkem, 12. Staré Město.
Ženy: 1. Hřivínův Újezd, 2. Bojkovice, 3. Pohořelice (okr. Zlín).
V příštím vydání Staroměstských novin přineseme další infor-
mace a fotografie ze soutěže.

Milan Kubíček
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Spolupráce s žáky z francouzského města Gençay
Před Vánoci děti 7. – 9. ročníku 

ZŠ Staré Město začaly spolupracovat 
v rámci E-twinningu se žáky z fran-
couzské Základní školy v Gençay. Na 
začátku jsme si o sobě formou dopisu 
vyměnili základní informace, pár fo-
tografií a drobné dárky. U příležitosti 
každého tradičního svátku, ať už Vá-
noc či Velikonoc, nebo nově se slavící-
ho svátku svatého Valentýna jsme pro 
francouzské děti vlastnoručně vyráběli 
přáníčka. Byla opravdu krásná. Mnoh-
dy dětem trvalo jejich zhotovování i ně-
kolik hodin. Jsou k nahlédnutí v galerii 
na stránkách školy.

Hlavní projekt tohoto školního roku 
nesl název Naše škola a město, ve kterém 
žijeme. Byl zpracován prozatím formou 
knihy. Videového a komiksového zpra-
cování se snad dočká v příštím školním 
roce. Pořídili jsme celou řadu fotografií 
města i školy. Neopomněli jsme se po-
chlubit naší ekonástěnkou ve vestibulu 
a nově získaným titulem ekoškola a ani 
čápem uhnízděným na komíně naší ko-
telny. Provedli jsme francouzské děti po 
všech významných místech a zákoutích 
našeho města a jeho okolí. K fotografiím 
jsme si psali vlastní komentáře, postřehy, 
připojili jsme i vzpomínky, které máme 

s těmito místy spjaty. V části škola jsme 
prostřednictvím fotografií francouzské 
děti provedli našimi chodbami, nechali 
jsme je nahlédnout do moderně vyba-
vených tříd a odborných učeben, škol-
ní jídelny i šaten. Celou knihu, téměř 
padesátistránkovou, jsme doprovodili 
i vlastními kresbami. Prostřednictvím 
letních přáníček a k nim připojených 
krátkých dopisů jsme se s dětmi z fran-
couzského Gençay před prázdnina-
mi rozloučili. V příštím školním roce  
v tomto přátelském i pracovním vzta-
hu, který těší obě strany, budeme dále 
pokračovat. Hezké prázdniny všem!

Ing. Petra Šáchová

Naši školu a město jsme zpracovali formou knihy. 
Foto: ZŠ

 Hrad v Gencay. 
Foto: RR

A nyní si užíváme prázdniny.                                                  Foto: AB

Koncem června jsme se rozloučili se svými kamarády z pol-
ského Patereku (2680 obyv.) a naposledy jsme si „zachatova-
li“ na téma Těšíme se na prázdniny. V rámci e-twinningové-
ho projektu Chatting is fun se žáci téměř každý týden po celý 
školní rok setkávali v prostředí Twinspace se svými kamarády 
z Polska a chatovali na různá témata jako jsou rodina, škola, 
naše město, svátky nebo život kolem nás. Kromě toho, že se do-
zvěděli spoustu zajímavých věcí o svých polských kamarádech 

Velký úspěch
V letošním školním roce získala Základní škola Sta-

ré Město 1. místo ve sběru papíru a elektrozařízení. Na-
sbírali jsme 53 547 kg. Soutěž hradišťských škol, kterou  
organizovaly Sběrné suroviny Uherské Hradiště, probíha-
la v době od 15. září do 20. června 2014. Tohoto úspěchu 
dosáhla naše škola díky velkému úsilí žáků a jejich rodičů. 
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o toto vítězství.

Mgr. Ivana Buršová

a navázali nová přátelství,  získali také znalosti o jiné evropské 
zemi, její kultuře a tradicích. Současně rozvíjeli své komuni-
kační dovednosti v anglickém jazyce a rozšířili si slovní zásobu 
v rámci daných témat. Obě skupiny také vytvořily dva krátké 
filmy, ve kterých prezentovaly svoji školu v prostředí Twins-
pace. Jako odměnu za úspěšné absolvování projektu dnes žáci 
obdrželi certifikáty a drobné dárečky. Všem e-twinnerům za 
jejich výbornou práci děkuji a přeji krásné prázdniny.

