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Děti poblahopřály maminkám k svátku

Děti z mateřské školy Rastislavova zahrály pohádku O Šípkové Růžence. 
Foto: Milan Kubíček

Všude kolem nás voněly šeříky. 
Foto: MK

Komise kultury Rady města Staré 
Město uspořádala slavnostní vystou-
pení dětí ke Svátku matek. Oslava se 
uskutečnila v neděli 12. května od 
14:30 hodin ve Společensko – kultur-
ním centru ve Starém Městě a zají-
mavý a velmi dobře připravený pořad 
moderoval starosta Josef Bazala.

I přes nepříznivé počasí přišlo do 
divadelního sálu více než 300 lidí, 
kteří sledovali vystoupení dětí z ma-
teřských škol Komenského, Rastisla-
vova, Za Radnicí, dále se představily 
soubory Dolinečka I a Dolinečka III, 
které doprovodily cimbálové muziky 
Rubáš a ZUŠ, nechyběli mladí muzi-
kanti a tanečnice ze základní umělecké 
školy, Orel vyslal na přehlídku dětské 
tvořivosti rodiče s dětmi, dvě skupinky 
předvedly pohybové hry a čtvrtá sku-
pinka moderní tanec. Nedělní pořad 

Dívky z tanečního oboru ZUŠ ve skladbě 
Setkání v dešti od Jiřího Pavlici. 

Foto: MK

obohatily svým představením i břiš-
ní tanečnice ze Střediska volného 
času Klubko. 

V samém úvodu se představi-
ly žákyně ZUŠ klavíristky Denisa 
Witteková a Kristýna Koželuhová, 
které zahrály čtyřručně Slovanský 
tanec č. 7 od Antonína Dvořáka. 
Většinu následujících vystoupení 
Vám přiblížíme ve fotoreportáži na 
straně 2. 

Na každé vystoupení se naši 
nejmenší pečlivě připravovali spo-
lečně se svými vedoucími a potěšili 
svým výkonem nejen maminky, ale 
i babičky, tetičky a další diváky v sá-
le.

Vstupné na koncert bylo dobro-
volné, celkem se vybralo 5.249 Kč. 
Peníze budou zaslány na dobročinné 
účely.

Milan Kubíček
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Děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí nacvičily se svými 
učitelkami vystoupení s názvem „Čumáčkování“.                     Foto: MK
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Říkanky a básničky pod názvem „Co všechno jsme se naučili“ nám před-
vedli chlapci a děvčata z Orla společně s rodiči.                         Foto: MK

Dolinečka I v samém závěru oslavy Svátku matek.                  Foto: MK

Žákyně 6. ročníku tanečního oboru ZUŠ v baletu Petra Iljiče Čajkovské-
ho Mistr a jeho loutky.                                               Foto: Milan Kubíček

Veselé tanečky v podání dětí z mateřské školy Komenského. 
Foto: Milan Kubíček

Verbíři z Dolinečky III.                                              Foto: Milan Kubíček

Dolinečka III při vystoupení.                                                       Foto: MKCimbálová muzika základní umělecké školy.           Foto: Milan Kubíček
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Ve středu 17. dubna v 9 hodin jsme na městském úřadě přivítali studenty a pedagogy z italské školy Instituto Istruzione Superiore San Benedetto 
z Latiny, která je již dlouhá léta partnerskou školou Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Členy italské delegace a jejich doprovodu 
v obřadní síni staroměstské radnice přivítal starosta Josef Bazala a seznámil je s historií i současným děním v našem městě. Během týdenního po-
bytu Italové absolvovali několik odborných exkurzí a výletů za krásami Moravy. Pravidelně nejoblíbenější částí programu je společně strávený den 
staroměstských studentů se svými italskými kamarády. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

U S N E S E N Í
ze 55. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 17. 4. 2013

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

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu nebytových 
prostor v domě č. p. 14, náměstí Hrdinů 
ve Starém  Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Pavlu Sukovitému, Staré 
Město, Sées 1978, IČ 440 20 767, doho-
dou k 30. 6. 2013.

1.2 pronájem bytové jednotky č. 109 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků  2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anežce 
Hulíkové,  bytem Mahenova 1637, Staré 
Město na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 
31. 12. 2013 a  nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc.
 pronájem bytové jednotky č. 215 v do-
mě s pečovatelskou službou, Bratří Mrš-
tíků  2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Věře Svobo-
dové,  bytem Kopánky 1728, Staré Město 

na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 31. 12. 
2013 a  nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/mě-
síc.  
 Náhradnicí pro přidělení bytové jednotky 
je paní Františka Bräuerová, bytem Popo-
vice 201.

1.3 nájem části pozemku p. č. 4560/5 
vodní plocha o výměře cca 30 m2 v loka-
litě ul.  Obilní čtvrť – Salašský potok ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve  vlastnictví ČR, právo hospoda-
řit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p.  
Brno,  Dřevařská 11, na dobu určitou – ode 
dne uzavření nájemní smlouvy do do-
končení  stavby, maximálně však na dobu 
dvou let s možností dalšího prodloužení 
a nájemné  ve výši dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen - pro 
rok 2013  Povodí Moravy stanovilo částku 
17 Kč/m2 a rok, za účelem umístění stavby 
„Oprava  místní komunikace Obilní čtvrť 
Staré Město“. 

1.4 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch města Staré Město na 
právo   umístění stavby „Oprava místní 
komunikace Obilní čtvrť Staré Město“, 
na části  pozemku p. č. 4560/5 vodní 
plocha o výměře cca 30 m2 v lokalitě ul. 
Obilní čtvrť – Salašský potok ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnictví ČR,  právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., 
se sídlem v Brně, Dřevařská. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stav-
by – umístění stavby „Oprava místní 
komunikace Obilní čtvrť Staré Město“, 
a její užívání, provádění údržby, kon-
trol a oprav, a za tím účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemek za podmínek sta-
novených ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene a v mezích a hranicích vypra-
covaného geometrického plánu, a to po 
celou dobu funkčního užívání průcho-
du.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady - výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen - pro rok 
2013 Povodí Moravy stanovilo částku 
17 Kč/m2 a rok. 

(pokračování na str. 4)
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(pokračování ze str. 3)
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2.3 zadávací podmínky nadlimitní ve-
řejné zakázky na služby na akci Kom-
plexní  zajištění údržby majetku města 
Staré Město zadávané v otevřeném říze-
ní.

2.6   zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na  stavební práce akce  
Nábřeží Staré Město – rozšíření hřbitova 
SO 07 Terénní úpravy  – část 2.1 Hrubé  
terénní úpravy.

2.7   projektovou dokumentaci akce So-
ciální buňky Rybníček.

2.8   zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce  
Sociální buňky Rybníček.

3.1   finanční příspěvek občanskému sdru-
žení Klub přátel vína Staré Město, o. s., na   
pořádání koštu vína ve výši 5.000 Kč.

3.2   finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč 
Poradenskému centru pro sluchově po-
stižené  Kroměříž, o. p. s., Kroměříž, Ve-
lehradská 625, ve kterém je začleněna 
pobočka  poradenského centra v Uher-
ském Hradišti.

II. rozhodla
2.1  o vyloučení uchazeče SUPTel 
a. s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ 
25229397  z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky Zlepšení systému  po-
vodňové služby a  preventivní protipo-
vodňové ochrany města Staré Město 
a obcí Staroměstska - varovný informač-
ní systém – nadlimitní veřejná zakázka 
na dodávky zadávaná  v otevřeném 
řízení z důvodů neprokázání splnění 
technických kvalifikačních  předpokladů 
dle § 56 odst. 3 písm. a), písm. e) zákona 
č. 137/2006 Sb.,  o veřejných  zakázkách 
dle požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Zlepšení  systému povod-
ňové služby a preventivní protipovod-
ňové ochrany města Staré Město a obcí 
Staroměstska –  varovný informační 
systém - nadlimitní veřejná zakázka na 
dodávky zadávaná v otevřeném řízení. 
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč 
PWS PLUS s. r. o., Luční  1867, 686 03 
Staré Město, IČ 28305795.

2.4  o vyloučení uchazeče - Vladimír 
Pavlica, Zenklova 291/113, PSČ 180 00 
Praha 8, 
 IČ 0087911 z účasti v zadávacím říze-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce akce Zateplení přístavby 
víceúčelové sportovní haly z důvodů ne-
prokázání splnění technických kvalifikač-
ních předpokladů dle § 56 odst. 3  písm. a) 
zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách dle požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách.

2.5  o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce  Zateplení přístavby víceúčelové spor-
tovní haly. Nejvhodnější nabídku předložil  
uchazeč Stavebniny Kodrla s. r. o., Huštěno-
vice 363, 687 03 Babice, IČ  25547453.

III. souhlasila
3.3   s použitím znaku města Staré Město 
na plakátech a propagačních materiálech 
k  příležitosti veslařských závodů konaných 
ve dnech 4. - 5. 5. 2013 v Uherském  Hra-
dišti v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4. 

IV. neschválila
3.2   žádost  o finančního příspěvek Aso-
ciaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí  v ČR, o. s., Prostějov.

V. jmenovala
2.3 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek nadlimitní veřejné zakázky na 
služby na  akci Komplexní zajištění údržby 
majetku města Staré Město zadávané v ote-
vřeném  řízení, která  provede i otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve složení: 
Ing. Aleš  Houserek, Josef Bazala, Miroslav 
Horký, Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta  
Hrušková   (náhradníci: Lenka Potrusilová, 
DiS., Radoslav Malina, Mgr. Martin  Zá-
branský,  Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek)

2.6   komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsa-
hu na  stavební práce akce Nábřeží Staré 
Město – rozšíření hřbitova SO 07 Terénní 
úpravy  – část 2.1 Hrubé terénní úpravy, 
která provede i otevírání obálek a posouze-
ní  kvalifikace ve složení: Radoslav Malina, 
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Robert Stauf-
čík,  Ing. Mar-
kéta Hrušková, 
František Vybí-
ral (náhradníci: 
Ing. Kamil Psotka, 
Miroslav  H o r k ý, 
Ing. Jan Němec, 
Jiří Obdržálek, 
Ing. Alena Pluha-
řová) 

2.8 komisi pro 
posouzení a hod-
nocení nabídek 
veřejné zakázky 
malého rozsahu 
na  stavební prá-

ce akce Sociální buňky Rybníček, která 
provede i otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace ve složení: Mgr. Martin Zá-
branský, Ing. Vladimír Kučera, Ing. Jan 
Němec, Jiří Obdržálek, Ing. Ladislav 
Vaněk (náhradníci: Ing. Kamil Psot-
ka,  Radoslav Malina, Martin Rachůnek, 
Ing. Markéta Hrušková, František Vybí-
ral)

VI. určila 
2.6   vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce akce Nábřeží Staré Město – rozšíře-
ní hřbitova SO 07 Terénní úpravy  – část 
2.1  Hrubé terénní úpravy tyto dodava-
tele: Rybárik s. r. o. Buchlovice,  RUM-
POLD UHB, s. r. o. Uherský Brod, EPS, 
s. r. o. Kunovice, OTR-KS s. r. o. Buchlo-
vice

2.8  vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce akce Sociální buňky Rybníček tyto 
dodavatele: Stavebniny Kodrla s. r. o. 
Huštěnovice, Ing. Jiří Křen – TRADIX, 
Stavaktiv s. r. o. Staré Město

VII.  vzala na vědomí
6.1  zápis z 12. zasedání sociální komise 
ze dne 10. 4. 2013.

6.2 žádost o dotaci z Ministerstva kul-
tury ČR na pořádání Velkomoravského 
koncertu  v září 2013.

VIII. uložila
1.1 odboru správy majetku a životního 
prostředí zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem nebytových prostor 
o výměře 53,5 m2 v domě č. p. 14, ná-
městí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

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
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Přijďte diskutovat na radnici ke kulatému stolu v pondělí 17. června od 17 hodin ve velkém zase-
dacím sále na radnici. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Zveme mladé lidi na radnici ke kulatému stolu

 Staroměstské noviny 6/13 Staroměstské noviny 6/13

Kulatý stůl v rámci projektu Startuje-
me – Mládí vpřed se uskuteční v pondělí 
17. června od 17 hodin ve velkém sále na 
radnici ve Starém Městě.

Město Staré Město a Středisko volné-
ho času Klubko Vás zvou na besedu, na 
které budou představeny výsledky dotaz-
níkového šetření a analýzy týkajících se 
mladých lidí ve městě.

Zajímá vás, kolik mladých lidí ve Sta-
rém Městě žije? Jak tráví volný čas? Co 
by chtěli změnit? Do čeho se chtějí zapo-
jit a pomoci? Přijďte o tom diskutovat, 
říct svůj názor, podpořit nápady mla-
dých a zeptat se zástupců radnice, jak je 
to s problémy, které mladé trápí nebo je 
ve městě vnímají.

Těší se na vás zástupci radnice  
a organizací pracujících s mladými lidmi 
ve Starém Městě. 

MH

Staroměstský den bude součástí výstavy 
Zahrada Moravy 

v sobotu 22. červn
od 14 do 16 hodin

Zastavte se také v expozici, kde se budou prezento-
vat spolky a společenské organizace ze Starého Města. 
Podrobný program výstavy Zahrada Moravy přináší-
me na straně 5.

