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Vítání občánků do života

(pokračování na str. 2)

Vítání občánků do života
V pátek 21. června 2013 se konalo le-

tošní druhé Vítání občánků do života. 
Rodiče přijali pozvání a se svými dětmi se 
sešli v obřadní síni radnice. Slavnostního 
obřadu se zúčastnily dvě skupiny rodičů 
a jejich ratolestí. 

Ve 13:00 hodin přivítala a představi-
la matrikářka Jana Nosková místosta-
rostovi města panu Radoslavu Malinovi 
6 chlapců a 2 děvčata, a to Adama Kučíka, 
Jiřího Šarátka, Šimona Bukvalda, Elišku 
Nellu Jančovou, Karinu Markovou, Ta-
deáše Stalčíka, Daniela Kováře a Daniela 
Thomase Ali. 

Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina. Každá maminka dostala při obřadu překrásnou kytici.
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Děti z Křesťanské mateřské školy Za Radnicí

Karina Marková, Tadeáš Stalčík, Daniel Kovář a Daniel Thomas Ali
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Ve 13.30 hodin přišli rodiče se  
3 chlapci a 4 děvčaty, a to Ondřejem 
Kryštofem, Monikou Němcovou, Žo-
fií Achilles, Klárou Vlčkovou, Filipem
Keglerem, Lucií Adamíkovou a Jiřím 
Groschaftem. K přítomným rodičům
a hostům promluvil místostarosta 
Radoslav Malina. Děti z Křesťanské 
mateřské školy Za Radnicí přednesly 
pásmo písniček a básniček, kterým 
pozdravily a potěšily přítomné. Ro-
diče obdrželi finanční hotovost ve
výši 3000 Kč a  v upomínku na slav-
nost se podepsali do Pamětní knihy 
Starého Města.  Maminky převzaly 
kytičku a malý dárek pro děti. Foto-
grafie z vítání zveřejňujeme ve Staro-
městských novinách a na interneto-
vých stránkách města.

Jana Nosková, 
matrikářka

Filip Kegler, Lucie Adamíková a Jiří Groschaft

Ondřej Kryštof, Monika Němcová, Žofie Achilles, Klára VlčkováAdam Kučík, Jiří Šarátek, Šimon Bukvald, Eliška Nella Jančová
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U S N E S E N Í
z 60. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 26. 6. 2013

U S N E S E N Í

 Staroměstské noviny 8/13 Staroměstské noviny 8/13

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla
1. o vyloučení uchazeče TUFÍR, s. r. o., 
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ 
26263718 z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky Event centrum u Pa-
mátníku Velké Moravy - podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce za-
dávaná v otevřeném řízení z důvodů 
neprokázání splnění základních kva-
lifikačních předpokladů dle § 53 odst.
1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

2.  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Event centrum u Památníku Vel-
ké Moravy - podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce zadávaná v otevřeném 
řízení. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč Sdružení CGM Morava a CGM 
Czech, jednající společností CGM Mo-
rava s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 
Praha 4, IČ 49972215.

3.  o vyloučení uchazeče Alena Chrástko-
vá, Na Drahách 21, 686 04 Kunovice, IČ 
72296445 z účasti v zadávacím řízení ve-
řejné zakázky Komplexní zajištění údržby 
majetku města Staré Město - nadlimitní 
veřejná zakázka na služby zadávaná v ote-
vřeném řízení z důvodů neprokázání 

splnění kvalifikace - základních kva-
lifikačních předpokladů dle § 53 odst. 
1 písm. f), k) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ekonomické 
a finanční způsobilosti dodavatele spl-
nit veřejnou zakázku dle § 50 odstavec 
1 písmeno c) a technické kvalifikační
předpoklady podle § 56 odstavec 2 pís-
meno a) zákona, a to požadavkem na 
prokázání služeb poskytnutých doda-
vatelem za poslední tři roky.

4.  o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Komplexní zajištění 
údržby majetku města Staré Město - 
nadlimitní veřejná zakázka na služby 
zadávaná v otevřeném řízení. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč SLUŽ-
BY SM, s. r. o., Za Špicí 1798, 686 03 
Staré Město, IČ 60731176.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 61. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 17.7. 2013
Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1  ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 4551/6 ost. plocha o výměře 22 
m2 v lokalitě ulice Velkomoravská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Janě Jurkasové, bytem 
Velehrad, Na Nivách 317, IČ 68716079, 
dohodou k 30. 6.2013. 

1.2  prodloužení smlouvy o správě ve-
řejného pohřebiště ve Starém Městě 
mezi městem Staré Město, jako provo-
zovatelem a panem Petrem Spáčilem, 
bytem Staré Město, Brněnská 1200, IČ 
01377515, jako správcem veřejného po-
hřebiště, na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou tři měsíce a měsíční odměnu 
ve výši 6.250 Kč.

1.3  pronájem nebytových prostor o vý-
měře 84 m2 v  budově č. p. 1823, ul. Za 
Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ZUŠ Uh. Hra-
diště, Uh. Hradiště, Mariánské náměs-
tí 125, IČ 46254323, od 01. 7. 2013 na 
dobu určitou do 30. 6.2015 a nájemné 
ve výši 100,00 Kč/rok, za účelem provo-
zování činnosti ZUŠ – výtvarný obor.
Spotřeba energií bude hrazena ná-
sledovně: spotřeba tepla ve výši 6 % 

z celkové spotřeby tepla za budovu (dle 
pronajaté plochy), spotřeba EE dle od-
počtového elektroměru a spotřeba vody 
ve výši 150 Kč/měsíc. 

1.4   pronájem části pozemku p. č. 233/7 
ost. plocha o výměře 10 m2, který se na-
chází v lokalitě Trávník ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Sylvii Bublíkové, bytem Staré Město,  Sées 
275, od 01. 7.2013 na dobu neurčitou 
a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za úče-
lem přístupu do zahrady.

1.5  ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
26. 10. 2005 na pronájem  pozemku p. č. 
2520/21 orná půda o výměře 84 m2, kte-
rý se nachází v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, uzavřené mezi paní Marií Tala-
šovou, bytem Staré Město, Velehradská 
1669 a městem Staré Město, dohodou 
k 31. 12. 2013.

1.10  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha 1, Dláždě-
ná 1003/7, IČ 70994234, na právo uložení 
zařízení dráhy v rámci stavby „Rekon-
strukce PZS včetně povrchu v km 3,556 
(P8032) trati Vlárský průsmyk – Staré 
Město u Uh. Hradiště“, právo vstupu 
a vjezdu za účelem provádění kontrol, 
údržby, oprav či změn uloženého zařízení 
dráhy na pozemcích p. č. 6075/99 a p. č. 

240/355 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět právo zřízení a pro-
vozování zařízení dráhy – v rámci stav-
by „Rekonstrukce PZS včetně povrchu 
v km 3,556 (P8032) trati Vlárský prů-
smyk – Staré Město u Uh. Hradiště“ 
– stavební objekt SO 01 – Železniční 
spodek, svodné potrubí typu DN 200 
s vyústěním trativodu na terén, a dá-
le jako součást stavebního objektu SO 
04 – Elektrická přípojka PZZ, kabelová 
trasa elektrické přípojky přejezdového 
zabezpečovacího zařízení na pozem-
ku p. č. 6075/99 a pozemku p. č. 240/
355 ve vlastnictví města Staré Město,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a to 
v rozsahu stanoveném a vyznačeném 
v geometrickém plánu č. 2853-246/
2012 ze dne 19.11.2012. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady ve 
výši 2.466 Kč + příslušná DPH – cena 
dle znaleckého posudku č. 410/2013/10 
zpracovaného panem Ing. Pavlem Bilí-
kem, Zlechov 67 ze dne 19. 6. 2013.

2.1 přijetí dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR ve výši 50 064 Kč 
a z Fondu soudržnosti EU ve výši ma-
ximálně 851 088 Kč na financování
akce „Zateplení přístavby víceúčelové 
sportovní haly“.
- Smlouvu č. 12115033 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí na akci „Za-
teplení přístavby víceúčelové sportovní 
haly“ a pověřuje p. Josefa Bazalu, sta-
rostu města k podpisu této smlouvy.

U S N E S E N Í
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3.1  finanční dar ve výši 10.000 Kč Ob-
čanskému sdružení Babybox pro odlo-
žené děti – STATIM, Hájek 88, Praha 
10, IČ: 27006891, na zřízení babyboxu 
v nemocnici v Uherském Hradišti.

3.2  změnu příjemce finančního pří-
spěvku ve výši 20.000 Kč na realizaci 
18. ročníku výstavy Zahrada Moravy ze 
Střední odborné školy a Gymnázia Sta-
ré Město na Obecně prospěšnou společ-
nost Střední odborné školy a Gymnázia 
Staré Město.

3.4  finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč 
Volejbalovému sportovnímu klubu Sta-
ré Město, IČ: 48491977, na uspořádání 
tradičního halového turnaje (O pohár 
hejtmana Zlínského kraje).

5.2  vnitřní směrnici S 03/2013 Oběh 
účetních dokladů.

5.3  vnitřní směrnici S 04/2013 Poklad-
ní řád.
 
II.  souhlasila
1.7  se zřízením stavby a schválila zří-
zení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti MINAS INNO-
VATION PARK, s. r. o., se sídlem Praha 
1, Truhlářská 1108/3, IČ 24828751, na 
právo umístění a provozování přípojky 
dešťové kanalizace, včetně jejích sou-
částí, příslušenství a vytyčovacích bodů, 
na právo umístění a provozování deš-
ťové kanalizace, právo vstupu a vjezdu 
na pozemek v souvislosti se zřizová-
ním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním dešťové kanalizace na 
pozemku p. č. 4500/13 a pozemku p. č. 
4498/2 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět právo umístění a pro-
vozování dešťové kanalizace k objektu 
MINAS INNOVATION PARK v lokali-
tě ul. Zerzavice ve Starém Městě, včetně 
jejích součástí, příslušenství a vytyčova-
cích bodů, na právo umístění a provo-
zování dešťové kanalizace, právo vstupu 
a vjezdu na pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opra-
vami a provozováním dešťové kanaliza-
ce na pozemku p. č. 4500/13 a pozemku 
p. č. 4498/2 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
a to v rozsahu stanoveném a vyznače-
ném v geometrickém plánu. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 

stanovení regulovaných cen. Pro rok 2013 
platí částka 20 Kč/m2 a rok.
 
1.8  s umístěním energetického zařízení 
a schválila zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, úpr. DS, 
Valuch“, umístění vedení NN na pozemku 
p. č. 82/2 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 vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2013 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.11   předběžně se zřízením sjezdu 
z místní komunikace z ulice Finská čtvrť 
k pozemku parc. č. 247/1 za podmínek:
-  rozšíření místní komunikace na šířku 
min. 6 m na náklad investora stavby po-
ly-funkčního domu na pozemku parc. č. 
247/1
- předložení projektové dokumentace 
stavby polyfunkčního domu, minimálně 
ve stupni pro územní řízení.

