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Rekordní účast na soutěži tanečníků 
slováckého verbuňku

Vítěz soutěže Petr Pěcha z Kunovic. 
Foto: MK

V sobotu 26. května 2012 bylo velmi hezké počasí a to přilákalo do sálu Spo-
lečensko - kulturního centra ve Starém Městě velké množství diváků, milovníků 
slováckého folkloru a verbuňku především. Opět po roce se zde konala regionální 
soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, do které se přihlásil rekordní 
počet 22 verbířů. Přitom dosavadní rekord byl 13 tanečníků.

Ondřej Bazala se nejvíce líbil divákům. 
Foto: Milan Kubíček

Společná fotografie 22 tanečníků slováckého verbuňku krátce po skončení soutěže. 
Foto: Milan Kubíček

Za hudebního doprovodu cimbálové 
muziky Bálešáci se divákům postupně  
představili Jan Němeček (Uherské Hra-
diště, Cifra), Ondřej Siman (Kunovice), 
František Silný (Huštěnovice), Vlasti-

verbíř Patrik Matušina (16 let) z Mařatic 
(Cifra).

Druhou část soutěže zahájil Václav 
Dvořák (Boršice, Pentla) a následovali  
Petr Pěcha (Kunovice), David Šinderbal 
(Velehrad), Roman Škrášek (Kunovjan), 
Lukáš Borský (Buchlovice), Dominik 
Zach (Boršice, Pentla), Petr Oulehla (Ku-
novice, Handrlák), Ondřej Bazala (Staré 
Město, Dolina), Aleš Rada (Mařatice, Do-
lina), Libor Příleský (Uherský Ostroh), 
Antonín Žmola (Kněžpole).   

Milan Kubíček,
 pokračování na str. 2

mil Chybík (Huštěnovice), loňský vítěz 
a nejstarší verbíř Ivo Mikuš (41 let) ze 
Starého Města, Martin Pěcha (Kunovi-
ce), Jiří Páč (Ostrožská Lhota), Jakub 
Jordán (Vésky, Dolina), Lukáš Lan-
šperk (Medlovice, Pentla), Jakub Lan-
šperk (Boršice, Pentla) a poslední před 
vystoupením ostravského folklorního 
souboru Šmykňa vystoupil nejmladší 

Rekordní účast na soutěži tanečníků 
slováckého verbuňku
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Šikovné děvčice z ostravského souboru Šmykňa. 
Foto: Milan Kubíček

Jakub Jordán je nejen tanečníkem Doliny, 
ale také členem souboru Šmykňa v Ostravě, 
kde nyní studuje. 

Foto: MK

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

Soutěž uváděl Josef Bazala, verbíř s mnoha 
úspěchy na soutěžích. 

Foto: MK

Aleš Rada získal druhé místo. Již po desáté 
se umístil mezi třemi nejlepšími tanečníky. 

Foto: Milan Kubíček

Odborná porota pracovala ve složení 
Jan Maděrič (předseda), Erik Feldvabel, 
Libor Habarta, Zdeněk Kroča a Ivan 
Marčík. Členové poroty měli letos velmi 
těžký úkol, spravedlivě ohodnotit před-
zpěv, jeho intonační čistotu, zvládnutí 
nářečí, celkový výraz zpěvu a pohyb re-
kordního počtu dvaadvaceti tanečníků. 
Dále se hodnotil tanec, jeho náročnost, 
množství, pestrost, návaznost a úroveň 
provedení kroků a figur ve vztahu k mož-
nostem, které dává regionální taneční 
styl. Porota také sledovala prostorové 
uspořádání, kompozici a gradaci tance, 
zvládnutí a dodržení regionálního stylu. 
Velmi důležitý byl také vzhled kroje.

Po třech hodinách náročného progra-
mu jsme znali výsledky soutěže. Poro-
tě se nejvíce líbil Petr Pěcha z Kunovic, 
který ve Starém Městě již zvítězil v roce 
2009 a v minulém roce skončil druhý za 
Ivo Mikušem. Petr Pěcha přímo postu-
puje do soutěže ve Strážnici. Na druhém 
místě se umístil Aleš Rada z Doliny, který 
vytvořil pozoruhodný rekord soutěže. Na 
pomyslném stupni vítězů stál již desetkrát 
(dvakrát byl první, pětkrát druhý a tři-

krát třetí). Při své první účasti v soutěži  
dosáhl pěkného úspěchu Ondřej Bazala, 
který skončil na třetím místě a navíc zís-
kal cenu diváků, kteří mu v divácké soutě-
ži odevzdali nejvíce hlasů. 

„Děkuji všem tanečníkům, divákům 
a hostům ze souboru Šmykňa za velmi 
pěkný večer. Diváci byli nadšeni a všem 
účinkujícím připravili pěkné prostředí 
a vystoupení hodnotili bouřlivým po-
tleskem,“ sdělil po skončení soutěže vi-
ditelně spokojený Josef Bazala.