MK

Termíny svatebních obřadů

V sobotu 8. června, 31. srpna,  
21. září, 19. října, 16. listopadu  
a 14. prosince 2013

Poděkování občanům
Děkujeme občanům Starého Města 

za dar 359.984 korun, který byl vy-
brán ve veřejné sbírce v našem městě 
v květnu a poslouží účelům, uvede-
ným v předcházejícím dopisu. 

Vyslovujeme upřímně s ujištěním, 
že se modlíme při bohoslužbách za 
všechny dárce a od Boha jim vyprošu-
jeme požehnání a stálou ochranu.

Jménem farnosti 
P. Miroslav Suchomel, farář    

Jak si chráníme životní prostředí?
V redakci nás navštívila paní z Rastislavovy ulice, která přinesla krátkou zprá-

vu, ze které citujeme: „Ulice Rastislavova byla v nedávné době zrekonstruována, 
což občané vítají s povděkem. Někteří si před svými domy vysazují a upravují 
zeleň. Ale jsou naproti tomu takoví lidé, kteří prochází ulicí a tuto zeleň kradou, 
a proto nemá cenu se nějak angažovat pro zlepšení životního prostředí a pěkné-
ho vzhledu našich domů. Ten zloděj si neuvědomuje, že to stojí nemalé finanč-
ní prostředky z vlastní kapsy. V mnoha domech jsme měli v oknech i muškáty 
a další květiny, ale po zkušenostech se zloději nemá cenu ulici zkrášlovat, když 
druzí nenechavci výzdobu ničí a kradou.“

Co si o tomto problému myslí ostatní čtenáři našich novin, třeba z jiných ulic 
Starého Města? Napište nám do redakce. Můžete poslat i fotku svého pěkně vy-
zdobeného domu či bytu. Děkujeme.

Milan Kubíček

Moudra Jana Wericha
Mějte dobrou náladu. Dobrá nála-

da vaše problémy sice nevyřeší, ale 
naštve tolik lidí kolem, že stojí za to 
si ji užít.

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, 
na kterou navlékáme malé korálky, 
taková malá štěstí. Čím jsou drob-
nější a čím je jich víc, tím je to štěstí 
větší.
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SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI
Muži a ženy ročníku 1952/1953, kte-

ří navštěvovali staroměstskou základní 
školu v letech 1959 – 1968, se sešli na 
společné oslavě v sobotu 18. května. 
Ve 13 hodin se konala mše v kostele sv. 
Michaela za živé a zemřelé šedesátníky, 
po skončení bohoslužby uctili památ-
ku zemřelých na hřbitově. V 14:30 hod. 
se konalo slavnostní přijetí na radnici 
starostou Josefem Bazalou a matrikář-
kou Janou Noskovou. K dobré pohodě 
vyhrávala cimbálová muzika Bálešáci. 
Starosta přítomné seznámil s nejnověj-
ším děním ve Starém Městě a poděko-
val všem jubilantům za účast na tomto 
setkání. Jménem ročníku 1953 krátce 
promluvil Jan Slováček a poděkoval za 
vřelé přijetí. Následoval zápis do Pamět-
ní knihy města, společný přípitek a foto-
grafování před radnicí. Z obřadní síně 
městského úřadu pak všichni odešli do 
restaurace NET v Uherském Hradišti, 
kde měli zajištěno posezení a oslavu své-
ho jubilea.                          Milan Kubíček

Jana Nosková jubilanty přivítala, potom promluvil starosta Josef Bazala a k dobré pohodě vyhráva-
la cimbálová muzika Bálešáci.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Třída 9. A u staroměstské radnice, kde proběhlo přijetí starostou města. 
Foto: Milan Kubíček

V obřadní síni na radnici se sešli muži a ženy ročníku 1952-1953. 
Foto: MK

Setkání se zúčastnilo 20 mužů a žen z třídy 9. B. 
Foto: Milan Kubíček

Bývalá třída 9. C na setkání 45 let po ukončení základní školy. 
Foto: MK 
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Z naší farnosti
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Jak u nás během 11 století přežila úcta 
ke slovanským věrozvěstům 

Když po smrti sv. Metoděje byli násilně vyhnaní jeho učedníci, nerozvinula se 
v našem prostředí řada cyrilometodějských kulturních iniciativ, jako tomu bylo 
u jižních i východních Slovanů. Ale jejich vliv u nás nebyl zapomenut či zcela po-
tlačen. Podle A. Pražáka slovanský jazyk v bohoslužbě měl „tak mohutnou nosnost, 
že se stal přímo dějinnou otázkou Čech na evropské křižovatce a podnětem k první 
stylizaci národní obrany. Tu zrodila se vlastně česká dějinná tradice, obrana národa 
a jazyka.“ Vedle toho neustalo úsilí o včlenění našeho národa do společenství křes-
ťanských národů jako rovnocenného člena s plnými právy a závazky. To lze sledo-
vat od poslední čtvrti 9. století přes knížete Bořivoje, sv. Ludmilu, sv. Václava, přes 
Boleslava I., sv. Prokopa a klášter sázavský až do potlačení slovanské bohoslužby na 
přelomu 11. a 12. století. Znovu princip slovanskosti vedle náboženského obsahu  cy-
rilometodějské myšlenky byl zdůrazněn v gotické době Karla IV. I husité se dovolá-
vali práva na českou bohoslužbu poukazem na dílo Cyrila a Metoděje.

Ke vzrůstu úcty ke sv. Cyrilu a Metoději přispělo nalezení ostatků sv. Cyrila při 
rozsáhlých vykopávkách v Římě (1572–1590), kdy jedna částka byla darována kláš-
teru v Rajhradě. Díky kardinálu Dietrichštejnovi se úcta k oběma světcům znova 
pozvolna šířila zejména na Moravě. (Velehrad, stavební i písemné památky, koste-
líky v Brně a v Olomouci, oltáře, kříže, studánky, legendy, Historia regni Bohemiae  
J. Dubravia.)  Olomoucký biskup Karel II. Lichtenštejn v r. 1676 obnovil obecné sla-
vení svátku sv. Cyrila a Metoděje, který na mnoha místech upadl v zapomenutí, šíři-
la se lidová úcta k oběma světcům.

V 19. století moravští římskokatoličtí kněží využívali cyrilometodějské myšlenky 
k národnímu probuzení a uvědomění obyvatel na Moravě. Přes snahu udržet nad-
národní charakter cyrilometodějského kultu, jubilejní roky 1863, 1869 a 1885 posí-
lily české a slovenské vlastenectví. Encyklikou Lva XIII. Grande munus z r. 1880 byl 
svátek obou bratří rozšířen na celou římskokatolickou církev. Moravský Velehrad 
se stal místem mohutných národních poutí a snah o sjednocení římskokatolických 
křesťanů s pravoslavnými (unionistické kongresy), místem prohlubování živé víry 
a sbližování Čechů a Slováků. Velké úsilí v tomto směru vyvinul ThDr. A. C. Stojan,
pozdější arcibiskup olomoucký.

Bratři Cyril a Metoděj se stali živými modely pro církev a misionáře všech dob. 
Dokázali totiž včlenit evangelium do domácí kultury a tím ji zapojili do života obec-
né církve. Právě láska ke společenství obecné církve, ať na Východě či na Západě, 
a v ní k dílčí církvi, která se u Slovanů teprve vytvářela, charakterizuje oba bratry. 
Také nám lidem 21. století adresují ekumenické pozvání k budování společenství, 
v němž by bylo možno znovu najít viditelnou jednotu, která může spočívat jedině 
v setkávání v pravdě a lásce, které nám dává Duch svatý. Proto dobře rozumíme 
prosbě sv. Cyrila: „Pane Bože, … dej, ať se tvá církev hojně rozroste, a až všechny 
shromáždíš v jednomyslnosti, učiň je lidem vyvoleným, stejně smýšlejícím o pravé 
tvé víře a správném vyznání a vdechni jim do srdce slovo své nauky!“ 

Vzpomínka na 
Rostislava Sochorce

Pietní vzpomínka na významného 
rodáka ze Starého Města Dr. Ing. Rosti-
slava Sochorce, který zemřel 13. května 
1948, se uskutečnila v neděli 12. května 
v kostele sv. Michaela. Na svého otce 
zavzpomínal Ing. Rostislav Sochorec, 
potom promluvil Ing. Kamil Psotka. 
Obřadu se zúčastnily i dvě dcery ze-
mřelého, další příbuzní a veřejnost.

FI

Kytici květů k hrobu Dr. Ing. Rostislava So-
chorce položil Ing. Kamil Psotka (na snímku 
vpředu) a syn Ing. Rostislav Sochorec. 

Foto: František Ingr

První svaté přijímání 
V neděli 2. června v 8 hodin se bude 

konat v naší farnosti první svaté při-
jímání dětí, které je každoročně slav-
ností celé farní obce. Chlapci a děvčata 
se se svými rodiči připravovali dlou-
hodobě a my je podpořme modlitbou, 
aby jejich snaha a touha k přijetí Pána 
neuhasínala a žila v jejich duších a ro-
dinách i během dospívání a dospělosti. 

Tuto neděli po mši svaté pak všichni 
i s dětmi vyjdeme v průvodu do města 
do ul. Sées ke dvěma provizorním oltáří-
kům, kde bude vzdána úcta Božímu Tělu 
(slavnost Těla a Krve je 30. května).  

Dětem i pedagogům se blíží konec 
školního roku a vytoužené prázdniny. 
Všichni jsme toto těšení prožili nebo 
prožíváme. Ale jak při práci, učení i při 
oddechu, také při svých pochybnostech 
a pochybeních budeme stále milováni 
naším Bohem, na to nezapomínejme. 

-SV-

Rodiče pochopí a teologové budou shovívaví, 
protože tajemství dětské víry se otvírá zcela nečekaně, když zničehonic  uslyším „ve 
jménu Otce i Syna i Ducha zlatého“. Kdo má děti, ví, jaký výkon dá aktivita aspoň 
vzdáleně zvaná společná modlitba. Zanechat hrátek, televize, dožmoulat sousto, ne-
tahat sestřičku za nohu, ztišit se a … konečně se začít modlit. A v dětské hlavičce to 
přemýšlí dál: Víš, proč se při mši sv. modlíme – neboť Ty jsi sprchovaný, Ježíši Kris-
te? Nebo u vyprávění o stvoření člověka se hlásek zeptá… fakt byla Eva stvořena ze 
žebřa? Nebo to se velice líbila hláška, která je z jiné hlavičky, ale nedoporučuji užívat 
v hodině v náboženství, že děti učí paní kafetetka. Ale já pevně věřím, že v nebi mají 
rádi děti i jejich bezelstný humor.

-SV-
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   červen 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

KRESBY A BÁSEŇ

 Staroměstské noviny 6/13 Staroměstské noviny 6/13

datum čas představení sk. místo

1. Sobota 19:00 Nora L Uh. Hradiště

3. Pondělí 19:00 Oskar a růžová paní Uh. Hradiště

5. Středa 19:00 Nora výjimečně středa, náhradní za duben D Uh. Hradiště

6. Čtvrtek 18:00 Oleannaderniéra MS Uh. Hradiště

6. Čtvrtek 19:00 Popel a pálenka Q Uh. Hradiště

7. Pátek 10:00 Nájemníci veřejná generální zkouška VG Uh. Hradiště

8. Sobota 19:00 Nájemníci premiéra P Uh. Hradiště

9. Neděle 19:00 Letní jízda s Haraficou Uh. Hradiště

10. Pondělí 10:00 Nájemníci Sen. Uh. Hradiště

10. Pondělí 19:00 Nájemníci Y Uh. Hradiště

11. Úterý 10:00 Nájemníci Sen. 2 Uh. Hradiště

12. Středa 10:00 Višňový sad š Uh. Hradiště

13. Čtvrtek 19:00 Nájemníci K Uh. Hradiště

14. Pátek 10:00 Jak důležité je ho mít... š Uh. Hradiště

15. Sobota 19:00 Nora R Uh. Hradiště

17. Pondělí 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště

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

19. Středa 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

20. Čtvrtek 19:00 Nájemníci J Uh. Hradiště

21. Pátek 19:00 Kdyby tisíc klarinetů Uh. Hradiště

22. Sobota 19:00 Nájemníci A Uh. Hradiště

23. Neděle 19:00 Nájemníci H Uh. Hradiště

26. Středa 19:00 Jak důležité je ho mít...finální smršť, derniéra Uh. Hradiště

27. Čtvrtek 19:00 Kdyby tisíc klarinetů finální smršť Uh. Hradiště

28. Pátek 19:00 Donaha! finální smršť, derniéra Uh. Hradiště

29. Sobota 19:00 Popel a pálenka finální smršť Uh. Hradiště

30. Neděle 19:00 Cikáni jdou do nebe finální smršť, 50. repríza Uh. Hradiště 

Kresba: Jindra Pelková

Kresba: Jindra Pelková

Všem milovníkům poezie přiná-
šíme báseň Vítězslava Hálka dopl-
něnou kresbami staroměstské vý-
tvarnice Jindry Pelkové.

MK

Tak často mně to připadá,
že když přivinu Tě k sobě,
žes kvůli mně zde na světě

a já že kvůli Tobě.

Není to snadné světem jít
a nezabloudit v scestí,

leč štěstí v světě největší,
být druhu svému k štěstí.