6.2   s uspořádáním III. Velkomoravského 
koncertu v září letošního roku.

III. vzala na vědomí
1.9  žádost společnosti GEPROSTAV 
energy s. r. o., Břeclav, Jana Opletala 2403, 
o souhlas s umístěním energetického za-
řízení a zřízením úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, úprava 
a rozšíření DS, RYBÁRIK“, umístění ka-
belu NN, 1 rozpojovací pilíř na pozem-
ku p. č. 4509/4,4509/7, 4516/25, 4516/27, 
4516/33 a 4516/74, vše ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.
Před projednáním této žádosti rada města 
požaduje předložit projektovou dokumen-
taci stavby, pro kterou bude výše uvedené 
energetické zařízení sloužit.

3.3   stížnost manželů Volkových, nám. 

Hrdinů 941, Staré Město na porušení 
ustanovení Obecně závazné vyhláš-
ky č. 07/2007. Po prošetření této věci 
rada města konstatovala, že se jedna-
lo o neveřejnou akci, která nepodléhá 
ohlašovací povinnosti podle ustanove-
ní Obecně závazné vyhlášky č. 07/2007 
a k porušení této vyhlášky tudíž nedo-
šlo.

4.1  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

4.2  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o společ-
ný územní souhlas a souhlas s prove-
dením ohlášeného stavebního záměru 
dle § 96 a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

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

5.1  přehled daňových příjmů města 
k 31.05.2013.

5.4  hospodaření města k 30.06.2013.

6.1   zprávu o činnosti Městské knihov-
ny a IC Staré Město za 1. pololetí 2013.

IV.  uložila
1.   Odboru správy majetku a ŽP

1.5   zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 2520/21 orná půda o vý-
měře 84 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.   
T: ihned

1.6   zveřejnit záměr na převod majetku 
–  prodej části pozemku p. č. 340/109 
orná půda a části pozemku p. č. 4548/6 
ostat. plocha o celkové výměře cca 10 
m2 v lokalitě 
ul. Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách
T: ihned

1.12   zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 263/1 ost. plocha o vý-
měře cca 100 m2 v lokalitě Finská čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.     
T: ihned

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Slavnostní přijetí ročníku 1938 na radnici
Bývalí žáci Základní školy Staré Město, ročník 

1938, se sešli na společné oslavě v sobotu 8. červ-
na. Na radnici se konalo slavnostní přijetí starostou 
Josefem Bazalou a vedoucí odboru hospodářsko 
– správního Kamilou Tomečkovou. Starosta všechny 
přítomné seznámil s děním ve Starém Městě a všem 
poděkoval za účast na setkání. Sami jubilanti pak po-
děkovali starostovi za vřelé přijetí. Následoval zápis 
do Pamětní knihy města a společný přípitek. K dobré 
pohodě přispěli chlapci z cimbálové muziky Bálešáci 
a velmi dojemný kulturní program si připravili naši 
milí jubilanti. Bylo to moc pěkné setkání a na radnici 
se již těšíme na další Staroměšťany, kteří budou slavit 
kulaté případně půlkulaté výročí.

Milan Kubíček
Účastníky slavnostního aktu přivítala vedoucí odboru hospodářsko 
– správního KamilaTomečková, potom promluvil starosta Josef Bazala.

Foto: MK

Jubilanti poslouchají proslov starosty.                                         Foto: MK Slavnostní přijetí pětasedmdesátníků na radnici.    Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, v minulém čísle Staroměstských novin 
jsme Vás informovali o plánovaném zavedení nového způsobu 
pytlového sběru plastových odpadů.

Byli bychom rádi, kdybyste této novince věnovali pozornost 
a pomohli nám při jejím zavedení. 

Během měsíce srpna Vám bude do schránek doručen leták 
s podrobnými instrukcemi. 

Základní termíny jsou následující:
Srpen 2013 – pořízení potřebného technického vybavení, tisk 

štítků s čárovými kódy. 
Září 2013 – možnost vyzvednutí čárových kódů na radnici ve 

Starém Městě. 
Říjen 2013 – první svoz pytlů s čárovými kódy. Termín svozu 

zůstává stejný, jaký je uvedený ve stávajícím harmonogramu svo-
zu odpadů pro rok 2013.

Znovu uvádíme, že úleva na poplatku pro příští kalendářní rok 
činí 3 Kč/pytel. 

ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ
Do systému se mohou zapojit všechny domácnosti, tedy i oby-

vatelé bytových domů. Upozorňujeme, že se nejedná o povinnost, 
připojit se k tomuto systému můžete na základě Vašeho dobro-
volného rozhodnutí, chcete-li takto snížit svůj poplatek pro rok 
2014. 

Tímto krokem vycházíme vstříc požadavku na finanční moti-
vaci ke třídění odpadů. Pevně doufáme, že takto dosáhneme nejen 
větší spokojenosti Vás občanů, ale rovněž zamezíme přeplňování 
stacionárních kontejnerů na sběrných místech.  

Vzor čárového kódu:

             Město Staré Město
      Sběr separovaného odpadu
                Druh: papír

 Josef Bazala, starosta
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Nedělní mše svatá ve staroměstském kostele.
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Návštěva ze Sées
V pátek 12. července jsme v našem 

městě přivítali přátele z partnerského 
města Sées ve Francii. 

Po krátkém slavnostním přijetí na rad-
nici odjeli hosté do svých hostitelských 
rodin, kde strávili večer.

Sobotní program jim nabídl návštěvu 
zámku Milotice a strážnického skanzenu. 
Den zakončila večerní řízená degustace 
vín, kterou někteří z nich zažili popr-
vé v životě. Odborníci a znalci vína jistě 
ocenili kvalitu předložených vín, vybrali 
si určitě i ti, kteří se mezi vinaře počítat 
nedají.

Nedělní vstávání bylo pro některé mož-
ná náročnější, ale přesto jsme se všichni 
sešli tak, aby účastníci  bohoslužby zasedli 
v kostelních lavicích včas. Ostatní navští-
vili Památník Velké Moravy a získali zá-
kladní informace o stavbě nového kostela 
Sv. Ducha. 

V půl jedenácté již čekal na zájemce 
vláček Steelinka, aby je zavezl na exkurzi 
do areálu firmy REC Group. Koho teď
napadlo, že návštěva šrotiště není právě 
reprezentativní, ten se velice mýlí. Firma 
má co ukázat a nově zrekonstruovaný ob-
jekt bývalého cukrovaru, dnes kongresové 
centrum, je její chloubou. 

Odpolední návštěva galerie Joži Úpr-
ky a prohlídka města Uherské Hradiště 
uzavřela náročný nedělní program. Pak 
už zbývala pouze chvíle odpočinku do za-
hájení společného večera na rozloučenou, 
který se konal v našem společensko-kul-
turním centru. K dobré náladě přispělo 
jistě výborné pohoštění, celému večeru 
dodávala příjemný ráz Staroměstská ka-
pela. Když se společnost kolem půlnoci 

rozcházela, mnozí jistě litovali, že setkání 
končí.

Pondělní rozloučení bylo plné emocí, 
smutku z loučení a víry, že se zase ve zdra-
ví setkáme.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se 
o úspěch tohoto na organizaci náročného 
víkendu zasloužili. Kdybych měla jmeno-
vat, možná bych na někoho zapomněla. 
Proto děkuji všem členům  partnerské-
ho výboru, všem hostitelským rodinám, 
vedení radnice za podporu, průvodcům, 
překladatelkám a v neposlední řadě těm, 
kteří se starali o zajištění pohoštění a de-
gustaci. 

IAP
Foto: František Ingr

Josef Bazala, Helena Hlavačková, Rémy Duval, Radoslav Malina při předávání ocenění.

Na zámku v Miloticích.
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Termíny svatebních obřadů

V sobotu 31. srpna, 21. září, 19. 
října, 16. listopadu a 14. prosince 
2013.
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Starosta informuje

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás alespoň částečně 

informoval o činnostech rady a zastupi-
telstva města v průběhu poloviny letošní 
roku a taky se vyjádřil k některým té-
matům, která jsou diskutována. Předně 
chci zmínit, že současné Zastupitelstvo 
města Staré Město vzešlo z řádných ko-
munálních voleb konaných v roce 2010 
a zvolení zastupitelé jsou zákonnými zá-
stupci občanů města.  Sedmnáctičlenné 
zastupitelstvo je složeno ze 7 zástupců 
KDU-ČSL, 3 ČSSD, 2 TOP 09, 2 Staros-
tové a Nezávislí, 2 ODS, 1 KSČM. Rada 
města, jako moc výkonná, pracuje ve slo-
žení 2 zástupci za KDU-ČSL, 1 TOP 09, 
1 Starostové a nezávislí a 1 ČSSD. Oba 
orgány města jsou složeny tak, aby žádná 
politická strana v nich neměla většinu. 
Rád konstatuji, že při projednání jednot-
livých témat a různorodé problematice 
dochází většinou ke shodě a porozumě-
ní. I pracovníci městského úřadu mají 
možnost efektivně pracovat, zajišťovat 
potřebné služby, servis, informovanost 
a pomoc občanům města.    

Stojí za to ocenit finanční pomoc
města Staré Město ve výši 100.000 Kč 
pro středočeskou obec Kly, o které roz-
hodlo zastupitelstvo města. Obec, která 
má asi 1100 obyvatel, byla již po něko-
likáté vyplavena katastrofálními povod-
němi. Za zmínku stojí i příspěvek ve 

výši 10.000 Kč na vybudování babyboxu 
v Uherském Hradišti, odsouhlasený radou 
města. Tyto podané ruce jsou projevem so-
lidarity a sounáležitosti města a jeho obča-
nů s neštěstím druhých. Na červnovém za-
sedání zastupitelstva byla schválena změna 
vyhlášky o poplatku za odpady. Změna se 
týká pytlového sběru plastů, jak o ní infor-
mujeme na straně 5 těchto novin. K tomu-
to kroku jsme přistoupili především proto, 
abychom odlehčili sběrným místům. Přes-
tože je prováděn svoz dvakrát týdně, jsou 
nádoby neustále přeplněny. Pro informaci 
uvádím, že náklady na sběr komunálního 
odpadu, svoz papíru, skla, plastů a sběr-
ného dvora v roce 2012 činily 5.538.859,- 
Kč a příjmy za poplatky za svoz odpadu 
2.823.714,- Kč.

Ze započatých investičních akcí stojí za 
zmínku výstavba protipovodňové ochrany 
kolem řeky Moravy a zahájení rozšíření 
hřbitova, kde bude v první etapě navezeno 
3 500 metrů kubických zeminy, abychom 
dosáhli potřebné výškové úrovně. Zeminu 
zde necháme tři roky sednout a pak bude-
me pokračovat ve výstavbě obvodových 
zdí. Hřbitov se tak rozroste o 3000 nových 
hrobových míst. V měsíci červenci byla 
předána staveniště na zateplení přístavby 
Sportovní haly Širůch (Viktoria) a zatep-
lení bytových domů Luční čtvrť č. p. 2049 
a 2050.  

