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Stavby za 222 milionů korun zajistí protipovodňovou 
ochranu Starého Města a Uherského Hradiště

Dne 21. března byla zahájena stavba protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hradiště před vysokými průtoky na řece Moravě. 
Jedná se o kombinaci zemních valů, zdí či obtoku, které postupně vyrostou na obou březích řeky a potoka Salaška. Na ilustračním snímku 
velká voda v řece Moravě dne 3. dubna 2006.                                                                                                                                 Foto: Vladimír Kučera

Základní kámen stavby byl položen 21. března za přítomnosti sta-
rosty Starého Města Josefa Bazaly (na snímku vpravo).     Foto: PM 

Obyvatelé Uherského Hradiště a Starého Města získají v ná-
sledujících měsících protipovodňovou ochranu až před stole-
tými průtoky řeky Moravy. Zvýšení kapacity jejího koryta na 
818 metrů krychlových za vteřinu s převýšením 30 centimetrů 
si v první etapě staveb vyžádá 222 milionů korun, z čehož 167 
milionů pokryje dotace Ministerstva zemědělství České repub-
liky. Jedná se o kombinaci zemních valů, zdí či obtoku, které 
postupně vyrostou na obou březích řeky Moravy a potoka Sa-
lašky. „Po výběrovém řízení se zhotovitelem stavby stalo Sdru-
žení Uherské Hradiště,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, 
s. p. Radim Světlík. 

„Vedoucím účastníkem sdružení firem je společnost 
D. I. S., spol. s. r. o. Brno a jeho dalšími členy pak IMOS Brno, a. s. 
a SMP CZ, a. s. Praha 8. Příprava stavby zahrnuje přeložky 
sloupů elektrického vedení, sdělovacích kabelů i veřejného 
osvětlení. V březnu se uskutečnilo potřebné dokácení stromů 
a náhradní výsadba, na sídlišti Štěpnice pak začaly výkopy a be-
tonáž zdí. Stavba je rozdělena do 24 stavebních objektů, na kte-
rých budou práce běžet současně,“ přiblížil dále Radim Světlík 

s tím, že s oběma městy byli stavebníci i projektanti v neustá-
lém kontaktu.                                            Milan Kubíček

(dokončení na straně 2)     

Stavby za 222 milionů korun zajistí protipovodňovou 
ochranu Starého Města a Uherského Hradiště
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Protipovodňová ochrana Starého Města a Uherského Hradiště

V březnu se uskutečnilo potřebné dokácení stromů a náhradní výsadba. Stavba je rozdělena do 24 stavebních objektů, na kterých budou práce běžet 
současně.                                                               oto: Bc. Robert Januška

Stavební úpravy se budou týkat obou břehů řeky Moravy. 
Foto: Milan Kubíček 
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(pokračování ze strany 1)
Stavební úpravy se budou týkat obou 

břehů řeky Moravy a potoka Salaška, 
především na pozemcích ve správě Po-
vodí Moravy i měst Staré Město a Uher-
ské Hradiště. Obyvatele i jejich majetek 
zabezpečí ochranné hráze, zdi či obtok 
Baťova kanálu včetně hradicího objek-
tu. Počítá se tak se soustavou zemních 
valů například kolem Rybáren a betono-
vých zdí, obdobných jako u přístavu na 
Moravním nábřeží. „Zemina pro násyp 
hrází se bude těžit v zemníku v Boršicích 
a navážet přes Staré Město,“ popsal prů-
běh prací ředitel závodu Střední Morava 
(Povodí Moravy s. p.) Pavel Cenek.

„S harmonogramem prací seznámil 
koordinátor stavby policisty a strážní-
ky. Doprava stavebních materiálů tak 
nejvíce zatíží ve Starém Městě ulice 
Brněnská, náměstí Hrdinů, Hradišťská, Amálie Škráš-
kové a Trávník. V Uherském Hradišti pak zasáhne ulice 
Zerzavice, Velehradská, Moravní nábřeží, U Brány, mar-
šála Malinovského, Sokolovská, Jiřího z Poděbrad, J. E. 
Purkyně a Zahradní. Smlouvy rovněž zajišťují technický 
dozor investora, dále biologický, autorský i archeologic-
ký dozor s Moravským zemským muzeem. Správce toku 
kladl od začátku projektování velký důraz na záchranu co 
nejvíce stromů a zeleně. V případě aleje u Rybáren se tak 
projektanti soustředili hlavně na zachování alespoň jed-
né řady lip. U čistírny odpadních vod v lokalitě Štěpnice 
se podařilo prosadit stavbu zídky a zachránit tak vzácné 
jerlíny japonské. Místa pro náhradní výsadbu si pak určili 
zástupci jednotlivých měst. Nový pás zeleně tak má vyrůst 
například podél Moravy v místní části Mařatice – Jaktáře 
nebo v místní části Štěpnice podél vodního toku Olšávka. 
Ve Starém Městě má nová výsadba místo podél cyklostez-
ky ze Starého Města na Velehrad a v lokalitách rybníku 

Širůch, Trávník a nádrže Louky,“ doplnila Bc. Gabriela 
Tomíčková, tisková mluvčí Povodí Moravy.

Projekt pro stavební povolení vypracoval Dopravo-
projekt Brno a. s. ve spolupráci s HYCO PROJEKT a. s. 
Bratislava a dokumentaci pro územní řízení měla na sta-
rosti firma Pöyry Environment a. s. K úplnému dokončení
protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hra-
diště bude ještě třeba vyprojektovat a provést další etapy 
staveb nad a pod oběma městy. Konkrétně se jedná o úsek 
od obchvatu od Kunovic po čistírnu odpadních vod a od 
zaústění Březnice po Kudlovský potok. „Ochrana před 
stoletými průtoky včetně bezpečnostního převýšení třicet 
centimetrů bude nicméně i tak plně funkční,“ uzavřel ge-
nerální ředitel Radim Světlík.

O postupu stavebních prací na břehu řeky Moravy 
a nejbližším okolí budeme naše čtenáře informovat v dal-
ších číslech Staroměstských novin.

Součástí tohoto vydání novin je barevná mapa, která 
vám více přiblíží připravovaná protipovodňová opatření.

Milan Kubíček
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Staroměstská kapela každoročně vyhrává Josefkům vpředvečer jejich svátku. Vhledem k tomu,
že dvojice pravidelných hostů kapely Josef Bazala a Ing. Josef Vaculík měla 18. března ještě pozdě 
večer schůzi na radnici, přišli muzikanti zahrát ke dveřím zasedací místnosti. Ojedinělá staro-
městská tradice se totiž musí dodržovat.                                                                             Foto: LD 

U S N E S E N Í
ze 53. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 13. 3. 2013

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  - pronájem bytu č. 2 (velikost 1+1) 
v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, manželům panu Františku Bučeko-
vi a paní Anně Bučekové, bytem Staré 
Město, Na Valech 25, na dobu určitou 
od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 a nájemné ve 
výši 38,50 Kč/m2 a měsíc, za podmínky 
úhrady dlužné částky za nájemné a služ-
by s nájmem spojené ve výši 12.912 Kč 
v termínu do 31. 3. 2013.
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o jedno čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 
2013.

- pronájem bytu č. 1 (velikost 4+1) 
v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, manželům panu Karlu Kotlárovi 
a paní Heleně Kotlárové (opatrovník 
– pan Karel Kotlár), bytem Staré Měs-
to, Na Valech 25, na dobu určitou od 
1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 a nájemné ve 
výši 38,50 Kč/m2 a měsíc, za podmínky, 
že manželé Bučekovi, kteří dnes v bytě  
č. 1 bydlí) uhradí dlužnou částku za ná-
jemné a služby s nájmem spojené ve výši 
12.912 Kč v termínu do 31. 3. 2013.
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o jedno čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 
2013.

1.2 ukončení pronájmu vodní nádrže 
ČSO Staré Město v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště („Jama” v lokalitě Louky) 
společnosti CHEDOS, s. r. o., Staré Měs-
to, Velehradská 1905, IČ: 607 39 681, 
dohodou k 31. 3. 2013.  

1.4 pronájem objektu bez č. p. – ze-
mědělské stavby, označené jako sklad  
č. 12 na pozemku p. č. st. 1845/6 v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Pavlu Adámkovi, bytem Staré Město, 
Velehradská 1468, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 360 Kč/rok, za účelem skladu.  

1.5 pronájem objektu bez č. p. – země-
dělské stavby, označené jako sklad č. 11 
na pozemku p. č. st. 1845/6 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, paní Monice 
Čechové, Staré Město, bytem Velehradská 
1468, na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou tři měsíce a nájemné ve výši 360 Kč/
rok, za účelem skladu.  

1.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 
dne 1. 9. 2005 uzavřené mezi městem Staré 
Město a panem Mgr. Boleslavem Lysákem 
– BEL.

1.14 změny názvů zastávek MHD a pří-
městských linek ve městě Staré Město:
Současný název zastávky/Nový název za-
stávky
Staré Město, hřbitov/Staré Město, hřbitov
Staré Město, Lidový dům/Staré Město, Li-
dový dům
Staré Město, sokolovna/Staré Město, so-
kolovna
Staré Město, Mayer/Staré Město, Finská 
čtvrť
Staré Město, Dvorek/Staré Město, náměs-
tí Velké Moravy
Staré Město, STS/Staré Město, Velehrad-
ská
Staré Město, OSP/Staré Město, Tovární
Staré Město, Cukrovar/Staré Město, 
Rozcestí k žel. st.
Staré Město, žel. st./Staré Město, žel. st.
Staré Město, Ferona/Staré Město, Zle-
chovská 
Staré Město, ins. st./Staré Město, Jalubská
Staré Město, nadjezd (směr od STS)/Staré 
Město, nadjezd Velehradská
Staré Město, nadjezd (směr od OSP)/Staré 
Město, nadjezd Tovární

nová zastávka na ul. bratří Mrštíků/Sta-
ré Město, bratří Mrštíků
Staré Město, Huštěnovská/Staré Město, 
Huštěnovská 
Staré Město, záv. Slezan/návrh ke zru-
šení

2.2 zadávací podmínky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce 
akce Zateplení přístavby víceúčelové 
sportovní haly a určila vyzvat k podání 
nabídek tyto dodavatele: Stamos spol.  
s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 13694758, Stavebniny Ko-
drla, s. r. o., Huštěnovice 363, 687 03 
Babice, IČ 25547453, Stavaktiv s. r. o., 
Trávník 2106 686 03 Staré Město, IČ 
26302497, LÁTAL, s. r. o., Hradišťská 
906,  686 03 Staré Město, IČ  47901292, 
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ 
s. r. o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad 
Moravou.

3.1 finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém Městě 
a okolí na jejich činnost a na akce pořá-
dané v roce 2013 takto:
- kulturní organizace
Dětský folklorní soubor Dolinečka
40.000 Kč, zastoupen Mgr. Kateřinou 
Vránovou, vedoucí souboru
Cimbálová muzika Bálešáci
20.000 Kč, zastoupena Ing.Tomášem 
Vavříkem, předsedou o. s.
Český svaz bojovníků za svobodu Sta-
ré Město
 5.000 Kč, zastoupen Zdenkou Višenko-
vou, předsedkyní

- kulturní a sportovní  organizace
T. J. Sokol Staré Město
40.000 Kč, zastoupena Ing. Antonií Řád-
kovou, starostkou

(pokračování na str. 4)
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Junák-svaz skautů a skautek ČR
20.000 Kč, středisko Hradišťská dvojka 
Uherské Hradiště, zastoupen Janem No-
vákem, vedoucím skautského střediska 

- sportovní kluby
S. K. Staré Město, oddíl šermu
20.000 Kč, zastoupen Ing. Petrem Obdr-
žálkem, předsedou SK

- občanská sdružení
Staroměstská kapela
20.000 Kč, zastoupena Petrem Luběnou, 
kapelníkem
Občanské sdružení SARKANDER, po-
bočka Uh. Hradiště
25.000 Kč, zastoupeno Mgr. Jitkou Ška-
řupovou, jednatelkou sdružení, finanční
příspěvek na dva tábory pro děti ze Sta-
rého Města
Svaz tělesně postižených v České re-
publice, o. s.
25.000 Kč, místní organizace Staré Město, 
zastoupena Karlem Čejkou, předsedou
O. S. MORRIGAN, skupina historické-
ho šermu
5.000 Kč, zastoupeno Bohumilem Višen-
kou, pokladníkem
TC Staré Město občanské sdružení
5.000 Kč, zastoupeno Janem Svobodou, 
místopředsedou klubu
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
5.000 Kč, zastoupen Antonínem Martín-
kem, starostou sboru, na činnost krouž-
ku mladých hasičů

- sportovní a kulturní akce  
Moto sport klub v AČR
50.000 Kč, zastoupen Josefem Mizerou, 
jednatelem na XI. ročník závodu histo-
rických motocyklů „Slovácký okruh“
TJ Jiskra Staré Město, kopaná
20.000 Kč, zastoupena Pavlem Vlčkem, 
předsedou  na turnaj „O pohár starosty 
města Staré Město“
Soubor písní a tanců Dolina o. s.
15.000 Kč, zastoupen Ing. Alešem Ra-
dou, vedoucím souboru na podporu pro 
rodiče stárků při Michalských hodech
SPS Staré Město, o. s.
5.000 Kč, zastoupen Stanislavem Měr-
kou, na Košt slivovice
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
6.000 Kč, zastoupen Antonínem Martín-
kem, starostou sboru, na soutěž O pu-
tovní pohár starosty města
Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město
20.000 Kč, zastoupena Mgr. Bedřichem 
Chromkem, ředitelem školy, na výměn-
ný pobyt studentů
Občanské sdružení Staroměstští šoha-
jíci
5.000 Kč, zastoupeno Ing. Markem Po-
chylým, předsedou sdružení, na sportov-

ně společenskou akci „Slovácké léto 2013“
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Staré Město
2.000 Kč, zastoupena Zdenkem Ebnerem, 
jednatelem, na výtvarnou soutěž pro děti 
ZŠ a MŠ
REC Group s. r. o. Staré Město
15.000 Kč, zastoupeno Ing. Monikou On-
druchovou na akce v roce 2013:
16. 3. Velikonoce na Kongresovém centru
19. - 20. 4. Den Země
10. 8. Děti a KOVOZOO
24. 11. Kateřinský jarmark na Kongreso-
vém centru

- ostatní 
Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 
36, Brno
30.000 Kč, Kontaktní centrum Charáč 
Uherské Hradiště, zastoupeno Bc. Pavlem 
Novákem,  předsedou sdružení 
Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje
5.000 Kč, zastoupeno Pavlem Horákem, ře-
ditelem organizace 
Český svaz včelařů, o. s. ZO Uherské Hra-
diště
2.000 Kč, zastoupen Josefem Trefilíkem,
předsedou ZO
Občanské sdružení KUNOVJAN
20.000 Kč, zastoupeno PhDr. Romanou 
Habartovou, předsedkyní, na zajištění XX. 
Mezinárodního dětského folklorního festi-
valu „Kunovské léto“
Snails Kunovice
5.000 Kč, zastoupen Pavlem Křivákem, 
předsedou, na 10. ročník školní ligy v soft-
ballu základních škol

5.3 účetní závěrky příspěvkových organi-
zací města za rok 2012, včetně rozdělení 
dosažených hospodářských výsledků pří-
spěvkových organizací za rok 2012.

5.6 změna účelu u schválených půjček 
poskytnutých v r. 2012 z Fondu rozvoje 
bydlení v souladu s platnými Zásadami  
č. Z 02/2012 podle návrhu žadatelů dle zá-
pisu z RM: 
č. půjčky 431/2012 Helena Machynko-
vá,Tyršova 1245, Staré Město
č. půjčky 434/2012 Tibor Marovič, Huště-
novská 355, Staré Město

5.7 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu o poskytnutí účelové inves-
tiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje čís-
lo: D/0193/2013/KH ve výši 200.000 Kč na 
nákup zásahového dopravního automobilu 
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
města Staré Město.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.7 schválit na převod majetku – prodej 
částí pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha/
ostat. komunikace o celkové výměře 3 m2 

v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, slečně 
Marii Chlachulové, bytem Staré Měs-
to, Za Špicí 142, za cenu 300 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

1.8 schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 1240/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 30 m2 v lokalitě ul. 
Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Vojtě-
chu Štulírovi, bytem Staré Město, Továr-
ní 1119, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.