A má-li král svou korunu,
bůh má-li svoje nebe,

a má-li ptáček jarní háj,
mám já panenko, Tebe.

Vítězslav Hálek
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cSpolečensko – kulturní centrum

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

www.skcsm.cz

PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ 
„ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO“

Již po deváté se odehrál ve středu 15. května ve společensko 
- kulturním centru originální staroměstský obřad pasování 
chlapců a dívek základní školy na rytíře „Řádu čtenářského.“ 

Za asistence krále Knihoslava (nemocného místostarostu Ra-
doslava Malinu letos nahradil člen kulturní komise Bc. Robert 
Januška), princezny Knihoslavy (knihovnice Pavlína Elšíková) 
a vedoucí knihovny Milady Rokytové byli žáčci 1. tříd v pří-
tomnosti svých učitelek pasování za čtenáře městské knihovny. 
Příjemné odpoledne zpestřila nejslavnější česká pohádka Pyš-
ná princezna na motivy pohádky Boženy Němcové.

Obřad sledoval starosta Josef Bazala, ředitel školy Mgr. Jo-
sef Jurnykl a zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová.

Milan Kubíček

Král Knihoslav (Bc. Robert Januška) pasuje žáky 1. tříd za rytíře „Řádu 
čtenářského.“ Asistuje princezna Knihoslava (Pavlína Elšíková) a dárky 
dětem rozdávají herci z pohádky Pyšná princezna. Foto: Milan Kubíček

Čtvrtek 30. května
KONCERT ZUŠ
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Neděle 9. června 
GALERIE SVČ KLUBKO 
závěrečná přehlídka činnosti
Začátek: 15:00 hod.
Vstup zdarma 

Sobota 29. června
MINTON CUP
Badmintonový turnaj rekreačních hráčů - čtyřhra
Začátek: 9:00 hod.
 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

 Staroměstské noviny 6/13 Staroměstské noviny 6/13

Děti z 1. tříd divákům v sále předvedly říkanky na jednotlivá pís-
menka abecedy.                                                                     Foto: MK

Starosta Josef Bazala ocenil učitelky 1. tříd květinou – růží. Na 
snímku zleva učitelky: Mgr. Jitka Trnčáková, Mgr. Barbora Haklo-
vá, Mgr. Ivana Buršová a asistentka Monika Křivánková. 

Foto: Milan Kubíček

Dívky z tanečního oboru ZUŠ ve skladbě Setkání v dešti od Jiří-
ho Pavlici při oslavě Svátku matek v neděli 12. května v SKC. 

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

PROGRAM NA ČERVEN 2013
  SVČ KLUBKO

STAROMĚSTSKÝ KOMÁR
Soutěž leteckých modelářů – házení házedel.
Místo: Staroměstské louky. Více informací na samostatných 
plakátcích a na www.klubkosm.cz

TVOŘIVÁ DÍLNA – JAPONSKÁ KVĚTINA KANZASHI
4. 6. úterý 17:00 – 19:00 hod.
Na dnešní dílně si vyzkoušíme, jak se tvoří látkové japon-
ské květiny zvané tsumami kanzashi. Jsou skvělé jako brože 
na sako či kabelku, na sponku do vlasů či jako dekorace do 
bytu.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky.

DEN DĚTÍ – Putování s Cyrilem a Metodějem
SVČ Klubko ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uher-
ském Hradišti Vás zvou:
2. 6. neděle 14:00 – 17:00 hod.
Místo: zahrada Památníku Velké Moravy
Přijďte strávit netradiční odpoledne plné zábavných úkolů 
a soutěží s aktuálním tématem blížícího se výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Cena: 20,- Kč/za dítě (vstup do Památníku dle ceníku mu-
zea)
V PŘÍPADĚ DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ!

GALERIE – prezentace kroužků SVČ Klubko 
9. 6. neděle od 16:00 hod.
Místo: Společensko-kulturní centrum Staré Město
Závěrečné vystoupení kroužků za školní rok 2012/2013, vý-
stavka výrobků z rukodělných kroužků a fotografií z činnosti
SVČ Klubko.
Vstupné dobrovolné.

V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO DNE 
22. 6. sobota
Hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků.
Bližší informace na samostatných plakátech.

DEN BEZ ÚRAZU  
25. 6. ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti
V úterý dopoledne proběhne v Uherském Hradišti akce Den 
bez úrazu, která je určena dětem a široké veřejnosti. Účastní-
ci se na akci dozvědí, jak správně pečovat o jízdní kolo a zá-
roveň o své zdraví. Projdou testem zručnosti při jízdě na kole 
a vyzkoušejí si první pomoc. Srdečně vás zveme na dopo-
ledne plné her a zábavy. Více na stránkách www.cevzabka.
xf.cz.

 Staroměstské noviny 6/13 Staroměstské noviny 6/13

AKCÍ GALERIE KONČÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKŮ.
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK KONČÍ 28. 6. 2013.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA DALŠÍCH AKCÍCH, TÁBORECH A V NO-
VÉM ŠKOLNÍM ROCE.

   RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

KURZ MANIPULACE S NOVOROZENCI
3. 6. pondělí 9:00 – 12:00 hod.
Vhodné pro nastávající maminky i maminky s malými dět-
mi.
S sebou: přezůvky a panenku s hadrovým tělem.

HRANÍ S MIMINKY
4. 6. čtvrtek 13:00 - 15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
10. 6. pondělí  9:00 - 11:00 hod.
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
11. 6. úterý 13:30 – 14:30 hod.
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
18. 6. úterý 13:00 - 15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
24. 6. pondělí  9:00 - 11:00 hod.
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
25. 6. úterý 13:30 – 14:30 hod.
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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Rekonstrukce silnice
Od 26. dubna 2003 začala ve Starém 

Městě rekonstrukce silnice I/50 v Hradišť-
ské ulici ve směru od hlavní světelné kři-
žovatky u radnice k Zerzavici a pracovníci 
firmy Strabag odfrézovali starý povrch
vozovky také na části náměstí Hrdinů a ve 
Velkomoravské ulici. Od června pak po-
kračovala oprava druhé poloviny mostu 
přes Baťův kanál.

Staroměšťané jsou nejvíce 
pro Evropskou unii

Ve dnech 13. a 14. června 2003 se konalo 
referendum o přistoupení České republiky 
k Evropské unii. Z celkového počtu hlasů 
bylo 85,71 % voličů pro vstup do Evropské 
unie a 14,29 % proti vstupu. Občané Staré-
ho Města patřili k těm  v České republice, 
kteří jsou nejvíce pro Evropu.

Fotbalisté hráli o pohár 
starosty

Ve dnech 31. května a 1. června 2003 
se sešli na Širůchu účastníci v pořadí již 3. 
ročníku turnaje „O pohár starosty Starého 
Města.“ Přijeli mladí fotbalisté nejen z Čes-
ké republiky, ale také z Maďarska a Sloven-
ska.

Žabí koncerty na Čerťáku
Během období páření dovedou žáby 

na Čerťáku vytvořit ohlušující kvákající 
sbor. Přesvědčili jsme se o tom v období 
od 15. dubna do 15. května 2003. Někte-
ré žáby mají v repertoáru až 28 různých 
zvuků, obvyklým počtem bývá jen asi pět. 
Volání samců žab má upoutat pozornost 
samic a přimět je k páření. Některé žáby 
svůj normální hlas „kva-kva“ či „brekeke“ 
zesilují až stonásobně pomocí zvláštních 
rezonančních vaků, jež se jim nadouvají od 
koutků čelisti. Při klidných nocích se hlas 
zamilovaných žabáků nesl až do vzdále-
nosti 800 metrů.

Sparta Praha na Širůchu
Pořadatelka fotbalového klubu 1. FC 

Synot paní Růžena Pašková, která nosila 
pořadatelskou vestu s číslem 1, měla při 
utkání se Spartou Praha  u hlavního vcho-
du na stadion hodně práce. Na Širůch při-
šlo rekordních 6.066 diváků.

Orlovnu zahalilo lešení
V sobotu 31. května 2003 bylo postave-

no lešení u budovy Orlovny. Na staveništi 
jsme přistihli Stanislava Číhala, Zbyňka 
Doležala, Josefa Bazalu, Ing. Františka 
Šímu a Ing. Josefa Trňáka.

Milan Kubíček, kronikář města

STALO SE 
PŘED DESETI LETY
Pietní akt k 68. výročí osvobození 

Starého Města
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Letošní oslava 68. výročí osvoboze-
ní Starého Města se uskutečnila v úterý 
30. dubna v 17 hodin 
u památníku v Hra-
dišťské ulici. Zúčast-
nilo se celkem 42 
staroměstských ob-
čanů, dětí a mládeže. 
S hlavním proslovem 
vystoupil starosta 
Josef Bazala, báseň 
přednesla Adéla 
Kuntová, žákyně 7. D 
místní základní ško-
ly. Kytici k památ-
níku položila nejen 
delegace zastupitelů 
města Josef Bazala, 
Ing. Ladislav Vaněk a Mgr. Martin Zá-
branský, ale i zástupci Českého svazu 
bojovníků za svobodu, KSČM, Soko-
la a Orla. Čestnou stráž u památníku  



Společná fotografie účastníků pietního aktu.                                                     Foto: Milan Kubíček

Kytici červených karafiátů položila delegace Zastupitelstva města Staré
Město. Na snímku zleva Ing. Ladislav Vaněk, Josef Bazala a Mgr. Mar-
tin Zábranský.                                                          Foto: Milan Kubíček

drželi mladí skauti. Pietní akt byl zakon-
čen českou státní hymnou.

Potom odjela delegace k pomníku na 
Potmělůčce, kde byla položena kytice kvě-
tů na památku pěti zastřelených rukojmí.

Milan Kubíček

S hlavním proslovem vystoupil starosta Josef 
Bazala, báseň přednesla Adéla Kuntová. 

Foto: Milan Kubíček

V nacistických věznicích, koncentračních 
táborech a na frontách druhé světové války 
padli, byli popraveni nebo umučeni naši spo-
luobčané.                                        Foto: MK
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Výr velký má rozpětí křídel 170 cm

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na červen
 O svatém Fortunátu  (1. červen) kapka 
deště má cenu dukátu.
 Na Boží tělo jaký den, takové počasí po 
celý týden.
 Jaký čas bude na svatého Medarda, ta-
kový bude čtyřicet dní pořád.
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, 
jak začnem kositi.
 Svatý Vít dává trávě pít.
 Červen mokrý a studený, bývají žně 
vždy zkaženy.
 Je-li červen mírný, bude v prosinci 
mráz silný.
 Nekuká-li kukačka před svatým Ja-
nem, bude neúrodný rok.
 Je-li od Petra až po Vavřince parno, 
bývá v zimě dlouho studeno.

EM

Uprostřed davu se stává slaboch superma-
nem.

Dokud co v hrnci, přátelé u stolu.

Krutá pravda. Ze všech, které milujeme, 
nakonec zůstane nejvěrnější ošetřovatelka na 
oddělení dlouhodobě nemocných.

Kdo nemá osla, nemusí se starat o seno.

Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků.

Nedovol minulosti, aby ti ničila budoucnost.

Často zapomínáme, že lidé s nimiž musíme 
žít, také musí žít s námi.

Na lidské hlouposti se dá vždycky nejvíce vydělat.

Kdo vidí nebe ve vodě, vidí ryby na stromě.

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je 
může postihnout hloupá náhoda.

Výr velký je noční pták. Je největší žijící sovou. Často se mu přezdívá král noci. 
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Už jste někdy viděli v přírodě výra 
velkého? Většina z nás se s touto nád-
hernou sovou v přírodě nikdy nesetká, 
můžeme ji ale vidět v zoologických za-
hradách, případně v záchranných stani-
cích, kde hodní lidé léčí zraněné ptáky. 

Výr velký se přes den skrývá ve ska-
lách nebo na starých stromech, večer 
vylétá lovit do otevřené krajiny. Rozpětí 
křídel má 170 cm, váží přibližně 3 kg, 

obě pohlaví vypadají stejně, přičemž je 
samice zřetelně větší. Výr má velké a krás-
né oranžové oči a nápadně vztyčená pera 
kolem uší. Hnízdí většinou v dubnu. Na  
2 – 3 vejcích sedí samice 35 dnů, potravou 
ji zásobuje samec. Výr létá velmi potichu, 
střídá mávavý let s plachtivým. V zajetí se 
dožívá vysokého věku, a pokud žije pár 
v souladu, odchová v kleci každoročně 
mláďata.

Milan Kubíček

Opět po roce vykvetly tulipány. Po dobu dvou 
až třech týdnů ozdobily nejednu zahrádku. 

Foto: Milan Kubíček

Fotopostřehy

ZE ŽIVOTA
Miluji zácpy na dálnici. Majitelé 

trabantů a mercedesů jsou si rovni. 
A nedej Bože, kdyby přišel průjem.

Josef Fousek
DEBATA V HOSPŮDCE

Baví se dva čtyřicátníci u pivečka 
v hospůdce U Mikešů.„Romane, jaký 
je největší rozdíl mezi manželkou 
a milenkou?“ Petr odpoví: „Asi tak 
15 až 20 kilogramů. Někteří muži již 
nepoužívají oslovení manželka, ale 
tlustá kamarádka.“

CHCEŠ BÝT OBLÍBENÝ?
Všechno, čím někdo vyniká, zís-

kává mu nepřátele. Člověk musí být 
zcela průměrný, pak je oblíben.