Do soutěže verbířů, která bude sou-
částí Mezinárodního folklorního festiva-
lu ve Strážnici 23. června 2012 postoupil 
přímo vítěz Petr Pěcha a do předkola ta-
nečníci umístění na druhém místě (Aleš 
Rada) a na třetím místě (Ondřej Bazala). 
V předkole ve Strážnici zatančí také An-
tonín Žmola, Petr Oulehla a David Šin-
derbal. 

Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 37. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23. 5. 2012

U S N E S E N Í

V květnu proběhly stavební práce v ulici Za Špicí a na rozcestí s náměstím Hrdinů. V pozadí vidíme 
budovu základní školy již bez typického objektu trafostanice, která byla zbourána v květnu 2012.

 Foto: Milan Kubíček
(pokračování na str. 4)
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  ukončení pronájmu bytu č. 17 
v domě s pečovatelskou službou, Ve-
lehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii 
Adamcové, bytem Staré Město, Vele-
hradská 1707, dohodou k 31. 5. 2012.  

-  pronájem bytové jednotky č. 102 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii 
Adamcové, bytem Staré Město, Vele-
hradská 1707, na dobu určitou do 31. 
12. 2012 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc.  

1.2 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 206 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Marii Slavíkové, bytem Staré Město, 
Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31. 5. 
2012. 

-  pronájem bytové jednotky č. 206 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Aleně 
Perničkové, bytem Staré Město, Brněn-

ská 478, na dobu určitou do 31. 12. 2012 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.3 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 214 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Antoníně Ševčíkové, bytem Staré Město, 
Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31. 5. 
2012. 

-  pronájem bytové jednotky č. 214 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Marii Novotné, by-
tem Staré Město, Zerzavice 1942, na dobu 
určitou do 31.12. 2012 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.4 řád veřejného pohřebiště ve Starém 
Městě
- ceník provozovatele veřejného pohře-
biště nájmu hrobových míst a služeb s ná-
jmem spojených
- smlouvu o pronájmu hrobového místa

1.5  výzvu majitelům hrobových míst na 
pohřebišti ve Starém Městě k vyklizení 
hrobových míst od hrobových zařízení 
včetně uren.

1.6  pronájem části skladovacích prostor 
o výměře 116 m2 v areálu Na Vyhlíd-

ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jaromíru Gre-
gorovi, Kostelany nad Moravou 291, 
IČ: 40443337, od 1. 7. 2012 na dobu  
neurčitou s výpovědní lhůtou tři mě-
síce a nájemné ve výši 277,90 Kč/m2 
a rok, za účelem skladování reklam-
ních předmětů typu lehkých tabu-
lí a zahradního nábytku, provádění 
drobných prací spojených s přípravou 
na montáže reklamních předmětů, za 
podmínky vybudování samostatného 
vstupu do pronajímaného prostoru na 
vlastní náklady. 

1.7  pronájem části pozemku p. č. 4560/5 
vodní plocha o výměře cca 2 m2 v loka-
litě ul. Brněnská – Salašský potok ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hos-
podařit Povodí Moravy, s. p. Brno, Dře-
vařská 11, na dobu určitou – ode dne 
uzavření nájemní smlouvy do dokon-
čení stavby, maximálně však na dobu 
dvou let s možností dalšího prodlou-
žení a nájemné ve výši dle cenového 
výměru MF platného v době uzavření 
nájemní smlouvy (v současné době dle 
cenového výměru MF č. 01/2012, čl. 
3, odst. 1, písmeno d, položka 23 činí 
17,00 Kč/m2 a rok), za účelem umístění 
stavby „Zábradlí u Salašského potoka 
– Staré Město“.

1.11  zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město 
na právo umístění stavby „Zábradlí 
u Salašského potoka – Staré Město“, 
na části pozemku p. č. 4560/5 vodní 
plocha o výměře cca 2 m2 v lokalitě  
ul. Brněnská – Salašský potok ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11.

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stavby 
– umístění stavby „Zábradlí u Salašské-
ho potoka – Staré Město“, a její užívá-
ní, provádění údržby, kontrol a oprav, 
a za tím účelem vstupovat a vjíždět na 
pozemek za podmínek stanovených ve 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a v mezích a hranicích vypracované-
ho geometrického plánu, a to po celou 
dobu funkčního užívání průchodu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady - vý-
nosovou metodou, jako pětinásobek 
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Během měsíce června byl omezen provoz v Rastislavově ulici, kde byla na programu rekonstrukce 
místní komunikace a výstavba chodníku a parkoviště. 

Foto: Milan Kubíček

(dokončení ze str. 3)
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ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen - 
pro rok 2012 Povodí Moravy stanovilo 
částku 17 Kč/m2 a rok. 

1.12 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. 
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6 na právo umístě-
ní stavby „St. Město, úpr. DS, 1. etapa, 
TRADIX“ umístění kabelového vedení 
NN vč. skříní na pozemku p. č. 6065/11 
ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabelového 
vedení NN včetně skříní. 

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 
2012 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.14 -  ukončení smlouvy o nájmu ze 
dne 1. 1. 2007 – pronájem nebytových 
prostor – lékárny + podíl na společných 
prostorách o celkové výměře 205,80 m2, 
ve zdravotním středisku ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Mgr. Ivě Pořízkové bytem Staré Město, 
Janáčkova 1683, za účelem provozu lé-
kárny, z důvodu změny na společnost 
Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 
1857, Staré Město, dohodou k 31. 7. 
2012.
 