Mgr. Andrea Bahulová

Těšili jsme se na prázdniny
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Přechod pro chodce na Brněnské ulici je osvětlen

Nově osvětlený přechod pro chodce na Brněnské ulici. 
Foto: Jiří Obdržálek

28 Zprávy z radnice

Poděkování sponzorům
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Na Brněnské ulici v blíz-
kosti ulice U Školky bylo  
v měsíci srpnu dokončeno 
osvětlení přechodu pro 

chodce. Osvětlení plně hradila Nadace 
ČEZ ze svého nadačního fondu. Osvět-
lení bylo realizováno na základě výzvy 
Společnosti ČEZ (viz Staroměstské no-
viny 5/2013 a 7/2013), ve které hlasovali 
občané Starého Města a svými hlasy při-
spěli k realizaci osvětlení přechodu.

Tímto všem účastníkům hlasová-
ní děkujeme, že svým hlasem pomohli 
zvýšit bezpečnost chodců a uživatelů 
přechodu.

Jiří Obdržálek

Členové Místní organizace Svazu tě-
lesně postižených a Základní organizace 
Svazu postižených civilizačními choro-
bami ve Starém Městě děkují všem spon-
zorům, kteří v letošním roce přispěli 
peněžními i věcnými dary na činnost 
těchto organizací. Umožnili tak uspo-
řádat pro nemocné a tělesně postižené 
spoluobčany ozdravné a rekondiční po-
byty, kulturní a společenské akce.

Náš dík patří především představite-

lům Městského úřadu Staré Město v čele 
se starostou Josefem Bazalou, kteří naši 
činnost všestranně podporují a jsou našim 
nejvýznamnějším sponzorem. Vážíme si 
všem darů, které nám sponzoři na pod-
poru naší činnosti věnují. V roce 2014 to 
byly tyto firmy, podniky a úřady: TRADIX 
Staré Město, Kovoobrábění Chmelař Staré 
Město, V.T.P. Pelka, Potraviny Hráčková, 
Městský úřad Staré Město, Obecní úřady 
Babice, Jalubí, Jankovice, Kudlovice, Mod-

rá, Sušice, Traplice, Zlechov.
Sponzorům, kteří nám v tomto roce 

poskytli finanční prostředky, ještě jed-
nou vřele děkujeme. Věříme, že v příš-
tím roce naši činnost podpoří i ostatní 
podnikatelé a firmy na území Starého 
Města.

Výbor Svazu tělesně postižených 
a Svazu postižených civilizačními 

chorobami Staré Město

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030

16 Spektrum

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

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

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

Poslouchejme přírodu!

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

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

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

Pivnice Širůch 
nabízí rozvoz obědů 7 dnů v týdnu, 

výběr ze tří druhů jídel.
Cena obědu 60 Kč včetně polévky.

Kontakt: 739 604 119, 572 541 745

Hotel Synot Staré Město
Akce na září Aqua centrum 
(whirpool, sauny, bazén)

90 Kč na hodinu, děti zdarma
Kontakt: 739 604 119, 572 541 745
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Skautský tábor Držková 2014
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Letos, stejně jako každý rok, jsme se 
začátkem prázdnin začali chystat na tá-
bor. Nám, co už jsme na skautském tá-
boře byli, bylo jasné, že se bude opakovat 
naše zkouška.  A to zkouška v podobě 
skautského tábora na Držkové, která 
nám ukáže, jak jsme na tom.  Jestli se  
o sebe dokážeme postarat i bez péče na-
šich maminek, jestli si vystačíme s tím, 
co máme, zda se z nás kluků přes školní 
rok nestali fajnovky, které nevydrží bez 
počítače a bez dalších každodenně pou-
žívaných věcí, které ale na táboře nemají 
co dělat.

Nabalili jsme si krosny a 29. července 
2014 jsme vyrazili. Dojeli jsme do ves-
nice Držková a ještě jsme museli kousek 
ujít pěšky k hájence Májová, kde se na-
chází náš tábor. Krosny a tašky jsme už 
měli v táboře. Postavili jsme si obyčejné 
stany s dřevěnou podsadou. Potom byl 

první nástup u stožáru. Všichni byli ve 
skautských krojích, vlajková četa vzty-
čila vlajku a zazpívali jsme hymnu. Ještě 
ten večer byl slavnostní zahajovací oheň, 
tudíž tábor oficiálně začal.