Wilde 
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Jako první odjela na vyhlídkovou plavbu loď Pannonia. 
Foto: Milan Kubíček
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PLAVEBNÍ SEZONA VE STAROMĚSTSKÉM PŘÍSTAVU ZAHÁJENA

Ve středu 1. května ve 14 hodin 
byla zahájena plavební sezona 
ve staroměstském přístavu. Slav-
nostní úvod se uskutečnil přímo 
na lodi Havaj. Starosta Josef Ba-
zala po krátkém proslovu sym-
bolickým klíčem odemknul vody 
Baťova kanálu.

Výletní lodě Pannonia I a Pannonia 
II vypluly směrem k Huštěnovicím 
a výletní loď Havaj se vydala k plaveb-
ní komoře Baťova kanálu a dále plula 
směrem ke kunovskému jezu. 

V samotném přístavu bylo po celé 
odpoledne slyšet hudební produkci 
country a bluegrassové kapely Amal-
gam, návštěvníci se mohli těšit na rybí 
speciality, když v nabídce byl nejen 
kapr, ale i tolstolobik a pstruh. V re-
stauraci, jejíž kapacita je 130 osob, se 
v současnosti čepuje pivo značky Rych-
tář a Svijanský máz za 28 Kč, široká je 

Starosta Josef Bazala při symbolickém odemykání vody Baťova kanálu ve staroměstském pří-
stavu. 

Foto: MK

Výletní lodě Pannonia I, Pannonia II a Havaj odpluly, v přístavu zůsta-
la jen menší plavidla.                                             Foto: Milan Kubíček

i nabídka nealkoholických nápojů. Další 
praktické informace o plavidlech, mož-
nosti půjčení lodí i nejbližším aktuálním 

programu v přístavu si můžete najít na 
www.lode-hausboty.cz

Milan Kubíček  

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030
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CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE A EVROPA – 1150 LET 
OD PŘÍCHODU SOLUŇSKÝCH BRATŘÍ NA VELKOU MORAVU
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Mezinárodní vědecká konference na 
téma Cyrilometodějská misie a Evro-
pa – 1150 let od příchodu soluňských 
bratří na Velkou Moravu se uskutečnila 
ve dnech 13. - 15. května na Velehradě 
ve Slovanském sále Stojanova gymná-
zia. Sešli se zde archeologové, historici, 
intelektuálové z České republiky, Slo-
venska a dalších zemí.

V programu byly také přednášky 
pro veřejnost v několika městech Zlín-
ského kraje. Například doc. Mgr. Jaro-
slav Šebek, Ph. D přednášel v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
na téma Slovanští věrozvěstové a Vele-
hrad v proudech moderní doby.  V aule  
Arcibiskupského gymnázia v Kromě-
říži se hovořilo na téma Proměny cy-
rilometodějské tradice ve 20. století 
aneb národ, církev, strana? Ve středu 
15. května odjeli účastníci konferen-
ce do Uherského Hradiště na Sadskou 

Expozice v Památníku Velké Moravy se těšila velkému zájmu pří-
tomných.                                                                                Foto: MK

Součástí expozice jsou i Velkomoravané v historickém oblečení. 
Foto: Milan Kubíček

Účastníci mezinárodní vědecké inference byli s přijetím v Památníku 
Velké Moravy velmi spokojeni.                             Foto: Milan Kubíček

Docent Luděk Galuška přivítal člena Rady 
Zlínského kraje Ing. Ladislava Kryštofa. 

Foto: MK

Starosta Josef Bazala a radní Ing. Kamil 
Psotka hovoří s PhDr. Blankou Rašticovou 
ze Slováckého muzea Uherské Hradiště. 

Foto: MK

výšinu a v podvečer 
byli všichni vřele 
přivítání starostou 
Josefem Bazalou 
v Památníku Velké 
Moravy. Šest desítek 
účastníků konferen-
ce přijel pozdravit 
i člen Rady Zlínské-
ho kraje Ing. Ladi-
slav Kryštof. Příto-
men byl i starosta 
Uherského Hradiště 
Květoslav Tichavský 
a starostka Kunovic 
Ing. Ivana Majíčko-
vá, ředitel Slovácké-
ho muzea PhDr. Ivo 
Frolec a další vzácní 
hosté. 

Hlavním garan-
tem programu v Památníku Velké Mo-
ravy byl dlouholetý vedoucí archeologic-
kých výzkumů na území Starého Města 
Doc. PhDr. Luděk Galuška CSc., který 
komentoval promítnutý film o historii
Velké Moravy a potom všechny přítomné 
provedl po expozici Památníku.

Účastníci mezinárodní vědecké konfe-
rence poděkovali starostovi města Josefu 
Bazalovi a všem členům Zastupitelstva 
města Staré Město za vřelé přijetí a po-
hoštění. O dobrou pohodu po dobu jejich 
přítomnosti v Památníku se postarala 
cimbálová muzika Bálešáci, občerstvení 
zajistil kolektiv šéfkuchaře Radka Juřeny
z jídelny Za Radnicí.

Milan Kubíček
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Úspěšné tažení mladých přírodovědců ZŠ Staré Město 
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Pořádající jednota Vizovice pozvala 
milovníky turistiky všech věkových ka-
tegorií na župní akci „Jarní putování“, 
které se uskutečnilo v sobotu 13. dubna 
2013. Výzvu přijaly jednoty Drnovice, 
Staré Město, Valašské Klobouky a Zlín, 
které zde měly své zástupce. Vizovičtí 
Orli připravili čtyři trasy, krásnou pří-
rodou. Staroměšťané se rozdělili na dvě 
skupiny. První skupina si vybrala nejdelší 
22 km dlouhou trasu, kde byla zapotřebí 
nejen mapa, ale i kompas. Druhá skupina 
prošla nejkratší trasu 5,5 km pro rodiče 
s dětmi, protože ji absolvovala s kočár-
kem s 11 měsíční Alžbětkou.   

Počasí bylo sice aprílové, ale všichni 
své trasy zvládli bez problémů. Podle 

  TURISTICKÝ POCHOD

Účastníci „Jarního putování“ ve Vizovicích.                    Foto: DZ

Jaro je již pravidelně ve znamení okres-
ních kol Biologické olympiády kategorie 
C (8.- 9. ročník) a kategorie D (6.- 7. roč-
ník). Obě kategorie probíhají vzhledem 
k organizační náročnosti odděleně. Starší 
kategorii pořádá DDM v Uherském Bro-
dě, mladší kategorie se koná o něco poz-
ději na uherskohradišťském gymnáziu. 

Ve středu před velikonočními prázd-
ninami jsme se žáky naší školy odjeli na 
okresní kolo Biologické olympiády do 
Uherského Brodu. Tradičně dobře připra-
vená soutěž v příjemném prostředí Domu 
dětí a mládeže patří mezi nejnáročnější 
a vědomostně nejkomplexnější, kterou si 
mohou žáci základní školy vyzkoušet. Se-
stává se z pěti položek – vstupního úko-
lu, teoretického testu, poznávání rostlin, 
poznávání živočichů a laboratorní práce. 
Vše je obodováno a jen vysoký zisk bodů 
ve všech pěti částech skýtá pro účastní-
ky možnost se dobře umístit. Na prvních 
místech mnohdy rozhoduje nepatrný roz-
díl jednoho či dvou bodů. Naši školu letos 
reprezentovali Jaromír Talák z 9. A a Ště-
pánka Andrýsová z 9. C. A byla to právě 
Štěpánka, která po loňském nepostupo-
vém 3. místě si letos možnost účastnit se 

PRODEJNA CBA KOUŘÍMOVÁ MARIE 
CHYSTÁ DÁRKY DĚTEM !

Přijďte se svými dětmi na nákup do prodejny 
ve Slavomírově ulici a vyzvedněte si los. 

V SOBOTU 1. ČERVNA, 
kdy je svátek Mezinárodní den dětí, 
budou losy taženy a výhry rozdány.

První cena je koloběžka, 
další ceny jsou fotbalové míče, diáře, 

kreslící potřeby a další věcné ceny. 
Navíc každé dítě, které přijde tento den na 

prodejnu,
dostane dárek - lízátko.

 Těšíme se na Vás!                                              MK

jednoduché mapy naše 
skupina postupně dorazi-
la k pěti stanovištím, kde 
děti musely splnit různé 
úkoly, aby mohly pokra-
čovat dál. Do cíle, který 
byl na Orlovně jsme do-
razili unaveni, ale spoko-
jeni. Tady nás čekalo malé 
pohoštění a vyhodnocení.

Vizovičtí Orli se svého 
úkolu zhostili na jednič-
ku. Za to jim patří velké 
poděkování.

Dagmar Zálešáková,
starostka jednoty  

Staré Město

krajského kola už nenechala vzít a celkově 
zvítězila před dalšími 38 mladými přírodo-
vědci našeho okresu. 

V úterý 9. dubna 2013 se na uherskohra-
dišťském gymnáziu sešlo 38 nejúspěšněj-
ších řešitelů Biologické olympiády kategorie 
D, aby zde změřili své znalosti v okresním 
kole této velmi náročné soutěže. I zde jsme 
měli svá „želízka v ohni“. A musíme říci, že 
určitě nezklamala. Josef Juřička ze 7. D ob-
sadil velmi pěkné 6. místo a Eva Miléřová 
ze 6. B dokonce nádherné 2. místo. Svými 

znalostmi tak předčila mnoho starších sou-
peřů ze sedmého ročníku. Bohužel je kate-
gorie D nepostupová a soutěž pro tyto žáky 
končí právě okresním kolem. Vydrží-li její 
zájem o přírodopis i nadále, má velkou šan-
ci se za 2-3 roky podívat i o stupínek výše 
a vyzkoušet si krajské finále, stejně jako le-
tos Štěpánka. 

Velmi dobré výsledky našich žáků vedli 
k tomu, že v součtu umístění v obou kate-
goriích jsme se letos stali nejúspěšnější ško-
lou Biologické olympiády v okrese Uherské 
Hradiště. Nutno dodat, že letošní olympiáda 
byla vzhledem k opožděnému jaru výrazně 
náročnější oproti předchozím ročníkům, 
zvláště pak rostlinná část. Zajistit živé pří-

rodniny k poznávání byl takřka nadlid-
ský výkon. Ale i teoretické znalosti, které 
museli letos soutěžící mít, byly daleko za 
hranicí náplně hodin přírodopisu na zá-
kladních školách. Ale nad tím by se měli 
zamyslet samotní autoři této soutěže.

A co teď? Po přijímacích zkouškách 
ještě trochu „potrénujeme“, doplníme pár 
vědomostí a 10. května pojedeme zku-
sit štěstí do zoologické zahrady ve Zlíně 
- Lešné, která hostí účastníky krajského 
finále. Takže držte Štěpánce palce i pěsti,
aby dopadla co nejlépe!

ZŠ

Úspěch v okresním kole
V úterý dne 9. dubna proběhlo na naší 

škole okresní kolo soutěže v informatice.  
Zúčastnili se ho nejlepší žáci 11 škol. Naši 
školu reprezentovali žáci z 9. C: Barbo-
ra Maňáková, Denisa Hradilová, David 
Pavlica a Vojtěch Giesl. Byla to vyrovna-
ná čtveřice, která si to v okresním kole 
pořádně rozdala. Vojta přišel sice na po-
slední chvilku, ale předvedl skvělý výkon. 
Jeho nejlepší teoretické znalosti ho posu-
nuly na první místo. Denisa skončila na 
7. – 8. místě, Barbora a David na 9. – 11. 
místě. Všem blahopřejeme.

Mgr. Jana Slančíková

Úspěšné řešitelky biologické olympiády Štěpán-
ka Andrýsová a Eva Miléřová.            Foto: ZŠ 

Vojtěch Giesl byl nejlepší z žáků 11 základ-
ních škol, kteří se zúčastnili soutěže v infor-
matice.                                                Foto: JS
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Rej čarodějnic v MŠ Rastislavova
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Poslední den měsíce dubna se nese 
v čarodějném duchu. Mateřská škola 
Rastislavova se připra-
vovala už od začátku 
měsíce, kdy jsme vyhlá-
sili soutěž pro rodiče 
a děti „O nejstrašnější 
čarodějnici.“ Celý měsíc 
se plnil vstup do mateř-
ské školy krásnými vý-
tvory, které rodiče a dě-
ti malovali a vyráběli. 
V úterý 30. dubna toto 
výtvarné tvoření vy-
vrcholilo REJEM ČA-
RODĚJNIC. Do škol-
ky přišlo plno malých 
čarodějů a čarodějnic. 
I paní učitelky a paní uklízečky „při-
létly na koštětech.“

Také si myslíte, že každý člověk je na-
hraditelný?

(Eva 48 let)
V některých případech to neplatí. Tře-
ba v případě herečky Heleny Růžičkové. 
Ona byla takový originál, že ji pořád ni-
kdo nenahradil, i když v lednu uplynulo 
již devět let od její smrti.
Když se navracím z módní přehlídky, 
vždy si broukám píseň pánů Voskovce 
a Wericha „Je to pravda odvěká, šaty 
dělaj člověka, kdo je nemá, ať od lidí 
pranic nečeká…“ Je to tak?