- pronájem nebytových prostor – lékár-
ny + podíl na společných prostorách
o celkové výměře 205,80 m2, ve zdra-
votním středisku ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 
1857, Staré Město, od 1. 8. 2012 na dobu 
neurčitou a stávající nájemné (lékárna 
1.038 Kč/m2/rok, sklady 885 Kč/m2/rok, 
chodby 520 Kč/m2/rok zvýšené o inflač-
ní doložkou k 1. 7.), za účelem provozu 
lékárny.

2.1 Vnitřní směrnici č. S 03/2012 pro 

zadávání zakázek malého rozsahu zadáva-
ných městem Staré Město a městem zříze-
nými příspěvkovými organizacemi. 

2.4   zadávací podmínky podlimitní veřej-
né zakázky na služby zadávané ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na akci 
Obnova ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy – technický dozor stavby, ad-
ministrace projektu, koordinátor BOZP. 
Rada města určila do soutěže vyzvat tyto 
uchazeče: Mott MacDonald CZ, spol. s r.
o., Brno, Centroprojekt a.s. Zlín, IMOS  
s.r.o., Zlín, ENVI Agentura Trunda s. r. 
o. Olomouc – Holice, DEA Energetická 
agentura, s. r. o., Modřice.

3.1 příspěvek Střední odborné škole 
a Gymnáziu Staré Město na realizaci vý-
stavy Zahrada Moravy, která se uskuteč-
ní ve dnech 16. a 17. června 2012 ve výši 
30.000 Kč.

3.3  smlouvu o organizaci a výkonu veřej-
né služby mezi Úřadem práce  ČR – Kraj-
skou pobočkou ve Zlíně se sídlem Karlovo 
náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město.

II. souhlasí
3.1 v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s použitím zna-
ku města Staré Město  na  propagačních 
materiálech výstavy Zahrada Moravy.              

III. zrušila
1.14 ukončení smlouvy o nájmu ze dne  
1. 1. 2007 – pronájem nebytových prostor 

– lékárny + podíl na společných pro-
storách o celkové výměře 205,80 m2, ve 
zdravotním středisku ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Mgr. Ivě Pořízkové bytem Staré Město, 
Janáčkova 1683, za účelem provozu lé-
kárny, z důvodu změny na společnost 
Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 
1857, Staré Město, dohodou k 31. 5. 
2012, které bylo schváleno na 36. zase-
dání rady města dne 2. 5. 2012 pod bo-
dem I./1.1.
 
- pronájem nebytových prostor – lékár-
ny + podíl na společných prostorách o
celkové výměře 205,80 m2, ve zdravot-
ním středisku ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
Lékárna Za Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 
1857, Staré Město, od 1. 6. 2012 na dobu 
neurčitou a stávající nájemné (lékárna 
1.038 Kč/m2/rok, sklady 885 Kč/m2/rok, 
chodby 520 Kč/m2/rok s inflační dolož-
kou k 1. 7.), za účelem provozu lékárny, 
který byl schválen na 36. zasedání Rady 
města ve Starém Městě dne 2. 5. 2012 
pod bodem I./1.1.

IV. rozhodla
2.5 o výběru nejvhodnější nabíd-
ky na akci „Základní škola č. p. 1720  
Staré Město – rekonstrukce elektroin-
stalace – pavilon C“. Nejvhodnější na-
bídku předložil uchazeč Ing. Jiří Křen 
- TRADIX, Huštěnovská 2004, 686 03 
Staré Město.

V. jmenovala
2.4 komisi pro posouzení a hodnocení na-
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Do Pamětní knihy Starého Města se zapsala také Ing. Ludmila 
Vendelová. 

Foto: Milan Kubíček
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bídek, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace na akci Obnova
ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy – technický dozor stavby, ad-
ministrace projektu, koordinátor BOZP 
ve složení: členové - Radoslav Malina, 
Ing. Robert Staufčík, Ing. Rostislav Zá-
branský, František Slavík, Ing. Ladislav 
Vaněk, náhradníci   Ing. Markéta Hruš-
ková, Ing. Jan Němec, Ing. Pavel Pluhař, 
Ing. František Šima, Zdeněk Ebner. 

VI vzala na vědomí
2.2 zpracovanou projektovou doku-
mentaci Rekonstrukce domů č. p. 2049 
a 2050, ul. Luční čtvrť, Staré Město. 

2.3 zprávu o úsporách zemního plynu 
budov mateřských škol Rastislavova č. 
p. 1800, Komenského č. p. 1721 a Za 
Radnicí č. p. 1823.

3.2 informaci o přerušení provozu 
v mateřských školách Komenského, 
Rastislavova a Křesťanské mateřské 
škole v měsíci červenci a srpnu 2012.
Uzavření mateřské školy:
Křesťanská mateřská škola 23. 7.  
- 17. 8. 2012   
MŠ Rastislavova 9. 7. - 20. 7. 2012  
a 6. 8. - 17. 8. 2012
MŠ Komenského 9. 7. - 3. 8. 2012    

 
4.1 vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní spojeného územního a stavebního říze-
ní dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

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

4.3 vyjádření města 
k žádosti o územ-
ní souhlas dle  
§ 96 a 109 zákona č. 
183/2006 Sb. v plat-
ném znění dle zápi-
su.