Členové fotbalové Jiskry Staré Město, 
kteří postoupili do Okresního přeboru, se 

můžou těšit na dvě nové šatny se sociál-
ním zázemím, jejichž výstavba má být 
dokončena do konce srpna. Rád bych 
jim touto cestou poblahopřál a popřál 
úspěch i v nové soutěži. Fotbalisté zde 
budou mít slušné zázemí pro svou čin-
nost s dostatečným sociálním zařízením. 
Je dobré si uvědomit, že kromě příspěv-
ku na činnost jsou veškeré náklady na 
údržbu hřiště, trávníku, zázemí a energie 
hrazeny z rozpočtu města v celkové část-
ce asi 300.000 Kč a práce jsou prováděny 
pracovníky Sportovního a kulturního 
centra. 

Díky dodatku ke smlouvě o prodeji 
pozemku jsme investorovi Tenisovému 
klubu Staré Město s.r.o., umožnili zahá-
jení výstavby nového moderního zázemí. 
Jedná se o vybudování nových šaten s veš-
kerým vybavením včetně parkoviště pro 
tenisovou halu, která vyrostla v minulých 
letech ve Sportovním areálu Rybníček. 

K diskutované ledové ploše bych 
chtěl zmínit, že místo je pro ni vyčle-
něno v areálu Rybníček, ale její realiza-
ce je prozatím ve výhledu. Není tomu 
tak, že chceme budovat zimní stadion, 
jak je nám předkládáno. V jednoduché 
studii je plánováno víceúčelové hřiště, 
v zimě pro bruslení a v jarních a letních 
měsících pro in-line hokej a skateboard. 
Kdyby se pomocí výměníku a tepelných 
čerpadel využilo zbytkové teplo, které 
vzniká při výrobě ledu, a toto bylo do-
dáváno do blízkého sociální domu, který 
je za potokem Salaška, nemusely by být 
provozní náklady na výrobu ledové plo-
chy neúnosně vysoké. 

V příštím čísle Vás seznámím s po-
stupem prací na novém náměstí Velké 
Moravy, kde byl Doc. Luďkem Galuškou 
zahájen archeologický výzkum, a s další-
mi záměry města.

Všem přeji pěkné slunné léto a klid-
nou dovolenou. Těm, kteří si předsevzali 
úpravy obydlí, zahrady nebo svého okolí, 
přeji, aby se jim práce dařila. 

S přáním všeho dobrého
Josef Bazala, starosta

Protipovodňová hráz na Trávníku roste přímo před očima.                           Foto: Ing. Jan Němec
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Z naší farnosti
PRÁZDNINY
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Co zažilo 41 mladších 
děti na staroměstském 

farním táboře? 
Dne 6. 7. se po požehnání 

P. Mgr. Miroslavem Suchomelem 
za přítomnosti rodičů vypravila 
početná skupina dětí na farní tá-
bor, který se letos konal v Suché 
Lozi - Šmoulově.  Přírodní sce-
nérie Suché Lozi-Šmoulov byla 
kouzelná. Na nebezpečné cestě 
za osvobozením Taťky Šmouly 
ze spárů zlého Gargamela stálo 
dětem po boku 8 místních oby-
vatelů. Před začátkem náročné 
cesty plné nástrah si Šmoulové 
ověřili připravenost dětí. Zkouš-
ku zdárně zvládly. Děti překona-
ly území zlého obra Tlamouna, 
bažiňáků a dalších Gargamelo-
vých pomocníků, zažily na ní ale 
také mnoho legrace. Nakonec 
osvobodily Taťku Šmoulu, který 
je poté navedl ke Gargamelovu 
pokladu.

Marie Chlachulová 

Všichni, kteří věnují s náležitou odpovědností svůj čas a své síly práci, mají mít 
dostatek klidu a volného času. (Z encykliky Gaudium et spes)

Prázdniny a dovolená – čas pro co a pro koho?
Jsem šťastný, že mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho – slun-

ce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. To vše je spojeno s očekáváním času prázdnin 
a dovolených. Přesto si uvědomuji, že mít volno není samozřejmost, ale spíše dar, se 
kterým je třeba dobře a správně naložit. Ve své víře v milujícího Boha si uvědomuji, 
že každý dar je milost pro něco nového. 

Zamyslíme se u svého odpočívání nad slovy Alf. Pereiry: 
Otevři mi, Bože, oči pro krásu světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. 
Děkuji Ti za dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkávám se 

s lidmi blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dokázal naslouchat, abych 
se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, protože mám čas. Dej mi slova 
a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím 
domů bohatý zkušenostmi a novou silou.

Jubileum 1150 let  příchodu  
věrozvěstů Dědictví otců

zachovej nám Pane 
Ptáme se, co je to dědictví otců. Vše-

obecná odpověď – je to víra. Modlíme 
se Věřím v Boha. Ale my jsme to zkrá-
tili. V Boha věřili i pohanští filosofové.
Křesťané ale k tomu přidali jedno důle-
žité slovo: Věřím v jednoho Boha, Otce! 
A když je Otec, má Syna a spolu s Du-
chem svatým tvoří hodnotu Nejsvětější 
Trojice. To je velké tajemství. Jak si to 
přiblížit? Říkám, že nejkrásnější obraz 
Nejsvětější Trojice máme mezi sebou 
– rodinu. Otec je obraz Boha Otce, děti 
jsou obraz Boha Syna, protože dělají, co 
vidí u rodičů: a matka, která to láskou 
musí spojit, je obrazem Ducha Svaté-
ho. K tomu přidám cyrilometodějskou 
myšlenku. I o národu můžeme říct, že je 
jedna velká rodina, která má svou kul-
turu. Ale kolik velkých civilizací, kultur 
se ztratilo! Neztratí se i naše kultura? 
Co by se dalo udělat, aby se naše kultura 
zachránila?  Ve starověku byla kultura 
jednoho maličkého národa, a ne zrovna 
vynikajícího, jen prostředního - kultura 
národa vyvoleného. Ale neztratila se. Ta 
kultura totiž vstoupila do Krista, dosta-
la křesťanský význam. Proto, chceme-li 
zachránit svou vlastní kulturu, nezbývá, 
než abychom jí dali křesťanský význam, 
pak se kultura zachrání s Kristem, který 
je věčný. Proto se dnes modlíme: „Dě-
dictví otců zachovej nám Pane“. Je to ve-
liká odpovědnost, zachovat svou rodinu, 
zachovat svůj národ ve společenství celé 
církve a neztratit se ve směsici národů, 
abychom byli tím, čím jsme, doplňovali 
se a doplňovali jiné. Ve jménu Otce i Sy-
na i Ducha svatého.

( z homílie kard. Špidlíka na Velehra-
dě 5. 7. 2004)

VZPOMÍNKA
Dne 7. 7. 2013 

jsme vzpomenu-
li nedožitých 70 
let pana Josefa 
Hejdy ze Starého 
Města. Stále vzpo-
mínají manželka 
a děti s rodinami, 
rodina Hejdova.

Jen kytičku na 
hrob ti můžeme 
dát a tiše vzpomí-
nat.

Dne 15. srpna 
si společně připo-
meneme nedoži-
tých 85 let pana 

Bohumíra Rosůlka.

 Od neděle 21.7. budou sbírky v kos-
tele určeny na generální opravu var-
han, pořízených v roce 1959. Varhany 
jsou již v havarijním stavu a jejich re-
konstrukce nesnese odklad. Pneuma-
tická traktura je na hraně životnosti. 
Ve výběrovém řízení byla vybrána 
z důvodu nejvýhodnější cenové na-
bídky 198.000 Kč  a blízkosti dílny 
firma K. Stehlík-Varhanář, Rohatec,
kde budou jednotlivé komponenty 
opravovány. Farnost bude vděčná 
všem, kdo by chtěli finančně přispět
na opravu našich svatomichalských 
varhan.

V neděli 26. května se uskutečnily 
volby do pastorační rady a ekono-
mické rady farnosti. Obě rady slože-
né ze staroměstských farníků v novém 
složení jsou pomocným a poradním 
orgánem faráře a fungují v naší far-
nosti už víc než 10 let.

Úkolem ekonomické rady je napo-
máhat k tomu, aby majetek farnos-
ti byl spravován šetrně, obezřetně 
a spolehlivě, starat se o zajištění pří-
jmů a potřeb farnosti.

Členové pastorační rady cítí spolu-
zodpovědnost za místní církev a far-
nost a podle svých vloh a sil  se obětavě 
snaží být oporou duchovnímu správci 
farnosti, povzbuzovat k dobrým akti-
vitám, informovat a koordinovat, být 
v kontaktu se správou obce, společen-
skými organizacemi i veřejností. 
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POLNÍ PYCH
Městské policii bylo doručeno 

oznámení, že dochází stále častěji 
ke krádežím na polích a zahra-
dách v okolí města. 

Upozorňujeme, že na zákla-
dě tohoto ohlášení bude prostor 
soukromých pozemků pod vino-
hrady a dalších zahrádkářských 
osad častěji hlídkou městské po-
licie kontrolován. 

      Ročník 1942 – 1943 oznamuje,
 že v sobotu 31. srpna 2013 ve 14.00 hodin bude v kostele Svatého 

Michaela sloužena děkovná mše svatá za živé i zemřelé. Ve 13.30 hodin 
vzpomeneme na hřbitově na zemřelé spolužáky.

      Po ukončení mše svaté bude následovat přijetí na radnici.

      K účasti zve organizační výbor setkání sedmdesátníků.

Ve dnech 19. až 23. června 2013 se 
uskutečnil již 20. ročník dětského 
folklorního festivalu Kunovské léto. 
Tento festival pořádá občanské sdru-
žení „Kunovjan“ a město Kunovice ve 
spolupráci s městy Uherské Hradiště 
a Staré Město pod záštitou ministra 
pro místní rozvoj Kamila Jankovské-
ho a hejtmana Zlínského kraje MV-
Dr. Stanislava Mišáka. 

V tradičně pestrém pro-
gramu se představily za-
hraniční soubory z Albá-
nie, Ukrajiny, Maďarska, 
Polska a Slovenska. Z na-
šich domácích souborů 
to potom byly Mladinka 
z Plzně, Dolinečka I a III 
ze Starého Města, Břecla-
vánek, Olšavěnka z Uher-

ského Brodu, 
Kopaničárek ze 
Starého Hro-
zenkova, Hro-
zének z Bulhar, 
Dunajek z Dol-
ních Dunajovic, 
Kordulka ze 
Starého Provo-
dova, Šefrani-
ca a Pramének 
z Uherského 
Ostrohu a ku-
novické sou-
bory Věneček, 
Malý Handr-
láček, Kunov-
jánek, Handr-
láček a Děcka 
z Kunovic.

Celkem před 
spokojenými diváky vystou-
pilo 820 mladých tanečníků, 
muzikantů a zpěváků. 

Právě setkávání různých 
kultur je jedním z přínosů 
festivalu, umožňuje dětem po-
znat jinou mentalitu, seznámit 
se s kamarády ze všech koutů 
naší republiky, Evropy, světa. 
V době globalizace, kdy je 
snaha stírat národní rozdíly, 
je právě udržování lidových 

tradic jedním z nejdůležitějších úkolů 
a festival Kunovské léto k němu výraz-
ným dílem přispívá.