(Tomáš 24 let)
Tato píseň nemá žádnou platnost v sau-
ně, na nudistické pláži či v erotickém sa-
lonu.
Jak se Vám líbí různé soutěže MISS, se 
kterými se roztrhl pytel?

(Adéla 22 let)
Všiml jsem si, že pánské obecenstvo 
na soutěžích MISS se ponejvíce skládá 
z abonentů na viagru.
Jsem tak smutná. Hoďte do placu ně-
jaký kameňák!

(dotaz u baru, dívka asi 20 let)
Šutr.
Víte, který je největší adrenalinový 
sport?

(Radek 19 let)
Nevím jak v tvém případě, ale u mě ran-
ní pohled do zrcadla.
Jestlipak víte, co mají společného Sta-
ré Město a ukrajinský Užgorod?

(Šerif, dotaz e-mailem)
V obou případech to byla vesnice a teď to 
je už górod.
Můj Ruda celou noc hrozně chrápe, 
mlaská a chrčí. Budí mě, i když si leh-
nu na otoman v kuchyni. Je chrápání 
důvod k rozvodu?

(Božka asi 50 let)
Ano, ale jen tehdy, pokud chrápe s jinou.
Co si myslíte o všeobecné sprostotě 
kolem nás. Vulgárně se mluví na ve-
řejnosti, ve školách, dokonce i děti 
v mateřské školce si sprostě nadávaly. 
A nikomu to nevadí….

(Zdeňka 62 let)
Přibývající vulgarismy kolem nás signa-
lizují ubývání inspirace a peněz.

Milan Kubíček

Celý den děti soutěžily, létaly na koš-
tětech, lovily hady v čarodějné láhvi, bě-

haly v sedmimílových botách, naučily se 
nové písničky o čarodějnicích a kouzel-

né zaříkadlo.
Nakonec jsme společ-

ně odměnily děti, které 
přinesly čarodějnice 
a všichni chlapci a děv-
čata dostali sladkou 
odměnu a čarodějnický 
průkaz. Kouzelný den 
se nám povedl a děti 
i paní učitelky odchá-
zely domů spokojené, 
že spolu zažily něco no-
vého a hezkého. 

Milena Ulmannová

Do mateřské školy Rastislavova přišlo 30. dubna plno malých čarodějů a čarodějnic.     Foto: MŠ

Kouzelný den se nám ve školce povedl.                              Foto: MŠ

Také paní učitelky přilétly na koštětech.                             Foto: MŠ
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Česko - francouzské setkání nejen s eTwinningem

Chlapci a děvčata ze Základní školy Staré Město se v Praze setkali s delegací žáků a studentů z partnerské školy z francouzského města Gencay. 
Foto: VK
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Do eTwinningových projektů se 
Základní škola Staré Město za-
pojila před třemi lety se snahou 
motivovat žáky k  výuce anglic-
kého jazyka. K jazykům si žáci 
musí umět najít cestu a také při-
jít na to, že se v dnešním světě bez 
znalostí cizích jazyků neobejdou. 
A právě tuto skutečnost si chlap-
ci a děvčata vyzkoušeli na dvou-
denním setkání, které proběhlo 
v Praze s partnerskou školou 
z francouzského města Gençay. 

Již tři roky spolupracujeme se ško-
lou Collège Jean Jaurès na různých 
projektech a možnost osobního se-
tkání byla pro obě strany velmi pou-
tavá. Po společné domluvě jsme se 
dohodli, že naše první setkání pro-
běhne v Praze ve dnech 8. - 9. dub-
na. Den D nadešel.  Cesta vlakem se 
nesla v očekávání, jací jen ti Fran-
couzi budou. Přece jen jsme věděli, 
že padesátičlenná  skupina nových 
kamarádů bude značně v převaze 
v porovnání s naší malou skupinkou 
sedmnácti žáků.

První „okoukání“ proběhlo ihned 
po příjezdu na hotel a dopadlo velmi 

pozitivně. Žáci si spolu vyměnili pár 
anglických slovíček a počáteční obavy 
z dorozumívání se v angličtině začaly 
pomalu ustupovat. Po ubytování jsme 
vyrazili do „víru velkoměsta“. Když na 
orloji odbila  2. hodina, vydali jsme se 
s Francouzi na prohlídku centra Pra-
hy. Jelikož hlavním cílem setkání bylo 
probudit v žácích snahu domluvit se 
a hlavně se nebát mluvit, vždy když se 
naskytla jakákoliv situace ke společné 
konverzaci, všichni se navzájem pod-
porovali a tvořili různé otázky. Žáci 
své nové kamarády znali doposud jen 
z projektů a dopisování, a proto, když 
se s nimi setkali tváří v tvář, velmi je 
zajímalo,  jestli se jim v Praze líbí, jak 
dlouho jim trvala cesta… 

Dotazů bylo mnoho a bylo zajíma-
vé pozorovat obě strany, jak se snaží. 
Když někdo nevěděl nějaké slovíčko, 
vždy mu přišli na pomoc druzí a dali 
hlavy dohromady.

Po večeři následoval společný pro-
gram, jehož cílem bylo bližší sezná-
mení obou skupinek žáků. Pro děti 
jsme připravili večerní hru Big Bingo, 
ve které měli za úkol zjistit o svých ka-
marádech co nejvíce informací. Každý 
žák obdržel pracovní list s otázkami 

typu „Najdi někoho kdo…“ – kdo 
má dvě sestry, rád lyžuje, nemá rád 
zimu, jezdí do školy autobusem. Žáci 
se obcházeli navzájem, tvořili nejen 
otázky a odpovědi v anglickém ja-
zyce, ale procvičili si také spelování 
francouzských jmen. Závěr hry byl 
ve znamení prezentace, kdy žáci na 
základně získaných informací před-
stavili svého kamaráda. Večer jsme 
zakončili velmi příjemně, a to pře-
dáním dárků, ze kterých měli všich-
ni velkou radost.

Druhý den se obě skupinky při-
vítaly na společné snídani, kde žáci, 
stále naplněni zážitky z předešlého 
dne, mohli pokračovat v konverzaci. 
Poté jsme se vydali za krásami Praž-
ského hradu a naše putování jsme 
zakončili v okouzlující Zlaté uličce, 
která nás svou atmosférou vrátila 
o několik století zpět. V odpoled-
ních hodinách jsme se na Malé Stra-
ně rozloučili s našimi přáteli. Žáci 
si už bez ostychu a plni sebedůvěry 
dokázali domluvit skupinkové foce-
ní s francouzskými kamarády. Plni 
nezapomenutelných dojmů jsme se 
vydali na cestu zpět.

Bc. Vendula Karafiátová
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Tradiční návštěva studentů z italské Latiny

Studenti z Itálie byli s pobytem ve Starém Městě velmi spokojeni.                                                                                                                        Foto: IA
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V úterý 16. dubna jsme jako každo-
ročně přivítali studenty a pedagogy naší 
italské partnerské školy Istituto Istruzi-
one Superiore San Benedetto z Latiny.

I v letošním roce byl pro hosty při-
praven zajímavý a bohatý program. 

Během týdenního pobytu absolvova-

li několik odborných exkurzí a výletů za 
krásami Moravy. Pravidelně nejoblíbe-
nější částí programu je společně strávený 
den našich žáků s italskými kamarády. 
Završením celého týdne byla pondělní 
společná slavnostní večeře, na které se se-
šli všichni, kteří se zapojili do organizace 

celé akce. 
Usměvavé tváře mladých Italů při 

loučení 23. dubna prozrazovaly, že 
opouštějí Staré Město spokojeni a plni 
nezapomenutelných zážitků. 

Mgr. Ivana Andrýsková
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Ochotníci TJ Sokol představili hru Podhorský penzion
Ochotnické divadlo TJ Sokol Staré 

Město uvedlo v sobotu 4. května v 19 
hodin ve společensko - kulturním cen-
tru (sokolovně) premiéru lehce načer-
nalé komedie Podhorský penzion v režii 
Jiřího Horsáka.

Premiéra se odehrála před zaplně-
ným sálem. Na začátku představení 
vzdali herci i diváci poctu minutou ticha 
v loňském roce zesnulé režisérce Marii 
Hrabcové.

Potom již všichni přítomní s velkým 
zájmem sledovali příběh dvou rozhá-
daných snoubenců a jedné velké sázky. 
Situační humor plný proměn a překva-
pení. A na konci nechybělo samozřej-
mě rozuzlení. Pro někoho happy end, 
pro někoho nečekaný závazek na celý 
život. Diváci se vesměs velmi dobře ba-
vili. V hlavních rolích jsme viděli Lukáše 
Martináka (Šimon), Dagmar Malinovou 

(Hedvika), Jaroslava Strnada (Leošek) 
a Pavlínu Hájkovou (Regina).

Poděkování za předvedený výkon za-
slouží i další herci: Jaroslav Hájek (Ples-
ník), Květoslava Pavlíčková (Barbora), 
Eva Blažíčková (Magda), Iveta Šilerová 
(Vendula), Marie Esenderová (Nitková), 
Radmila Uličná (Kytková), Olga Anto-
šová (Rybka), Ondřej Jurkovský (Pepa). 
Divadelní představení by se nemohlo 
uskutečnit bez obětavé práce technické-
ho personálu. Kulisy měl na starosti Ja-
roslav Hájek, kostýmy Anna Hudáková, 
ozvučení Miroslav Novák, alternace Pa-
vel Kirka a hodně se také během před-
stavení činila nápověda Anna Uličná. 
Nakonec vše dobře dopadlo pod vede-
ním režiséra Jiřího Horsáka.

Hercům poděkoval za předvedený 
výkon starosta Josef Bazala, který kaž-

Na snímku zleva Regina (Pavlína Hájková), Hedvika (Dagmar Malinová), Šimon (Lukáš Marti-
nák) a Leošek (Jaroslav Strnad).                                                                       Foto: Milan Kubíček
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Majitel penzionu Plesník (Jaroslav Hájek) a jeho dcera Barbora (Kvě-
toslava Pavlíčková).                                               Foto: Milan Kubíček

Zleva Kytková (Radmila Uličná) 
a Nitková (Marie Esenderová). 

Foto: MK

Návštěvnice penzionu Nitková 
(Marie Esenderová) a majitel 
penzionu Plesník (Jaroslav Há-
jek).              Foto: Milan Kubíček

dé ženě v souboru přinesl květinu a pro 
všechny ochotníky ještě přidal velký dár-
kový koš a obloženou mísu. „Bylo to velmi 
pěkné představení, všichni herci zaslou-
ží poděkování, že se 
dlouhé týdny scházeli 
a nacvičili hru, kterou 
předvedli svým spo-
luobčanům. Přeji jim 
ještě mnoho vydaře-
ných repríz,“ sdělila 
po skončení premiéry 
Jana Nosková.

Soubor ochotnic-
kého divadla TJ Sokol 
poděkoval autorovi 
Lumíru Kubátkovi, 
který svolil k produk-
ci jeho hry bez náro-
ku autorských práv. 
Diváci jsou srdečně 

zváni i na další představení, o jejichž 
termínech budeme včas informovat.

Milan Kubíček

Plesník se chystá na cestu a před svým odjezdem si vybírá zástupkyni. 
Foto: Milan Kubíček
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DALŠÍ ÚSPĚCHY TANEČNIC Z KLUBKA 
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Tanečnice ze Střediska volného času Klubko získaly další úspěchy na soutěžích.
Foto: JB

Každý rok se v jarních měsících 
koná mnoho tanečních soutěží, kte-
rých se účastní i taneční kroužky ze 
Střediska volného času Klubko Staré 
Město První soutěží, na kterou se ta-
nečnice přihlásily, byla soutěž taneč-
ních skupin Groups v Otrokovicích 
v sobotu 13. dubna. Tuto akci již 
několik let organizuje sdružení Děti 
fitness aneb sportem proti drogám,
a to jak v aerobiku, tak v různých 
stylech tance. Soutěžit zde můžeme 
opravdu v mnoha kategoriích, např. 
disco, street dance, originální slow, 
cheerleaders, orientální tance, lidové 
tance, country, mažoretky atd. Svou 
kategorii mají dokonce i handika-
povaní. Dále si můžeme zasoutěžit 
v soutěži „O pohár“, která je určena 

jednotlivcům a malým skupinám (2 
– 3 účastníci). 

Letos se tedy do Otrokovic roz-
jely kroužky Hip Hopu, Břišních 
tanců – pokročilé tanečnice, a dvě 
malé skupiny do soutěže „O Pohár“ 
z kroužku Břišních tanců - mírně 
pokročilé tanečnice, který pracuje 
v Buchlovicích. Kroužek Hip Hopu 
se představil s choreografií pod ná-
zvem „Souboj plný lásky aneb kdo 
s koho“, pokročilé břišní tanečni-
ce tančily s křídly a závoji, mírně 
pokročilé slečny měly připraveny 
choreografie s názvy „Orio“ a „Bol-
lywood“. Soutěžit se rozhodla i jed-
na z našich vedoucích Jarmila Ma-
ňáková, která předvedla skladbu 
„Pirát“. 