V táboře je srub, ve kterém jsou se-
kery, pily a jiné nástroje, které každý z 
nás umí používat. Dále kuchyně se skvě-
lými kuchařkami, hangár, kde se jedlo a 
v nepřízni počasí hrály hry, jedna sprcha  
a dvě krásné nové latríny.

Během tábora jsme šli na třídenní vý-
pravu s přespáním tam, kde jsme uznali 
za vhodné. Nabalili jsme jídlo na tři dny, 
vzali stan, celty a kotlík. Ve skupině jsme 
si tyto věci rozdělili a vyšli jsme ve smě-

ru Podkopná Lhota, 
kde nás měly čekat 
další informace. Tam 
jsme našli opuštěné 
rekreační středisko, 
které skvěle zapada-
lo do tématu tábora:  
Postapokalyptický 
svět pod nadvládou 
mutantů doktora 
Y. Odtud jsme měli 
dojít do Rajnocho-
vic, kde se nachází 
podobné středisko. 
Na místě jsme úspěš-
ně rozluštili šifru  
a mohli se vrátit zpět 
do tábora. Počasí se 
na tento výlet naštěstí vydařilo. 

Ke konci tábora měli ti, co už do skauta 
chodí déle, šanci složit u slibového ohně 

slib vlčete, světlušky, 
skauta nebo skautky. 
Tyto sliby si ovšem 
slibující museli za-
sloužit.

Tábor končil opět 
slavnostním ohněm  
a úplně nakonec byl 
poslední nástup. Opět 
v krojích, opět u sto-
žáru, jenom vlajka 
sjížděla směrem dolů. 
Myslím, že všich-
ni, co byli na tábo-
ře, si odnesli mnoho 
zkušeností, zážitků  

a v životě je jen tak něco nepřekvapí 
 a v krizových situacích najdou cestu.

Letos nás táborníků bylo velmi málo, 
proto bych chtěl vyzvat všechny rodi-
če, aby příští rok poslali své dítě na náš 
tábor. Nemusí být nutně skautem ani 
skautkou, rádi mezi námi uvidíme nové 
nadšence do táborování, přírody a zále-
sáckých věcí.

Tomáš Jelínek (14 let)

Pozn.: Vedení tábora tímto děku-
je všem rodičům a dalším podporo-
vatelům, kteří svou pomocí přispěli  
k uskutečnění tábora. Zejména 
panu Robertu Januškovi za odvoz 
batohů, tábornickému klubu Kletr 
za zapůjčení teepee, Lucce Novákové 
a Terce Luběnové za skvělé kulinář-
ské výtvory a mnoha maminkám za 
přivezení ovoce a výborných buchet.
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Děti z farnosti na táboře ve Skavsku

Společná fotografie účastníků tábora. 
Foto: PL

Na táboře nám nic nechybělo a poznali jsme spoustu dobrých kamarádů. 
Foto: PL
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Bylo 28. července a na vlakovém ná-
draží ve Starém Městě se začala hemžit 
skupina lidí s batohy na zádech. Bylo to 
proto, že v tento den odjížděly děti ze 
staroměstské farnosti na tábor. O čtvrt 
na deset už bylo na čase se rozloučit  
a nasednout do vlaku směr Kroměříž. 
Odtud pak na autobus do Morkovic. 
Do tábora, na Skavsko, pak zbývaly už 
jen dva kilometry, ty se daly zvládnout 

pěšky.
„Po příchodu do tábora nás čeka-

la scénka, kde jsme se dozvěděli, že 
na naší Zemi se noc nepřirozeně pro-
dlužuje a den naopak zkracuje. Tento 
problém řešili představení z mnišské-
ho řádu Kalitů a vědci z celého světa. 
Byly dvě teorie, proč se tak děje na naší 
Zemi. Buď naším špatným a neukázně-
ným chováním, nebo polohou Proximi 
Centauri, která se od nás vzdálila neob-
vykle daleko. Tak i tak jsme museli ten-
to problém vyřešit. Rozhodli jsme se, že 
pocestujeme do země Světlotemna, kte-
rá je mimo naše vnímání a tam navští-
víme Nicotu, která ovládá noc na naší 
Zemi, a také Zdroj, který naopak ovládá 
den a světlo. Nebylo jediného důvodu, 
proč by naše skupina nechtěla bojo-
vat za dobro na Zemi“ říká účastnice. 