6.1 zprávu o vý-
sledcích provedené 
kontroly účelovosti 
poskytnutých půjček 
z FRB ze dne 22. 5. 
2012.

VII. uložila
1. Odboru správy 
majetku a ŽP
1.8 zveřejnit záměr města na převod ma-
jetku – směnu části pozemku p. č. 240/5 
ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře 91 m2 ve vlastnictví společnosti 

Skanska a. s. Líbalova 1/
2348. Praha 4 – Chodov, za 
část pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační 
plocha a část pozemku p. č. 
240/467 ostat. plocha/ma-
nipulační plocha o celkové 
výměře 91 m2, ve vlastnic-
tví města Staré Město, vše 
v lokalitě Špitálky ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 

1.9 zveřejnit záměr města na 
převod majetku – prodej po-
zemku p. č. st. 1605/5 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 
55 m2 v lokalitě areálu Do-
lina ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
 
1.10 zveřejnit záměr města 
na převod majetku – prodej  
• p. č. st. 1606/9 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 126 m2 
• p. č. st. 1612/5 zast. plocha 

a nádvoří o výměře 131 m2

• p. č. st. 2046/4 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 133 m2 
• p. č. st. 2049/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 75 m2

• p. č. st. 2049/13 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 2 m2

• p. č. st. 2050/8 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 489 m2

• p. č. st. 2055/7 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 173 m2

• p. č. st. 2391/6 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 267 m2

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

1.13 zveřejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor o výměře 84 m2 v budo-
vě č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 

2. Odboru investic
2.2 navrhnout složení pracovní skupiny 
pro posouzení projektové dokumentace 
Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050, 
ul. Luční čtvrť, Staré Město.  
- zajistit zpracování nezávislého posou-
zení navržených technických opatření 
v projektové dokumentaci Rekonstruk-
ce domů č. p. 2049 a 2050, ul. Luční 
čtvrť, Staré Město.    
- připravit informační dopis pro ná-
jemníky bytových domů Luční 2049 
a 2050 s informací o připravované re-
konstrukci bytových domů.  

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na slavnostním přijetí ročníku 1952 na radnici nechyběl jeden z nejzná-
mějších podnikatelů ve Starém Městě pan František Chmelař. Na snímku 
při rozhovoru se starostou Josefem Bazalou.            Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 38. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13. 6. 2012

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 skladova-
cích prostor (ocelokůlny) v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště panu Janu Duch-
tíkovi, Staré Město, Sportovní 1385, IČ 
13697994, výpovědí s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou, z důvodu dlužného ná-
jemného. Nájemní vztah skončí uply-
nutím tříměsíční výpovědní lhůty, která 
počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení této výpově-
di (ode dne 1. 7. 2012), výpovědní lhůta 
skončí dnem 1. 10. 2012. 
1.2  pronájem nebytových prostor 
o výměře 84 m2 v budově č. p. 1823, 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště,  Základní 
umělecké škole Uherské Hradiště,  Uh. 
Hradiště, Mariánské náměstí 125, IČ 
462 54 323, pobočka Staré Město – vý-
tvarný obor, na dobu  určitou od 1. 7. 
2012 do 30. 6. 2013, s možností dalšího 
prodloužení a nájemné ve výši 1 Kč za 
celou dobu pronájmu, za účelem provo-
zování činnosti ZUŠ – výtvarný obor.   
 Spotřeba energií bude hrazena násle-
dovně: spotřeba plynu ve výši 6 % z cel-
kové spotřeby plynu za budovu (dle 
pronajaté plochy), spotřeba EE dle od-
počtového elektroměru a spotřeba vody 
ve výši 150 Kč/měsíc. 
1.4  nájem pozemků p. č. st. 2253 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 840 m2 a p. č. 
st. 2254 zast. plocha a nádvoří o výměře 
430 m2, které se nachází pod budovami 
zdravotního střediska ve Starém Městě, 

Na výstavě Zahrada Moravy jsme v neděli 17. června 2012 vyfotografovali děti z folklorního 
souboru Dolinečka III. Moc jim to slušelo.                                                 Foto: Milan Kubíček