Výsledky tohoto tanečního klá-

ní nás opravdu potěšily. 
Pokročilé břišní tanečni-
ce se umístily v katerorii 
Orientální tance (10 a ví-
ce let) na 6. místě v kon-
kurenci 11 týmů. Krou-
žek Hip Hopu se umístil 
v kategorii Street dance 
(11 – 13 let) na 3. mís-
tě. V soutěži „O Pohár“ 
Orient (do 11 let) se duo 
Nikola Fialíková a Leona 
Trampotová umístilo na 
3. – 4. místě a duo Marie 
Anna Stejskalová a Bar-
bora Březinová získalo  

1. místo a vyhrálo pohár. Jarmila 
Maňáková si vytančila svým sólovým 
tancem 2. místo v kategorii O Pohár 
Orient (12 a více let).

Tímto umístěním si všechny naše 
tanečnice zajistily postup do finá-
le, které se bude konat v Praze (pro 
kategorii Street dance) a v Holešově 
(po kategorii Orient). 

Gratulujeme děvčatům k těmto 
krásným úspěchům, děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší organiza-
ce a přejeme mnoho úspěchů nejen 
ve finále, ale i v dalších soutěžích,
které je ještě čekají.

Jana Březinová

Břišní tanečnice z Klubka se představily při vystoupení k Svátku ma-
tek v neděli 12. května ve Společensko –kulturním centru ve Starém 
Městě.                                                                     Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva duo Marie Anna Stejskalová a Barbora Březinová, které získalo 1. místo a pohár. 
Foto: JB
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Na snímku členové výstavního výboru Luděk Vávra (zleva), Dalimil 
Vrána, Ing. Ivan Hulcký, Virginio Sigismondi a Radek Fryšták, který 
výstavu vín zahájil. 

Foto: Milan Kubíček

Čtvrtý ročník výstavy vín se opět vydařil

Na koštu se potkali bývalí spolužáci Luděk Galuška a Antonín Zajíc. 
Foto: Milan Kubíček
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Také letos se uskutečnil v pořadí již čtvrtý roč-
ník výstavy vín ve Starém Městě. Milovníci dobré-
ho vínka se sešli v sobotu 11. května po 16 hodině 
v obou sálech Společensko - kulturního centra ve 
Starém Městě.

„Degustace a hodnocení vín proběhlo v pondělí  
6. května. Garantem hodnocení byl pan Josef Bi-
čan. Bylo hodnoceno celkem 599 vzorků, z toho 375 
bílých vín, 185 červených vín, 30 rosé a 9 přírodně 
sladkých výběrových vín,“ sdělil člen výstavního vý-
boru Luděk Vávra. 

Nutno poznamenat, že vyhodnocení vítězů bylo 
provedeno pouze z odrůd, kde bylo vystaveno nej-
méně pět vzorků. Nejvíce vzorků dodali vinaři ze 

K dobré pohodě zahrála cimbálová muzika Mladí Burčáci. 
Foto: Milan Kubíček

V kulturním programu vystoupili mladí tanečníci slováckého verbuň-
ku z folklorního souboru Dolinečka. Pořad moderoval Josef Bazala. 

Foto: Milan Kubíček

V JEDNOTLIVÝCH ODRŮDÁCH BYLO 
VYHODNOCENO

JAKO NEJLEPŠÍCH I SEDM STAROMĚŠŤANŮ 

Batůšek – Přikryl Ryzlink rýnský 2012 VzH,
 19,3 b.
Batůšek – Přikryl Tramín červený 2009 VzH,
 18,8 b.
Jaroslav Vávra Hibernal 2012 PS, 18,8 b.
Luděk Vávra Modrý Portugal 2011 PS, 18,8 b.
J. K. R. Fryštákovi Svatovavřinecké 2011 PS, 
 18,9 b.
Luděk Vávra Cabernet Moravia
 + Zweigeltrebe 2011 PS, 18,6 b.
Ing. František Hulcký André 2011, 18,7 b.
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Na snímku vpředu s keramickou plaketou šampion výstavy z bílých vín 
Stanislav Pištěk z Ořechova (Sylvánské zelené 2011) a zástupce Vinař-
ství Jakubík  Zlechov, který převzal ocenění za šampiona výstavy z vý-
běrových vín (Sauvignon 2011).                            Foto: Milan Kubíček

Červené víno ochutnali manželé Anna a Bohumil Frydrychovští. 
Foto: Milan Kubíček

Starého Města (120), dále Boršice (37), Polešovice 
(29), Jalubí (24), Tupesy (23), Popovice (21), Mařa-
tice (19) , Vážany (19). Nechyběly vzorky z oblasti 
Znojma a jižní Moravy, například Velké Bílovice, 
Brumovice, Velké Pavlovice, Kobylí, Velké Němči-
ce.

Šampionem výstavy z bílých vín se stal Stanislav 
Pištěk z Ořechova, Sylvánské zelené 2011 VzH, šam-
pionem výstavy z červených vín byl vyhodnocen 
Ivo Blahuš z Jalubí, Dornfelder 20123 PS a do třetice 
šampionem výstavy z výběrových vín je Vinařství 
Jakubík a. s. Zlechov, Sauvignon 2011 VzB. Ceny 

Besídka v KMŠ Za Radnicí
Ve čtvrtek 2. května připravili naši nejmenší 

maminkám, u příležitosti jejich svátku, hezké 
odpoledne. Svými tanečky, básničkami i písnič-
kami jim poděkovali za jejich každodenní sta-
rost a lásku, kterou dětem dávají. Překvapením 

bylo přáníčko s kytičkou, které děti samy pro 
maminky vyrobily a samozřejmě nechyběla ani 
velká pusa. Na závěr čekalo na maminky malé 
občerstvení.

Vítězslava Černá

šampionům předal a následující kulturní program 
moderoval starosta Josef Bazala.

Ze staroměstských vinařů odevzdal nejvíce vzorků 
Dalimil Vrána (23), Ing. Ivan Hulcký (12), Virginio 
Sigismondi (12), Luděk Vávra (12), Radek Fryšták 
(9).

K dobré pohodě vyhrávala cimbálová muzika Mla-
dí Burčáci, v kulturním programu vystoupili taneč-
níci slováckého verbuňku ze souboru Dolinečka. 

Milan Kubíček
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Šachisté „A“ týmu obsadili šesté místo
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Konečná tabulka 1. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Šach. klub Karviná “A“ 9 0 2 27 53.0 33
2. ŠK Cais. RHEA Třebíč “A“ 7 1 3 22 48.0 27
3. SK Slavia Orlová “A“ 6 3 2 21 51.5 31
4. ŠK Duras BVK Brno “A“ 6 1 4 19 44.5 24
5. Slavia Kroměříž “A“ 5 1 5 16 47.0 28
6. ŠK Staré Město “A“ 5 1 5 16 44.5 25
7. ŠK Zlín “A“ 4 2 5 14 45.0 31
8. Beskydská šach.škola“B“ 4 2 5 14 43.5 23
9. Tatran Litovel “B“ 4 2 5 14 39.5 25
10. A64 PROCLIENT Gryg. “B“ 4 2 5 14 39.5 24
11. ŠK Gordic Jihlava 1 4 6 7 39.5 22
12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 1 1 9 4 32.5 13

Konečná tabulka krajského přeboru
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Slavia Kroměříž C 8 1 2 25 55.5 43
2. TJ Sokol Hošťálková A 8 1 2 25 54.0 37
3. ŠK Zbrojovka Vsetín A 8 1 2 25 51.5 34
4. ŠK Zlín C 7 1 3 22 47.0 32
5. SK Boršice A 6 1 4 19 49.5 35
6. CHESSMONT Rož. p.R. A 6 1 4 19 49.0 33
7. ŠK Zlínterm Zlín A 2 5 4 11 40.5 19
8. ŠK Staré Město D 3 1 7 10 37.5 19
9. ŠK Staré Město E 3 1 7 10 37.0 21
10. TJ Sokol Franco. Lhota A 3 0 8 9 38.0 20
11. TJ Gumárny Zubří 2 2 7 8 35.5 22
12. ŠK Holešov A 2 1 8 7 33.0 15

S napětím očekávané poslední kolo I. ligy bylo na pořadu  
21. dubna a naše „A“ mužstvo zajíždělo na horkou půdu do 
Karviné, kde se utkalo s již jistým vítězem l. ligy, a tak se 
spekulovalo, zda domácí postaví nejsilnější sestavu, nebo 
dají příležitost i některým svým náhradníkům. Naštěstí 
skutečně domácí celek svoji sestavu zkompletoval i s někte-
rými náhradníky, což dávalo šanci našim hráčům bodovat 
v tomto zápase a tím si zachránit prvoligovou příslušnost 
i pro další sezónu. Po dramatickém boji se nakonec štěstí 
přiklonilo ke staroměstským barvám a po výhře 5-3 hoši 
obsadili celkové 6. místo. Vyhrál Petr Bažant st., Petr Ka-
pusta a Jarek Buráň, remízu přidali Pavel Zpěvák, Honza 
Sosna, Jarek Sháněl a Vojta Dobeš.

Do extraligy postupuje Karviná, do 2. ligy sestupují po-
slední tři mužstva.

Neděle 21. dubna byla i v krajském přeboru dnem zá-
věrečného kola, ale obě naše mužstva se s letošní sezónou 
rozloučila prohrou. 

„D“ mužstvo poměřilo své síly ve Zlíně s místním „C“ 
družstvem, ale po šňůře předchozích porážek nakonec i zde 
nedokázalo bodovat a prohrálo nejtěsnějším výsledkem  
3,5 - 4,5. Remizovali Honza Horsák, Michal Staufčík, Petr 
Partyš, Milan Rachůnek,Jenda Šmíd st., Igor Štefanko a Va-
šek Lapčík. 

„E“ družstvo v domácím prostředí nestačilo na silný celek 
Hošťálkové a prohrálo 2,5 - 5,5. Vyhrála Jana Zpěváková, 
remízu přidali Jožka Knotek, Martina Fusková a Pavel Ně-
mec. 

Vítězem se stal celek Kroměříže, do nižší soutěže sestupu-
jí poslední dvě mužstva.

Milan Rachůnek

Fotbalisté TJ Jiskra suverénně v čele soutěže
Po celou neděli 12. května pršelo 

a bylo to znát i na stavu fotbalového 
hřiště na Rybníčku. Přesto se utká-
ní Staré Město – Částkov odehrálo 
v původním termínu a hrstka nej-
věrnějších diváků poprvé zatles-
kala suverénnímu střelci Ondřeji 
Hastíkovi již v 9. minutě, kdy na-
pálil přesně mezi tyče částkovského 
brankáře Andrýska. Do konce prv-
ního poločasu již další branka ne-
padla, přesto se schylovalo k další 
kanonádě v průběhu druhého po-
ločasu. Jejím strůjcem byl domácí 
Pavel Vlček, který vsítil dvě branky 
ze hry a jednu z pokutového kopu 
v 85. minutě. Pavel Vlček byl také 
vyhlášen nejlepším hráčem utkání 
společně s částkovským Radimem 
Řezníčkem. Jiskra si po tomto ví-
tězství upevnila svou suverénní po-
zici v čele tabulky okresní soutěže, 

Fotbalové utkání na Rybníčku. Fotbalisté Jiskry zde prohráli pouze jeden zápas. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

kterou po neúplném 20. kole vedla 
s 53 body (skóre 77:17) s náskokem 
18 bodů na druhý Jarošov.

Naše poděkování patří celému fot-
balovému kolektivu a zvláště Ondřeji 

Hastíkovi, který po 20. kole vsítil 
31 branek a je suverénním králem 
střelců okresní soutěže. Přijďte naše 
fotbalisty povzbudit na Rybníček!

Milan Kubíček
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Staroměstská škola ovládla okresní kolo soutěže v Sudoku

Úspěšní účastníci okresního kola základních škol v Sudoku.                                              Foto: ZŠ

Přesně v den svátku, 22. dubna, děti popřály Zemi k svátku papírovou 
kytičkou. 

Foto: VH

Ve čtvrtek 9. května se na Zá-
kladní škole UNESCO v Uher-
ském Hradišti konalo okresní 
kolo základních škol v Sudoku. 
Sourozenci Psotkovi nedali ni-
komu šanci a oba ve svých ka-
tegoriích zvítězili. V katego-
rii A Standa ze VI. C, jeho  
sestra Kristýna z IX. B v kategorii  
B. Dále se na 3. místě v této ka-
tegorii umístila Andrea Šatavová 
z 8. D a na 5. místě Natálie Ná-
plavová z 9. B. Blahopřejeme.

ZŠ
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Den Země oslavili v MŠ Komenského několikrát
Ve čtvrtek 18. dubna celá mateřská škola 

navštívila společnost REC Group, kde se v za-
jímavé přednášce děti seznámily, jak mají tří-
dit odpad. Součástí návštěvy byla i prohlídka 
celého areálu vláčkem, kde děti viděly, jak se 
odpad dále zpracovává. Přesně v den svátku 
22. dubna děti popřály Zemi k svátku papí-
rovou kytičkou. Ve čtvrtek 25. dubna chlapci 
a děvčata potěšili písničkou, tanečky a dáreč-
kem babičky v domě s pečovatelskou službou. 
Dne 30. dubna děti nejprve zazpívaly a zatan-
čily, a potom pomohly ozdobit březovou máj-
ku klientům Ústavu sociální péče ve Starém 
Městě.

Věra Hanslianová

Divadelní studio Y. T.
V úterý 4. června vystoupí Divadelní studio Y. T. 