1.9 schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 1237/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 63 m2 v lokalitě ul. 
Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Vladimíru Pavlicovi a paní Anně Pavli-
cové, bytem Staré Město, Salašská 1278, 
za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

1.10 schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 1203/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 42 m2 v lokalitě ul. 
Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Marii Do-
lákové, bytem Staré Město, Janáčkova 
1678, panu Antonínu Pavlicovi, bytem 
Staré Město, Svatoplukova 1195 a panu 
Vladimíru Pavlicovi, bytem Staré Měs-
to, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

1.11 schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 5199/1 zahrada o výměře 
34 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Ing. Pavlu Pluhařovi 
a paní Ing. Aleně Pluhařové, bytem Staré 
Město, Sochorcova 808, za cenu 100 Kč/
m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

2.3 schválit přípravu a financování rea-
lizace projektu „Modernizace azylového 
domu svatého Vincence ve Starém Měs-
tě“ v letech 2013 – 2015 v celkové výši 
13.004.413 Kč. 
schválit vlastní podíl spolufinancování
celkem ve výši 3.901.324 Kč. V jednotli-
vých letech bude mít Město Staré Měs-
to v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky: v roce 2014 – 2.701.324 Kč 
a v roce 2015 – 1.200.000 Kč.
schválit výdaje na průběžné financování
projektu „Modernizace azylového domu 
svatého Vincence ve Starém Městě“ ve 
Starém Městě před úhradou části dota-

(pokračování ze str. 3)
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ce ve výši: v roce 2014 – 6.303.089 Kč 
a v roce 2015 – 2.800.000 Kč. 
vzít na vědomí, že podíl spolufinanco-
vání se dle podmínek Výzvy může v bu-
doucím rozhodnutí zvýšit v krajním 
případě až na 50 % z celkových výdajů, 
tj. 6.502.207 Kč.
vzít na vědomí zvýšení provozních vý-
dajů města související s údržbou a sprá-
vou vybudované investice „Moderniza-
ce azylového domu svatého Vincence ve 
Starém Městě“.

2.4 zrušit usnesení z 12. zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město ze dne  
18. 7. 2012 pod bodem 5 a ze 14. zasedání 
Zastupitelstva města Staré Město ze dne 
17. 12. 2012 bod bodem 10.1 z důvodu 
změny podmínek dotačního programu 
projektu „Event centrum u Památníku 
Velké Moravy“. 
schválit financování realizace projek-
tu „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 
– 2015 v celkové výši 21 729 360 Kč, 
z toho způsobilé výdaje 21 309 360 Kč, 
nezpůsobilé výdaje 420 000 Kč. 
schválit vlastní podíl spolufinancová-
ní způsobilých výdajů celkem ve výši 
12 785 616 Kč. V jednotlivých letech 
bude mít Město Staré Město v rozpočtu 
města vyčleněny finanční prostředky:
v roce 2013 – 2 520 000 Kč, v roce 2014 
– 8 880 000 Kč a v roce 2015 – 1 385 616 
Kč. 
schválit financování nezpůsobilých vý-
dajů projektu „Event centrum u Památ-
níku Velké Moravy“ ve Starém Městě 
v letech 2013 – 2015 ve výši 420 000 Kč.
schválit výdaje na průběžné financová-
ní projektu „Event centrum u Památ-
níku Velké Moravy“ ve Starém Měs-
tě před úhradou části dotace ve výši: 
v roce 2013 – 1 680 000 Kč, v roce 2014 
– 5 920 000 Kč a v roce 2015 – 923 744 
Kč. 
schválit financování provozních výdajů
města souvisejících s údržbou a správou 
vybudované investice „Event centrum 
u Památníku Velké Moravy“ po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukon-
čení projektu v plánované výši: rok 2015 
- 100 000 Kč, rok 2016 – 100 000 Kč, 
rok 2017 – 100 000 Kč, rok 2018 – 
1 300 000 Kč, rok 2019 – 100 000 Kč, rok 
2020 – 100 000 Kč. Tyto výdaje budou 
pokryty z pronájmů „Event centrum 
u Památníku Velké Moravy“, za tímto 
účelem bude zpracován ceník nájmů 
a služeb.

3.1 schválit finanční příspěvky dob-
rovolným organizacím a spolkům ve 
Starém Městě a okolí na jejich činnost 
v roce 2013: 

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

- kulturní a sportovní organizace
Orel jednota Staré Město
70.000 Kč, zastoupena Dagmar Zálešáko-
vou, starostkou 

- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o. s.
95.000 Kč, zastoupen Ing. Petrem Strakou, 
předsedou VSK
Šachový klub Staré Město
100.000 Kč, zastoupen Ing. Romanem 
Omelkou, předsedou  ŠK
TJ Jiskra Staré Město, kopaná
90.000 Kč, zastoupena Pavlem Vlčkem, 
předsedou

3.2 schválit pro rok 2013 finanční příspě-
vek Římskokatolické farnosti Staré Město 
na stavbu nového kostela Ducha svatého 
ve výši 2.500.000 Kč.

3.3 zvolit v souladu s ustanovením § 64 
zák.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích),ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedícího Okresní-
ho soudu v Uherském Hradišti pro volební 
období od 29. 5. 2009 do 29. 5. 2013 paní 
Věru Peterkovou, paní Janu Kuřímskou, 
paní Jarmilu Martínkovou,  paní Janu Ko-
lářovou, paní Moniku Hořákovou, paní 
Danu Nožičkovou a pana Jiřího Horsáka. 

5.1 schválit hospodaření a závěrečný účet 
města za rok 2012.

5.2  schválit roční účetní závěrku města za 
rok 2012.

5.4 schválit rozpočtové opatření č. 1/2013:
- zvýšení výdajů ze 143.381.000 Kč na 
143.865.000 Kč,
- financování ve výši  – 4.871.000Kč se zvy-
šuje na – 4.387.000 Kč.

5.5 schválit půjčky z FRB dle platných Zá-
sad č. Z 02/2012 těmto žadatelům:
1. Zdeněk Pavlíček, Staré Město, Spojovací 
1616
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Spo-
jovací 1616 
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou 90.000 Kč 
 2. Václav Kotačka, Staré Město, Michalská 
1758
 Pro nemovitost:  byt ve Starém Městě, Mi-
chalská 1758 
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  55.000 Kč

 3. Martin Vlček, Staré Město, Velehrad-
ská 1519
Pro nemovitost:  byt ve Starém Městě, 
Velehradská 1519
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  65.000 Kč
4. Ivan Krejčiřík, Staré Město, Na 
Hradbách 1581
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Na Hradbách 1581  
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  100.000 Kč 

III. neschválila
3.1 žádosti o finanční příspěvek:
- Základní organizaci Českého zahrád-
kářského svazu Staré Město na dobu-
dování organizačního a informačního 
systému na osadě Habeš
- SK Staré Město na úhradu služeb spo-
jených s užíváním nebytových prostor 
a obnovu stromů na sokolovně
- TJ MONTY DS Kunovice na služby hi-
porehabilitace pro hendikepované děti.

1.3 žádost pana Vladimíra Posolda, 
bytem Staré Město, Na Hradbách 636 
o pronájem části pozemku p. č. 2424/1 
ostat. plocha/silnice o výměře cca  
30 m2 v lokalitě ul. Na Hradbách ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, z důvodu zaužívaného průchodu.

IV. souhlasí
3.4  s použitím znaku města Staré Měs-
to na propagačních materiálech spoje-
ných s akcemi realizovanými společností 
REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněn-
ská 1372, v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4.:
16. 3. Velikonoce na Kongresovém cen-
tru

Čtyřikrát za rok se koná na radnici dojemný 
obřad Vítání občánků do života. Dne 8. břez-
na jsme přivítali Šarlotu Kaštánkovou a její 
maminku Veroniku. Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 6)
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Památce obětí bombardování cukrovaru se poklonili v pondělí 15. dubna 2013 místostarosta Rado-
slav Malina, starosta Josef Bazala a předsedkyně základní organizace Českého svazu bojovníků za 
svobodu Zdenka Višenková.                                                                                     Foto: Milan Kubíček
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19. - 20. 4. Den Země
10. 8. Děti a KOVOZOO
24. 11. Kateřinský jarmark na Kongreso-
vém centru

V. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky malého rozsahu na služby 
akce Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska 
– digitální povodňový plán. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč CRISIS 
CONSULTING s. r. o., Kopánky 1230, 
686 52 Uherské Hradiště, IČ 63468531.

VI. jmenovala
2.2 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce akce Zateplení přístav-
by víceúčelové sportovní haly, která pro-
vede i otevírání obálek a posouzení kva-
lifikace ve složení – členové: Mgr. Martin
Zábranský, Miroslav Horký, Ing. Robert 
Staufčík, Ing. Markéta Hrušková, Ondřej 
Macháček, náhradníci: Josef Bazala, Ra-
doslav Malina, Ing. Jan Němec, Jiří Ob-
držálek, Nikol Holanová.

VII. navrhuje

1.13 za zřízení věcného břemene na ulo-
žení inženýrských sítí pro obchodní zónu 
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště, na pozemcích 
p. č. 6068/87 orná půda, p. č. 6068/92 orná 
půda a p. č. 6068/103 orná půda o celkové 
výměře věcného břemene 913 m2, které 
jsou ve spoluvlastnictví pana RSDr. Zdeň-
ka Uherka, bytem Uh. Hradiště – Mařatice, 
Kopánky 1540, paní Zdeňky Uherkové, by-
tem Uh. Hradiště-Mařatice, Kopánky 1540 
a manželů pana Pavla Čably a paní Boženy 
Čablové, společně bytem Uh. Hradiště-
-Mařatice, Jižní 922  jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku vypracovaného 
společností Znalecký a oceňovací ústav, s. 
r. o., znalecký ústav, Prostějov, Přemyslov-
ka 3 ze dne 4. 5. 2012, ve výši 383.460 Kč 
vlastníkům pozemků. 

VIII. vzala na vědomí

1.12 žádost pana Michala Ryšky, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2049 o prodej po-
zemků:
• p. č. 6046/2 ostat. plocha/ostatní komuni-
kace o výměře 181 m2 
• p. č. 6046/3 ostat. plocha/ostatní komuni-
kace o výměře 112 m2

• p. č. 6046/18 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 2.756 m2 
• p. č. 6046/129 ostat. plocha/ostatní komu-
nikace o výměře 76 m2 
• p. č. 6046/198 ostat. plocha/ostatní komu-
nikace o výměře 42 m2 
• p. č. 6046/273 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 34 m2 
• p. č. 6046/378 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 53 m2 

• p. č. 6046/449 ostat. plocha/ostatní ko-
munikace o výměře 51 m2 
• p. č. 6046/519 ostat. plocha/manipulač-
ní plocha o výměře 1.403 m2 
• p. č. 6046/538 ostat. plocha/manipulač-
ní plocha o výměře 267 m2 
• p. č. 6046/647 ostat. plocha/manipulač-
ní plocha o výměře 401 m2 
• p. č. 6046/685 orná půda o výměře 239 
m2

vše v lokalitě areálu Dolina ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Pro další postup v této věci rada města 
požaduje předložit aktualizovanou studii 
Relaxační a zábavní centrum ve Starém 
Městě.

4.1 vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k oznámení o zahá-
jení společného územního a stavebního 
řízení dle § 94a zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

4.3 vyjádření města k žádosti o společný 
souhlas dle § 78 odst. 4 a § 96 a stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

6.1 stanoviska vedoucích odborů měst-
ského úřadu ke zprávám z kontrol pro-
vedených finančním a kontrolním vý-
borem v roce 2012 a provedená opatření 
považuje za dostatečná.

IX. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem vodní nádrže ČSO Sta-
ré Město v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště („Jama” v lokalitě Louky). 

1.15 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na výpůjčku domu č. p. 644 se 
stavební parcelou 351/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 287 m2 a pozemku 
p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

zajistit vydání demoličního výměru na 
tento objekt.   
• ověřit pořizovací a provozní náklady 
u umělých ledových ploch v jiných měs-
tech.
• zajistit instalaci informačních tabulí 
s propagací 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu na 
vjezdech do města.   

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(pokračování ze str. 5)

Vzpomínka na tragický 16. duben 1945
Mezi nejtragičtější dny v novodobých dějinách Starého Města patří 16. duben 1945, 

kdy po bombardování cukrovaru, okolí železniční stanice a přilehlých ulic zahynulo 
17 zaměstnanců cukrovaru, na místě a v nejbližším okolí sedm osob, šest občanů poz-
ději zemřelo v nemocnici a zraněno bylo 30 lidí. Hromadný pohřeb obětí se konal  
18. dubna 1945 za velké účasti obyvatel Starého Města.

 Čest jejich památce!                                                                                      Milan Kubíček
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Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 25. května, 
8. června 2013.

Matrikářka Jana Nosková oslavila životní jubileum

K životnímu jubileu jsme Janě Noskové předali 
náruč krásných květů.    Foto: Vladimír Kučera
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Blahopřání 
ke zlaté svatbě

V životě je možné potkat se tisíckrát 
a nenajít….

a potkat se jednou a najít se navždy.   
Goethe

Dne 20. dubna oslavili manželé Ma-
rie a Karel Čejkovi 50. výročí společné-
ho života. Hodně štěstí, pevné zdraví, 
radost a Boží požehnání jim do dalších 
let přejí ze srdce dcera a syn s rodina-
mi.

K životnímu jubileu Ti přejeme
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,

vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.

Ať radost a štěstí Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází,
penízků může být pytel,

ať nechybí Ti nikdy přítel!
Rodina, ta Tě miluje,

a na oplátku Ty zas je.
Ať se všechna starost zruší,

ať zavládne pokoj ve Tvé duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.

Přejeme Ti úsměv na tváři,
ať se denně rozzáří.

Spolupracovníci z Městského úřadu ve 
Starém Městě

Prvního čápa bílého jsme pozoro-
vali nad Starým Městem již ve čtvrtek  
21. března. Nejednalo se ale o „Staro-
měšťana“ a pták klidně pokračoval v letu 
směrem k Huštěnovicím. Živo bylo nad 
naším městem v sobotu 6. dubna, kdy  
Ing. Petr Straka pozoroval kroužení  
9 čápů u komína v Komenského ulici.     

První čáp na další hnízdiště na komí-
ně v Klukově ulici podle Ireny Martín-
kové přiletěl 8. dubna a následující den 
se objevil i druhý čáp. Dění na čapím 
hnízdišti v Komenského a Klukově 
ulici dále sledovali Mgr. Josef Jurnykl,  
Oldřich Jambor a František Tabarka.  
„V úterý 9. dubna jsem poprvé pozo-
rovala čápa na komíně školy v Komen-
ského ulici, pojmenovala jsem si ho 
taťka čáp, jaro je tady,“ napsala nám 
paní Marie Kmentová. Velmi milé 
sdělení jsme obdrželi i od Jany Jedlič-
kové z Hradišťské ulice: „Asi nebu-
du první, kdo ho zahlédl, ale i tak mě  
11. dubna v půl sedmé ráno velice zahřálo  
u srdíčka, když jsem při pohledu z okna 
kuchyně uviděla na hnízdě pana čápa. 
Tak už k nám jaro opravdu dorazilo 
a hned je veseleji. Jsem zvědavá, jestli si 
bude jako každý rok létat k nám do za-
hrady pro nové větve na opravu hnízda. 
Je to krásný pohled, když se vám čáp 

Pozorovali jsme přílet čápů i vlaštovek
prochází po zahradě. A přála bych vám 
vidět ty rozzářené oči naší malé Kaťušky, 
až ji půjdu za chvíli probudit a oznámím 
jí, že přiletěl čáp. Ta hned poběží k oknu 
zkontrolovat, jestli je to pravda.“

Paní Duchtíková z ulice Za Špicí nám 
zase pravidelně oznamuje přílet vlašto-
vek. Letos se vrátily na hnízdo 10. dubna. 

Děkujeme našim čtenářům za postřehy 
z přírody a těšíme se i na další ohlasy.

Milan Kubíček

Ochotníci uvedou 
premiéru

Ochotnické divadlo TJ Sokol Staré 
Město uvádí premiéru lehce načernalé 
komedie Podhorský penzion v režii Jiří-
ho Horsáka. Hru napsal Lumír Kubát-
ko. Premiéra divadelního představení 
proběhne v sobotu 4. května v 19 hodin 
a druhé představení pak v neděli 5. květ-
na v 17 hodin ve Společensko-kulturním 
centru ve Starém Městě. Všichni jsou  
srdečně zváni!

Petra Foltýnková

SALON DALEN
Brněnská 271, Staré Město, 

kadeřnice Vladimíra Vaňková.
Tel.: 602 77 17 40 

Hudební akce
Na Špici

Skupinka MIDVA vystoupí v restaura-
ci Na Špici v sobotu 27. dubna od 20 ho-
din. Rezervace na tel.: 572 541 190.