„První jsme ale museli projít výcvikem, 
který zároveň otestoval naše schopnosti. 
Potom jsme byli rozděleni do tří skupin. 
Tyto skupiny nesly názvy: Bojovníci zele-
ného světla, Modré světlušky a Zachrán-
ci světla. Poté co jsme se dostali do země 
Světlotemna, jsme se utábořili a zmapova-
li prostředí. Zdálo se to být stejné jako u 
nás na Zemi, avšak lišilo se například ve 
zvěři a bylinách. Když jsme byli hotovi 

s prozkoumáváním této země, vydali 
jsme se na cestu k Nicotě. Po cestě nás 
čekaly překážky. Museli jsme přebro-
dit řeku, přejít přes poušť, kde jsme se 
málem ztratili, dostat se přes bažiny, ve 
kterých žili hroziví tvorové připomí-
nající velké červy, až jsme se nakonec 
dostali k Nicotě. Pán temna se divil, že 
jsme se dostali až k němu. My jsme jej 
chtěli zničit a porazit, avšak jsme zjis-
tili, že to nejde. Proto jsme se rozhodli 
vydat se za Zdrojem. Cesta k němu byla 
jednodušší než k Nicotě. Navíc byla 
moc příjemná. Čím více jsme se blížili 
ke Zdroji, tím bylo okolí krásnější. Jak-
mile jsme došli do chrámu Pána světla, 
začali jsme ho prosit o radu a pomoc. 
Řekl, že už chtěl nad námi zlomit hůl, 
ale díky našemu snažení nám pomůže. 
Dal nám tři úkoly na tři dny. Ty jsme 
naštěstí splnili a už stačilo přinést jen 
světlo, pro které jsme se hned vydali. 
Bohužel se nám ho nepodařilo přinést, 
avšak Zdroj se nad námi slitoval, tak-
že naše Země mohla dál fungovat. Nic 
mi na tomto táboře nechybělo. Skvěle 
tu vařili, spousta dobrých kamarádů 
a výborné hry. Domů jsme odjíždě-
li s dobrým pocitem a trochu unavení  
z dvoutýdenní námahy. Na skvělý tábor 
budu ještě dlouho vzpomínat. Příští rok 
jedeme zase.“ 

Monika a Alžběta Plevákovy
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Sice byl začátek prázdnin, děti z Do-
linečky však pilně trénovaly, aby moh-
ly vyrazit na dlouho očekáváný zájezd 
do Maďarska. Konečně se dočkaly.  
V pondělí 7. července se 36 dětí se svý-
mi učitelkami, zdravotníkem a dospě-
lým doprovodem vydali na cestu. 

Aby nám dlouhá cesta rychleji ubí-
hala, zpívalo se, dívalo na filmy a pak 

přišla zastávka ve městě Györ. Bylo 
nádherné počasí, a tak jsme vyrazili 
podívat se do místní ZOO. Rozděleni 
na pět skupinek jsme si postupně prošli 
pavilon opic, výběh žiraf a zeber, hadí 
místnost a pobavili se s línými velblou-
dy. Nejlepší to bylo ale stejně na průlez-
kách. Pak už jsme nasedli do autobusu, 
protože do cíle nás čekalo ještě několik 
hodin jízdy. Pan řidič nás bezpečně 
dovezl na místo, kam jsme dorazili ko-
lem 18 hodiny. V Segedínu už čekal náš 
průvodce – Peter. Sympatický klučina, 
který naštěstí mluvil slovensky – byl 
jediný, s kým jsme se domluvili, a kdo 
rozuměl nám.

V úterý dopoledne jsme se poprvé 
podívali do národního divadla. Obrov-
ské podium a ještě větší hlediště. Tady 
máme vážně vystupovat?!  Po krátké 

Staroměstská kača dojela do Segedínu
zkoušce jsme se vrátili na ubytovnu – 
studentskou kolej – na oběd. Odpoledne 
to vypadalo na déšť, ale naštěstí se počasí 
umoudřilo a my mohli předvést naše sta-
roměstské kroje v průvodě v historickém 
centru města. Diváci z nás byli zpočát-
ku překvapení – jediný dětský soubor  
v prostředí samých dospěláků ze Srbska, 
Rumunska, Maďarska a Turecka. Že jsme 

správně, jsme jim záhy dokázali. Zpívali 
jsme, tancovali, muzikanti hráli a všichni 
jsme se dobře bavili – tak jako to umí sta-
roměstské děti. Se stejným zápalem jsme 
se zhostili i našeho večerního vystoupení v 
národním divadle. Potlesk, kterým nás di-
váci odměnili, byl nekonečný.