V rámci festivalu proběhla i soutěž 
mladých tanečníků slováckého ver-
buňku, v níž mělo své zástupce i Staré 
Město. Toto klání jsme připomněli fo-
tografiemi již v minulém čísle. Chtěli
bychom se omluvit za chybné popisky 
a fotografie zveřejňujeme ještě jednou,
tentokrát již se správnými jmény. 

IAP
Foto: Michael Lapčík

Marek Pavlica

Michal Fryšták
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Setkání starostů obcí a měst 
s velkomoravskou tradicí

8. - 12. července
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „MUZIKÁL“ 
- seminář pro divadelní nadšence od 8 do 18 let
Kdy: denně 8:00 – 16:00 hod.
Lektoři: Braňo Polák, Alena Pavelková, Erika Kuncová
Přihlášky na SVČ Klubko Staré Město

9. – 17. srpna
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

22. – 25. srpna
BENQ LANCRAFT SUMMER 2013
Největší počítačová LAN párty v České republice a Slovensku

V době letních prázdnin je pro Vás knihovna 
a IC otevřena beze změny 

Po, Út, Čt, Pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
St: 12:30 – 16:30

Přejeme hodně sluníčka, dětem mnoho zážitků  
a dobrodružství. V měsíci červenci a srpnu upomínky neposíláme.
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Na konci měsíce června obdržel starosta pan Josef Bazala 
pozvánku na neformální setkání představitelů obcí a měst 
spojených s velkomoravskou tradicí. Iniciátorem setkání byl 
starosta obce Mikulčice pan Josef Helešic. Třetí den oslav 7. 
července 2013 se odpoledne v areálu národní kulturní  pa-
mátky  v Mikulčicích setkali zástupci měst Břeclav a Staré 
Město, dále zástupci obcí Mikulčice a Kopčany. Výsledkem 
setkání je dohoda o případné spolupráci všech dotčených 
obcí a měst na propagaci a především na šíření povědomí 
o bohaté historii Velké Moravy. Za Staré Město se zúčastnila 
delegace v čele se starostou města panem Josefem Bazalou, 
radními Mgr. Martinem Zábranským a Ing. Kamilem Psot-
kou, průvodcem v Památníku Velké Moravy PaedDr. Jiřím 
Jilíkem s manželkou a místostarostou Radoslavem Mali-
nou.
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RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
PROGRAM NA PRÁZDNINY 2013

23. 7. ÚTERÝ, 9.30-11.30

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Cvičení, zpívání, vyrábění
Na závěr pohádka a sladká odměna 
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,-Kč za rodinu
 

20. 8. ÚTERÝ, 9.30-11.30

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Cvičení, zpívání, vyrábění
Na závěr pohádka a sladká odměna 
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,-Kč za rodinu

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME

2. 9. PONDĚLÍ, 9.00-11.00

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

14. 9. SOBOTA, 9.00-11.00

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Společensko-kulturní centrum
(sokolovna) Staré Město

EKOSOUTĚŽ

Velmi zajímavá akce měla i ekonomický efekt.

VYBERTE SI SVŮJ KROUŽEK 
VYBERTE SI KROUŽEK PRO DĚTI, 

DOSPĚLÉ I RODIČE S DĚTMI 

NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. 

NABÍDKA BUDE OD 29. 8. 2013 NA 

WWW.KLUBKOSM.CZ

III. Velkomoravský  koncert

Výsledky ekosoutěže
I v tomto školním roce 2012/2013 jsme přihlásili celou naši 
školu (1. a 2.stupeň) do EKOSOUTĚŽE, kterou pořádají 
Sběrné suroviny UH, s.r.o. 
Stali jsme se vítěznou školou a obsadili 1. místo. Získali 
jsme didaktické pomůcky a finanční odměnu. Peníze za
sběr škola použije na akce pro žáky naší školy. Všem žákům 
a jejich rodičům děkujeme za skvělou aktivní účast ve sběru 
papíru.

Mgr. Milana Matyášová

III. Velkomoravský koncert se uskuteční v neděli  
8. září 2013 v 17:00 hodin na nově budovaném náměs-
tí Velké Moravy ve Starém Městě. Vystoupí Hradišťan, 
Petr Bende, Prokop Siostrzonek a děti ze souboru Do-
linečka.

Tímto koncertem chceme být nápomocní nejen vý-
stavbě nově budovaného kostela Sv. Ducha, ale i úpra-
vě celého prostoru, který bude tvořit nové náměstí 
jako „kulturně-duchovní centrum města“.

 P. Mgr. Miroslav Suchomel Josef Bazala
 duchovní správce farnosti starosta města
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Pasování na školáky v MŠ Rastislavova
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V naší mateřské škole, kterou většina zná pod názvem 
,,Berušková“, proběhla ve čtvrtek 20. 6. 2013 zahradní 
slavnost pro všechny děti MŠ a jejich rodiče. Před třetí 
hodinou se děti s rodiči začali shromažďovat na zahradě 
školky a zábava se mohla rozjet v plném proudu. Odpo-
ledne začalo vystoupením dětí, které navštěvují anglický 
kroužek. Děti pod vedením paní lektorky Silvie Wein-

bergerové zazpíva-
ly, zatančily a tím 
navodily velmi pří-
jemnou atmosféru 
pro všechny zúčast-
něné. Hlavní částí 
programu bylo pa-
sování předškoláků 
do stavu školáků. 
Paní ředitelka Ive-
ta Polášková a paní 
učitelka Veronika 
Holčáková se tak 
oficiálně rozlouči-
ly se svou třídou. 
Budoucí školáci 
dostali šerpu, na 
památku knížku 
s věnováním a spo-
lečné tablo, na kte-

rém byli vyfoceni se svými kamarády v podobě princezen 
a princů, z pohádky O Šípkové Růžence, kterou nacvičili 
pro maminky k jejich svátku. Příjemně stráveného odpo-
ledne děti završily diskotékou, na které jim hrál písničky 
pro nejmenší pan Petr Benda z Olomouce. Děti dosta-
ly na osvěžení v parném slunečním dni nanuky a pití 
a hned měly energii pro skotačení na průlezkách. Všich-
ni se příjemně bavili, jejich radost byla znát z úsměvů na 
tváři. Teď už jen budou vzpomínat nejen paní učitelky na 
své žáky a žačky, ale také dětem se vybaví příjemný pocit 
při vzpomínce na léta v MŠ.

VERONIKA HOLČÁKOVÁVít Zapletal s šerpou a knihou. Foto: MŠ

S Adélkou Hastíkovou se rozloučila paní ředitelka Iveta Polášková 
a paní učitelka Veronika Holčáková.                                       Foto: MŠ.
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FESTIVAL V LITVĚ
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Na festival v litevském městě Šiauliai se soubor Dolina těšil 
již dlouho dopředu. Pro všechny  doliňácké tanečníky, taneč-
nice a muzikanty z cimbálové muziky Bálešáci to byl dosud 
nepoznaný kraj. V posledních letech směřovala trasa letního 
zájezdu na festival především do jižních států, proto všechna 
ta očekávání, co že nám poskytne tato pro nás exotická země.

Festival Saulés žiedas (v překladu zhruba Květina Slunce) 
probíhal od 3. do 7. července v městě Šiauliai, centru severní 
Litvy. Aby Dolina byla na místě včas, musela naložit všechny 
své osobní věci, kroje a nástroje včetně nezbytného množství 
nějakého toho vína na posilnění během dlouhé cesty již v pon-
dělí 1. července. Po rozloučení s rodinami a kamarády se pak 
vydala na cestu dlouhou zhruba 1200 kilometrů. Co soubor 
čekalo po příjezdu, bylo krásně upravené moderní město plné 
zeleně, téměř v ničem nepřipomínající sovětské dědictví. Po 
celou dobu panovalo krásné počasí, severnější polohu tak bylo 
možné zaznamenat pouze v noci, kdy tma byla skutečně jen 
asi necelé 4 hodiny. 

Samotný festival, jehož teprve pátého ročníku měla Dolina 
to štěstí se zúčastnit, byl výjimečný především v tom, že se jed-
nalo o festival soutěžní. Odborná porota hodnotila vystoupení 
v šesti různých kategoriích od taneční choreografie po sólo-
vá vystoupení zpěváků či tanečníků. Přesto, že festival nemá 
dlouhou tradici, jedná se o velmi prestižní akci, nad níž drží 
záštitu litevský ministr kultury a o jejíž perfektní fungování se 
kromě festivalové jury, programové komise a průvodců jed-

notlivých souborů starají také desítky dobrovolníků. Celkově 
se na podiích letos předvedlo více než šest stovek účinkujících 
mimo jiné z Bulharska, Španělska, Polska, Rumunska, Turecka, 
Portorika a dalších.

Dolina zaznamenala výrazný úspěch, když obsadila druhé 
místo v soutěžní kategorii taneční choreografie s komponova-
ným pořadem nazvaným Láska v tanci. Na závěrečném cere-
moniálu pak ještě obdržela zvláštní cenu litevského ministra 
kultury pana Šarúnase Birutise, z jehož rukou převzal vedoucí 
souboru Aleš Rada ocenění spolu s krásným obrazem.

Přirozeně žádný takový festival netvoří pouze vystoupení, ale 
i doprovodný program pro soubory. Ten kolektivu litevští prů-
vodci, s nimiž se soubor téměř okamžitě spřátelil, naplánovali 
skutečně skvělý. Samozřejmostí byla prohlídka města, které je 
skutečně úžasně vyzdobeno, neboť kromě festivalu zde probí-
hají i oslavy 777 let od jeho založení. Soubor měl možnost se jet 
koupat k některému z množství jezer v okolí. Patrně nejsilněj-
ším zážitkem však byla návštěva Hory křížů, litevského poutní-
ho místa s nepřeberným množstvím křížů všech velikostí navr-
šených jeden přes druhý.

Všechno krásné jednou končí, a tak i pro Dolinu nastal čas 
rozloučit se s ostatními soubory  a našimi průvodci, nasednout 
do autobusu a dát sbohem městu Šiauliai a následně i Litvě. 
Odjížděli jsme sice unavení po vystoupeních a několika pro-
bdělých nocích, ale bohatší o spoustu krásných zážitků a přá-
telství.                                                     Text a foto: Pavel Pluhař

Oceněné soutěžní vystoupení

Společenský večer

Společné foto před ubytovnou Hora křížů
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Stejně jako každý rok, i letos jsme na-
šim žákům základní školy nabídli mož-
nost vycestovat do zahraničí – přesněji 
do Londýna. Cílem bylo seznámit se 
s kulturou a životem v hlavním městě 
Velké Británie a zároveň si ověřit zna-
losti anglického jazyka v běžných situ-
acích každodenního života. Na cestu 
jsme se vydali 21. června v počtu 43 
žáků a 3 pedagogů. Naše cesta vedla 
přes Německo, Belgii, Francii, kde jsme 
se z přístavního města Calais trajektem 
přeplavili na břeh Doveru ve Velké Bri-
tánii. Do našeho vysněného cíle jsme 
se dostali v brzkých ranních hodinách. 
Cesta byla náročná a dlouhá, ale vidina 
Londýna všechny motivovala.