k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
níka pozemků, kterým je Česká republi-
ka (příslušnost hospodařit s majetkem 
má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové Město) IČ 697 97 111, na 
dobu určitou od 20. 7. 2012 do 19. 7. 2017 
a nájemné ve výši 50.165 Kč/rok.
2.2  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Místní komunikace U Potoka Staré Město 
z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci, změny ceny díla a prodloužení 
termínu lhůty výstavby.
2.3  pracovní skupinu pro posouzení 
projektové dokumentace Rekonstrukce 
domů č. p. 2049 a 2050, ul. Luční čtvrť, 
Staré Město ve složení: Radoslav Malina, 
Ing. Markéta Hrušková, Ing. Robert Stau-
fčík, Evžen Skovajsa, zástupce nájemců 
BD, Ing. Miroslav Sekanina, Ing. Fran-
tišek Talák, Ing. Ivana Tesaříková a Ing.  
Petr Chalupník.
3.1  finanční příspěvky dobrovolným orga-
nizacím a spolkům ve Starém Městě a okolí  
na akce pořádané  v roce 2012 takto:
- Přípravnému výboru slavností bratrstva 
Čechů a Slováků na Javořině zastoupe-
nému předsedou výboru Evženem Uh-
rem na uspořádání tradiční červencové 
slavnosti a setkání na Velké Javořině na 
konto slavností vedeného při Klubu kul-
tury Uherské Hradiště, Hradební 1198 
finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč, - O.S. 
MORRIGAN  skupině historického šermu 
Staré Město zastoupenému Bohumilem 
Višenkou na pořádání lukostřeleckého 
turnaje „Chřibský krkavec VI“ finanční
příspěvek ve výši 2.000 Kč, 
- Sboru dobrovolných hasičů Staré Město 
zastoupenému  Antonínem  Martínkem 

finanční příspěvek na pořádání soutě-
že „O putovní pohár starosty města“ ve 
výši 6.000 Kč.
5.3   vnitřní směrnici č. S 04/2012 k da-
ni z přidané hodnoty.
6.2  výzvu k podání nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na akci 
Pořízení moderní techniky pro zkvalitně-
ní výuky – Základní škola, Staré Město.

II.   doporučila zastupitelstvu města
1.5 schválit převod majetku – směnu 
části pozemku p. č. 240/5 ostat. plo-
cha/manipulační plocha o výměře 91 
m2 ve vlastnictví společnosti Skanska a. 
s., Líbalova 1/2348, Praha 4 – Chodov, 
IČ 262 71 303, za část pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha/manipulační plo-
cha a část pozemku p. č. 240/467 ostat. 
plocha/manipulační plocha o celkové 
výměře 91 m2, ve vlastnictví města Staré 
Město, vše v lokalitě Špitálky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů k užívaným pozemkům. 
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 100 Kč/m2.
1.6  schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 1605/5 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 55 m2 v lokalitě are-
álu Dolina ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Michalu 
Ryškovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 
2049, za cenu 600 Kč/m2, za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů pod budo-
vou.
1.7  schválit převod majetku – prodej 
pozemku: 
•  p. č. st. 1606/9 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 126 m2 
•  p. č. st. 1612/5 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 131 m2

•  p. č. st. 2046/4 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 133 m2 
•  p. č. st. 2049/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 75 m2

•  p. č. st. 2049/13 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 2 m2

•  p. č. st. 2050/8 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 489 m2

•  p. č. st. 2055/7 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 173 m2

•  p. č. st. 2391/6 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 267 m2

vše v lokalitě areálu Dolina ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, společnosti DOLINA Staré Město, 
a. s., Staré Město, Velehradská 1698, IČ 
25322681, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů pod bu-
dovami. 
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

   V sobotu 14. července,  
11. srpna, 1. a 22. září, 20. říj-
na, 24. listopadu, 15. prosince 
2012

Děti, budoucnost Starého Města. Na sním-
ku Jiříček Foltýnek při nedělní idylce.

Foto: Milan Kubíček
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1.8  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o výměře cca 3.800 m2, v lokalitě Lou-
ky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti PARDOSA 
– technik, s. r. o., Dubňany, Hodonínská 
672, IČ 277 39 040, za cenu 1.000,00 Kč/
m2, za účelem stavby „DEPO Uherské 
Hradiště 70“ pro Českou poštu, s. p., 
Praha 1, Politických vězňů 909/4. 
 Převod pozemků bude ošetřen smlou-
vou o budoucí smlouvě kupní s podmín-
kou  složení kauce ve výši 1.000.000 Kč 
při podpisu budoucí smlouvy kupní, 
s platností do uzavření kupní smlouvy, 
nejdéle do 30. 9. 2013.  
1.10   schválit smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí s omezujícími 
podmínkami – převod pozemku 6056/4 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
1.244 m2 a pozemku p. č. 6183 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 1.430 m2, 
vše v lokalitě ulice Alšova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
z vlastnictví České republiky - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, 
IČ 697 97 111, do vlastnictví města Sta-
ré Město. 
2.1   schválit vstup města Staré Město 
do nově vzniklé Místní akční skupiny 
Staroměstsko a doporučila zastupitel-
stvu města ke schválení územní působ-
nost Místní akční skupiny Staroměstsko 
na katastru města Staré Město.  
3.3  v souladu s OZV č. 04/2000 schvá-
lit příspěvek ve výši 258.750 Kč, tj. 5% 
z celkové výše úvěru čerpaného na 
novostavbu rodinného domu s pro-
vozovnami vč. přípojek inženýrských 
sítí a komunikačního připojení, Staré 
Město, Jezuitská pro Ing. Igora  Podho-
lu a Lucii Podholovou, bytem Uherské 
Hradiště, Prokopa Holého 757.
 5.2  schválit rozpočtové opatření č. 
2/2012
- snížení příjmů ze 140.705.000 Kč na 
136.246.000 Kč,
- snížení výdajů ze 138.136.000 Kč na 
133.677.000 Kč,
- financování ve výši  – 2.569.000 Kč se
nemění.
III. souhlasila
1.15  s připomínkami k návrhu na vy-
hlášení zvláště chráněného území (dále 
jen ZCHÚ) – přírodní památka Čerťák, 
které zaslali Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, odboru životního prostředí a země-
dělství majitelé pozemků, kterých se pří-
padné vyhlášení ZCHÚ přímo dotýká. 
3.2  v souladu s obecně závaznou vy-