Středa patřila odpočinku – vyrazili jsme 
do aquaparku. Tolik atrakcí, skluzavek, to-
bogánů, whirpool a termálních bazénů u 
nás nemáme. Tak jsme si to pořádně užili. 
Ti odvážnější si sjeli i strmou skluzavku. 
Podvečerní vystoupení se kvůli škaredému 
počasí přesunulo na další den. Večer jsme 
vyrazili do národního divadla – tentokrát 
jako diváci. Podívat se, jak umí Turci za-
cházet s meči, jak se vlní břišní tanečnice a 
také jak vypadá folklor v Rumunsku.

Ve čtvrtek nás čekal perný den. Pře-
sunuté vystoupení na náměstí a velký 

pořad v jedné z městských částí Sege-
dínu. Po vystoupení si pro nás pořa-
datelé nachystali překvapení. Výuku 
maďarských tanců. To byla zábava. Do-
čista se nám z toho zamotala hlava a pak  
i nohy. My jsme se taky nenechali zahan-
bit a naučili je Hrušku, staroměstský čar-
dáš a nakonec i ptačí tanec.

Dolinečka v průvodu v Segedinu. 
Foto: Ing. Pavel Vrána

Na vystoupení jsme se pečlivě připravili. 
Foto: Ing. Pavel Vrána

(dokončení na str. 32)
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Premiéra  v sokolovně
Dvě tetky ze Špitálky se baví na so-

kolovně při premiéře ochotnického 
divadla. Soused sedící vedle je osloví. 
„Promiňte dámy, ale já vůbec neslyším!“ 
„Však vám také do toho nic není. To je 
soukromý rozhovor.“

Dědečkův dáreček
Staříček z Kopánek dává vnukovi dá-

rek.  „Tu máš Martínku, kousek prováz-
ku. Kup si k tomu koníčka a budeš mít 
pěknou hračku.“

Dědictví jak řemen
„Včera umřel starý Lájoš a všechno, co 

měl, odkázal státu.“ „To je od něho velice 
pěkné. A co všechno měl?“ „Deset děcek!“

Ze života
Vdova Žofie Žužurádová se dělala 

mladší a mladší, až zemřela na spalničky.
NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 24. září. Uzávěrka je 14. září 
2014.

Anekdoty
na poslední stranu

Děti z Dolinečky a cimbálová muzika ZUŠ skvěle reprezentovaly naše město v Maďarsku. 
Foto: Ing. Pavel Vrána

Dolinečka před univerzitou v Segedínu. 
Foto: Ing. Pavel Vrána
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Páteční galavečer musel být opět 
kvůli počasí přesunut do vnitřních 
prostor. Neubralo mu to na kouzlu  
a perfektní atmosféře. Diváci byli úžas-
ní a my si večer užili. Porotci vybrali 
jako naše nejlepší číslo Tkalce a muzi-
kantské číslo Veje vetor. Společně jsme 
opět maďarské publikum posadili na 
zadek a vyslechli si dlouhotrvající za-
sloužený potlesk.

V noci jsme ulehli do postelí plní zá-
žitků, spokojení a s úsměvem na rtech. 
Cesta domů nám rychle ubíhala a my 
jsme v sobotu v šest hodin padli do ná-
ruče rodičům, kteří už na nás netrpě-
livě čekali.

Paní učitelko, to bylo super. Kam po-
jedeme příště? Do Turecka, že jo!

Děti z Dolinečky I a cimbálová mu-
zika ZUŠ Staré Město

Děkujeme panu učiteli Radimu 
Snopkovi za přípravu muzikantů před 
zájezdem, primáši Martinu Novákovi 
za vynikající výkony a ochotu. Zdra-
votníku Jiřímu Noskovi, který ochotně 
ošetřil všechny neduhy.

 Moc děkujeme všem dětem z Dolineč-
ky I a CM ZUŠ Staré Město za perfektní 
prezentaci souboru a města, neutuchají-
cí dobrou náladu a nekonečnou energii, 
kterou rozdávají všude kolem, za úžas-
nou příjemnou atmosféru během celého 
zájezdu a těšíme se na další spolupráci.

Kateřina Vránová, 
Jarmila Tomešková

(dokončení ze str. 31)