Zemřela nejstarší 
Staroměšťanka

Dne 30. března zemřela ve věku 102 
let nejstarší obyvatelka Starého Města 
paní Františka Šuchmová. Poslední 
rozloučení se uskutečnilo v obřadní 
síni na staroměstském hřbitově v pá-
tek 5. dubna. Čest její památce!

MK

Čáp na hnízdě v Klukově ulici.            Foto: MK
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Z naší farnosti
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12. 5. neděle, při níž oslavíme SVÁ-
TEK MATEK při mších sv. v 7 a 9 
hodin. Při mši sv. v 9 hodin vystou-
pí se svým přáním maminkám děti 
z Křesťanské mateřské školy. Po mši 
sv. se uskuteční pietní vzpomínka 
u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochor-
ce.(+13. 5. 1948).

13. 5. Svátek Panny Marie Fatim-
ské: „Třináctého května (r. 1917) v do-
lině Iria tam dětem se zjevila Panna 
Maria.“ Cílem mariánských zjevení, 
jak je patrno ze zpráv z různých míst 
zjevení ve světě, je napomínání k ži-
votu podle Krista, k dobrému životu. 
Víra v zázrak není nutná ke spáse, 
říká církev, avšak může ke spáse na-
pomáhat. Kde však víru v Boha na-
hrazují pověry, ty člověka vedou po 
bludné cestě. Mše sv. v 18 hod. v na-
šem kostele.

V měsíci květnu zvláště uctívá-
me v modlitbě tu, která dala život 
Božímu Synu Ježíši Kristu – Pannu 
Marii. Májové pobožnosti v měsíci 
květnu – vždy v pondělí, středu, pá-
tek v 18 hodin.

19. 5. Letnice - Slavnost 
seslání Ducha svatého 

Tuto starobylou slavnost Letnic, 
o kterých v roce Kristova umuče-
ní a vzkříšení nám Bůh seslal své-
ho Ducha, velkou slavnost celé  
církve, my křesťané prožijeme 
společně v našem kostele v neděli  
19. května ve mši svaté v 7 a v 9 ho-
din, rovněž v předvečer v sobotu  
18. 5. v 18 hodin (noční bdění na 
modlitbách o dary Ducha svatého 
až do 24 hodin. Kostel bude ote-
vřen!) 

9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, v našem chrámu mše sv. 
ve čtvrtek v 6:30 hod. (vigilii slavnosti slavíme už ve středu 8. 5. 
v 18 hodin)

Vzkříšený Ježíš, naplňující svůj úkol i úděl, nemůže být jinde, než u Boha. 
„Vstoupení do nebe“ je lidsky představitelný obraz nepředstavitelné skuteč-
nosti. Znovu a znovu je třeba připomínat, že evangelium neříká „jak to bylo“, 
ale přibližuje člověku něco mnohem důležitějšího: totiž „co se vlastně stalo“. 
Kristus podle vlastních slov zůstává přítomný ve své církvi a skrze ni ve světě 
a pro svět. Naplní svůj slib, bude seslán Duch a on je nutnou podmínkou všeho 
dalšího konání.

Vyprošujme si pomoc a dary Ducha 
svatého, tyto životadárné plody lásky 
Boží k lidem a lidskému společenství:

Duchu Svatý, prosím Tě o dar Moud-
rosti, abych Tebe a Tvou dokonalost lepší 
poznal, o dar Rozumu, abych lepší chá-
pal tajemství svaté víry, o dar Poznání, 
abych se v životě řídil přikázáními této 
víry, o dar Rady, abych vždy ve všem hle-
dal radu u Tebe a vždy ji nacházel, o dar 
Síly, aby mě žádný strach ani lidské ohle-
dy od Tebe neodvrátily, o dar Zbožnos-
ti, abych vždy sloužil Tvému majestátu 
se synovskou láskou, o dar Bázně vůči 
Bohu, abych se bál hříchu, který Tebe, 
Bože, uráží. Amen. (Modlitba, kterou se 
Jan Pavel II. modlil celý život)

26. 5. Při nedělní mši svaté vždy v ob-
vyklou hodinu slavíme Slavnost Nej-
světější Trojice. Tato slavnost spojuje 
všechny evangelijní události v jedno. Ve 
vyznání své víry víme a vyznáváme, že 
Bůh je jeden a zároveň žije ve společen-
ství tří – Otce, Syna 
a Ducha svatého. 
A za tuto víru po-
kládají dnes stej-
ně jako v průběhu 
věků křesťané i svůj 
život.

K výročí 1150 
let příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje 
– z myšlenek kard. 
T. Špidlíka

Nejen každý člo-
věk, ale i národ má 
své povolání a Bůh 
ho opatruje právě 
v tom úkolu, který 
mu dal. Veliké ná-

rody zanikají a vznikají podle povolá-
ní. V. Solovjov se zamýšlí nad posláním 
evropských národů. Vyjděme z toho, 
jaké povolání měli staří Židé. Poznává-
me ze Starého zákona, že jejich úkolem 
bylo připravit cestu na příchod Mesiá-
še. Řekové přispěli k tomu, že se podí-
leli na založení katolické a pravoslavné 
církve a na formulaci dogmat. Římané 
dali světu právo. Západní národy daly 
uspořádání. A slovanské národy - So-
lovjev o nich tvrdí, že ony ještě světu 
nedaly nic. Jejich doba snad právě při-
chází, teprve teď mají něco říci, mohou 
spojovat rozdělené. Když se rozšiřovala 
EU, otvíral jsem s tehdejším preziden-
tem R. Prodi hranici mezi Itálií a Slo-
vinskem. On mluvil o tom, že se musí 
dýchat oběma stranami plic. Dodal 
jsem, jak může člověk dýchat dvěma 
plícemi, nemá-li jedno srdce, rozuměj-
me tomu osobní vztah, jednoho ducha. 
Toto jedno srdce najdeme v Duchu sva-
tém. 

„Duchu svatý, nás svou mocí v lásce 
obnovuj, nezanech nás bez pomoci, 
daruj pokoj svůj.“

-SV-

Veřejná sbírka na nový kostel Sva-
tého Ducha v našem městě proběhne 
podle zákonných pravidel ve dnech 13. 
až 19. května 2013, navštěvovat vás bu-
dou pověření občané s prosbou o dar do 
zapečetěné pokladničky. Za vás všech-
ny občany se farnost modlí a prosí vás 
o pomoc.

-SV-

Letošní velikonoční obchůzka v pondělí 1. dubna ve Starém Městě a okolí 
byla výjimečná, protože se uskutečnila za vánočního počasí, kdy všude 
ležela deseticentimetrová sněhová pokrývka.                    Foto: archiv RJ
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   květen 2013

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

HUDEBNÍ
WORKSHOP PRO

VŠECHNY ROCKERY

 Staroměstské noviny 5/13 Staroměstské noviny 5/13

V rámci projektu Startujeme – Mlá-
dí vpřed!!, který má oslovit především 
mladé lidi ve Starém Městě, se v neděli 
7. dubna uskutečnil v Společensko-
-kulturním centru hudební workshop 
pro všechny rockery. Akci společně 
zahájili místostarosta Radoslav Ma-
lina a ředitelka SVČ Klubko Monika 
Havlásková, která nás také informo-
vala o průběhu workshopu.

„Mladí i starší příznivci rocku, 
se sešli na netradičním hudebním 
workshopu, kde si mohli procvičit 
i získat své dovednosti ve hře na bicí, 
elektrickou kytaru a baskytaru. Akce 
byla prvním krokem k oslovení mla-
dých lidí, v rámci projektu Startujeme 
– Mládí vpřed!!, podpořeného v rámci 
programu Evropské unie Mládež v ak-
ci, který realizuje SVČ Klubko za pod-
pory Města Staré Město. Velký díl na 
úspěchu akce má také firma Audiotek
s. r. o, která zdarma zapůjčila hudební 
nástroje a potřebnou elektroniku, a ta-
ké pomohla zajistit kvalitní a zkušené 
lektory. O pitný režim se postaraly Po-
traviny Hráčková. Návštěva  více jak 
120 účastníků, kteří se ve všech sálech 
prostřídali, svědčí o zájmu všech věko-
vých kategorií o hudbu a o aktivity pro 
mladé,“ sdělila Monika Havlásková.

Mladí lidé jsou zváni i na další akce, 
které se v průběhu roku uskuteční ve 
Starém Městě. Budeme o nich prů-
běžně informovat na stránkách Staro-
městských novin.

 Milan Kubíček

Účastníci bubenického workshopu se 
sešli v divadelním sále. 

Foto: Milan Kubíček

datum čas představení skupina místo

1. Středa 19:00 Oskar a růžová paní Uh. Hradiště

2. Čtvrtek 18:00 Oleanna MS Uh. Hradiště

2. Čtvrtek 19:00 Popel a pálenka K Uh. Hradiště

3. Pátek 10:00 Válka s Mloky 25. repríza š Uh. Hradiště

4. Sobota 19:00 Popel a pálenka R Uh. Hradiště

7. Úterý 18:00 Kalibův zločin 30. repríza T Uh. Hradiště

8. Středa 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) Uh. Hradiště

9. Čtvrtek 19:00 Popel a pálenka J Uh. Hradiště

10. Pátek 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

11. Sobota 19:00 Popel a pálenka A Uh. Hradiště

12. Neděle 19:00 Popel a pálenka H Uh. Hradiště

14. Úterý 18:00 Válka s Mlokyderniéra E Uh. Hradiště

15. Středa 17:00 Jak důležité je ho mít... M Uh. Hradiště

16. Čtvrtek 18:00 Oleanna 25. repríza MS Uh. Hradiště

16. Čtvrtek 19:00 Popel a pálenka D Uh. Hradiště

18. Sobota 19:00 Popel a pálenka C Uh. Hradiště

18. Sobota 19:00 Oleanna MS Uh. Hradiště

19. Neděle 19:00 Donaha! Uh. Hradiště

20. Pondělí 19:00 3 strážníci host SD: Agentura Pierrot MS Uh. Hradiště

21. Úterý 19:00 Kdyby tisíc klarinetů 35. repríza Uh. Hradiště

22. Středa 18:00 Jak důležité je ho mít... U Uh. Hradiště

23. Čtvrtek 19:00 Nora X Uh. Hradiště

24. Pátek 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště

25. Sobota 19:00 Nora G Uh. Hradiště

26. Neděle 19:00 Popel a pálenka F Uh. Hradiště

27. Pondělí 19:00 
K. Kling: Autobus na lince 21host SD: Agentura 
Pierrot 

MS Uh. Hradiště

29. Středa 17:00 Jak důležité je ho mít...35. repríza V Uh. Hradiště

30. Čtvrtek 19:00 Popel a pálenka B Uh. Hradiště
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem 
Společensko-kulturního centra 
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko 

Cesta Uherské Hradiště uspořádala v neděli 31. března ve 
Společensko - kulturním centru ve Starém Městě velmi pěk-
ný Velikonoční koncert, na který se přišlo podívat 92 dospě-
lých a dětí. Mezi diváky nechyběl starosta Josef Bazala a také 
místostarosta Radoslav Malina. Jednalo se o charitativní akci, 
jejíž výtěžek byl určen pro děti z diakonie. 

Ozdobou benefičního koncertu bylo vystoupení zástupce 
koncertního mistra České filharmonie Jiřího Pospíchala, na 
klavír doprovázel Pavel Procházka a zazpívala herečka Slo-
váckého divadla Anna Pospíchalová. Jiří Pospíchal je vyni-
kající houslista, který koncertoval v USA, Japonsku, Austrálii 
a mnoha evropských městech. Má dva šikovné bratry, jeden 
vyrábí smyčce a druhý housle.

Dívčí sbor Repetilky. 
Foto: Milan Kubíček

Houslista Jiří Pospíchal, zpěvač-
ka Anna Pospíchalová a klaví-
rista Pavel Procházka. 

Foto: MK

Dívky tanečního oboru ZUŠ, 
pobočka Staré Město.

 Foto: MK

Součástí Velikonočního koncertu byla dražba uměleckých 
děl věnovaných významnými umělci z regionu (Mikel, Ma-
lina, Boroš, Zálešák). Koncert moderoval herec a režisér Slo-
váckého divadla David Vacke a na jeviště postupně pozval 
pěvecký sbor a dětskou cimbálovou muziku Slovácké ZUŠ 
Uherské Hradiště, viděli jsme dívčí sbor Repetilky s cimbá-
lovou muzikou Bálešáci a tanečnice ze staroměstské pobočky 
základní umělecké školy. 

Milan Kubíček

Sobota 4. května – neděle 5. května
LUMÍR KUBÁTKO PODHORSKÝ PENZION 
Premiéra a první repríza Ochotnického souboru Sokol Staré Město 
Začátky: premiéra od 19:00 hod., repríza od 17:00 hod
Vstupné:  50,- Kč 

Sobota 11. května
KOŠT VÍNA
Účinkují: mladí Burčáci, verbíři z Dolinečky
Začátek: 16:00 hod.

Neděle 12. května
DEN MATEK
Účinkují:  děti z MŠ, ZUŠ, Orlík, SVČ Klubko, soubory Dolinečky
Začátek: 14:30 hod. 
Vstupné dobrovolné

Sobota 18. května
VERBUŇK
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku + beseda 
u cimbálu
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 80,- Kč

Pátek 24. května
DOLINEČKA - PREMIÉRA
„TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE““
Účinkují: všechny skupinky Dolinečky, CM ZUŠ Staré Město, 
CM Rubáš a CM Bálešáci
Vstupné: 80,- Kč
Začátek:  16:00 a 19:00 hod. 

Čtvrtek 30. května
KONCERT ZUŠ
Začátek: 18:00 hod. 
Vstupné: dobrovolné
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
28. 5. úterý 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
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PROGRAM NA KVĚTEN 2013
  SVČ KLUBKO
TVOŘIVÁ DÍLNA – PROPLÉTANÝ NÁRAMEK
7. 5. úterý 17:00 – 19:00 
Na dnešní dílně si vyrobíme jednoduchý, ale efektivní pro-
plétaný korálkový náramek na paměťovém drátu. Nutno se 
dopředu přihlásit!!!
Cena: 70,- Kč, pro členy TD 50,- Kč
S sebou: přezůvky.

TVOŘIVÁ DÍLNA – OŠATKA Z PEDIGU
21. 5. úterý 17:00 – 19:30 a déle
Líbí se Vám přírodní košíky a rádi byste si nějaký udělali? 
Přijďte k nám a my Vám ukážeme, jak na to. Tentokráte si 
společně vyrobíme ošatku i se dnem. Nutno se dopředu při-
hlásit!!!
Cena: 120,- Kč, pro členy TD 90,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, popřípadě šídlo či 
dřevěné korálky.

Dále bude SVČ Klubko pořádat pro školy a školky ...
... Koloběžkiádu a jízdy zručnosti, Den dětí a Jarní olympiá-
du

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
14. 5. úterý 16:00-17:00
V Městské knihovně a Informačním centru ve Starém Městě. 
Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

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

HRANÍ S MIMINKY
21. 5. úterý 13:00-15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.

ANKETA PRO VŠECHNY MLADÉ LIDI 
VE VĚKU 15 - 30 LET

Řekněte zastupitelům Starého Města a vedoucím 
pracovníkům radnice svůj názor, co podle vás potřebují 
mladí lidé ve věku od 15 do 30 let ve Starém Městě. Sta-
čí jen sednout k počítači a vyplnit krátký dotazník, který 
najdete na webu Střediska volného času Klubko: www.
klubkosm.cz   

Budeme velmi rádi, když nám odpovíte na otázky 
a napíšete vaše názory, a to i v případě, že do této věkové 
kategorie nespadáte.

O výsledcích naší ankety a nejčastějších přáních mla-
dých lidí vás budeme informovat v některém z příštích 
vydání Staroměstských novin. Děkujeme za vaši účast 
a vyplnění dotazníku.

Mgr. Monika Havlásková
Milan Kubíček

PUTOVÁNÍ S CYRILEM A METODĚJEM

Středisko volného času Klubko připravuje na 2. června 
Den dětí na téma „Putování s Cyrilem a Metodějem. Akce 
se uskuteční od 14 do 17 hodin na zahradě SVČ Klubko.   

MH

STAROMĚSTSKÝ DEN ZEMĚ byl úspěšný. Jarního úklidu města se 
zúčastnili také myslivci.                         Foto: Mgr. Monika Havlásková
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU

 Staroměstské noviny 5/13 Staroměstské noviny 5/13

Po příjezdu záchranky strážníci naložili 
zraněného a vypomohli i při jeho přelo-
žení na lůžko v nemocnici. Jízdní kolo 
Explorer Tender po nehodě uschováno 
v objektu městské policie.