Sobota byla naším prvním poznáva-
cím dnem. Nejdříve jsme začali pro-
zkoumávat hlavní část Londýna, která 
se nazývá City of London, kde nám 
paní průvodkyně povídala o Loyd ś 
Bank či Gherking (okurka). První spo-
lečná fotka vznikla u St. Paul Cathedral 
(katedrály sv. Pavla), odkud jsme po-
kračovali přes Millenium Bridge, kolem 
Globe Theatre a křižníku Belfast podél
řeky Temže na Tower Bridge, který jsme 
měli možnost poznat i zevnitř. Po ho-
dině strávené na Tower Bridge jsme se 

vydali do královské pevnosti Tower, kde 
jsme mohli zhlédnout královské koruno-
vační klenoty, nádvoří s havrany či Whi-
te Tower s expozicí středověkých zbraní, 
mečů a brnění. Na závěr sobotního dne 
jsme navštívili Doky sv. Kateřiny. Během 
cesty na ubytování jsme zastavili u Krá-
lovské observatoře na Greenwichi, která 
je známá svým Nultým poledníkem. Měli 
jsme tak možnost stát jednou nohou na 
západní a jednou nohou na východní po-
lokouli naší země. 

Druhý den započal v 8:00, kdy jsme 
opustili hotel F1 a vydali se opět směr 
centrum Londýna. První a zároveň neja-
traktivnější zastávkou bylo London Eye, 
odkud jsme viděli krásy celého města 
z ptačí perspektivy. Následovala cesta přes 
řeku Temži k Big Benu a budovám parla-
mentu (the Houses of Parliament). Během 
cesty na Trafalgar Square jsme zastavili 
u Westminster Abbey, opatství známé dě-
tem díky sňatku prince Williama a Kate 
Middleton. Kolem Downing street No10 
jsme přišli až na Trafalgar Square, kde se 
nachází Národní galerie (National Gal-
lery). Ve Velké Británii je v čele královna 
Alžběta II a nezhlédnout její palác by byla 
velká chyba. Proto jsme se vydali přes 
královský park St. Jameś s Park, který se 

rozkládá východně od Buckingham-
ského paláce a západně od Downing 
Street přímo k tomuto paláci. A jelikož 
se blížil čas oběda, nebylo krásnějšího 
místa než je Hyde Park, kde jsme načer-
pali síly na odpolední putování hlav-
ním městem. Před opuštěním Hyde 
Parku jsme mohli zhlédnout tradiční 
nedělní událost nazývanou Speakeŕ s 
corner, kde lidé svobodně vyjadřují své 
názory. Radostným okamžikem se stala 
ulice Oxford Street, která je známá vel-
kým množstvím různých obchodů. Zde 
jsme si všichni koupili nějaký ten suve-
nýr jako vzpomínku na Londýn. Ulice 
Regent Street nás dovedla na Piccadil-
ly Circus s typickou černou fontánou 
a sochou Erose. Závěrečnou pomyslnou 
třešinkou na dortu byl 4D film, který
byl shrnutím všech těch úžasných míst 
a památek, které jsme v Londýně za dva 
dny navštívili. Všemi památkami nás 
provázela zkušená paní průvodkyně. 
Díky ní si žáci odnesli spoustu zajíma-
vých informací, poznali kulturu města, 
o kterém se učí ve škole, a vyzkoušeli 
angličtinu v praxi. 

A co se žákům v Londýně líbilo nej-
víc?  Tady jsou některé jejich postřehy: 
„Celý Londýn se mi moc líbil. Hlav-

ně Tower Bridge 
a London Eye.“ 
„Hustý byl tra-
jekt, jízda v noci je 
supééér. Poděkujme 
paní průvodkyni za 
to, že nás zavedla na 
zajímavá místa. Dík 
patří také pánům 
řidičům, kteří ne-
váhali klidně v noci 
otevřít zavazadlový 
prostor.“ „Bylo to 
skvělé, mám záži-
tek na celý život.“ 
„Všechno bylo bez-
va. Památky, hotel, 
nakupování. Vzpo-
mínat budu ještě 
dlouho.“

Mgr. Jitka Baná

Po z n á v a c í  z á j e z d  d o  L o n d ý n a

 Staroměstské noviny 8/13 Staroměstské noviny 8/13
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Rozloučení s deváťáky
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Dne 27. června proběhlo v SKC ve Starém Městě slavnost-
ní rozloučení se žáky 9. ročníku. Třídní učitelky zastupující 
Mgr. Hana Rudinská, Mgr. Hana Pelková, Mgr. Eva Koňa-
říková a Mgr. Jitka Kardosová se loučily se svými třídami. 
Starostové, rodiče, rodinní příslušníci nejdříve zhlédli pre-
zentace jednotlivých tříd, kdy žáci fotografiemi zavzpomí-
nali na uplynulá léta strávená ve škole. Poté vyučující před-
stavily jednotlivé žáky, kteří obdrželi pamětní listy. Zazněly 

i nejzdařilejší slohové práce na téma Co mi škola dala a vzala. 
Nakonec se zástupci tříd rozloučili se svými třídními učitel-
kami. Celý program byl proložen kulturními vystoupeními. 
Na úvod zahrála školní cimbálová muzika, pak zazněla re-
citace a program ukončil školní pěvecký sbor. Čtvrteční od-
poledne bylo velmi zdařilé. Všem deváťákům přejeme ještě 
jednou hodně studijních úspěchů a věříme, že budou dobře 
reprezentovat staroměstskou školu.

Mgr. Hana Havlišová

ZLÍNSKÝ KRAJ HOSTIL DĚTSKOU OLYMPIÁDU

9. A paní učitelky Hany Rudinské.            Foto: Ing. Květoslav Fryšták 9. C paní učitelky Jitky Kardosové.            Foto: Ing. Květoslav Fryšták

Stažením vlajky Českého olympijského výboru a uhaše-
ním olympijského ohně byly v pátek 27. června v Uherském 
Hradišti slavnostně ukončeny Hry VI. letní olympiády dětí 
a mládeže České republiky. Ty ve Zlínském kraji probíhaly 
od neděle 23. června. Zúčastnily se jich více než dvě tisícovky 
mladých sportovců ze všech krajů České republiky, kteří zá-
polili v šestnácti sportovních a dvou kulturních disciplínách. 
Nejúspěšnější výpravou se stal tým Středočeského kraje, kte-
rý si domů odváží 34 zlatých, 21 stříbrných a 22 bronzových 

Nadšení při předávání cen bylo veliké.                   Foto: Petr Zákutný

Ceny předávali i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák 
a herec Jan Čenský.                                                   Foto: Petr Zákutný

medailí. Neztratili se však ani domácí reprezentanti Zlínské-
ho kraje. Ti vybojovali 17 zlatých, 12 stříbrných a 12 bronzo-
vých medailí a v konečném medailovém pořadí se umístili na 
vynikajícím třetím místě. V bodovém hodnocení krajů pak 
získal Zlínský kraj příčku čtvrtou.

Příští dětská olympiáda, tentokrát její zimní verze, se usku-
teční v lednu 2014 v kraji Vysočina.  Symbolickou štafetu 
v podobě vlajky Českého olympijského výboru zástupcům 
Vysočiny na závěrečném ceremoniálu předal hejtman Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Jan Vandík
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Loučení dětí s mateřskou školou Komenského

Vodní hry malých kapříků

 Staroměstské noviny 8/13 Staroměstské noviny 8/13

Nejstarší děti ze třetí třídy motýlků odrostly již mateřské 
školce a odlétají do základní školy. Na rozloučenou dosta-
ly knížku z rukou pana starosty, kterou si jistě brzy přečtou 
samy.

Děti odcházející do školy se pochlubily svými aktovkami 
a vesele si naposledy zatančily a zařádily se svými mladšími 
spolužáky, kteří jim předali drobné dárečky na rozloučenou.

Tak hodně štěstí a ve škole samé úspěchy, milí motýlkové.
 Věra Hanslianová

Jak dopadl 11. ročník Vodních her malých kapříků, pořádaný Plaveckou školou 
Uherské Hradiště? 

No přece vítězstvím staroměstských dětí!

A tak putovní pohár opět zdobí  naši třídu motýlků, za kterou závodilo družstvo 
pěti dětí. Z 11 ročníků čtyřikrát vyhrálo Staré Město. V roce 2009 a 2011 MŠ Ko-
menského, v roce 2012 MŠ Rastislavova, v roce 2013 opět MŠ Komenského. Za tímto 
vítězstvím vidím velkou péči rodičů o své děti. Všichni rodiče závodících dětí se 
dostavili na závody a své děti pořádně povzbuzovali. Závodní družstvo vedla paní 

učitelka Ivana Zavřelová. S pěti 
vítěznými dětmi jsem následně 
udělala rozhovor, kdy jsem se 
ptala,  kdo je naučil tak dobře 
plavat. Filip Vícha mi řekl, že 
doma v bazénu s ním nejvíce 
plave jeho starší bratr David, 
který již dříve v kapřících také 
vyhrál. Eliška Rösslerová a Dan 
Hájek pravidelně chodí s rodiči 
do aquaparku  do plaveckých 
školiček už od miminka. S Jo-
lankou Zapletalovou rodiče 
následně procvičovali v aqua-
parku to, co se naučila v hodi-
ně plavání. Martin Římák řekl, 
že nejvíce s ním v bazénu plave 
tatínek. Martin Římák získal 
také diplom za 2. místo v jed-
notlivcích a Dan Hájek 1. místo 
za rychlost při překonání bazé-
nu.

Věra Hanslianová
Foto Pavel Zapletal

12. června se vypravila třída 
motýlků na návštěvu požární 
zbrojnice v Uh.Hradišti. Děti 
se seznámily s tím, co všechno 
správný hasič musí umět a jak 
těžká je hasičská helma na 
hlavě.

Čím budu až budu 
velký?

No přece hasičem!

Foto Pavel Zapletal
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TANEČNÍCI SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
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  Soutěží o nejlepšího tanečníka slo-
váckého verbuňku v sobotu 29. června 
2013 vyvrcholil 68. ročník Mezinárod-
ního folklorního festivalu ve Strážni-
ci. Verbuňk společně s Jízdou králů je 
zapsán v seznamu Mistrovských děl 
ústního nehmotného dědictví lidstva 
UNESCO. Přitom verbuňk je na se-
znamu od 25. listopadu 2005. Podobné 
ocenění získaly světově známé tance, 
například španělské flamenco a jihoa-
merické tango.

Letošní festival se uskutečnil za 
pěkného počasí. Ve finále vystoupilo 
18 tanečníků. Z dopoledního předkola 
postoupilo 10 tanečníků, k nim se při-
pojilo 7 vítězů regionálních kol a vítěz 

soutěže MFF Stráž-
nice 2012. V po-
rotě zasedli také 
dva Staroměšťané 
– Josef Bazala a Erik 
Feldvabel. 