(Středisko volného času Klubko) v 10 hodin na Ma-
sarykově náměsti v Uherském Hradišti na Jarmarku 
vědy a umění. Jste srdečně zváni.                            EK

V zajímavé přednášce se děti učily třídit odpad.                                     Foto: VH

Špetka humoru
Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl ber-

nardýn. „Zbláznil jste se?“, rozčilují se muži zákona na 
vedle sedícího muže. „Já za to nemůžu, stopoval jsem 
a tento jediný mi zastavil:“

Chcete co nejrychleji skončit s kouřením? Zapalte si 
u benzínové pumpy!

PI
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V neděli 28. dubna v 15 hodin uspo-
řádala W – móda paní Jitky Wilimové 
módní přehlídku, která byla určena 
nejen pro ženy a dívky, ale i pro muže, 
děti či seniory. Na začátku módní pře-
hlídky přítomné v sále přivítaly mode-
rátorky Veronika Kaštánková a Adéla 

Chrástková, které je seznámily s celým 
programem. Hned první polovina za-
čala malým překvapením pro dobro-
volnici z publika. Paní Věra Stejska-
lová, která se přihlásila, sice nemohla 
sledovat první část přehlídky, ale byla 
ji nabídnuta celková proměna vizáže.  

Paní se dostala pod profesionální ruce 
kadeřnice Hany Šustrové, kosmetičky 
Daniely Strakové a Jitka Wilimová paní 
Stejskalovou oblékla. Vše zcela zdarma 
jako pozornost od paní Wilimové. To byl 
tedy úvod módní přehlídky. O dalším 
průběhu vydařené akce nás informovala 
jedna z moderátorek Veronika Kaštán-
ková. 

„Celá první polovina přehlídky byla 
v duchu jara. Viděli jsme jarní halenky, 
různé typy kalhot a sukní, ale také bundy 
a saka. Všechno bylo doladěno bižuterií, 
šátky a kabelkami. Nelze opomenout, že 
tentokrát mezi modelkami byli i mode-
lové. Dva muži velmi příjemně zpestřili 
celé odpoledne a z mola odcházeli vždy 
s bouřlivým potleskem. Mezi modelka-
mi bylo i šest velmi šikovných a trpěli-
vých dětí, které byly moc roztomilé. Po 
ukázce jarních trendů se představil první 
host paní Wilimové, a to paní Alena Háj-
ková, která nám představila nejnovější 
kočárky. Mohli jsme vidět trojkombinaci 
českého výrobce Patron Bohemia, dále 
jsme si prohlédli kočárek značky Teuto-
nie, Firkon Balance, Casual play S4, ale 
jako raritu jsme viděli kočárek Inglesina, 
což je kočárek italské výroby zdobený 
kamínky šperkaře Swarovski a je pouze 
jeden z pěti kusů, který byl dovezen do 
České republiky. Viděli jsme také novin-
ky mezi golfovými kočárky a malé mo-
delky se nám prošly po mole s  kočárky 
pro panenky.  Paní Hájková nám připra-
vila krásnou podívanou a vedle kočár-
ků a autosedaček u ní můžete zakoupit 
i jídelní židle, postýlky, oblečky pro mi-
minka a různé další. To vše nabízí již 

déle než pět let v ka-
menné prodejně na  
Brněnské ulici 1435 
ve Starém Městě 
nebo na e-shopu 
w w w. k o c a r k y l a -
land.cz Ještě před 
přestávkou se nám 
všichni předvedli 
v módě pyžamové.  
Modelky nám uká-
zaly pyžama bavlně-
ná a taky velmi pří-
jemná viskózová,“ 
sdělila usměvavá 
Veronika Kaštán-
ková.

Paní Wilimová však neváhala a na-
bídla své zboží ke koupi i ve stánku 
před vstupem do sálu. Tyto stánky 
měli možnost diváci navštívit o pře-
stávce. Další stánek obsadil Jaroslav 
Strnad se zdravou výživou. Účastní-
kům módní přehlídky nabídl potravi-
ny doporučené výživovým poradcem 
Petrem Havlíčkem, zelené potraviny 
značky Energy a spoustu jiných zdra-

Sympatické moderátorky Adéla Chrástková 
(vlevo) a Veronika Kaštánková. 

Foto: Soňa Vavřiníková

V divadelním sále SKC se sešly především dívky a ženy. Ale i muži ne-
chyběli a měli se na co dívat.                                  Foto: Milan Kubíček

Jak se vám líbí Anna Sikorová?
Foto: MK

Petra Bidmanová nabídla šperky z chirur-
gické oceli.                    Foto: Milan Kubíček
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vých dobrůtek. Nechyběl ani stánek 
Petry Bidmanové, která každoročně 
nabízí šperky z chirurgické oceli. Kdo 
si chtěl zakoupit něco u paní Bidma-
nové a zaváhal, tak ji najde v Nádraž-
ní ulici v Uherském Hradišti – salón 
Chick. Krásný stánek plný dárkových 
předmětů, dekorací a květin měla paní 
Markéta Nevrlová, která má své květi-
nářství vedle známého staroměstského 
papírnictví na náměstí Hrdinů.

„Po přestávce nám moderátorky při-
vedly ukázat paní, která podstoupila 
proměnu od profesionálních vizážis-
tek. Opravdu jí to moc slušelo. Módní 
přehlídka pokračovala v duchu léta. 
Představil se druhý host, a to paní 
Anna Frydrychovská, která má pro-
dejničku Anisport naproti benzinové 
pumpy Shell. Celá její ukázková móda 
začala větou: „Rádi si pochutnáte na 
dobrém jídle a určitě máte rádi kva-
litní, ale zároveň funkční a praktické 
věci. Dnes vám na modelech značek 
Didriksons 1913, Craft a Progress uká-
žeme, jak spojit design s funkčností.“ 
K vidění bylo outdorové oblečení – tri-
ka, bundy, pánské šortky, kalhoty, šaty 
na ramínka, propínací šaty a dámské 
kraťasy. Z módy bikové to byly cyk-
listické sukně, trika, cyklonátělní-
ky, dětské elastické trika a kalhoty, 
trojkombinační multidres a dámské  
cyklokalhoty. Paní Frydrychovská 
nám nabídla i runningové oblečení ur-
čené na běh a fitness aktivity. Opravdu
kvalitní zboží paní Anny Frydrychov-

ské splňuje veškeré 
parametry k daným 
sportům. Modely 
byly z materiálů leh-
kých, prodyšných, 
voděodolných, vě-
truodolných, s anti-
pachovou ochranou, 
odolné vůči UV zá-
ření a s chladivým 
efektem. V případě 
aktivního způsobu 
života doporučuje-
me navštívit obchod 
Anisport paní Anny 

Frydrychovské. Po ukázce sportovní-
ho oblečení jsme se s ukázkou letních 
modelů natěšili na sluníčko a relax 
u vody. Krásné barevné šaty, nátělníč-
ky a sukýnky nás opravdu navnadily 
na teplo. Letošními módnimi trendy 
jsou totiž živé pastelové barvy, pud-
rové barvy, proužky, květované vzory, 
soví ornamenty, ale hlavně pohodlí. 
Po závěrečné promenádě nám byla 
představena vizážistka Hana Šustro-
vá, která pracuje s vlasovou kosmeti-
kou značky Wella, můžete ji navštívit 
na Mariánském náměstí v Uherském 
Hradišti nad Kvítkem. Hana Šustro-
vá krásně upravila a načesala všechny 
organizátory módní přehlídky. Líčení 
obstarala paní Daniela Straková, která 
pracuje s kosmetikou značky Biodroga 
a veškeré služby poskytuje u autobu-
sového nádraží v Uherském Hradišti,  
Obchodní ulici,“ řekla po skončení 

módní přehlídky Veronika Kaštánko-
vá.

Na molo byla pozvána i hlavní orga-
nizátorka celého odpoledne paní Jitka 
Wilimová. Těmto třem ženám a mode-
rátorkám byly předány květiny navá-
zané od paní Markéty Nevrlové. Tímto 
ale přehlídka neskončila. Všechny mo-
dely byly nabídnuty divačkám a jako 
poděkovaní za účast byla od paní Fry-
drychovské a paní Wilimové připrave-
na 20% sleva na předváděné modely. 
Kdo nepřišel, neviděl a popřípadě ne-
zakoupil, mohl jen litovat. Odpoledne 
bylo velmi příjemné a jak organizátoři, 
tak diváci navodili opravdu odpočin-
kovou a velmi oddychovou atmosféru. 
Všem, kteří se na módní přehlídce po-
díleli, patří velké poděkování.   

Milan Kubíček

Modelky měly letos velmi příjemnou společnost. Na staroměstské přehlídkové molo nastoupili 
i dva sympatičtí muži. A ohlas byl veliký!                                                   Foto: Soňa Vavřiníková

Vzdušné, lehké a velmi slušivé letní šaty.         Foto: Soňa Vavřiníková

Jaroslav Strnad připravil nabídku zdravé výži-
vy.                                     Foto: Milan Kubíček
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Soutěž tanečníků slováckého verbuňku

Děvčice ze souboru Dolina při vystoupení v kulturním programu. 
Foto: Milan Kubíček
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V sobotu 18. května přišlo do 
Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě mnoho milovníků 
folkloru a zvláště tance slovácký 
verbuňk. Velmi jsme byli zvěda-
ví, jaká bude letošní účast verbířů, 
když loni se přihlásil rekordní po-
čet 22 tanečníků. Nakonec soutěži-
lo 12 chlapců i zralých mužů: Mar-
tin Pěcha z Kunovic, Lukáš Uherek 
z Kněžpole, Petr Pěcha z Kunovic, 
Patrik Matušina z Mařatic, Franti-
šek Silný z Huštěnovic, David Šin-
derbal z Velehradu, Jakub Jordán 
z Vések, Antonín Žmola z Kněž-
pole, Michal Kmenta z Brankovic, 
Aleš Rada z Mařatic, Ondřej Neva-
řil z Velehradu a Ondřej Bazala ze 
Starého Města. Pořad moderoval 

Verbíři si společně zazpívali a zatančili před začátkem soutěže. 
Foto: Milan Kubíček

Moderátor Josef Bazala (vlevo) a předseda po-
roty Jan Maděrič při vyhlášení výsledků soutě-
že.                                                      Foto: MK

Ondřej Bazala z Doliny se nejvíce líbil divá-
kům.                                               Foto: MK

Vítěz soutěže Aleš Rada ze souboru Dolina. 
Foto: Milan Kubíček

Josef Bazala, tanečníky doprová-
zela cimbálová muzika Bálešáci 
a v kulturním programu vystoupil 
soubor Dolina.

Vítězem se stal Aleš Rada z Do-
liny, který 18. května slavil jednič-
kový den. Mezi prvními třemi se 
umístil již jedenáctkrát, své posled-
ní pomyslné vystoupení na stupně 
nejlepších završil prvním místem. 
Druhý byl Antonín Žmola z Kněž-
pole a třetí skončil František Silný 
z Huštěnovic. Dalšími postupující-
mi na Mezinárodní folklorní festi-
val ve Strážnici jsou Ondřej Bazala 
(získal také cenu diváků), Petr Pě-
cha a Ondřej Nevařil. 

Milan Kubíček
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Závody motocyklů ve Starém Městě 
letos slavily jubileum. Na zdejším okru-
hu se jel ve dnech 4. a 5. května 2013 
v pořadí desátý závod. První ročník se 
uskutečnil na letišti v Kunovicích, od 
roku 2004 se již jezdí v našem městě, 
kde má motocyklový sport dlouholetou 
tradici. Počasí organizátorům, závod-
níkům i divákům přálo. Dopoledne 
bylo po oba dva dny zamračeno, před 
polednem se ukázalo sluníčko a teplo-
ty se pohybovaly od 17 do 24 °C. Pr-
šelo jen v noci ze soboty na neděli. Do 
uzávěrky se sešlo 272 přihlášek jezdců 
z České republiky, Slovenska, Němec-
ka, Rakouska, Slovinska a Švýcarska. 
Nakonec přijelo 237 jezdců a do neděl-
ních závodů se kvalifikovalo 212. Jelo se
celkem devět závodů a jezdci byli hod-
noceni ve dvanácti kategoriích.  

Slavnostní zahájení
Mažoretky Rolničky z Ostrožské 

Lhoty se tradičně podílí na zahájení 
motocyklových závodů, které se koná 
vždy krátce po 12. hodině v prosto-
ru startu a cíle na Huštěnovské ulici 
u Tradixu. Přítomné přivítal starosta 
města a hlavní pořadatel Josef Bazala. 
Nad závodem převzal záštitu hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mi-
šák, kterého při slavnostním zahájení 
zastupoval člen Rady Zlínského kraje 
Ing. Ladislav Kryštof. K divákům také 
promluvil ředitel závodu PhDr. Jiří 
Svoboda.

Výsledky závodů
Třída Klasik do 175 ccm se již tra-

dičně jede „O cenu Potraviny Hráč-
ková.“ Tradiční býval i vítěz závodu 
Eduard Klimek, který zvítězil nejen 

 SLOVÁCKÝ OKRUH VE STARÉM MĚSTĚ

Okamžiky před startem prvního závodu třídy Klasik 175 ccm.
Foto: Milan Kubíček

Diváci sledují závod třídy Klasik 250 ccm na 
křižovatce ulic Velkomoravská a Velehradská. 