Pomohli zraněné ženě
Dva všímaví občané nalezli v blízkos-

ti tenisových kurtů na Rybníčku ležící 
ženu v bezvědomí. Zavolali záchranku 
a zdravotníci následně požádali měst-
skou policii o pomoc při odchycení psa, 
který ženu doprovázel. Po zjištění totož-
nosti zraněné, informován manžel a pes 
byl odveden domů k synovi.

MP, MK

OSOBNÍ TRENÉR
VÝŽIVOVÝ PORADCE

Martin Cetkovský
– úspěšný  závodník:

2. místo MMČR, 3. místo ME 
v nat. kulturistice

4. místo mistrovství světa 
Fitness classic

 
Nabízí své služby: 

zdravé hubnutí, jídelníček
Cvičení pod dozorem 

( doma i ve fitku)
Vše je na domluvě: 777816415

www.osobnitrener.rychlesnadno.cz
www.fitnessclassic.cz,

www.kulturistika.rychlesnadno.cz

Městští strážníci přijeli včas
Při běžné večerní kontrole v ulicích 

města spatřena osoba, která ležela na 
vozovce. Při příjezdu na místo poznána 
žena z nedaleké obce, která měla pora-
něnou ruku a jevila příznaky požití al-
koholických nápojů. Přivolána záchran-
ka, která nešťastnici odvezla k ošetření 
do nemocnice.

Před psychopatem 
ujeli vlakem

Po telefonátu z železniční stanice vy-
jela hlídka na pomoc mladíkovi a dívce, 
kteří byli asi půl hodiny před oznáme-
ním napadeni na nádraží v Hulíně psy-
chopatem. Mladík byl pořezán na ruce, 
navíc měl pohmožděná záda od kopan-
ců. Naštěstí byl v blízkosti policista v ci-
vilu, který muže s nožem odtáhl a dvo-
jici nařídil, aby pokračovali do Starého 
Města, kde mají žádat ošetření a udělat 
oznámení na Policii ČR. Hlídka městské 
policie poškozené odvezla do nemocni-
ce a byla informována Policie ČR. 

Hledali plačící dítě, našli 
mečící kozu

Na žádost Policie ČR strážníci vyjeli 
k zastávce MHD u mostu před obchvat 
na Zlín. Žena, která procházela v blíz-
kosti, zaslechla v pozdní večerní dobu 

dětský pláč. Oznámení na PČR podala až 
po příchodu domů. Městští policisté místo 
prohledali a zjistili, že za koňskou ohra-
dou v menší ohrádce pro kozy se v dře-
věném chlévku jedna koza zaklínila mezi 
stěnu a balíky slámy. Nahoru se nedo-
stala a zkoušela se podhrabat. Vzhledem 
ke zmrzlé půdě se kozenka vzpříčila pod 
stěnou chléva. Policisté museli odtrhnout 
desky chléva, aby kozu vyprostili z nedob-
rovolného zajetí.

Hořelo v dílně
 za kotelnou

Výjezd do objektu SOŠ a Gymnázia, 
kde v suterénních prostorách došlo k za-
hoření. Po příjezdu na místo zjištěno za-
hoření v dílně za kotelnou, pro rychlý pří-
stup k centru požáru otevřena zadní brána 
u kotelny. Protože školník neměl po ruce 
klíč od visacího zámku, byly použity pá-
kové kleště k přestřižení řetězu. Do příjez-
du hlídky PČR pak strážníci řídili příjezd 
hasičských jednotek. Přijelo celkem osm 
hasičských vozidel. Případ předán PČR 
k dalšímu šetření.

Upadnul z kola a poranil se
Na telefonické oznámení hlídka stráž-

níků vyjela na náměstí Hrdinů, kde na 
chodníku ležel zraněný muž. Měl oděrky 
v obličeji, vyražený zub a poraněnou ruku. 
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na květen
 Májová vlažička – naroste travička, 
májový deštíček – poroste chlebíček.
 Roj včel v máji stojí za fůru sena, červ-
nový roj nestojí za námahu.
 Svatý Florián (4. květen) si ještě může 
nasadit sněhový klobouk.
 Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 Před Servácem není léta, po Serváci 
s mrazy veta.
 Není-li květen ani příliš studený, ani 
mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 Májová voda vypije víno.
 Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví 
muži a Žofie je jejich kuchařka.

EM

Pamatuj, že i nejtěžší hodina v tvém životě 
má 60 minut.

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co 
měl.

Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl.

Jen záletní partneři dokáží ocenit teplo rodinné-
ho krbu.

Pomluva od lháře horší než požár od žháře.

Chudému vyjde bramboračka dráž než bohaté-
mu pečený krocan.

Každému se prsty ohýbají směrem do dlaně.

Když člověk zmoudří, začíná hloupnout.

Druhá míza většinu chlapů přivede na mizi-
nu.

Nechceš spadnout dolů? Nelez nahoru!

Sýkora uhelníček hnízdí jedenkrát až dvakrát ročně a ve snůšce bývá 7 až 10 vajíček. 
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Sýkora uhelníček je malý ptáček, 
přibližně stejně velký jako sýkora mod-
řinka. Délku těla má 10 – 11 cm, rozpětí 
křídel 18 cm, hmotnost 9 – 11 g. Sýko-
ra uhelníček má velkou černou hlavu, 
bílé líce a velkou bílou skvrnu v tý-
lu. Její zpěv můžeme nejčastěji slyšet  
z vrcholů jehličnatých stromů, nejraději 

má smrčiny. Páry sýkory uhelníček jsou 
monogamní, setrvávají spolu několik let 
a často hnízdí a pohybují se na stejných 
místech. Stejně jako sýkora koňadra a sý-
kora modřinka hnízdí i sýkora uhelníček 
v dutinách. S oblibou využívá k hnízdění 
budky.

Milan Kubíček

JARUŠKA A JEJÍ DĚTI
„Ahoj Jaruško, dlouho jsem tě ne-

viděla, jak se máš, co rodina?“
„Ale, celkem to jde, dcerka Janička 

se vdala moc dobře. Ten její hodně 
vydělává, takže holka je doma, ráno 
si pěkně pospí do devíti, na vzpru-
ženou si dá dámský doutníček, pak 
sedí u kadeřnice nebo kosmetičky, 
na skvělý oběd si zajde do restaurace, 
odpoledne vždy plánuje párty, bazén, 
kafe a dortík na hotelu v Lobby baru. 
Děťátko zatím neplánuje, musí si to 
pěkně užít, aspoň do pětatřiceti, v lé-
tě poletí na Seychely. Každý večer pak 
chodí na bowling nebo do steak baru. 
A ty báječné biftečky, které tam dělají
na přání…“

Spolužačka viditelně závidí, ale 
s trpkým úsměvem pronese: „Ta se 
ale má, ta se uměla narodit! A co syn 
Tomáš?“

„No, nechce se mi o tom ani mlu-
vit, vůbec neměl štěstí. Od rána do 
večera je v práci. Vzal si mrchu, která 
se jen válí. A vykouří 30 cigaret den-
ně. Nejvíc ji voní marjánka. Půl dne 
prosedí u holičky, prokecá plno času 
s kamarádkami po kavárnách. A když 
se zeptám, kdy se dočkám vnoučka, 
prý, na co tak brzy, vždyť má teprve 
třicet! Ani večeři Tomáškovi neudělá, 
takže se stravují za drahé peníze po 
hospodách……“

NI
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U S N E S E N Í
z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 25. 3. 2013

U S N E S E N Í
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) 
zprávu o činnosti rady města za uply-
nulé období.

K bodu 9)
9.1 možnost, že vlastní podíl spolufi-
nancování na akci „Modernizace azylo-
vého domu svatého Vincence ve Starém 
Městě“ se dle podmínek Výzvy, může 
v budoucím rozhodnutí zvýšit, v kraj-
ním případě až na 50 % z celkových vý-
dajů, tj. 6.502.207 Kč.

9.4 informace o společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o.

9.5 zprávu o přijatých stížnostech a pe-
ticích v roce 2012.

9.6 stanoviska rady města a vedou-
cích odborů městského úřadu ke zprá-
vám z kontrol provedených finančním
a kontrolním výborem v roce 2012 
a provedená opatření považuje za do-
statečná.

9.7 plán práce finančního a kontrolní-
ho výboru na rok 2013.

II. schválilo

K bodu 3) 
hospodaření a závěrečný účet města 
za rok 2012.

K bodu 4) 
roční účetní závěrku města za rok 
2012.

K bodu 5) 
změnu rozpočtu města – rozpočtové 
opatření č. 01/2013 – zvýšení výdajů 
ze 143.381.000 Kč na 143.865.000 Kč, 
financování ve výši - 4.871.000 Kč se
mění na - 4.387.000 Kč.

K bodu 6) 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle 
platných zásad č. Z 02/2012 těmto ža-
datelům:

1. Zdeněk Pavlíček, Staré Město, Spojova-
cí 1616
Pro nemovitost ve Starém Městě, Spojo-
vací 1616  
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  90.000 Kč 

2. Václav Kotačka, Staré Město, Michalská 
1758
Pro nemovitost:  byt ve Starém Městě, 
Michalská 1758 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  55.000 Kč

3. Martin Vlček, Staré Město, Velehrad-
ská 1519
Pro nemovitost:  byt ve Starém Městě, 
Velehradská 1519
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  65.000 Kč

4. Ivan Krejčiřík, Staré Město, Na 
Hradbách 1581
Pro nemovitost:  RD ve Starém Městě, 
Na Hradbách 1581  
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  100.000 Kč 

K bodu 7)
7.2 převod majetku - prodej části po-
zemku p. č. 340/130 orná půda a části 
pozemku p. č. 340/138 orná půda o cel-
kové výměře cca 10 m2, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Ing. Vladimíru 
Hradskému, bytem Staré Město, Salašská 
1828, za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na 
studii a projektové dokumentaci ve výši 
1.900,00 Kč/garáž. Podmínky převodu 
pozemků pro stavbu garáží byly schvá-
leny na 15. zasedání Městského zastupi-
telstva ve Starém Městě dne 12. 10. 2000 
pod bodem II./4.5.

7.3 převod majetku – prodej částí po-
zemku p. č. 4549/4 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o celkové výměře 3 m2 v lo-
kalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, slečně Marii 
Chlachulové, bytem Staré Město, Za Špicí 
142, za cenu 300 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku.

7.4 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 1240/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ing. Vojtěchu Štulírovi, 
bytem Staré Město, Tovární 1119, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

7.5 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 1237/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 63 m2 v lokalitě ul. Salaš-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Vladi-
míru Pavlicovi a paní Anně Pavlicové, 
bytem Staré Město, Salašská 1278, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

7.6 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 1203/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salaš-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Marii Dolákové, 
bytem Staré Město, Janáčkova 1678, 
panu Antonínu Pavlicovi, bytem Staré 
Město, Svatoplukova 1195 a panu Vla-
dimíru Pavlicovi, bytem Staré Město, 
Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

7.7 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 5199/1 zahrada o výměře 34 m2 

v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
manželům panu Ing. Pavlu Pluhařo-
vi a paní Ing. Aleně Pluhařové, bytem 
Staré Město, Sochorcova 808, za cenu 
100 Kč/m2 , za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.

K bodu 8)
8.1 finanční příspěvky organizacím 
a spolkům na jejich činnost v roce 2013 
takto: 
Soubor písní a tanců Dolina
60.000 Kč, zastoupena vedoucím sou-
boru Ing. Alešem Radou
Jednota Orel Staré Město
70.000 Kč, zastoupena starostkou Dag-
mar Zálešákovou 
Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s.
95.000 Kč, zastoupen předsedou 
Ing. Petrem Strakou
Šachový klub Staré Město
100.000 Kč, zastoupen předsedou 
Ing. Romanem Omelkou
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SAPERE – VĚDĚT, JAK ŽÍT
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TJ JISKRA Staré Město
90.000 Kč, zastoupena předsedou Pav-
lem Vlčkem 

8.2 finanční příspěvek Římskokatolic-
ké farnosti Staré Město pro rok 2013 na 
stavbu kostela Ducha svatého ve výši 
2.500.000 Kč.

K bodu 9)
9.1 přípravu a financování realiza-
ce projektu „Modernizace azylového 
domu svatého Vincence ve Starém 
Městě“ v letech 2013 – 2015 v celkové 
výši 13.004.413 Kč.
vlastní podíl spolufinancování celkem
ve výši 3.901.324 Kč. V jednotlivých 
letech bude mít Město Staré Město 
v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky: v roce 2014 – 2.701.324 Kč 
a v roce 2015 – 1.200.000 Kč.
výdaje na průběžné financování pro-
jektu „Modernizace azylového domu 
svatého Vincence ve Starém Městě“ 
před úhradou části dotace ve výši: v ro-
ce 2014 – 6.303.089 Kč a v roce 2015 
– 2.800.000 Kč. 
financování provozních výdajů souvi-
sejících s údržbou a správou vybudo-
vané investice „Modernizace azylového 
domu svatého Vincence ve Starém Měs-
tě“ po dobu udržitelnosti projektu, tj. 
5 let od ukončení projektu v plánované 
výši: rok 2015 – 2.165.000 Kč, rok 2016 
– 2.165.000 Kč, rok 2017 – 2.165.000 Kč, 
rok 2018 – 2.465.000 Kč, rok 2019 – 
2.165.000 Kč, rok 2020 – 2.165.000 Kč. 
Tyto výdaje budou pokryty z dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
a plateb uživatelů. 

9.2 financování realizace projektu 
„Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 

– 2015 v celkové výši 21.729.360 Kč, z to-
ho způsobilé výdaje 21.309.360 Kč, ne-
způsobilé výdaje 420.000 Kč. 
vlastní podíl spolufinancování způso-
bilých výdajů celkem ve výši 12.785.616 
Kč. V jednotlivých letech bude mít Měs-
to Staré Město v rozpočtu města vyčle-
něny finanční prostředky: v roce 2013 –
2.520.000 Kč, v roce 2014 – 8.880.000 Kč 
a v roce 2015 – 1.385.616 Kč. 
financování nezpůsobilých výdajů pro-
jektu „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 
– 2015 ve výši 420.000 Kč.
výdaje na průběžné financování projektu
„Event centrum u Památníku Velké Mo-
ravy“ ve Starém Městě před úhradou části 
dotace ve výši: v roce 2013 – 1.680.000 Kč, 
v roce 2014 – 5.920.000 Kč a v roce 2015 
– 923.744 Kč. 
financování provozních výdajů města sou-
visejících s údržbou a správou vybudova-
né investice „Event centrum u Památníku 
Velké Moravy“ po dobu udržitelnosti pro-
jektu, tj. 5 let od ukončení projektu v plá-
nované výši: rok 2015 – 100.000 Kč, rok 
2016 – 100.000 Kč, rok 2017 – 100.000 Kč, 
rok 2018 – 1.300.000 Kč, rok 2019 – 
100.000 Kč, rok 2020 – 100.000 Kč. Tyto 
výdaje budou pokryty z pronájmů „Event 
centrum u Památníku Velké Moravy“, za 
tímto účelem bude zpracován ceník ná-
jmů a služeb.

III. zrušilo

K bodu 7)
7.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 340/130 orná půda a části 
pozemku p. č. 340/138 orná půda o cel-
kové výměře cca 10 m2, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Petru Hradskému, 
bytem Hrušovany u Brna, Červené vrchy 

718 (dříve Staré Město, Salašská 1828), 
za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na stu-
dii a projektové dokumentaci ve výši 
1.900,00 Kč/garáž, který byl schválen 
na 15. zasedání Městského zastupitel-
stva ve Starém Městě dne 12. 10. 2000 
pod bodem II./4.5.

K bodu 9)
9.2 usnesení z 12. zasedání Zastu-
pitelstva města Staré Město ze dne  
18. 7. 2012 pod bodem 5 a ze 14. zase-
dání Zastupitelstva města Staré Město 
ze dne 17. 12. 2012 bod bodem 10.1 
z důvodu změny podmínek dotačního 
programu projektu „Event centrum 
u Památníku Velké Moravy“.

IV. zvolilo

K bodu 9)
9.3 v souladu s ustanovením § 64 zák. 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří-
sedících a státní správě soudů a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění poz-
dějších předpisů, do funkce přísedícího 
Okresního soudu v Uherském Hradišti 
pro volební období od 29. 5. 2013 do 
29. 5. 2017 paní Věru Peterkovou, paní 
Janu Kuřímskou, paní Jarmilu Martín-
kovou, paní Janu Kolářovou, paní Mo-
niku Hořákovou, paní Danu Nožičko-
vou a pana Jiřího Horsáka. 