Vítězem se stal 
Jakub Tomala z Po-
povic, na druhém 
místě se umístil 
Stanislav Popela 
z Perné, třetí skon-
čil Pavel Vařecha 
z Lipova, čtvrtý 
loňský vítěz Mar-
tin Kobzík z Týnce 
a na pěkném pátém 
místě Aleš Rada 
z Mařatic, který je 
vedoucí staroměst-
ského folklorního 
souboru Dolina. 
Cenu ankety divá-
ků získal František 
Silný z Huštěnovic, 
což je velký úspěch 
pro náš region. Při-
pomeňme si některé 
zajímavé výsledky 
předešlých ročníků 
soutěže tanečníků 
verbuňku. V prv-
ním ročníku v ro-
ce 1946 byli nejlepší tanečníci ze Stráž-
nice. V roce 1947 stál na stupních vítězů 
i známý zpěvák a tanečník Slávek Volavý. 
V letech 1986, 1987, 1988 a 1989 nastala 
stříbrná éra staroměstského verbuňku, 
když byl čtyřikrát druhý Josef Bazala ze 
souboru Dolina. V roce 1991  získal Ma-
rek Hejda 3. místo. V roce 1992 se stal ví-
tězem ankety diváků Jiří Gregor a násle-
dující rok 1993 soutěž verbířů ve Strážnici 
vyhrál. V roce 1997 pak nastává období 
úspěchů Erika Feldvabela, který nejprve 
získal 3. místo, v letech 1998, 1999, 2000  
byl vyhodnocen ze všech verbířů nejlep-
ší, v roce 2001 skončil na 2. místě a velmi 
cenný úspěch si Erik Feldvabel vychutnal 
na soutěži verbířů v roce 2003, kdy slavil 
trojnásobné vítězství. Jako nejlepšího jej 
vyhodnotila odborná porota, dále získal 
vítězství v anketě diváků a stal se i vítě-
zem ankety seniorů. Navíc v jubilejním 
roce 2000 se konalo Velké finále „Sou-
těže o nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku“, ve kterém nastoupili nejlepší 

verbíři z posledních let konání festiva-
lu. Nejvíce hlasů získala skupina stráž-
nických verbířů a společně s nimi i náš 
Erik Feldvabel s dalšími dvěma taneč-
níky bez udání pořadí. A zlatou tečkou 
za krásnou soutěží byla i cena diváků, 
ve které byl Erik Feldvabel opět nejlepší. 
Ale to stále nebylo vše. Na přelomu tisí-
ciletí se divákům festivalu ve Strážnici 
staroměstská verbířská škola velmi líbi-
la. Martin Baláž se stal vítězem anke-
ty diváků v roce 1999 a v roce 2001 byl 
u diváků nejúspěšnější Roman Škrabal. 
A ještě poslední dva úspěchy členů Do-
liny z posledních let. Petr Grebeň byl 
v roce 2005 vyhodnocen ve Strážnici 
na 3. místě, rovněž Martin Baláž získal 
v roce 2008 3. místo.

     V současnosti vyrůstá ve Starém 
Městě nová generace tanečníků slovác-
kého verbuňku. A to je dobře. O jejich 
úspěších na soutěžích napíšeme zase 
příště.

Milan Kubíček

Marta Kubišová s obdivem sleduje Erika Feldvabela při vystoupení na 
Velkomoravském koncertu ve Starém Městě.       Foto: Vladimír Kučera

Josef Bazala při Slavnostech vína. Foto: 
Vladimír Kučera.

Robin Feldvabel jde ve stopách svého otce. 
Foto: Milan Kubíček
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Výstava prací žáků ZUŠ Staré Město
Dne 19. 6. 2013 v 16:00 hod. zahájila 

Městská knihovna a Informační cent-
rum Staré Město a Základní umělecká 
škola Uherské Hradiště pobočka Staré 
Město vernisáž výstavy s názvem Škola 
a tvorba. Knihovna jako každým rokem 
poskytla prostor pro mnoho krásných 
děl dětí ve věkové skupině 5 – 15 let. 

Před oficiálním zahájením vystoupi-
ly děti z dramatického oboru ZUŠ pod 
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vedením paní učitelky Radmily Mrázové. 
Vystoupení dětí bylo poutavé, zajímavé 
a příjemné. Po skončení recitace se úvod-
ního slova ujala paní knihovnice Milada 
Rokytová, která přivítala všechny přítom-
né a následně předala slovo paní učitelce 
Mgr. Janě Bouzkové, která vystavená díla 
okomentovala a přiblížila formu zpraco-
vání obrázků. Velmi milým překvapením 
byla přítomnost pana místostarosty Ra-

doslava Maliny, který předal kytičku 
květů paní učitelce, která své svěřence 
vedla celý školní rok ke svědomitosti 
a preciznosti při malování a tvorbě.

Díla malých i mladých umělců si 
můžete přijít prohlédnout k nám do 
knihovny po dobu velkých prázdnin 
v provozní době po, út, čt, pá 9:00 – 
12:00, 12:30 – 18:00, st 12:30 – 16:30.

Knihovna SM  

Zaostřeno na jižní Moravu
Letos podruhé (stejně jako loni) za-

končili mladí turisti turistickou sezonu 
třídenním výletem. V hledáčku jsme 
měli malebnou vesničku Velké Pavlovi-
ce na jižní Moravě. Pod vedením pana 
učitele Navrátila a paní učitelky Škra-
balové jsme se v pátek po vysvědčení  
28. června sbalili a se smíšenými pocity 
se vydali směr Břeclav. Naším tříden-
ním útočištěm se stala turistická uby-
tovna TJ Slavoj. Hned po příjezdu jsme 
zjistili, že je v těsné blízkosti fotbalové-
ho hřiště, což ocenila zejména pánská 
část osazenstva. Po skvělé večeři jsme 
neváhali a šli si „zakopat“. V sobotu 
po snídani jsme vyrazili „dobýt“ náš 
turistický cíl a sice vodní nádrž Nové 
Mlýny. Cesta vedla přes vesnici Zaječí 
s dominantou kostela sv. Jana Křtitele, 
kde jsme se v parném dni občerstvili 
alespoň zmrzlinou v malé cukrárně.  

Cesta ubíhala rychle, ale únava na ně-
kterých členech skupiny již byla znát. Na 
dohled jsme měli vísku Nové Mlýny. Zdě-
šeni zjištěním, že jsme teprve v polovině 

cesty, jsme se na malý moment utábořili 
na návsi a nasávali poklidnou atmosféru 
vesnice. Podpořili jsme místní podnikate-
le a v jedné nejmenované restauraci jsme 
se zastavili na oběd. Oběd nám moc chut-
nal a všem nám vlil do žil novou energii 

a chuť na další trasu cesty. Kolem cha-
tařské oblasti jsme se „protáhli“ až k no-
vomlýnským nádržím. Některé z nás 
překvapila jejich rozloha. Podél břehu 
jsme pokračovali do Zaječí, odkud jsme 
nasedli na vlak a ten nás dopravil zpět 
k dočasnému domovu. Někteří z nás si 
dali po večeři fotbálek, jiní se převtě-
lili do rolí banditů a šerifů v karetní 
hře Bang. Sobotní dvacetikilometrová 
„procházka“ nás zmohla, proto jsme 
byli všichni vděční za postel. V neděli 
nás ještě čekala adrenalinovka v podo-
bě laser game, kam jsme si odskočili 
na zpáteční cestě. Všem zúčastněným 
děkuji za jejich odhodlání strávit první 
prázdninové dny s turistickým krouž-
kem. Byli jste skvělí a těším se na další 
jistě neméně zajímavé zážitky v příštím 
školním roce.

Mgr. Michaela Škrabalová,
Mgr. Alan Navrátil
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Akce s  tímto názvem se usku-
tečnila 15. června 2013, kdy zú-
častnění měli možnost se blíže 
seznámit s místy vztahujícími se  
k době  Velké Moravy a můžeme říct  
i s místy působení Cyrila a Me-
toděje.  Nejednalo se jen o popisy 
archeologických nálezů, ale spíše 
o vykreslení představy života teh-
dejší společnosti na Veligradě, jak 
můžeme z nálezů usuzovat. Zahá-
jení výkladu Doc. Luďka Galušky 
bylo v kostele sv. Michaela, kde 
jsou pod sklem základy velko-
moravské rotundy s částmi nad-
zemního zdiva, které se zachovalo 
díky tomu, že pozdější budovatelé 
stávajícího kostela sv. Michaela zá-
klady rotundy využili jako zákla-
dy části nového kostela. Stranou 
pozornosti nezůstaly také římské 
cihly dokladující čilý život v na-
šich končinách už v době rozkvětu 
Římské říše. Nedaleko kostela sv. 
Michaela se nacházejí základy tzv. 
Svatoplukova paláce, kde byla další 
zastávka putování. Již název napo-
vídá, že můžeme o paláci právem 
uvažovat jako o místě pobývání sa-
motného Svatopluka, jak nám také 
Doc. Galuška  podrobně osvětlil. 

Putování velkomoravským Veligradem

Následoval přesun k lokalitě Za Kos-
telíkem, kde stával kostelík svatého 
Víta. Velmi zajímavá byla zastávka 
u sídliště Michalská, kde se v době 
velkomoravské nacházelo až 300 vý-
robních objektů, jakási „průmyslová 
zóna“ Veligradu. Přes další zastavení  
u radnice, sokolovny a ulici Karolí-
ny Světlé jsme se dostali nad lokalitu 
tzv. „Čertova kútu“ (výběžek nyněj-
šího mrtvého ramene řeky Moravy), 
což je místo spjaté s prvotní amatér-
skou archeologií. Řeka Morava zde 

vymílala břehy a odkrývala vrst-
vy, v nichž se nacházely předměty  
a hroby, které přitahovaly pozor-
nost právě těchto amatérských ar-
cheologů.  Zajímavé bylo zamyšlení 
nad vývojem kostela na staroměst-
ských Špitálkách a nad životem lidí 
kolem něho. Toto je také místo ná-
lezu tzv. Sokolníka a velkého množ-
ství hrobů s bohatou pohřební vý-
bavou. Po další krátké zastávce  nad 
sídlištěm Finská čtvrť - na místech 
kudy procházel tzv. Christinův val, 
jsme pokračovali  k Památníku Vel-
ké Moravy,  kde jsme mohli zhléd-
nout současnou expozici. Přestože 
celé putování Veligradem trvalo 
několik hodin a zabralo velkou část 
horkého letního dne, poznatky 
o životě v době velkomoravské na 
místech, po nichž každodenně cho-
díme, byly zajímavé a obohacující. 
K tomu velkou měrou přispěl pou-
tavý výklad Doc. Luďka Galušky. 
Pro zájemce program pokračoval 
v prostorách nově budovaného 
kostela, kde bylo občerstvení, ná-
sledovala mše svatá a po ní soutěže 
pro děti, vztahující se k velkomo-
ravské tématice. 