Foto: Milan Kubíček

Závody zahájil starosta a zároveň i hlavní pořadatel Josef Bazala. Ocenil 
všechny příznivce motocyklového sportu, kteří se podíleli na organizaci, 
průběhu a finanční podpoře. Na snímku dále zleva dcera Bohumila Ko-
váře paní Markéta a člen Rady Zlínského kraje Ing. Ladislav Kryštof. 

Foto: Milan Kubíček

Jiří Obtulowitz (31) zvítězil ve třídě Klasik 175 ccm.      Foto: Vladimír Kučera

v posledních třech 
letech, ale i v roce 
2008. Letos ale su-
verén této třídy ne-
přijel, a tak jsme se 
dočkali změny. Svo-
je čtvrté představe-
ní ve Starém Městě 
dotáhl k samotné-
mu vrcholu Jiří Ob-
tulowitz z Rychval-
du (ČZ 125 OKT), 
který zvítězil v čase 
18:52.054. Ve srov-
nání s loňským ča-
sem Eduarda Klim-
ka byl ale pomalejší 
přesně o minutu. 
Na druhém místě se umístil se ztrátou ne-
celých pěti vteřin Jaromír Tázler junior, 
těsně následován Antonínem Plevákem. 
Jediný zástupce Motosport klubu Staré 

Město Karel Kalina 
projel cílem na čtvr-
tém místě se ztrátou 
18 vteřin na vítěze. 
V cíli bylo klasifi-
kováno pouhých 11 
jezdců.

Třída Klasik do 
250 ccm byla za-
stoupena 25 jezd-
ci. Jelo se „O cenu 
města Staré Město“, 
která v posledních 
letech mnohokrát 
skončila u domácí-
ho závodníka Pavla 
Navrátila. Ten to-

tiž vyhrál v letech 2007, 2010, 2011 a ta-
ké v roce 2012. Pavel Navrátil však letos 
ve třídě Klasik 250 
ccm nestartoval 
a tak se stal vítězem 
Marek Koudelka 
z Hořic na Yamaze 
v čase 16:32.335. Cí-
lem projel s velkým 
náskokem 63 vte-
řin na druhého Jo-
zefa Ježovicu, třetí 
skončil Petr Šupík. 
I když Marek Kou-
delka vyhrál rozdí-
lem třídy, jeho čas 
byl o 15 vteřin po-
malejší, než loňský 
rekordní čas Pavla 

Navrátila (16:16.980). Cenu vítězi pře-
dal starosta Josef Bazala.

(pokračování na str. 30)
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Václav Holásek  (48) ze Zlechova jel v úvodním závodě Klasik 175 ccm na mo-
tocyklu ČZ 125 šoupátko. Dlouho v závodě vedl, nakonec skončil na 5. místě.                                                                                       

Foto: Vladimír Kučera
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Třída Klasik do 350 ccm se jela  
„O cenu REC Group s. r. o.“ Stejně jako 
loni vyhrál Vítězslav Hatan z Mirošova 
na stroji YAMAHA TR 3 z roku 1972 
časem 15:58.570, druhý se umístil s ne-
patrným odstupem Lukáš Bělič a tře-
tí skončil Josef Juřík. Motosport klub 
Staré Město v této třídě reprezentoval 
Rostislav Lux, který projel cílem na 
jedenáctém místě. Závod dokončil na 
skvělém sedmém místě i čtyřiasedm-
desátiletý Heinz Rösner.

Třída Klasik do 500 ccm „O cenu 
starosty Starého Města“ divákům žád-
nou velkou honičku na čele závodu ne-
nabídla. S velkým náskokem 42 vteřin 
vyhrál Karel Matuš junior, který získal 
zlatý věnec nejlepšího jezdce také v le-
tech 2011 a 2012. Startoval na stroji SU-
ZUKI T 500 z roku 1968 a cílovou ro-
vinku projel v čase 16:33,108. Druhý se 
umístil Pavel Novák a třetí Jiří Grech.

Třída Klasik do 750 ccm „O cenu Ve-
terán klubu Kunovice“ se jela souběžně 

s třídou Klasik do 
500 ccm. Stejně jako 
loni zvítězil Petr 
Kunz (15:54.718) na 
Hondě CB 750 z ro-
ku 1972, který měl 
před druhým Jiřím 
Lefanem náskok 20 
vteřin. Třetí příčka 
patřila Františku 
Loučkovi. Jediný 
zástupce Motosport 
klubu Staré Město, 
již sedmasedm-
desátiletý Frank 
Mrázek, skončil na 
pátém místě.

Závod sideca-
rů se jel „O cenu 

Zlínského kraje“ a zvláštní cenu Petra 
Verbíka staršího. Na startu se objevilo 
18 posádek, čímž byl vyrovnán loňský 
rekord závodu. Velkou převahu měly čty-
ři posádky domácího Moto sport klubu. 
Závod byl opět vyhlášen jako jízda pravi-
delnosti, rychlost tedy nebyla rozhodují-
cím faktorem. V roce 2012 skončil závod 
velkým triumfem domácích jezdců, kteří 
kompletně obsadili celou bednu. Letos 
triumfovaly ženy, které tvořily polovinu 
posádky první i druhé sajdkáry. Zvítě-
zila dvojice Chaily Suter a Brigitte Fauch 
(Suzuki Windle) ze Švýcarska, stříbrný 
věnec získali Petr Fišar a Marta Bodnaru-
ková (Honda CB 750), třetí příčka patřila 
domácím Petru Verbíkovi a Marianu Pa-
náčkovi (Suzuki GS 1000). A jak skončily 
zbylé tři domácí posádky?  Šesté místo 
obsadili Karel Matuš a Martin Kratochvíl 
(Suzuki 1000 Seymaz), osmé místo Libor 
Karásek a Zdeněk Jurníček (BMC Suzuki 
GT 750) a deváté místo Karel Rýdlo a Pa-
vel Šlezar (Yamaha). 

Závod do 125 ccm SP „O cenu Po-
traviny Kouřimová“ se jel za rekordní 
účasti 36 jezdců. Zvítězil Radek Lamich 
na Aprilii, druhý se umístil Martin Sed-
lo (Cagiva) a třetí příčka patřila Petru 
Kolářovi (Aprilia). Domácí Michal Šle-
zar (Aprilia) skončil na devátém místě.

Závod do 250 ccm SP „O cenu Ara-
ver a. s. Uherské Hradiště“ byl při-
praven pro 25 jezdců. Nejlepší byl Jan 
Vysloužil (Yamaha), který zvítězil 
v čase 16:48.880 (průměrná rychlost 
134,88 km/hod.), druhý se umístil Da-
vid Hanzalík (Honda) a třetí Olin Ha-
nák (Aprilia). Ve startovním poli jsme 

viděli i Zdeňku Kučerovou z Nesovic 
(Suzuki), která obsadila deváté místo. 
Tento závod byl předčasně ukončen 
v předposledním kole a to z důvodu 
pádu brněnského jezdce Richarda Dre-
šera. 

Mnoho atraktivních záběrů pořídil na závodech fotograf Vladimír Kučera (na 
snímku čtvrtý zprava). Jeho nejvydařenější snímky si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii na www.staremesto.uh.cz.                                      Foto: Milan Kubíček 

Osmnáctiletá Anežka Svobodová již ve Starém 
Městě několikrát startovala a vždy dosáhla velmi 
dobrých výsledků. Fotografie je ze sobotního tré-
ninku třídy 125 SP.          Foto: Vladimír Kučera 

Vítězem třídy Klasik 500 ccm se stal Karel Matuš junior, druhý se umístil Pa-
vel Novák a třetí skončil Jiří Grech. Ceny předává starosta Josef Bazala a radní 
Mgr. Martin Zábranský.                                                           Foto: Milan Kubíček

(dokončení na str. 32)
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Libor Karásek s novým spolujezdcem Zdeňkem 
Jurníčkem.                                Foto: Vladimír Kučera

Rostislav Lux na Hondě CB 350 ve třídě Klasik do 
350 ccm se umístil na 11. místě. 

Foto: VK

Pavel Matuš při tréninkové jízdě ve třídě Supermo-
no na stroji Kawasaki KLX 650. 

Foto: VK

Michal Šlezar nastoupil v závodě 125 SP. Na stroji 
Aprilia RS 2002 projel cílem na 9. místě. 

Foto: Vladimír Kučera

Radek Koňařík trénoval na Aprilii RS 125 ve třídě 
125 SP.                                         Foto:Vladimír Kučera

Karel Matuš a Martin Kratochvíl na Suzuki 1000 
Seymaz v závodě sidecarů.

Foto: Vladimír Kučera

Milan Šobáň na motocyklu KTM 690 ve třídě 
Supermono skončil v první části startovního pole na 
9. místě.                                                              Foto: VK

Karel Kalina na stroji Katyam 690 ve třídě Super-
mono skončil na 4. místě.                              Foto: VK

Karel Kalina projel cílem v závodě Klasik 175 ccm 
na 4. místě. Startoval na motocyklu Kovrovec 175. 

Foto: Vladimír Kučera

Petr Verbík a Marian Panáček na Suzuki GS 1000 
jako jediní z domácích posádek sidecarů vystoupili 
na bednu, když obsadili 3. místo.                Foto: VK

Frank Mrázek na stroji TRIUMPF Trident ve třídě 
Klasik do 750 ccm se umístil na 5. místě.          

 Foto: VK

Karel Rydlo a Pavel Šlezar v závodě sidecarů na 
stroji Yamaha.                         Foto: Vladimír Kučera

Fotoreportáž z motocyklových závodůFotoreportáž z motocyklových závodů
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Martin se vydal s potápěčskou výba-
vou na štěrkáč za špárem. Chtěl si užít 
nepoznané krásy hlubin. Byl asi čtyři 
metry pod vodou, když vidí chlápka, 
který je ve stejné hloubce, nemá vůbec 
žádnou potápěčskou výstroj a má ta-
kový divný styl pohybu. Zkusil se po-
topit ještě o dva metry hlouběji, ale ve 
vteřině ho chlápek dohnal. Tak Martin 
vytáhl takovou speciální podvodní ta-
bulku s křídou a napsal: „Sakra práca, 
jak je možné, že jste tak hluboko bez 
vybavení?“ A ten druhý smazal Marti-
nův text, a píše: „Protože se topím, ty 
troubo!“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských no-

vin vyjde 28. června. Uzávěrka je 
17. června 2013.

Anekdota
na poslední stranu

Pavel Navrátil s velkým náskokem 52 vteřin vyhrál třídu 250 ccm GP. Na motocyklu Honda RS 250 
dosáhl průměrné rychlosti 139,54 km/hod. 

Foto: Vladimír Kučera
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Karel Matuš junior startoval ve třídě Klasik do 500 ccm. Ve Starém Městě se mu dařilo a získal opět 1. místo. 
Foto: Vladimír Kučera

Závod do 125 ccm GP „O cenu Par-
fumerie Betty“ se na prvních dvou mís-
tech vůbec nelišil od loňských výsled-
ků. Opět zvítězil Němec Steffen Grämer 
(Aprilia, čas 18:41,960, průměrná rych-
lost 134,76 km/hod), stříbrný věnec 
získal Patrik Kolář (Honda) a třetí se 
umístil Oldřich Podlipný (Honda).

Závod do 250 ccm GP „O cenu Au-
toslužby UH, s. r. o.“ V této třídě suve-
rénně triumfoval Pavel Navrátil z Moto 
sport klubu Staré Město, který na své 
Hondě RS 250 zajel nejrychlejší čas 

18:03.550 (průměrná rychlost 139,54 km/
hod) a na druhého Karla Matuše najel 
neuvěřitelných 52 vteřin. Třetí se umístil 
Němec Wolfgang Schuster na stroji Yama-
ha TZ 250.

Závod Supermono „O cenu předsedy 
Moto sport klubu Staré Město“ se jel spo-
lečně s třídou Twin a byl vyvrcholením 
motocyklových závodů ve Starém Městě. 
Závod Supermono vyhrál Libor Kamenic-
ký (Mali Jawa/Ahra) v čase 14:25,450, dru-
hý skončil německý jezdec Johanes Kehrer 

(KTM Skorpion) a třetí se umístil Vítěz-
slav Hatan (Bimota BB1). Nepopulární 
čtvrté místo získal, stejně jako v roce 
2012, Karel Kalina. Další z domácích 
jezdců Milan Šobáň skončil devátý.

Závod Twin „O cenu Los Kachlos s. r. o.“ 
se jel za účasti sedmi jezdců, včetně 
Veroniky Hankocyové, která po pádu 
závod nedokončila. Vítězem se stal Mi-
chal Dokoupil (Kawasaki ER 6) časem 
14:34.200, stříbrný věnec získal Petr 
Kunz (Suzuki SV 650), třetí místo pak 
David Hanzalík (Suzuki SV 650).

Hlavní pořadatel Josef Bazala nám 
po skončení závodu řekl: „Děkuji všem 
pořadatelům za jedenáctileté úsilí, bez 
kterého by nebylo možné závody usku-
tečnit. Velké poděkování patří i všem 
spoluobčanům, kteří našli pro závody 
pochopení. Všem jezdcům blahopřeji 
k velmi dobrým výsledkům a zvláštní 
poděkování zaslouží i vedení Střední 
odborné školy a Gymnázia ve Starém 
Městě za poskytnuté prostory a samo-
zřejmě i sponzoři, bez jejichž ochoty 
a pomoci, by nebylo možné závody 
uspořádat.“   

Milan Kubíček