V. neschválilo

- návrh připravit změnu jednacího 
řádu zastupitelstva města ve smyslu 
zaznamenání jmenovitého hlasování 
členů zastupitelstva města do zápisu ze 
zasedání.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pod tímto názvem se ukrývá soutěž 
týkající se zdravého životního stylu. Do 
3. ročníku soutěže jsme zapojili žáky 
šestých tříd, protože ti jediní mají pro 
tento školní rok předmět Výchova ke 
zdraví, kam právě tato soutěž spadá.

Ze školního kola postoupila dvě děv-
čata - Eva Miléřová z 6. B, Aneta Ková-
řová z 6. D a jeden chlapec Josef Amb-
růz z 6. C. V okresním kole už trojice 
pracovala jako jeden tým. Jejich zna-

losti naši školu vyzvedly na první příčku. 
Za sebou jsme nechali dalších 5 škol. Do 
krajského kola jsme vstupovali s nadše-
ním, ale bohužel to tentokrát nestačilo na 
postup.

Náš tým „odborníků“ na zdravou vý-
živu podlehl konkurenci.  Ale i tak jsme 
obsadili krásné třetí místo. Gratulujeme 
Evě, Anetě a Jožkovi k pěkným výsled-
kům. Věříme, že příští rok budeme stejně 
úspěšní, ne-li lepší.

Mgr. Petra Blažková
Gratulujeme Evě, Anetě a Jožkovi k pěkným 
výsledkům v soutěži SAPERE. 

Foto: PB
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 pronájem vodní nádrže ČSO Staré 
Město v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě („Jama” v lokalitě Louky) panu Petru 
Strakovi, bytem Staré Město, Trávník 
2084 od 1. 5. 2013 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemné 
ve výši 25.000 Kč/rok s inflační dolož-
kou + příslušná DPH, za účelem využití 
nádrže k rybářským účelům.

1.2 výpůjčku domu č. p. 644 se sta-
vební parcelou 351/2 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 
220/2 zahrada o výměře 69 m2, ul. Hra-
dišťská ve Starém Městě, Moravskému 
zemskému muzeu, Brno, Zelný trh 6, 
IČ 000 94 862 na dobu určitou od 1. 5. 
2013 do 31. 10. 2013, za účelem umís-
tění technické základny staroměstských 
archeologických výzkumů.
Vypůjčitel je povinen hradit na své vlast-
ní náklady cenu za služby spojené s pro-
vozem a užíváním objektu.

1.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
ze dne 15. 1. 2013 uzavřené mezi Slo-
váckým muzeum v Uherském Hradišti, 
příspěvková organizace, Uh. Hradiště, 
Smetanovy sady 179, IČ: 000 92 126 
jako pronajímatelem a městem Staré 
Město, Staré Město, nám. Hrdinů 100, 
jako nájemcem.

Dodatek č. 1 upravuje změnu:
u Článku III. Předmět nájmu – rozsah 
pronajímatelných částí následovně
části pozemku p. č. 97/2 ostatní plocha 
o výměře cca 561 m2

části pozemku p. č. 97/3 ostatní plocha 
o výměře cca 77 m2 
části pozemku p. č. 97/4 ostatní plocha 
o výměře cca 1 m2

části pozemku p. č. st. 1856 zast. plocha 
o výměře cca 5 m2

objektu č. p. 1885, plocha pronajímané 
části fasády činí cca 1 m2

a u Článku IV. Účel nájmu 
Stavební objekt SO 10 Kanalizace  
v části SO 10b dílčí část kanalizace z od-
počinkového náměstí 
na pozemcích p. č. 97/2, 97/3

U S N E S E N Í
z 54. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 3. 4. 2013

U S N E S E N Í

vše v lokalitě Dvorek ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu 
určitou – do dne dokončení stavby a ná-
sledného majetkoprávního vypořádání, 
maximálně však na dobu 10 let, a nájemné 
za užívání částí pozemků ve výši 10,00 Kč/
m2 a rok a 300 Kč/rok za umístění přípoj-
kové skříně na fasádě objektu č. p. 1885, za 
účelem umístění stavby „EVENT CENT-
RUM U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORA-
VY“.

1.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze 
dne 30. 10. 2012 uzavřené mezi Zlínským 
krajem, Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ: 
708 91 320 a Slováckým muzeum v Uher-
ském Hradišti, příspěvková organizace, 
Uh. Hradiště, Smetanovy sady 179, IČ: 
000 92 126 jako pronajímatelem a městem 
Staré Město, Staré Město, nám. Hrdinů 
100, jako nájemcem. 

Dodatek č. 1 upravuje změnu:
u Článku III.  
Stavební objekt SO 10 Kanalizace v části 
SO 10b dílčí část kanalizace z odpočin-
kového náměstí na pozemcích p. č. 97/2, 
97/3 v lokalitě Dvorek ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem umístění stavby „EVENT CENTRUM 
U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY“.

1.5 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ: 280 85 400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ: 257 33 591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, příp. NN, 
Svozil+Čevelíková-FVE“, umístění vzduš-
ného vedení NN na pozemku p. č. 4551/19 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění vzdušného vede-
ní NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 

cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2013 platí část-
ka 20 Kč/m2 a rok. 

1.6 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti JMP Net,  
s. r. o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, 
IČ: 27689841, zastoupené na základě 
plné moci Jihomoravskou plynáren-
skou, a. s. se sídlem Brno, Plynárenská 
499/1, IČ: 499 70 607, na právo umís-
tění a provozování plynárenského zaří-
zení – STL plynová přípojka k objektu 
Za Špicí 1798, Staré Město, včetně jeho 
součástí, příslušenství a vytyčovacích 
bodů, na právo umístění a provozování 
plynárenského zařízení, právo vstupu 
a vjezdu na pozemek v souvislosti se zři-
zováním, stavebními úpravami, oprava-
mi a provozováním distribuční soustavy 
a plynovodních přípojek na pozemku 
p. č. 6073/77 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět právo umístění a pro-
vozování plynárenského zařízení – STL 
plynová přípojka k objektu Za Špicí 
1798, Staré Město, včetně jeho součástí, 
příslušenství a vytyčovacích bodů, na 
právo umístění a provozování plynáren-
ského zařízení, právo vstupu a vjezdu 
na pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami a pro-
vozováním distribuční soustavy a ply-
novodních přípojek na pozemku p. č. 
6073/77 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a to 
v rozsahu stanoveném a vyznačeném 
v geometrickém plánu. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve znění pozdějších novel, a to výno-
sovou metodou, jako pětinásobek roč-
ního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2013 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.7 změnu názvu zastávky MHD, po 
koordinační poradě ČSAD, z původ-
ního názvu Staré Město, Cukrovar na 
nový název zastávky Staré Město, Roz-
cestí k žel. st. 

1.8 cenovou nabídku společnosti JASS 
- UNI, s. r. o., Jalubí 288, IČ: 607 43 638, 
na opravu chodníku ulice Amálie Škráš-
kové ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
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Noc s Andersenem v knihovně
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u Uh. Hradiště.

5.3 na základě žádosti ředitele příspěv-
kové organizace Sportovní a kulturní 
centrum převod finančních prostředků
z rezervního fondu do investičního fon-
du ve výši 100 tis. Kč a zároveň použití 
těchto finančních prostředků k nákupu
podlahového mycího stroje s odsává-
ním zn. BD 530Bp Pack.

II. vzala na vědomí

4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení územního řízení dle § 79 staveb-
ního zákona v platném znění dle zápi-
su.

4.2 vyjádření města k oznámení o za-
hájení společného řízení dle § 94a sta-
vebního zákona v platném znění dle 
zápisu.

4.3 vyjádření města k územnímu sou-
hlasu dle § 96 stavebního zákona v plat-
ném znění dle zápisu.

5.1 přehled daňových příjmů města 
k 31. 3. 2013.

5.2 přehled o výši místního poplatku 
z ubytovací kapacity.

6.1 informaci o projektu realizovaném 
Střediskem volného času Klubko Staré 
Město s názvem „Startujeme – Mládí 
vpřed!!“

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rok s rokem se sešel a v Městské 
knihovně a informačním centru ve Sta-
rém Městě se nocovalo již po dvanácté. 
Za přispění SVČ Klubko a paní Březi-
nové a ZŠ Staré Město s paní učitelkou 
Daňhelovou i s její třídou II. C (20 dětí), 
jsme společně ještě s dalšími deseti spáči 
zažili nezapomenutelnou noc, plnou zá-
bavy a her.

A co se letos vlastně dělo? V šest večer 
jsme se jako každý rok začali scházet a až 
opadl ten největ-
ší křik a každý si 
vyhlédl své mís-
to na spaní, jsme 
se sešli v kru-
hu, představili 
se  a zábavnou 
formou se sna-
žili zapamato-
vat kamarády, 
se kterými jsme 
měli strávit čas 
až do rána. Poté 
se ujala slova 
paní knihovnice 
Milada Rokyto-
vá a něco málo 
nám pověděla 
o spisovatelce Heleně Zmatlíkové. Asi 
kolem osmé večer jsme se přesunuli do 
školy, pustila se pohádka, děti něco málo 
pojedly, rozdělily se do čtyř barevných 
družstev a hledaly indicie po prostorách 
školy. Společně jsme si zazpívali i zatan-
čili, vyrobili berušky z papíru a mezi 
tím se rozjela další hra – stezka odvahy 
zvaná SVĚTLUŠKY VE ŠKOLE. Proto-

že už se blížila půlnoc, přesunuli jsme 
se zpět do knihovny, kde každý z nás 
měl podle indicie najít ukrytý poklad, 
se kterým jsme se ráno všichni spra-
vedlivě rozdělili. Ještě než jsme ulehli 
ke spánku nás navštívil tajemný host, 
sám pan ANDERSEN, pro kterého děti 
měly nachystány otázky. Na závěr se 
pustila krátká pohádka na dobrou noc, 
a pak se děti nechaly unášet společně se 
zážitky do říše snů.

Co říci závěrem? Děkujeme paní 
Březinové, která přichystala pouta-
vý a krásný program, velký dík patří 
také paní učitelce Daňhelové, která své 
svěřence zasvětila do naší pěkné akce. 
A v neposlední řadě děkujeme všem 
rodičům, kteří se postarali o občerst-
vení pro děti.

 M. R.+ P. E.

Župní plavecké závody 
Dne 6. března 2013 se do Zlína sjeli 

Orli z jednoty Domanín, Polešovice, 
dě se přidal k našim plavcům Jakub 
Slavík a Jana Ferdová. Staroměstská 
výprava si vedla velmi dobře a přivezla 
několik medailí. Jakub Popelka vybo-
joval stříbro a bronz, Marek Ledabyl 
stříbrnou medaili a František Blažíček 
získal bronz. Ve štafetě byla zastoupena 
tři naše družstva, ale medaili nevybo-
jovala.  Poděkování patří jednotě Zlín 
za dobrou organizaci a závodníkům za 
sportovní chování a reprezentaci nejen 
jednoty, ale i Starého Města. Oceňuji 
přístup organizátorů závodu, že všich-
ni minibenjamínci dostali jako odmě-
nu nejen diplom dle pořadí, jak plavali, 
ale i medaili za účast a věcnou cenu. 

Mgr. Jana Ferdová
Staroměstská výprava si vedla velmi dobře a přivezla několik 
medailí.                                                                        Foto: JF

Staré Město, Strážnice, Vnorovy a Zlín, 
aby změřili své síly v plavání. Naše vý-

prava se skládala ze 13 
závodníků a doprovodu. 
V kategorii minibenjamín-
ci závodil Michal Bednařík 
a Tomáš Benedík. V benja-
mínkách plavala Nikola Be-
nedíková, František Blaží-
ček, Vojtěch Slavík a Tomáš 
Petržel. Mladší žáky a žáky-
ně zastupoval Marek Leda-
byl, Jakub Popelka, Marcela 
Pelková a Martina Pijáčko-
vá. Za muže bojoval Ondřej 
Slavík. Ve štafetovém závo-

Děti prožily část večera v základní škole.
Foto: DN
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Vaše volba 2013 – ČEZ osvětlí rizikové přechody v České republice

Společnosti ČEZ vyhlásila projekt 
společenské odpovědnosti „Vaše volba 
2013“, ve kterém v letošním roce zafi-
nancuje osvětlení rizikových přechodů 
pro chodce v České republice. Ve Sta-
rém Městě byl vybrán jeden rizikový 
přechod pro chodce – konkrétně pře-
chod na silnici I/55, ul. Brněnská - jed-
ná se o přechod pro chodce v křižovat-
ce s místní komunikací, ul. U Školky 
a místní komunikací, ul. Severní (cesta 
ze Špitálek do základní školy a mateř-
ské školy).

Tento přechod je součástí seznamu 70 
rizikových přechodů v ČR, které z hle-
diska bezpečnosti silničního provozu 
nutně potřebují osvětlit. Tento seznam 
vypracovala jednotlivá krajská ředitel-
ství policie ČR v březnu 2013 pod zášti-
tou Policejního prezidia České republi-
ky. 

V rámci projektu „Vaše volba 2013“ 
ČEZ vyzve veřejnost k hlasování pro 
přechody, které následně osvětlí. Hla-
sování bude probíhat v termínu 10. 4. 
– 24. 5. 2013 na stránkách: 

www.cezregiony.cz
V každém ze sedmi regionů ČR (dle 

distribučního členění ČEZ) bude ve-

Jednání o přípravě a realizaci rychlostní silnice R 55

Jestli bude k osvětlení vybrán také přechod ve Starém Městě na Brněnské ulici můžete rozhodnout 
na stránkách www.cezregiony.cz                                                                                         Foto: ČEZ
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řejnost vybírat ze seznamu 10 přechodů. 
Spolu s doporučením odborné komise 
bude takto vybráno 5 přechodů v kaž-
dém z distribučních regionů, tedy celkem 
35 přechodů napříč Českou republikou. 
Všechny tyto vítězné přechody budou 
následně osvětleny za finančního přispě-
ní Skupiny ČEZ. Město či obec, kterému 
vítězný přechod náleží, takto získá pří-
mou finanční podporu od Skupiny ČEZ
na kompletní osvětlení či přisvětlení dle 

aktuálního stavu a platných norem.
Největší šanci na nové bezpečné 

osvětlení přechodu pro chodce budou 
mít taková města a obce, která v rámci 
projektu „Vaše volba 2013“ získají co 
největší podporu laické i odborné veřej-
nosti a hlasování podpoří sami staros-
tové.

Vyzýváme proto staroměstskou ve-
řejnost k podpoře našeho přechodu!

ČEZ

LÉKÁRNA 
na zdravotním středisku 

VÁM NABÍZÍ
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

- ZDARMA DOVEZEME AŽ K VÁM DOMŮ -
POMŮCKY PŘI INKONTINENCI

pleny, vložky, kalhotky, podložky
KOSMETIKA PRO DLOUHODOBĚ LEŽÍCÍ

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY
punčochy, kolenní návleky, kotníkové návleky, 

podpatěnky
REHABILITAČNÍ POMŮCKY

berle, hole, násadce na hole

DÁREK ZA KAŽDÝ ODBĚR 
ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK  

Provozní doba: PO – ČT: 7:15 – 17:00 hod.
PÁ: 7:15 – 15:30 hod.  
Telefon: 572 541 052

Email:   lekarnazamlynem@seznam.cz
www.lekarnazamlynem.cz

Na Městském úřadu v Uherském 
Hradišti se konalo jednání o přípra-
vě a realizaci staveb dopravní infra-
struktury na střední Moravě. Jed-
nání se zúčastnili  David Čermák, 
generální ředitel Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Ing. Karel Chudárek, 
ředitel ŘSD ČR Správa Zlín, Libor 
Lukáš a Ing. Pavel Kavan ze Sdruže-
ní pro rozvoj dopravní infrastruktu-
ry na Moravě, Květoslav Tichavský, 
starosta města Uherské Hradiště, 
Mgr. Ivana Majíčková, starostka 
města Kunovice a Josef Bazala, sta-
rosta města Staré Město.