hláškou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4. s použitím 
znaku města Staré Město na propagačních 
materiálech akce Slovácké léto 2012.
6.1  s umístěním cyrilometodějského loga 
včetně prokliku na oficiální stránky jubi-
lea www.velehrad.eu na webových strán-
kách města Staré Město.

IV. nesouhlasila
1.11  s nabídkou společnosti Regionální 
nemovitosti, s. r. o., Praha 1, Politických 
vězňů 912/10, IČ 241 26 420, na převod 
majetku – výkup budovy č. p. 1798 na 
pozemku p. č. st. 2342 a budovy občanské 
vybavenosti bez č. p. na pozemku p. č. st. 
2199 a pozemků p. č. st. 2342 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 571 m2, pozemku p. č. 
st. 2199 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 548 m2 a pozemku p. č. 6073/82 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 2.907 m2, 
vše v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě 
(bývalý areál Telecomu), k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za cenu 11.000.000 Kč.
1.14  se snížením výše nájemného za ná-
jem nebytových prostor (vinárna a pivnice 
v SKC) v budově č. p. 1249, ul. Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Janě Havalové, Staré Město, 
Sochorcova 803.

V. vzala na vědomí
1.12  nabídku na výkup pozemku p. č. 
6067/29 orná půda o výměře 2.516 m2 
a pozemku p. č. 6067/42 orná půda o vý-
měře 1.898 m2, vše v lokalitě u Baťova 
kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od pana Ing. Pavla 
Němce, Staré Město, Alšova 1348, a na-
vrhuje cenu pro převod pozemků ve výši  
25 Kč/m2 vzhledem k nízké využitelnosti 
pozemků, které se nacházejí v lokálním 
biokoridoru. 
1.13  informaci o změně bydliště paní Jar-
mily Parákové, z Uherského Hradiště, Za-
hradní 1036 na Uherské Hradiště–Jarošov, 
Louky 492, která má uzavřenu smlouvu 
o nájmu nebytových prostor a věcí movi-
tých (restaurace Victoria), které se nachá-
zí v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou tři měsíce.
3.4   žádost ředitele Základní školy Staré 
Město Mgr. Josefa Jurnykla o poskytnutí 
finančních prostředků.
3.5   nominaci starosty města pana Jo-
sefa Bazaly do řídícího výboru Her VI. 
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013, 
které se budou konat ve Zlínském kraji  
23. – 28. 6. 2013.  
4.1   vyjádření města k oznámení o zahá-

jení spojeného územního a stavebního 
řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
4.2   vyjádření města k oznámení o za-
hájení řízení o změně stavby před jejím 
dokončením dle § 118 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
5.1  hospodaření města k 30. 4. 2012.

VI. uložila
1.  Odboru správy majetku a ŽP
1.3  zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 241/16 zahrada o výměře 
1.218 m2, v lokalitě Čerťák ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
1.10  zveřejnit záměr na převod majetku 
- prodej části pozemku p. č. 135/1 ostat. 
plocha/ostat. komunikace o výměře 10 m2, 
který se nachází pod trafostanicí, ul. Za 
Školou ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
2.  Ing. Petru Strakovi, řediteli Sportovní-
ho a kulturního centra, Staré Město
1.14  připravit návrh výše nájmů neby-
tových prostor v SKC v souvislosti s kom-
pletním využitím nabízených služeb.
3.  Finančnímu odboru
3.3  zpracovat úpravu OZV č. 04/2000 
o příspěvcích na podporu výstavby 
dvoupodlažních objektů.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Z naší farnosti

Farnost prožila krásný svátek 10. června 2012. 
Foto: František Ingr
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Přejme si vzájemně dobro
V neděli 10. 6. 2012 farnost prožila krásný 
svátek, kdy 15 dětí v kruhu své rodiny popr-
vé přijalo Krista proměněného v plod země 
a lidské práce, v chléb a víno, a poté následo-
val průvod s touto Nejsvětější svátostí v ulici 
Hradišťská a Sées zpět do chrámu. Při podob-
ných slavnostech jsou někdy účastni i ti, kteří 
jsou pasívními farníky a o náboženské vzdě-
lání nedbají a málo rozumí tomu, co se při 
mši sv. děje. Ale jsou-li pozorní, jistě si uvě-
domují, že přítomní se společně a vroucně 
modlí za dobro pro všechny. Je to podobné, 
jako má-li někdo důvod k oslavě, posíláme 
a vyslovujeme mu upřímně blahopřání všeho 
nejlepšího. Tak např. tuto neděli jsme prosili 
v přímluvách toho, v něhož věříme jako Pů-
vodce všeho dobra a Lásku, i takto:
NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE JE PRAMENEM 

naší křesťanské věrnosti a vzájemné lásky 
mezi křesťany v rodině a ve společnosti. 