Text: Ing. Kamil Psotka
Foto: František Ingr
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Nedělní putování Starým Městem

Večer na Slováckém beachovém létě
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Neděle 2. června 2013 patřila dě-
tem a jejich svátku. Proto jsme se 
i my chtěli zapojit a v rámci 1150. 
výročí příchodu Cyrila a Metodě-
je jsme pro děti, rodiče a prarodiče 
připravili „Putování Velkomorav-
ským Starým Městem – Veligra-
dem“. Laskavým průvodcem nám 
byl Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
Děti poutavě a přiměřeně jejich 
věku seznámil s dávnou minulostí 
Starého Města.

Po jednotlivých památných zasta-

veních nás vozil vlá-
ček Steelinka, který 
jsme měli pronajatý 
od firmy REC Group
s.r.o. 

Přes naše počá-
teční obavy se sešlo 
před Památníkem 
Velké Moravy hod-
ně dospěláků i dětí. 
Ne všechny děti by 
však vydržely s námi 
putovat přes dvě ho-

diny Starým Měs-
tem. Proto nej-
dříve ti nejmenší 
absolvovali okruž-
ní jízdu vláčkem 
po Starém Městě.

Pak už nám 
ostatním nic ne-
bránilo prožít 
krásné a příjemné 
dopoledne plné 
historie a našich 

představ o tom, jak žili naši předko-
vé. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastni-
li. Věříme, že založíme tradici a zá-
bavnou formou naše děti budeme 
seznamovat s historií ale i součas-
ností našeho města a blízkého okolí. 

Velké poděkování patří našemu 
průvodci, městu a Historické spo-
lečnosti Starý Velehrad, kteří nám 
pomohli tuto vydařenou akci finan-
covat.    

Milada Rokytová, 
Pavlína Elšíková

Masarykovo náměstí v Uherském 
Hradišti se v týdnu od 5. do 14. července 
proměnilo již pošesté v plážové centrum 
plné sportu a zábavy. Odehrávaly se zde 
zápasy v plážovém volejbalu, házené, 
pétanque a fotbalu, z neplážových akti-
vit pak ve stolním tenise a stolním fot-
bálku. Děti se mohly zapojit do soutěží 
a her v rámci dětských dnů.

Sportovní aktivity doplnil pestrý do-
provodný program pro všechny věkové 
kategorie.

Ve středu 10. července v 18:00 hodin 
zahájil herec Slováckého divadla David 
Vaculík tříhodinový pořad, ve kterém 
se střídaly soubory Cifra s cimbálovou 
muzikou Ohnica a Dolina za doprovodu 
cimbálové muziky Bálešáci. 

V pestrém programu tanečníci Doli-
ny dokázali, že si ocenění, které přivezli 
z festivalu v Litvě, skutečně zaslouží. 

V horkém letním podvečeru předvedli 
bezchybný výkon, únava z desetiden-
ního zájezdu na nic nebyla vůbec znát. 
Své vystoupení zakončili tempera-
mentním čardášem, za který by se ne-
musel stydět ani profesionální soubor.

Pozadu nezůstal samozřejmě ani 
soubor Cifra, i jeho výkon si zaslouží 
uznání a potleskem ho ocenili i divá-
ci v zaplněném provizorním hledišti. 
O úrovni obou souborů svědčí i fakt, 
že více než polovina diváků celé tři 
hodiny stála, přesto vydrželi až do 
konce. 

Závěrečný společný tanec obou 
souborů na jevišti a vyzvání k tanci 
pro přítomné diváky vytvořily krás-
nou tečku za setkáním s folklorem. 

Dík patří pořadatelům za pozvá-
ní, divákům za báječnou atmosféru 
a hlavně oběma souborům a cimbálo-
vým muzikám za krásný zážitek. 

IAP
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Akademie ZŠ Staré Město 2013
 Barevný svět, to byl název letošní školní akademie, která 

ohromila malé i velké diváky. V úmorném vedru nadšeně sle-
dovali skvělé výkony účinkujících. Světem písniček nás prove-
dl školní „Folklorní kroužek“ a „Staroměstská kapela“, složená 
ze žáků školy. S prvňáčky jsme si osvěžili abecedu, protáhli se 
s námořníky a dali si pořádnou rozcvičku se stonožkou. Pódi-
um roztančily tanečnice Waka,Waka, coutry tance, cowboys 
a „Bavlněné oko“. Náš obdiv patřil „profesionální“ lekci latin-
sko-amerických tanců v provedení páru, jehož jednu polovi-
nu tvořila naše žákyně 2. ročníku a host z Kunovic. Dozvěděli 
jsme se pravdu o „Trojské válce „ a „Perníkové chaloupce“. Dal-
ší scénka nám přiblížila, jak získat řidičský průkaz v angličtině. 
Žádný problém pod vedením zkušeného instruktora. Pěknou 

angličtinu jsme slyšeli i v anglických písničkách. Ovace sklidili 
i malí sportovci v náročném vystoupení se švihadly a lavička-
mi. S roztleskávačkami z Madagaskaru jsme si zatančili úspor-
nou verzi na známou melodii  „I like to move it“. Představili se 
i nejlepší recitátoři naší školy. Závěr akademie patřil tradičně  
9. ročníku. Děvčata zatančila „Hip-Hop“, zhlédli jsme nápadi-
tou „Plastic fashion show“. V závěrečném strhujícím vystoupe-
ní zatančila  talentovaná omladina 9. ročníku na píseň „Šejkuj 
celej školní rok“. Akademii slovem provázaly výborné recitátor-
ky -  Lucie Korvasová a Renata Šťastná. Děkujeme tímto všem 
kolegům  za profesionální nácvik a účinkujícím za vynikající 
výkony.                                       Jarmila Králová, Irena Šichová

Foto: František Horváth

Abeceda s prvňáčky Vystoupení se švihadly a lavičkami

Latinsko americké tance

Paní učitelky Jarmila Králová, Irena Šichová a ředitel Josef Jurnykl

Cowboys

Šejkuj celej školní rok
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Slovácká softbalová liga pod 
taktovkou družstev 

ZŠ Staré Město
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KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Vítězstvím v posledním turnaji softbalové ligy na kunovské 
Mlatevni  potvrdili naši žáci úspěšnou sezónu, ve které chla-
pecké družstvo získalo první místo a dívčí družstvo 5. místo, 
kdy se v posledním turnaji probojovala obě družstva do finá-
lového zápasu.

Nejlepší hráči z turnaje měli jet reprezentovat Zlínský kraj 
na republikové finále do Prahy. Díky nevyzpytatelnému povod-
ňovému počasí se družstvo nezúčastnilo. Doufejme, že i v další 
sezóně se žáci o postup úspěšně poperou.

Sestava:
chlapci – Janík Marek, Šváček Petr, Kolář Tomáš, Reinberk 

Jakub, Doseděl Ondřej, Rychlík Michal, Snopek Dalibor, Stren-
zl Petr, Duda Pavel

dívky – Phamová Sabina, Němcová Veronika, Tesaříková 
Markéta, Stehlíková Tereza, Šáchová Monika, Matoušková Klá-
ra, Snopková Kristýna, Sajblová Johanka

Mgr. Jan Zábranský

PRODEJ
VYŘAZENÝCH KNIH 

Všechny milovníky knih zve Městská knihovna 
a IC Staré Město 

v pátek 23. srpna 2013 od 9:00 hod. do 12:00 hod. 
před radnici ve Starém Městě. 

Knihy na chatu, chalupu, do vlaku nebo autobusu za 
symbolické 3,- Kč, (tři koruny české).

Určitě si vyberete. Nabízíme dětskou literaturu i knihy 
pro dospělé.

Těšíme se na Vás Milada Rokytová a Pavlína Elšíková
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Sedmý ročník „ Staroměstského dne“

 Staroměstské noviny 8/13 Staroměstské noviny 8/13

Sedmička má prý magický význam. 
V pohádkách je sedmero moří, sedme-
ro vrchů i sedm krkavců… Ale sedmý 
ročník „Staroměstského dne“ nic tako-
vého magického neobsahoval, naopak, 
byl už druhým rokem na základě do-
hody nového vedení SOŠaG ve Starém 
Městě a vedení města Staré Město sou-
částí výstavy „Zahrada Moravy“. Tato 
změna umožnila daleko širší, rozma-
nitější a zábavnější   představení  spol-
ků i samotné výstavy.

Letošní sobota 22. června 2013 na-
bídla na čtyřech základních prosto-
rách mnoho atrakcí.

Na školním hřišti byla vystavena nej-
modernější zemědělská technika. Také 
zde byl osobní automobil, na kterém 
naši hasiči ukázali, jak se dá zvládnout 
požár automobilu.

V arboretu školy se mohli návštěv-
níci podívat na farmářův dvoreček 
s domácími zvířátky, který obdivova-
ly především malé děti. Pro děti byla 
určena i projížďka na ponících po za-
hradě. Na sedláckých stáncích se pro-
dávaly regionální dobrůtky. Zajímavá 
byla i ochutnávka vín v budově školy, 
kde více jak 90 vzorků vín určitě uspo-
kojilo i náročného návštěvníka.

Na hlavním pódiu byl po dopoledním 
programu a vystoupení kouzelníka ve 
14 hodin zahájen sedmý „Staroměst-
ský den“ a výstava „Zahrada Moravy“. 
Zahájení se na pódiu zúčastnil ředitel 
SOŠaG Mgr. Bedřich Chromek, zá-
stupce ředitele SOŠaG Mgr. Martin 
Zábranský, ředitel výstavy Ing. Bohu-
mil Otáhal, senátor  Tomio Okamura, 
starosta města Staré Město Josef  Baza-
la a místostarosta Radoslav Malina.

Cimbálová muzika „Bálešáci“ zahá-
jila představování spolků a organizací. 

ností folklorní soubory Dolina a Doli-
nečka. Kroniky a další úspěchy  uká-
zaly  spolky OREL a SOKOL.

U vstupu do budovy školy si moh-
li návštěvníci zahrát šachy na velké 
šachovnici s členy šachového klubu. 
Výzbroj, proudnice a další zařízení na 
ochranu proti živlům předvedli naši 
hasiči. Oddíl Junáka umožnil návštěv-
níkům vyzkoušet šplhání po pyrami-

Mgr. Martin Zábranský, Mgr. Bedřich Chromek, Tomio Okamura, Ing. Bohu-
mil Otáhal, Radoslav Malina a Josef Bazala při zahájení výstavy.

Břišní tance předvedla skupina SVČ Klubko.
Josef Bazala, Mgr. Martin Zábranský, Mgr. Josef Jurnykl a Mgr. Iveta 
Polášková na Staroměstském dnu.

Svým pásmem  
navodila pří-
jemnou  nála-
du divákům. 
N e j m l a d š í 
skupinka Do-
linečka IV, 
tvořená malý-
mi dětmi od 4 
let, předvedla 
roztomilé pás-
mo písniček 
a říkanek. Děti 
z Dolinečky 
II při jejich 
v y s t ou p e n í 
doprovodi l i 
„Bálešáci“.