„Na jednání byly projednány dva 
základní dopravní problémy regio-
nu. 1. Stav přípravy a realizace rych-
lostní silnice R 55, 2. Propojení silnic 
I/50 a I/55. Zástupci ŘSD ČR podali 
zprávu o stavu přípravy stavby R 55 
v úseku Napajedla – Babice – Staré 
Město. Z hlediska vedení trasy je tato 
část R 55 stabilizovaná. Pro pokračo-

vání v přípravě a následné realizaci je 
v současnosti zásadním problémem 
vyřešení negativního stanoviska obce 
Spytihněv k navrženému technickému 
řešení vedení trasy R 55 v blízkosti obce 
(estakáda – hluboký zářez). Účastníci 
jednání pověřili starostu Tichavského 
projednáním této otázky s vedením 
obce Spytihněv s cílem vyřešit ten-
to zásadní problém přijatelný jak pro 
obec, tak současně řešitelný technicky 
a finančně. Pokud se severní úsek R 55
po Staré Město v reálném čase zreali-
zuje a jeho pokračování směrem na jih 
bude při současné situaci v jeho pří-
pravě časově vzdálené, hrozí zahlcení 
cestní sítě v oblasti Uherského Hradiš-
tě a Kunovic tranzitní dopravou. Sta-
bilizace  trasy od Starého Města smě-
rem jižním s překonáním současného 
stavu požadavků ekologických aktivis-
tů je proto klíčovým pro reálnou dobu 
její realizace. K posunu při řešení sou-
časného stavu je nutné použít všech 

možných legitimních prostředků,“ 
seznámil s výsledky jednání starosta 
Josef Bazala.

Milan Kubíček
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Miniveletrh v Jezuitské koleji za 
účasti Staroměšťanů
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

V pořadí již třetí ročník miniveletr-
hu cestovního ruchu se uskutečnil ve 
čtvrtek 21. března v Jezuit-
ské koleji v Uherském Hra-
dišti v prostorách Slovácké-
ho centra kultury a tradic. 
Nové propagační materiály 
zde představily téměř třem 
tisícům návštěvníkům Re-
gion Slovácko, města Uher-
ské Hradiště, Uherský Brod, 
Napajedla, mikroregiony 
Bílé Karpaty, Buchlov, Dolní 
Poolšaví, Ostrožsko,Východ-
ní Slovácko a samozřejmě 
nechyběl mikroregion Sta-
roměstsko v jehož expozici 
jsme zastihli Ivanu Panáčkovou, pra-
covnicí Městského úřadu ve Starém 

Městě, která poskytovala všem zájemcům 
informace. Slavnostního zahájení akce 
se zúčastnil starosta Josef Bazala a mís-
tostarosta Radoslav Malina, přítomným 
zahrála cimbálová muzika ZUŠ Uherské 
Hradiště a cimbálová muzika ZUŠ Staré 
Město. 

Ve Starém Městě se můžeme pochlubit 
kaplí sv. Jana Křtitele, která patří mezi 
nejstarší církevní zděné stavby na jižní 
Moravě. A možná nevíte, že kostel sv. Mi-
chaela je jedinou stavbou v České repub-
lice, v níž bezmála 2000 let staré římské 
cihly ještě stále plní svoji primární funk-
ci. Jsme známí po celé republice rozsáhlou 
sítí cyklostezek, stále více turistů přijíždí 
na Baťův kanál a do zdejšího modernizo-
vaného přístaviště, mnoho příznivců má 
ojedinělá zoo v celé Evropě - KOVOZOO 
v areálu společnosti REC Group a hlav-
ním lákadlem letošního roku bude 1150. 
výročí příchodu slovanských věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje, kdy do Památní-

ků Velké Moravy přijede mnoho turistů 
a poutníků zajímajících se o naši slavnou 
minulost. Papež Jan Pavel II. oba bratry 
označil za průkopníky „evangelizace vý-
chodní Evropy“ a prohlásil je za spolupatro-
ny Evropy. 

Velmi významná událost pro naše měs-
to nastane ve středu 15. května, kdy v Pa-
mátníku Velké Moravy přivítáme účast-
níky konference Cyrilometodějská misie 
a Evropa, kterou organizuje Archeologic-
ký ústav Akademie věd České republiky, 
Moravské zemské muzeum Brno a další 
významné instituce ve spolupráci s Posla-
neckou sněmovnou a Senátem Parlamen-
tu České republiky.

Milan Kubíček

Pomůžete nám vybrat jméno pro našeho chla-
pečka, který se již za dva měsíce narodí?

(Adéla s přítelem)
Můžete si vzít příklad z herce Ivana Trojana a jeho 
ženy. Ti svým čtyřem synům vybrali krásná jména 
František, Josef, Antonín a Václav.
Blíží se 1150. výročí příchodu byzantských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Ve škole budeme mít soutěž, kdo z nás vymys-
lí poutavý a výstižný slogan k tomuto výročí. 
Zkuste nám poradit, moc prosíme.

(studenti Radek a Iveta)
Staré Město není světové velkoměsto, je ale světově 
proslulé.
Co si myslíte o lidech, kteří vůbec nepijí a alko-
holu se z velké dálky vyhýbají?

(Andula 46 let)
Podívejte, slopat není žádná frajeřina, to ví každý, 
jsou v životě lepší věci. Ale zase je fakt, že když člo-
věk nepije vůbec a nemá k tomu zdravotní důvod, 
třeba cirhózu jater, tak je vždycky trochu podezřelý.
Do Starého Města jsme se přistěhovali z Čech. 
Chtěla bych si otevřít malý obchůdek a potřebu-
ji poradit, jaký sortiment tady nejvíce chybí?

(Pavlína asi 30 let)
Procestoval jsem skoro celou naši republiku a všu-
de mají nějakou místní specialitu a prodejnu, kde 
ji nabízí. Třeba mařatský chléb, ostravské klobásy, 
pražskou šunku, štramberské uši, lopenickou slani-
nu, vlčnovské koláčky, hořické trubičky, pardubický 
perník. Kontaktujte některou z místních vyhláše-
ných cukrářek a můžete konečně otevřít obchůdek 
se staroměstskými bálešky. A jako doplňkový sorti-
ment doporučuji DIA cukrovinky pro psy. Bude to 
bomba!
Nevíte, který trúba přišél na to říkat děvčicám 
kočky?

(Franta, důchodce)
Františku, je vidět, že jste starý mládenec. Když 
někoho taková děvčica dostane, hraje si s ním jak 
kočka s myší. 
Můžete mi poradit, jakou rychlostí se pohybuje 
hlemýžď?

(Michal 8 let)
Hlemýžď zahradní urazí za hodinu asi pět metrů. 
Někde dokonce pořádají „závody rychlých ulit“ 
a padají sázky na vítěze jako v kasinu. Mimocho-
dem, víš, proč se šnek nepohybuje rychle? Protože by 
mu vlály oči….
Všimla jsem si, že zdejší muži jsou většinou ne-
radi, když jejich ženy o sebe pečují? Ve větších 
městech je tomu právě naopak. Čím to je?

(Lenka, dotaz e-mailem)
Již 20 let působím ve Starém Městě, a pokud vím, tak 
Staroměšťané tohle rádi spíše u milenek. U manželek 
jim většinou nic nevadí, hlavně, že mají doma pořá-
dek, teplé jídlo, lahváče v lednici a vyžehlené prádlo. 
Sami už také nejsou žádní krasavci, ale když nemají 
po večeři dvě piva, jsou víc naštvaní, než když man-
želka nemá upravený účes a prodloužené řasy.

Milan Kubíček

Před zahájením miniveletrhu zahrála cimbálová muzika 
ZUŠ Uherské Hradiště v čele s Markem Pavlicou ze Starého 
Města.                                                        Foto: Milan Kubíček

Mezi jednotlivými expozicemi měst a obcí 
jsme našli také Ivanu Panáčkovou, která po-
skytovala informace o Starém Městě. 

Foto: MK 

Miniveletrh cestovního ruchu se uskutečnil 
v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti.                       Foto: MK
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Lyžařský kurz sedmých ročníků byl prima

V regionálním kole budou ZŠ Staré Město reprezentovat tři báječní 
slavíčci. 

Foto: VK
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V letošním roce se lyžařského kurzu 
sedmých ročníků zúčastnilo 82 žáků Zá-
kladní školy Staré Město. I přes jarní ter-
mín lyžování si na nás počasí připravilo 
spoustu překvapení. První den pršelo, 
druhý den se jezdilo na mokrém sně-
hu, třetí den značně přituhlo a ledovice 
byla jak hrom a ve čtvrtek a pátek chu-
melenice jako blázen. Přes tyto vrtochy 
počasí byly sjezdovky vždy připravené 
a všechny v provozu. Večerní lyžování 
ve čtvrtek bylo příjemným zpestřením 
lyžařského kurzu. 

I přes zdravotní komplikace někte-
rých účastníků, byl lyžák velmi vydaře-
ný. Zásluhu na tom měli skvělí lyžařští 
instruktoři, kteří se dětem věnovali na 
všech frontách: Jitka Baná, Eva Koňaří-
ková, Magda Kubíková, Kateřina Rako-
vá, Adam Chromý, Martin Motyčka a Jan 
Zábranský. Plné ruce práce měl lékař 
kurzu Radim Křivák, kterému děkujeme 
za velké nasazení. Ve slalomu zvítězili: 
Adéla Kuntová, Dalibor Tomaštík na ly-
žích a Tomáš Kolář na snowboardu.

ZŠ

V pátek 15. března se uskutečnilo 
okresní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku 
2013. Soutěž se konala v Klubu kultury 
v Uherském Hradišti a naši školu re-
prezentovalo celkem pět žáků ve dvou 

Celkem 82 žáků Základní školy Staré Město se zúčastnilo lyžařského kurzu sedmých ročníků. 
Foto: ZŠ

Ing. arch. Radmila Pešková
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tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

kategoriích. Ve III. kategorii ukázali svůj 
pěvecký um Lubomír Jestřabík ze 6. A, Jan 
Vanda ze 6. C a Helena Šťastná ze 6. D, kte-
rá zvítězila a prozpívala se tak do regionál-
ního kola. Kategorii IV. zastupovali Tomáš 

Horníček z 8. C a Re-
náta Šťastná z 8. D. 
Oba podali výborný 
výkon a postupují do 
dalšího kola soutěže. 

Žáky přišel podpořit i Lukáš Balajka, 
žák 7. B, který získal v loňském roce nej-
vyšší titul, a to Slavíček roku 2012.

V regionálním kole budou naši školu 
reprezentovat tři báječní slavíčci, kte-
rým velmi gratulujeme a zároveň pře-
jeme spoustu sil a pěveckého nadšení. 
Ostatním žákům děkujeme za výbornou 
reprezentaci naší školy.

Vendula Karafiátová

Slavíček
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Dolinečka II zaujala porotu i diváky. Nejmenším dětem v souboru jsou tepr-
ve čtyři roky.                                                                         Foto: Milan Kubíček
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Přehlídka dětských folklorních souborů
V neděli 24. března 2013 se v Kultur-

ním klubu v Uherském Hradišti konalo 
oblastní kolo přehlídky dětských folk-
lorních souborů. Mezi šesti účastníky 
byly i Dolinečka I a II, dále se zúčastni-
ly soubory Děcka z Buchlovic, Pentlička 
z Boršic a dvě skupiny souboru Hradiš-
ťánek. 

Soutěž začala pódiovými zkouška-

mi v dopoledních 
hodinách, samotná 
přehlídka před zra-
ky poroty a mnoha 
diváků proběhla od  
14 hodin. Poté se ve-
doucí souborů měli 
možnost s porotou se-
jít a vyslechnout si její 

názory, připomínky 
a případné výtky. 
Toto setkání považuji 
z hlediska vedoucích 
za velmi důležité, ná-
zory odborníků jim 
pomohou vyvarovat 
se nadále chyb v práci 
s dětským souborem.
  Závěrečný verdikt 

Veronika Kaštánková a Adéla Chrástková zvou všechny naše čtená-
ře na Módní přehlídku, která se koná v neděli 28. dubna v 15 hodin 
v SKC – sokolovně ve Starém Městě. 

Foto: archiv VK

Děti z Dolinečky I vystoupily společně se svým učitelem Ondřejem Ba-
zalou.                                                                       Foto: Milan Kubíček

poroty nás velmi potěšil, do druhé-
ho kola soutěžní přehlídky, které se 
uskuteční v Uherském Brodě v sobotu  
27. dubna, postoupily obě skupiny Do-
linečky společně se soubory Děcka 
z Buchlovic a jednou ze skupin Hradiš-
ťánku. Radost je o to větší, že se mezi 
velkými kamarády neztratila ani skupi-
na Dolinečka II, v níž nejmenším dětem 
jsou teprve čtyři roky.

Alena Pluhařová
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Děti překvapily paní krejčovou, která jim k vyzkoušení půjčila divadel-
ní klobouky.                                                            Foto: Iveta Polášková

Berušky odhalují tajemství Slováckého divadla
 „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročí-

me k činu.“
Jan Amos Komenský

Tímto výrokem se řídí i Dramatický kroužek Mateřské 
školy Rastislavova. Poté co si děti na vlastní kůži vyzkoušely 
dramatické hry, dramatizace, interpretace a s nimi role herců, 
vypravěčů a režisérů, rozhodli jsme se podívat na profesioná-
ly a navštívili Slovácké divadlo.

A tak jsme 21. března společně vyrazili do deště. Protože 
nás zradilo počasí, využili jsme MHD, která nás bezpečně 
dopravila do Uherského Hradiště. Ve Slováckém divadle na 
nás již čekala usměvavá paní Kupová, která s námi prohlídku 
divadla dohodla. 

Děti měly možnost nahlédnout do míst, kam se běžný ná-
vštěvník divadla nedostane.  Navštívily místnost pro osvětlo-
vače i nahrávací studio. Děti překvapily paní krejčovou, kte-
rá jim k vyzkoušení půjčila divadelní klobouky. V maskérně 
se mohly posadit do křesel skutečných hvězd, ale největším 
zážitkem byla prohlídka pódia. Nejen, že na pódiu chlapci 
a děvčata jako skuteční herci zazpívali a zarecitovali, ale pra-
covníci divadla jim pro radost spustili oponu, pekelný kouř 
a ty odvážnější dokonce svezli na točně.

Ačkoli sluníčko zůstalo schované, počasí se přece jen 

Opět po roce se muzikanti Staroměstské kapely vydali 
v pondělí 18. března na pochůzku po Josefkách. „Obešli jsme
rekordních 28 štací, na oslavencích bylo vidět, že Josefovská 
tradice už má ve Starém Městě pevnou pozici. Většina Jose-
fů na nás netrpělivě čekala a bylo na nich vidět, že jsme jim 
udělali radost. Chodili jsme téměř v kompletní sestavě. Počasí 
bylo tentokrát kruté, teplota se pohybovala jen těsně nad nu-
lou, sněžilo a foukal silný vítr, později se sníh střídal s deštěm, 
mokří jsme byli durch. Nikdo z muzikantů však neremcal. 

STAROMĚSTSKÁ KAPELA VYHRÁVALA JOSEFŮM
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umoudřilo, a tak jsme zpáteční cestu spojili s vycházkou. Ex-
kurze byla odměnou za dobrou práci dětí, uzavřením tématu 
a zároveň motivací k dalším činnostem, které už budou zahr-
novat hlavně improvizaci.

Petra Chlachulová

Muzikant Josef Vanda (vlevo) si připíjí štamprlkou slivovice 
s oslavencem Josefem Chlachulou z Gorazdovy ulice.

 Foto: MK  

Staroměstská kapela vyhrává Josefu Špačkovi a Josefu Malinovi před bytovým do-
mem na Velehradské ulici.                                                            Foto: Milan Kubíček

Končili jsme po čtvrt na deset,“ sdělil nám kapel-
ník Petr Luběna po skončení Josefovské pochůz-
ky.

Milan Kubíček

Je mnoho novin, pouze jedny
 jsou Staroměstské
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Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů
Konstantina a Metoděje
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V souvislosti s výročím 1150 let příchodu byzantských vě-
rozvěstů připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti za 
finanční podpory Zlínského kraje novou třídílnou publikaci.
Obsahuje historický román, populárně naučný díl archeolo-
gicko-historický a třetí díl kreslený komiks. To vše doplněné 
zvukovým CD s nahrávkou vybraných pasáží románové části 
a DVD s hrou v prostředí 3D s tematikou církevního areálu 
v Uherském Hradišti – Sadech a dějin Velké Moravy obecně. 

Autorkou prvního dílu, románu „Slovo paměti“ z období 
velkomoravských dějin, je spisovatelka Renata Štulcová, ilu-
strací v knize se ujala známá ilustrátorka Renáta Fučíková. 
První díl je navíc doplněn zvukovým CD s namluvenými 
vybranými pasážemi podkreslenými hudbou Jiřího Pavlici 
a Hradišťanu.