Proto společně prosíme:

-  Ať křesťanská láska vytváří v našich farnos-
tech a rodinách domov, který je obrazem 
domova v novém Jeruzalémě.

-  Ať křesťanští manželé čerpají ze svátos-
ti Eucharistie novou svěžest a sílu pro své 
manželství, zvláště v dnešních složitých 
podmínkách.

-  Ať jsou manželé spojeni poutem obětavé 
lásky, úcty a věrnosti, jak to přísahali před 
Bohem při svátosti manželství, aby moh-
li dávat svým dětem dobrý příklad života 
a chránili své děti před působením zla ve 
světě.

-  Ať je všude uznávána a respektována nejen 
rovnoprávnost, ale také důstojnost ženy.

-  Ať je starší generace mostem mezi rodiči 
a dětmi v době dospívání a ať děti nezapo-
mínají na své rodiče v jejich stáří.

-  Ať křesťanské rodiny dovedou vytvářet 
správný a požehnaný životní styl, ať nejsou 
rodiče závislí na diktátu obecného mínění 
a ať mají sílu a odvahu vnášet křesťanský 

Jiří Pavlica s manželkou Martinou u oltáříku před svým do-
mem.                                                             Foto: František Ingr

Svátek Božího Těla a první svaté přijímání 15 dětí v neděli  
10. června 2012.                                         Foto: František Ingr

životní styl do celé společnosti.
-  Ať rodiny pamatují na  zemřelé, modlí 

se za ně, pamatují na ně u oltáře při mši 
svaté a cítí se s nimi spojeni pevným 
poutem Nejsvětější Eucharistie.

Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v lidské ro-
dině a tak jsi rodinu posvětil. Vyslyš naše 
prosby, aby našemu národu nikdy nechy-
běly opravdové křesťanské rodiny, kde se 
ve víře a lásce přijímá dar nového života 
po příkladu Panny Marie a tak roste tvá 
svatá krásná, všeobecná katolická církev. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Připojme se, jednotlivci i celé 
rodiny!

Už jsme zde psali o poutní cestě ze sv. Hostýna 
na Velehrad. Letos se jde těch necelých 60 km 
od 2. do 4. 7. se nočními zastávkami ve Štípě 
a v Napajedlích s příchodem na Velehrad 4. 7. 
v 15:30 h. Podrobná trasa a program je na webu 
Matice velehradské. Ale není nutné jít celou 

pouť, připojit se můžeme např. až v 7:30 
v Napajedlích u kostela nebo v 10:30 
v Huštěnovicích, v 11:30 v Sušicích, 
ve 12 v Jalubí u kostela či až na Modré  
v 15 h. Poznáte, že nebudete litovat svých 
kroků. 
Před hlavní poutí 4. 7. 2012 budou ve ve-
lehr. bazilice mše sv. v 6:30 h., v 16 h. pro 
vozíčkáře a od 23 h. půlnoční. V 19:30 
h. začíná na nádvoří Koncert lidí dobré 
vůle.
Hlavní pouť o svátku slovanských vě-
rozvěstů je 5. 7. 2012. Mše sv. v 6:30 h., 
v 7:30 h., v 8:30 h.-novokněží, v 10:30 
h. na nádvoří s biskupy Moravy a Čech, 
v 15 h. mše sv. slovanského ritu.
Malá pouť je 8. 7. 2012. Mše sv.  

v 7:30 h., v 10 h. a v 15 h. v bazilice.
Dne 4. 7. v 16 h. bude ve Velehradském domě sv. 
Cyrila a Metoděje zahájena výstava ilustrací Klá-
ry Folvarské-Roseové ke knize P. Piťhy Slyšte slo-
vo a zpívejte píseň, která přibližuje mládeži život 
svatých Konstantina-Cyrila a Metoděje.
Hlavní den cyrilometodějských oslav 5.  července 
ve 13:30 h.bude na Velehradě obohacen o před-
nášku prof. Jana Royta na téma Cyri-
lometodějská ikonografie. Velehradský 
dům sv. CM, (sál kard. T. Špidlíka). 
Dne 8. července v rámci tzv. Malé poutě 
se na Velehradě ve Velehradském domě 
sv. Cyrila a Metoděje ve 13:30 h. uskuteč-
ní přednáška PhDr. Jana Stříbrného na 
téma České martyrologium 20. století.