Dalším bodem byla ukázka gymnastic-
kého cvičení dětí na koberci. Cvičenci TJ 
SOKOL předvedli  náročnou sestavu, 
která se divákům líbila.

Jednota OREL ukázala ve cvičení ro-
dičů s dětmi pásmo „Co všechno jsme 
se naučili“ a pak skupina  cvičení a po-
hybových her II a I předvedla „Zábavný 
aerobik“ a „Spalo kotě v botě“.

Děti ze SVČ 
KLUBKO se předsta-
vily v celé řadě vy-
stoupení  aerobiku, 
břišního tance, dis-
co tance, HIP HOP, 
ale i vystoupení 
maminek s nejmen-
šími dětmi.  Téměř 
200 vystupujících 
předvedlo divákům 
široký záběr zájmo-
vé činnosti mládeže 
a dětí.

 Ve stáncích se 
pochlubily svou čin-
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dě beden  za pomoci lanové techniky. 
Skupina historického šermu Morrigan 
ukázala středověké oblečení, zbraně 
a bydlení. Spolek přátel slivovice dal 
ochutnat vychlazené destiláty.

Není žádným tajemstvím, že na 
území Starého Města působí téměř 
třicítka dobrovolných spolků a zájmo-
vých organizací. Letos podpoří město 
Staré Město zájmovou činnost našich 
spoluobyvatel 1,5 milionem korun 
v rámci finančních příspěvků na čin-
nost a GRANTU 2013.  Je jen škoda, že 
pouze sedm spolků využilo možnosti 
se pochlubit svojí činností a úspěchy. 
Že by snad i přes výraznou finanční
podporu města se neměly zbývající 
spolky čím pochlubit? Věřím, že v dal-
ších ročnících „Staroměstského dne“ 
svojí účastí potvrdí, že městem daro-
vané finanční prostředky na podporu
spolkového života mají opodstatnění.

Radoslav Malina, místostarosta
Foto: Zdeněk Polišenský

Šachová juniorka - pánská. Šachová juniorka - dámská.

Atmosféra Zahrady Moravy. Bálešáci a Dolinečka lV. při vystoupení.

Ukázka parkuru.
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Řeka Morava spojuje dvě vzdálená Stará Města
Řeka Morava od nepaměti proté-

ká východní Moravou přes Olomouc, 
Kroměříž, Otrokovice, Napajedla a roz-
děluje dvě sousední slovácká města na 
pravobřežní Staré Město a levobřežní 
Uherské Hradiště.

Pramen Moravy však můžeme hledat 
nedaleko Starého Města pod Sněžní-
kem v nadmořské výšce 1370,67 met-
rů. K prameni největší moravské řeky 
se putuje ze Starého Města pod Sněžní-
kem přes obec Stříbrnice (jaká náhod-
ná podoba se slováckou obcí Stříbrni-
ce) a dále po modré a červené značené 
turistické stezce. O řece Moravě je dále 
známo, že pramení na jedné z nejvyš-
ších hor v českých zemích – Králic-
kém Sněžníku (1424 m. n. m.) Jedná se 
o třetí nejvyšší pohoří v České republi-
ce, kde se nachází celkem 12 tisícovek. 
Druhou nejvyšší horou je Malý 
Sněžník (1338 m. n. m.) 

V Králickém Sněžníku leží uz-
lový bod rozvodnic tří moří (Se-
verního, Baltského a Černého 
moře) a v tomto smyslu je možno 
označit Králický Sněžník za stře-
chu Evropy. Rozvodní uzel leží 
na jižním svahu pohraniční hory 
Klepý (1145 m), která je polsky 
příznačně nazvána Trojmorski 
Wierch. Voda odtamtud odtéká 
do tří evropských moří. Morava 
měří 354 km, povodí má rozlohu 
26.658 km2, průměrný průtok 
u ústí do Dunaje je 120 m3 za 
vteřinu, ve Starém Městě a  Uher-
ském Hradišti je to přibližně 56 m3.

Z Králického Sněžníku teče Morava 
přes malé osady Horní Morava, Velká 

Morava a Dolní Mo-
rava a pak se slévá 
s potokem Malá Mo-
rava na konci stejno-
jmenné obce. „Když 
zaprší ve Starém Měs-
tě pod Sněžníkem, 
odhaduji, že voda 
z přeháňky doteče do 
Starého Města tak za 
tři dny,“ řekl pan Vla-
dimír Mohler prochá-
zející přes lávku nad 
řekou.

Řeka Morava od-
vádí většinu dešťo-
vých srážek ze sever-
ní a jižní Moravy. Slováckem protéká na 
české poměry již široký vodní tok, pod 
Děvínem na Slovensku se Morava vlévá 

do Dunaje. Tvoří také část státní hranice 
mezi Českou republikou a Slovenskem 
a také mezi Slovenskem a Rakouskem.  

Morava dokáže být 
i hodně nebezpeč-
ná, naposledy jsme 
se o tom přesvědčili 
při povodni v čer-
venci 1997, kdy jejím 
korytem protékalo 
až 900 krychlových 
metrů vody za vteři-
nu. Také na přelomu 
března a dubna 2006 
nám největší morav-
ská řeka opět připo-
mněla, že nebezpečí 
povodně nikdy není 

Soutok Moravy a Dunaje pod zříceninou hradu Děvín. Právě kolem 
proplouvá rakouská výletní loď Kaiserin Elisabeth. 

Foto: Milan Kubíček

Lodní provoz na soutoku Moravy s Baťovým kanálem v letní sezoně. 
Foto: Vladimír Kučera
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stoprocentně zažehnáno. Naštěstí voda 
zaplavila jen louky v blízkosti Moravy.

Na území Srbska na nás čeká druhé 
překvapení. Nedaleko měst 
Smederevo a Kovin se vlé-
vá do Dunaje řeka s názvem 
Velká Morava. Opět další za-
jímavost, kdy vody z bývalého 
centra Velké Moravy – Sta-
rého Města, ale také z dru-
hého centra Velkomoravské 
říše - Mikulčic, které přitekly 
Moravou a Dunajem až k sou-
toku, se smísí s vodami řeky 
Velká Morava. Tato řeka je 
pokračováním dvou toků Zá-
padní Moravy (pramení pod 
Bělehradem) a Jižní Moravy 
(pramení v blízkosti Kosova). 
Řeka Velká Morava je 185 km 

dlouhá (se Západní Moravou dokon-
ce 487 km). Leží na ní města Varvarin 
a Perečin. Povodí má rozlohu 37.444 
km2, z čehož je 1200 km2 v Bulharsku. 
Průměrný průtok při ústí do Dunaje je 
255 m3 za vteřinu.

Další název řeky Střední Morava na-
jdeme v Olomouci. Tak pojmenovali 
místní lidé  jedno z ramen Moravy. 
Stejně tak ve Veselí nad Moravou po-
jmenovali rameno řeky Nová Morava. 
Dokonce šest ramen řeky Moravy pro-
téká městem Litovel a dává mu i osobitý 
ráz a pojmenování Hanácké Benátky.  

      Největší moravskou řeku Moravu 
si oblíbili nejen turisté a příznivci plav-
by lodí, ale také rybáři, milovníci příro-
dy a fotografové. 

Milan Kubíček

Zvýšený průtok Moravy 19. května 2010 u lávky mezi Starým Měs-
tem a Uherským Hradištěm.                         Foto: Vladimír Kučera
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Krasavec naší přírody
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Vlha pestrá je výrazně zbarvený štíhlý pták velikos-
ti kosa. Je to teplomilný tažný druh, který zimu tráví 
v Africe, léto v jižní a střední Evropě. Hnízdí v koloni-
ích v hlinitých nebo písčitých stěnách, u nás pravidel-
ně na jižní Moravě, kam přilétá koncem května a odlé-
tá začátkem září. Jako hnízdo si vyhrabe noru v délce  
1 až 2 metry. Samice snáší 5 až 7 vajec. Doba inkubace je  
20 dnů a mláďata opouštějí hnízdo kolem dvacátého 

dne věku. Ná-
sledně jsou ještě 
asi 12 dnů krme-
na. Vlha se živí 
výhradně hmy-
zem, který loví 
za letu a zcela 
neobvykle jej 
utlouká o tvrdý 
předmět. V do-
bě krmení mlá-
ďat může denně 
ulovit až 250 
hmyzích jedin-
ců.

Vladimír
Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 30. srpna. Uzávěrka je 20. srpna 
2013.

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2013

Josef Trubačík, Josef Bazala, Ladislav Demko, Alexej Kislinsky, Štěpán Žilka a Petr Neuman na loňském ročníku.

Šachový klub Staré Město pořá-
dá ve dnech 9. - 17. srpna 2013 11. 
ročník mezinárodního šachového 
turnaje FIDE OPEN Staré Město 
2013. Turnaj je současně hrán jako 
Krajský přebor Zlínského kraje jed-
notlivců v praktickém šachu pro rok 
2013 v kategorii mužů, žen, juniorů 
a dorostenců. Jako každoročně se 
hraje švýcarským systémem na 10 
kol. 

Výsledky turnaje budou zaslány na 
FIDE pro zápočet ratingu a získaných 
norem. Turnaj bude zahájen v pátek 
9. srpna v 16 hodin ve Společensko-
-kulturním centru ve Starém Městě, 
slavnostní ukončení bude v sobotu 17. 
srpna v 15:30 hodin. Časový rozpis 
je přizpůsobený tomu, aby se turnaje 
mohli zúčastnit i místní šachisté, pro-
tože většina kol se hraje v odpoledních 
hodinách po zaměstnání. Dopoledne se 
hraje pouze v neděli.

Ve startovní listině prozatím najde-
me 130 účastníků z České republiky, 
Slovenska, Německa, Ruska a Ukraji-
ny. Nasazenou jedničkou bude ruský 
velmistr a předloňský vítěz Alexej Kis-
linsky, který od loňského roku repre-
zentuje Českou republiku. Zajímavostí 
turnaje je, že se v dosavadních deseti 

ročnících zatím žádnému z šachistů ne-
podařilo obhájit vítězství. 

V rámci tohoto turnaje se jako každo-
ročně bude konat doprovodná akce tur-
naje - simultánní šachové partie, kterou 
sehraje mezinárodní mistr Lukáš Klíma 
v sobotu 10. srpna od 10:00 na Masaryko-
vě náměstí v Uherském Hradišti. Kromě 
simultánky budou k dispozici i zahradní 
šachy a  příchozí diváci mohou změřit své  
síly rovněž  se členy klubu.

Pro hráče a diváky, kteří se do Staré-
ho Města nedostanou, je samozřejmostí 
internetový servis včetně online přenosu 

prvních osmi šachovnic a denně aktu-
alizovaného zpravodajství. Vše na tur-
najových stránkách www.fera.hitech.cz 
nebo stránkách oddílu ŠK Staré Město 
www.sachysm.cz.

Tímto zveme všechny příznivce ša-
chu k návštěvě turnaje. Vstup je zdar-
ma.