Druhý díl, s názvem „Křesťanství na Velké Moravě a by-
zantská misie“, napsali archeologové Luděk Galuška a Mi-
roslav Vaškových. Snažili se populárním způsobem nastínit 
a odpovědět i na některá málo známá fakta a události. Napří-
klad proč oba bratři vlastně přišli z daleké Byzance a ne z bliž-
šího Říma, když navíc naše území tehdy spadalo pod římskou 
papežskou kurii? Co k nám přinesli, když víme, že křesťanství 
na Velké Moravě bylo známé již od počátku 9. století? Nebo 
proč byli vybráni zrovna Konstantin a Metoděj? 

Autorkou komiksu, který vychází z románu „Slovo pamě-
ti“ je čerstvá absolventka zdejší střední uměleckoprůmyslové 
školy Johana Motičáková. 

Počítačová hra „Veligrad. Fos-Zoe-Nika“ je ojedinělým pro-
jektem. Autory scénáře hry jsou archeologové Tomáš Chrástek 
a Michal Hlavica. Pomocí 3D grafiky nechali na obrazovkách
počítačů znovu ožít jednu z nejvýznamnějších archeologic-
kých lokalit na našem území, církevní areál v Uherském Hra-
dišti – Sadech.  Areál na Sadské výšině se tak stává kulisou 
pro příběh z dob Konstantina a Metoděje, z dob Velké Mo-
ravy. Veligrad Fos-Zoe-Nika se vrací ke kořenům klasických 
adventure, ale oděna v novém a moderním hávu. Celá hra je 
vytvořena v Unity 3D herním enginu, který vytvořilo zlínské 
studio open/mind a nabízí skvělý vizuální zážitek. 

Cena trojdílné publikace „Pravdivý příběh byzantských 
věrozvěstů Konstantina a Metoděje“, včetně zvukového CD 
a DVD s počítačovou hrou byla stanovena na 349,- Kč.

Slavnostní představení publikace pro širokou veřejnost za 
účasti autorů proběhlo v pátek 5. dubna 2013 na Památníku 
Velké Moravy od 17 hodin. 

Pro všechny zájemce je kniha k dostání v Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě i v dalších objektech Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti a také na jeho e-shopu: http://www.
slovackemuzeum.cz/shop/.

Kateřina Kamrlová, 
Slovácké muzeum Uherské Hradiště 

Nová trojdílná publikace Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Přebal knihy Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina 
a Metoděje.  

Cyrilometodějská
misie a Evropa

Při příležitosti 1150 let od příchodu soluňských bratří 
na Velkou Moravu uspořádá Archeologický ústav Aka-
demie věd České republiky a Moravské zemské muzeum 
Brno, Historický ústav Akademie věd České republiky 
Praha, Slovanský ústav Akademie věd České republiky 
Praha, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně, Historický ústav 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ka-
tedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou 
a Senátem Parlamentu České republiky mezinárodní 
vědeckou konferenci Cyrilometodějská misie a Evropa 
– 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Mo-
ravu. Místem konání konference je Velehrad (Stojanovo 
gymnázium – Slovanský sál). Vědecká konference bude 
mít tři tematické okruhy: Předpoklady, Bratři ze Soluně, 
Paměť.

     Velmi významná událost pro Staré Město nastane ve 
středu 15. května, kdy v Památníku Velké Moravy přiví-
táme účastníky konference. 

 Milan Kubíček
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Pohledy do přírody
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Vítězná fotografie Lucie Fryštákové.

Po úspěchu Lucie Fryštákové 
z 9. C v soutěži Chemie objekti-
vem přišel další velmi úspěšný 
fotografický počin.  Tentokrát
jsme se pokusili zabodovat ve 
fotosoutěži Pohledy do přírody 
– Roční proměny. Za pomoci 
výtvarného oka paní učitelky 
Malinové jsme vybrali tři fotky 
přírody, které Lucka pojmeno-
vala Zrcadlo, V klidu si tu spí, 
A tak jde čas. Se svými úchvat-
nými záběry přírody se umísti-
la na prvním, druhém i třetím 
místě! Lucce ještě jednou moc 
gratulujeme a přejeme další po-
dobné úspěchy!

Mgr. Michaela Škrabalová

Štěpánka Andrýsová, Michal Režňák a Denisa Kluková obsadili v kraj-
ském kole 2. místo.                                                                     Foto: JK

Již čtvrtým rokem se na naší škole vyučuje v 8. ročníku před-
mět finanční gramotnost, v 9. ročníku jako volitelný předmět.
Žáci se seznámí s rodinným rozpočtem, platebními kartami, 
úvěry, hypotékami apod.

Letos jsme se zúčastnili 4. ročníku soutěže Finanční gramot-
nost, která je pro žáky zajímavá tím, že školní, okresní i krajská 
kola probíhají prostřednictvím soutěžního informačního systé-
mu. Školního kola se celkem zúčastnilo 147 žáků ze sedmého, 
osmého i devátého ročníku. Tři nejlepší postoupili do okresní-
ho kola, kde se umístili na 1. místě. Následně v krajském kole 
obsadili 2. místo. Složení družstva: Štěpánka Andrýsová, Mi-
chal Režňák a Denisa Kluková, všichni z IX. C. Blahopřejeme 
k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Kardosová

ČERPADLA 

TEPLOVODNÍ ČERPADLA DO KOTELEN
GRUNDFOS, WILO, SIGMA

ITALSKÉ ZNAČKY
SERVIS A PRODEJ

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

PONORNÁ
POVRCHOVÁ

4. ročník soutěže Finanční gramotnost



25Kultura

Dolinečka na velikonočním jarmarku

Šlahačku na pódiu sledovali návštěvníci jarmarku.                                                          Foto: MK

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič….S tímto pokřikem děti 
z celé mateřské školy Komenského vynesly Mařenu do řeky Moravy. 

Foto: MŠ

Pravidelně před velikonocemi přichází rodiče do mateřské školy, aby 
společně se svými dětmi vytvořili něco pěkného pro velikonoční radost. 
Společná práce se jim opravdu dařila a děti si odnášely vydařené zajíč-
ky, beránky, kuřátka, kraslice.                                      Text a foto: V. H. 
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V sobotu 30. března se uskutečnil 
Velikonoční jarmark v Uherském 
Hradišti na Masarykově náměstí, 
na který zavítalo také mnoho Sta-
roměšťanů.  Slavnostní zahájení 
jarmarku bylo na programu v 10 
hodin a o úvodní kulturní vystou-
pení na pódiu v blízkosti desítek 
stánků se postarala Dolinečka III za 
doprovodu cimbálové muziky Ru-
báš. Chlapci a děvčata z Dolinečky 
i muzikanti z Rubáše se divákům 
velmi líbili a jejich vystoupení oce-
nili spontánním potleskem.

Milan Kubíček

Mezi diváky jsme viděli mnoho občanů Starého Města.        
Foto: MK

Malý Vojtíšek se vydal na šlahačku 
s dědečkem Pavlem Pluhařem. 

Foto: Josef Bednařík

Vynášení Mařeny a velikonoční tvoření v MŠ Komenského

Přijímací talentové 
zkoušky ZUŠ

Oznamujeme rodičům dětí, že přijí-
mací talentové zkoušky základní umě-
lecké školy, pobočka Staré Město, pro 
školní rok 2013/2014 se konají v úterý 
21. května v budově MŠ ulice Rastisla-
vova od 14 do 18 hodin. Hudební obor 
(děti od 6 let), taneční obor a literárně 
– dramatický obor (děti od 5 let).

Ve stejný den, úterý 21. května, se 
konají v budově MŠ v ulici Za Radnicí 
od 14 do 18 hodin přijímací zkoušky 
výtvarného oboru (děti od 5 let).

Kontaktní telefon: Radim Snopek 
734 422 729,

e-mail:zus.staremesto@seznam.cz   
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Děvčice z Dolinečky se těší na všechny diváky. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Te n  u m í  t o  a  t e n  z a s  t o h l e ,  a  c o  u m í  D o l i n e č k a ?

Chlapci z Dolinečky při vystoupení v SKC – sokolovně ve Starém Městě. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Většina z nás každý den navštěvuje 
nějaké zaměstnání. Někteří vstávají 
s úsměvem na tváři a do práce se těší, 
ale najdou se i tací, pro které je to jen 
rutina a nepříjemná povinnost. Děti 
z Dolinečky se rozhodly, že si někte-
rá řemesla vyzkouší, nebo si na ně 
alespoň zahrají. Svou bezstarostností 
a s úsměvem na tváři Vám ukážou, jak 
je různá povolání baví a naopak, a že je 
občas potřeba zatnout zuby a s těžkým 
úkolem se poprat!

V tělocvičně Základní školy ve Sta-
rém Městě se každý týden schází čty-
ři skupinky Dolinečky. Pod vedením 
svých učitelů poznávají taje folkloru, 
lidové zvyky a tradice a v neposlední 
řadě se učí tančit a zpívat. Jako v před-
chozích letech i letos se dětský folklor-
ní soubor Dolinečka rozhodl připravit 
premiérový pořad. Pod názvem „Ten 
umí to a ten zas tohle“ Vám děti před-
staví několik známých či v dnešní době 
už málem zapomenutých řemesel.

Dolinečka III Vás seznámí s tím, jak 
se šlape zelé, zajde na návštěvu k fará-
řovi a ukáže Vám, jak se vyrábí čagany. 
A jelikož se jedná o skupinku nejstar-
ších dětí, můžeme se těšit na tematic-
ké propojení s tanci nejen ze Starého 

Města, ale i z Bílovic 
a Strání. Skupinku 
doprovodí cimbá-
lová muzika Rubáš 
z Buchlovic.

Děti z Dolinečky 
I Vás poučí o ře-
mesle tkalcovském, 
které někteří z nás 
znají jen z vyprá-
vění svých babiček.  
Dozvíte se od nich, 
co dělá bednář, 
a v neposlední řadě 
se můžete těšit na 
muzikantský zá-
žitek jak v podání 
cimbálové muziky 
Základní umělec-
ké školy ve Starém 
Městě, tak i od sa-
motných tanečníků 
této skupinky v čele 
s panem učitelem 
Ondrou.

Dolinečka II se 
vypraví zjistit, jak 
vypadá mlýnské 
kolo a jestlipak ve 
mlýně opravdu 

straší. Děti Vám předvedou, že ve ško-
le se dá nejenom učit, ale také si hrát. 
Skupince zahraje pod nohy cimbálová 
muzika Bálešáci ze Starého Města.

Nejmladší a nejpočetnější Dolineč-
ka IV Vám vysvětlí, jaké je kominické 
řemeslo, a že není vůbec jednoduché 
kominíkem být. Svými prvními taneč-
ními krůčky Vás děti zavedou k šev-
cům, bez kterých by si nikdo z nás 
nemohl pořádně zatancovat. Nejmenší 
tanečníky taktéž doprovodí cimbálová 
muzika Bálešáci.

Kromě pásem jednotlivých skupi-
nek se Vám představí každá cimbálová 
muzika se svým číslem.

Inu máte se na co těšit! Premiérový 
pořad Vám v celé své kráse děti před-
staví v pátek 24. května, a to hned 
dvakrát – v 16:00 a 19:00 hodin ve 
Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě. Zapomeňte na každodenní 
starosti s prací a přijďte se na to s námi 
podívat trochu jinak… dětskýma oči-
ma.

Těšíme se na Vás
Simona Miskovičová
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Při příležitosti nadcházejícího výročí 1150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje na Moravu je organizováno velmi mnoho 
společenských a kulturních akcí, připravují se odborné a vě-
decké konference za účasti významných archeologů, vědců 
a badatelů z mnoha zemí. Také ve Starém Městě jsme připra-
vili pro naše občany několik přednášek a putování, kde bude 
průvodcem dlouholetý vedoucí archeologických výzkumů ve 
Starém Městě Doc. PhDr. Luděk Galuška CSc.

23. května v 18 hodin v zasedacím sále radnice ve Starém 
Městě

přednáška Počátky křesťanství na Moravě

2. června - PUTOVÁNÍ VELKOMORAVSKÝM STARÝM 
MĚSTEM – VELIGRADEM zahájení u Památníku Velké 
Moravy v 10 hodin, odpolední program na SVČ Klubko. Pu-
tování zejména s dětmi, ale i rodiči, prarodiči ke Dni dětí.

15. června PUTOVÁNÍ VELKOMORAVSKÝM STARÝM 
MĚSTEM – VELIGRADEM – zahájení u hřbitova ve Starém 
Městě v 10 hodin. Putování s mládeží a dospělými, následuje 
celodenní program, odpoledne bude grilování a občerstvení 
pod novým kostelem sv. Ducha, zakončení putování s prezen-

Výroční členská schůze zdravotně postižených občanů
Výroční členská schůze základní organizace Svazu posti-

žených civilizačními chorobami a místní organizace Svazu 
tělesně postižených ve Starém Městě se uskutečnila v pátek 
12. dubna v 14 hodin před zcela zaplněným sálem Společen-
sko - kulturního centra. Schůzi řídila členka výboru Marie 
Lapčíková, zprávu o činnosti organizací za uplynulé období 
a návrh plánu práce na rok 2013 přednesl předseda organizace 
Karel Čejka. 

Vzhledem k tomu, že skončilo pětileté funkční období, sou-
časný předseda Karel Čejka se rozhodl z vážných zdravotních 
důvodů ve své práci nepokračovat a novou předsedkyní byla 
zvolena dosavadní členka výboru paní Jaroslava Gájová. Sta-

K účastníkům výroční schůze promluvil starosta Josef Bazala. Na 
snímku dále zleva Zdeněk Skalička, místopředseda okresního výboru, 
Ladislav Hamřík, předseda okresního výboru, Karel Čejka, odstupující 
předseda staroměstské organizace, Marie Lapčíková, členka výboru, 
Jaroslava Gájová, nově zvolená předsedkyně, Jarmila Kocábová, nová 
členka výboru a pokladní.                                       Foto: Milan Kubíček

O výroční schůze je mezi členy velký zájem a sál je vždy zaplněn do 
posledního místa. Svědčí to o velmi dobré práci členů výboru, kteří při-
pravují zajímavý program.                                      Foto: Milan Kubíček

rosta Josef Bazala ocenil velmi dobrou práci pana Čejky, stej-
ně tak členové výboru, kteří mu předali kytici květů a dárko-
vý balíček. Výbor organizace nezapomíná i na jubilanty, kteří 
obdrželi dárky. Po skončení oficiální části schůze následovalo
občerstvení, losování bohaté tomboly a volná zábava.

Milan Kubíček

Přednášet bude a putováním nás provede Doc. PhDr. Luděk Galuška 
CSc.                                                                            Foto: Milan Kubíček

P U T O V Á N Í  V E L K O M O R AV S K Ý M  S TA R Ý M  M Ě S T E M  –  V E L I G R A D E M

tací na dataprojektoru, navečer mše svatá v kostele sv. Ducha.

20. června v 18 hodin v zasedacím sále na radnici
přednáška Arcibiskup Metoděj a jeho působení na Moravě

Ing. Kamil Psotka
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Šachové soutěže pokračují

 Tabulka 1. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Šachový klub Karviná “A“ 9 0 1 27 50.0 32

2. ŠK Caissa RHEA Třebíč “A“ 7 0 3 21 44.0 26

3. SK Slavia Orlová “A“ 6 2 2 20 47.5 30

4. ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 6 1 3 19 41.5 23

5.
Beskydská šachová
 škola o.s. “B“

4 2 4 14 41.0 23

6. A64 PROCLIENT Grygov “B“ 4 2 4 14 38.0 23

7. Slavia Kroměříž “A“ 4 1 5 13 41.5 25

8. ŠK Staré Město “A“ 4 1 5 13 39.5 22

9. ŠK Zlín “A“ 3 2 5 11 40.0 28

10. Tatran Litovel “B“ 3 2 5 11 33.0 19

11. ŠK Gordic Jihlava 1 4 5 7 36.0 20

12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 0 1 9 1 28.0 10

Konečná tabulky 2. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Lokomotiva Brno A 8 1 2 25 62.0 46

2. ŠK HPM TEC Hustopeče 7 2 2 23 55.0 37

3. ŠK Zlín B 7 1 3 22 51.5 37

4. ŠK Staré Město B 7 1 3 22 48.0 28

5. Moravská Slavia Brno 7 0 4 21 45.0 29

6. ŠK Duras BVK B 5 3 3 18 48.5 33

7. ŠK KME-DDM Kuřim 5 2 4 17 45.5 23

8. TJ Podlužan Prušánky 3 2 6 11 35.0 22

9. TJ FS NAPAJEDLA 3 1 7 10 37.5 21

10. TJ Spartak Adamov 3 1 7 10 35.5 17

11. TJ ŠK Veselí nad Moravou 2 1 8 7 33.5 18

12. ŠK Staré Město C 0 3 8 3 31.0 11

 Tabulka krajského přeboru
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Slavia Kroměříž C 7 1 2 22 49.5 39

2. TJ Sokol Hošťálková A 7 1 2 22 48.5 33

3. ŠK Zbrojovka Vsetín A 7 1 2 22 47.0 31

4. CHESSMONT Rožnov p.R. A 6 1 3 19 45.5 31

5. ŠK Zlín C 6 1 3 19 42.5 31

6. SK Boršice A 5 1 4 16 44.5 32

7. ŠK Zlínterm Zlín A 2 4 4 10 36.5 19

8. ŠK Staré Město E 3 1 6 10 34.5 20
9. ŠK Staré Město D 3 1 6 10 34.0 19
10. TJ Sokol Francova Lhota A 3 0 7 9 35.0 19

11. TJ Gumárny Zubří 2 2 6 8 33.5 22

12. ŠK Holešov A 2 0 8 6 29.0 15

1.LIGA

Nečekaná komplikace v podobě porážky 2,5-5,5, kterou utrpělo 
mužstvo Staré Město „A“  proti záložnímu celku Grygova v ne-
děli 7. dubna v předposledním kole znamená, že boj o záchranu 
v soutěži bude napínavý do posledního tahu.  Vyhrál Pavel Zpě-
vák a Petr Bažant st., remízu přidal Honza Sosna.

2.LIGA

Těsnou porážkou se Zlínem „B“ v poměru 3,5-4,5 v posledním 
kole, které bylo sehráno v neděli 24. března se v domácím prostře-
dí, se rozloučilo „B“ družstvo s letošní sezonou. Vyhrál Antonín 
Vavruška, remízu přidali Petr Bažant ml., Petr Bažant st., Jarek 
Buráň, Jana Zpěváková a Milan Rachůnek. 

Třetí bod do konečné tabulky za remízu 4-4 získalo „C“ muž-
stvo, které hrálo v Adamově a touto remízou tak domácí šachisty 
rovněž odsoudilo k sestupu do krajského přeboru. Vyhrál Petr 
Blaha a Rosťa Pukl, remízu přidali Lukáš Fusek, Jožka Knotek, 
Jenda Šmíd st. a Bohuslav Blaha.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Další porážkou 3-5 v 10. kole skončil domácí zápas „D“ muž-
stva, který byl odehrán v neděli 7. dubna proti Rožnovu p. Rad-
hoštěm. Ani v posledním letošním domácím zápase se našim 
hráčům nedařilo a všichni se již těší na odpočinek po nevydařené 
sezóně. Vyhrál Rosťa Pukl a Milan Rachůnek, remízu přidali Mi-
chal Staufčík a Jenda Šmíd st.

Nevedlo se ani „E“ mužstvu, které prohrálo ve Vsetíně vysoko 
1-7. Ačkoliv se naši hráči snažili uhrát přijatelný výsledek, domácí 
hráči potvrdili roli vysokého favorita a po zásluze vyhráli. Remi-
zovali Radovan Studený a Bohuslav Blaha. Obě naše mužstva se 
tak seřadila do spodních pater tabulky.

Milan Rachůnek

Martina Fusková na turnaji v reprezentačním dresu. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Na společném úklidu našeho města se podí-
leli i rodiče s dětmi. 

Foto: Mgr. Monika Havlásková

Mezi vyhlášené staroměstské tanečníky slováckého verbuňku patří 
Erik Feldvabel, který předvedl své umění na Velkomoravském kon-
certu v září minulého roku. Obdivovala jej i zpěvačka Marta Kubi-
šová.                                                                  Foto: Vladimír Kučera

Chlapci a děvčata z Dolinečky I na pódiu Kulturního klubu v Uherském 
Hradišti.                                                        Ilustrační foto: Milan Kubíček 

Soutěž o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku

V sobotu 18. května se uskuteční v SKC – sokolovně ve 
Starém Městě regionální kolo soutěže o nejlepšího taneč-
níka slováckého verbuňku. V loňském roce se soutěž velmi 
vydařila, přijelo rekordních 22 verbířů. Zvítězil Petr Pěcha 
z Kunovic, následován Alešem Radou z Doliny, který také 
vytvořil další pozoruhodný rekord soutěže, když na stup-
ních vítězů stál již desetkrát (dvakrát byl první, pětkrát dru-
hý a třikrát třetí). V programu vystoupí soubor Dolina.

Moderuje Josef Bazala, začátek je v 19:30 hod. vstupné 80,- Kč.
Po skončení soutěže bude na programu beseda u cimbálu 

s CM Bálešáci. Těšíme se na vaši účast a prožití příjemného 
májového večera.

Milan Kubíček

STAROMĚSTSKÝ DEN ZEMĚ
Vřelé poděkování patří všem účastníkům STAROMĚSTSKÉHO DNE ZEMĚ, 

kteří přišli již potřetí v sobotu 13. dubna přivítat jaro společným úklidem oblíbe-
ných míst pro vycházky a vyjádřili tak svůj vztah k přírodě. 

„Do úklidu města a hlavě rekreačních zón se zapojilo celkem 77 lidí, asi polovina 
byly maminky a rodiny z Rodinného centra Čtyřlístek, zbytek tvořili myslivci, ženy 
ze Sokola, skauti, zahrádkáři. Nasbíralo se téměř 50 pytlů odpadu, včetně televizorů, 
lyží apod. Účastníci se nezalekli ani rychlých a vydatných dešťových přeháněk a na-
konec se většina sešla v areálu SKC, kde jim poděkoval starosta Josef Bazala, který 
také u firmy Madis zajistil odměnu ve formě nápoje, klobásky nebo grilovaného
masa,“ sdělila po skončení akce ředitelka SVČ Klubko Mgr. Monika Havlásková.

Těšíme se na viděnou i s dalšími občany města při společném úklidu v roce 2014.
Milan Kubíček

Den matek oslavíme 12. května
Společné vystoupení dětí z mateřských škol, základní umělec-

ké školy, Orlíku, Střediska volného času Klubko a folklorního 
souboru Dolinečka se uskuteční v neděli 12. května ve Společen-
sko – kulturním centru ve Starém Městě. Začátek 14:30 hod., 
vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.                                  MK

Poděkování Jaroslavu Pelkovi
V pátek 12. dubna se uskutečnila výroční schůze zdravotně po-

stižených občanů. Výbor organizace zde vyslovil poděkování panu 
Jaroslavu Pelkovi, majiteli firmy VTP Pelka, který patří mezi nej-
štědřejší podporovatele členů staroměstské organizace zdravotně 
postižených. Každoročně věnuje ze svých prostředků peníze, které 
přispějí k činnosti výboru a podpoře společenských, sportovních 
a kulturních akcí. V roce 2012 se jednalo o částku 5516 Kč. Výbor 
organizace tak prosí i další firmy a podnikatele v našem městě, aby
přispěli na jejich činnost. Vždyť se jedná o bývalé zaměstnance, 
kteří dlouhá léta pracovali v jejich řadách. Děkujeme. 

MK



30 Spektrum  Staroměstské noviny 5/13 Staroměstské noviny 5/13

Seminář na téma Hry se zpěvem a padákem přírody
Ve středu 20. března 2013 se členky 

Orla z jednot Staré Město a Zlín zú-
častnily vzdělávacího semináře zamě-
řeného na děti předškolního a školní-
ho věku s názvem Hudebně pohybová 
výchova (Pohádky se zpěvem i padá-
kem) pod vedením zkušené dlouhole-
té lektorky Evy Hurdové, která přijela 
předávat své celoživotní poznatky 
a zkušenosti až z Mnichovic. Účast-
nicím předala mnoho cenných rad 
i materiálů a také podnětů. Sama se 
poprvé se cvičením s padákem setkala 
v roce 1994 a napsala o tomto cvičení 
také knihu vydanou nakladatelstvím 
Portál. Je autorkou celé řady publikací, 
článků, textů k písničkám či pohádek. 
Přispívala například do časopisu Pas-
telka. Spolupracuje léta s hudebním 

Vernisáž ilustrací kreseb v městské knihovně

skladatelem Pav-
lem Jurkovičem. 
Školení bylo 
velkým příno-
sem pro všechny 
účastnice nejen 
podnětným, ale 
i motivačním 
pro další práci 
s dětmi. Načer-
paly zde mnoho 
nových nápadů, 
za což patří paní 
Evě Hurdové vel-
ké poděkování.

Bc. Barunka 
Halodová

Orel jednota 
Staré Město

Městská knihovna a informační centrum 
ve Starém Městě společně uspořádaly ve 
středu 10. dubna v 17 hodin vernisáž ilu-
strací a kreseb výtvarníka Ladislava Pálky 
a autorské čtení spisovatele doktora Jidřicha 
Františka Bobáka z knihy Zajíček Strakaté 
ouško. Vernisáž uvedl PaedDr. Jiří Jilík za 
přítomnosti 25 návštěvníků. Našim hos-
tům poděkoval za krásné ilustrace, kres-
by a knihy místostarosta Radoslav Malina 
a Ladislavu Pálkovi a J. F. Bobákovi předal 
knihu Staré Město ve fotografii. Zveme naše
občany do městské knihovny, kde si mohou 
prohlédnout zajímavou výstavu.

Milan Kubíček

Spokojené účastnice semináře.                                                   Foto: OR

Vernisáž uvedl PaedDr. Jiří Jilík, na snímku zleva Jindřich František Bobák 
a Ladislav Pálka.                                                                           Foto: Milan Kubíček Účastníci vernisáže poslouchají autorské čtení.                      Foto: Milan Kubíček

Knihu ABECEDA napsal a nakreslil Ladislav 
Pálka, autorem knihy Zajíček Strakaté ouško 
je Jindřich František Bobák.              Foto: MK
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KLUB PŘÁTEL VÍNA o. s. Staré Město, zve všechny příz-
nivce a milovníky vína na čtvrtý ročník výstavy do Starého 
Města, kde mohou strávit příjemné sobotní odpoledne při 
skleničce vína, a s přáteli při cimbálu hledat ten svůj nej-
lepší vzorek. A na jaká vína se mohou těšit? 

Loňský ročník byl pro vinohradníky rozporuplný. Zimní a jar-
ní mrazíky sice snížily úrodu, ale počasí vyzrání hroznů opět 
přálo, takže ten, kdo bezchybně zvládl i sklepní hospodářství, 
vyrobil kvalitní, plné a aromatické víno. Velká část vystavova-
ných vín bude proto přívlastkových, tzn. nedoslazených řepným 
cukrem. Tato vína bývají vyvážená, tělnatější a s převážně ovoc-

ným buketem. Svá vína budou vystavovat jak vinaři ze Starého 
Města a okolních obcí, tak i vinaři a vinařské společnosti z již-
ních oblastí.

Degustace proběhne v pondělí 5. května od 18 hodin v SKC. 
Odborným garantem pro hodnocení vín bude stejně jako loni 
pan Josef Bičan z Traplic.

Pro ilustraci je přiloženo foto z loňské degustace, na které té-
měř 80 degustátorů hodnotilo 687 vzorků.  Staroměstští vinaři 
loni dodali 133 vzorků a co se týká zisku cen za vítěze v odrů-
dách, tak bylo pro ně loňské hodnocení vín velmi úspěšné.  Z 29 
odrůd totiž zvítězili v celkem 10 odrůdách -  a to Luděk Vávra, 
Virginio Sigismondi, Radek Fryšták, Jaroslav Bilavčík a vinaři 
Batůšek-Přikryl. Nejvíce ocenění a navíc dva šampiony pak zís-
kal Dalimil Vrána.

Program letošní výstavy bude následující – zahájení v 16 ho-
din,  po 18 hodině proběhne v divadelním sále slavnostní pře-

dání cen za šampiony. 
Následovat bude vystou-
pení mladých verbířů ze 
Starého Města a k pod-
kreslení atmosféry bude 
hrát CM Mladí Burčáci. 
Bílá vína budou ve spor-
tovním sále v chladících 
boxech, červená pak 
v divadelním sále. Ob-
čerstvení bude zajištěno.

Vinaři ze Starého 
Města ale i z okolí, kteří 
chtějí svá vína prezen-
tovat, mohou své vzor-
ky  předat nejpozději ve 
čtvrtek 2. května  k Rad-
ku Fryštákovi (naproti 
firmy Chedo u vjezdu
do ZD Dolina). Další 
informace lze získat na 
tel.: 607 177 327 event. 
736 760 352.

Za vína oceněná zla-
tou medailí obdrží vinař 
pamětní plaketu. 

Na výstavu srdečně 
zvou pořadatelé

Výstava vín ve Starém Městě se uskuteční
11. května 2013 od 16 hodin ve Společensko – kulturním centru 
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Bezhlavý jezdec
Jdou dva zemědělci ve směru od 

statku. Právě probíhá trénink motocy-
klových závodů. V tom projede kolem 
jezdec a ten jeden užasle volá: „Ty brďo, 
viděls to? Bezhlavý jezdec!“

„Kecáš, kolik jsi toho včera na Špi-
ci vypil?“, odpoví druhý. Jdou dál a za 
chvíli zase motorka. „Ty moulo, další 
bezhlavý jezdec!“

„Ale už neotravuj, jsi naslopaný jak 
rybářův měch a máš asi halucinace.“

Za okamžik zase projede motorkář. 
„Ty Franto, teď jsem to viděl taky, jez-
dec bez hlavy! Neměl by sis dát tu kosu 
na druhou stranu?!“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských no-

vin vyjde 30. května. Uzávěrka je 
17. května 2013.

Anekdota
na poslední stranu

Petr Verbík a Stanislav Parýzek v loňském roce vyhráli jízdu pravidelnosti sidecarů. Foto: Vladimír Kučera

 Staroměstské noviny 5/13 Staroměstské noviny 5/13

XI. SLOVÁCKÝ OKRUH
Mezinárodní závod silničních motocyklů MOTO SPORT KLUB v AČR, občanské sdružení Staré Město

OZNÁMENÍ
V souvislosti s konáním motocy-
klových závodů ve Starém Měs-
tě budou ve dnech sobota 4. 5. 
2013 od 8 do 21 hodin a neděle 
5. 5. 2013 od 8 do 20 hodin uza-
vřeny ulice Velehradská, Huště-
novská a obchvat St. Města I/55. 
Objížďka bude vedena trasou 
Uh. Hradiště – Bílovice - Topol-
ná – Napajedla a opačně. 

Děkujeme za pochopení tohoto 
dopravního omezení. 

Tel.: 777880069, 
fax: 572416412, 

e-mail: autoklub@brezolupy.cz

Podrobnější informace naleznete 
na www.motosportklub.cz

Moto sport klub v AČR Staré Město ve spolupráci s městem Staré Město pořádá na městském okruhu ve Starém 
Městě ve dnech 4. a 5. května 2013 XI. ročník  Slováckého okruhu, mezinárodního závodu historických motocyklů 
„O cenu Bohumila Kováře“,  který je zařazen do šestidílného seriálu mistrovství České republiky a je úvodním kláním 
o mistrovské body třídy KLASIK.

V sobotu dne 4. 5. 2013 od 9:00 do 18:30 hodin jsou na programu povinné tréninky všech závodních kategorií.
Nedělní závod 5. 5. 2013
WARM - UP:  Supermono   9:00 -  9:10 hodin
ZÁVOD:  KLASIK  do 175 ccm  v  9:35 hodin
  do 250 ccm  v   10:15 hodin
  do 350 ccm  v   10:55 hodin
  do 500+750 ccm v  11:35 hodin 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ na ulici Huštěnovská  12:00 – 13:00 hodin a doprovodný program.
Od 13:10 hodin bude odstartována velmi atraktivní jízda sidecarů, v 13:55 hod. CRRC 125 SP, CRRC 250 SP v 14:45 hod. 
a CRRC 125 a 250 GP v 15:35 hod. Program vyvrcholí závodem atraktivní třídy Supermono a Twin v 16:25 hodin.
V početné startovní listině se společně s kompletní domácí elitou objeví jezdci z Rakouska, Německa, Slovinska a Slo-
venska. Doprovodným programem bude vystoupení mažoretek a výstava historických vozidel a motocyklů.
Přijměte naše pozvání na letošní motocyklové závody a přijďte povzbudit domácí borce.                                                 MSK

Karel Kalina (7)  byl loni nejlepším z domácích jezdců ve třídě Supermono, když obsadil čtvrté místo. 
Foto: Vladimír Kučera