Cisterciácký náhrobek na Velehradě
Velehrad je tu díky cisterciáckému řádu, 
který zde působil v letech 1205 - 1784. 
Při generální opravě velehradské baziliky 
ve 30. letech 20. století z důvodu zajištění 

statiky a odvlhčení zdiva byly otevřeny i kryp-
ty s kosterními pozůstatky mnichů a donáto-
rů cisterciáckého kláštera. Po skončení oprav 
bylo podzemí zpřístupněno veřejnosti. Kos-
terní pozůstatky byly nově přeskupeny a piet-
ně uspořádány v rámci této expozice. O čty-
řicet let později byla větší část pozůstatků 
přenesena na půdu místního hřbitova. Jejich 
náhrobek patří na hřbitově k nejubožejším. 
Vznikla proto iniciativa vyjádřit důstojným 
náhrobkem úctu cisterciáckým mnichům, 
kteří na Velehradě vytvořili obdivuhodné 
hmotné i duchovní dílo. Současně je tato 
iniciativa výrazem dynamické obnovy pout-
ního místa Velehrad. To je paradox nastolený 
odvaleným kamenem hrobu Kristova! Podo-
ba náhrobku a další informace jsou na www.
maticevelehradska.cz/dokument/Cisterciac-
ky-nahrobek-151/
Občanské sdružení Matice velehradská se 
obrací na Vás s prosbou o spolufinanco-
vání díla. Prosíme, pomozte nám nést ná-
klady s pořízením tohoto díla! Tel. (+420) 
572 420 144 , info@maticevelehradska.cz . 
Č. ú. je 1419526399/0800, var. symbol účelu 
platby je 1205.
„Práce těchto nezištných, hloubavých mnichů 
změnila podobu mnoha divokých končin k ne-
poznání a jejich modlitby poznamenaly du-
chovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký 
lze jen těžko vyčíst z horní strany náhrobní 
desky.“ Thomas Merton

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                                  červen - červenec  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Z MĚSTSKÉ KRONIKY

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

23. sobota Uh. Hradiště A Jak důležité je mít Filipa 19.00 200,-/180,-

25. pondělí Hradec 
Králové

zájezd Denní dům, noční dům, 
derniéra

19.00 -----

25. pondělí Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma, 
finální smršť

19.00 160,-

26. úterý Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest), 
finální smršť

19.00 220,-/200,-

27. středa Uh. Hradiště Penzion pro svobodné pány, 
finální smršť    

19.00 220,-/200,-

28. čtvrtek Uh. Hradiště Kdyby tisíc klarinetů, finální
smršť

19.00 290,-/270,-

29. pátek Uh. Hradiště Oskar a růžová paní, finální
smršť

19.00 270,-/250,-

30. sobota Uh. Hradiště Harold a Maude, finální smršť    19.00 270,-/250,-

Červenec 2012
Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. neděle Popovice ,
(Amfík 
Bukovina)

zájezd Rychlé šípy, finální smršť, 370.
repríza

20.30 200,-

 2. pondělí Popovice ,
(Amfík 
Bukovina)

zájezd Rychlé šípy, finální smršť 20.30 200,-
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Chlapci a dívky prokázali svoji fyzickou zdatnost ve sportovní olympi-
ádě.                                                                                             Foto: VH

Zajímavé akce v mateřské škole Komenského

Hodně akcí a vystoupení se uskutečnilo v mateřské škole ve Sta-
rém Městě, Komenského ulici.

V pátek 11. května 2012 šly děti z nejstarší třídy „motýlků“ potě-
šit písničkou, tanečkem i přáníčkem babičky do Domu s pečovatel-
skou službou ve Starém Městě. V neděli 13. května vystoupili chlap-
ci a děvčata ke Dni matek v sále Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě. Dne 21. května naše děti prokázaly svoji fyzickou 
zdatnost na sportovní olympiádě. Ve středu 23. května vyjela celá 
mateřská škola na výlet do ZOO Hodonín. Velmi se nám výlet za 
zvířátky vydařil a všem se moc líbil. Dne 24. května starší děti jely 
autobusem do Buchlovic a zúčastnily se projektu Zahrada je hra, 
kde se seznámily se zásadami správné péče o zahradu.           V. H. 

Návštěva v Zoologické zahradě Hodonín.                               Foto: VH

Děti z mateřské školy v Komenského ulici potěšily svým kulturním 
vystoupením babičky v Domě s pečovatelskou službou v ulici Bratří 
Mrštíků.                                                                                       Foto: VH

Informace pro občany
Oznámení o přerušení dodávky 

elektřiny jsou uveřejňovány na úřední 
desce městského úřadu. 

Informace o všech plánovaných 
odstávkách jsou uveřejněny na strán-
kách společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., http://portal.eon.cz/cs/otg/ 

KT

Tak tady žijeme
Pan J. Hromádko napsal v roce 1924 

ostrou kritiku tehdejší bláznivé doby. 
„Noviny píší denně o hrozných vraž-
dách, loupežích, krádežích, ani nejpev-
nější pokladny zlosynům nevzdorují, 
nemravnost a zpustlost je úžasná, člověk 
není nikde svým životem jist, celý veřej-
ný život je prohnilý, tresty za zločiny 
jsou nepatrné, zločincové se mají v žalá-
řích lépe než mnohá rodina na svobodě, 
zločinec bývá před odsouzením tázán, 
přijme-li trest. To je už extrakt pokro-
kovosti!

Milan Kubíček, kronikář města
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Národní přehlídka dětských verbířů
V sobotu 16. června 2012 se zaplnilo Masarykovo náměstí 

v Uherském Hradišti příznivci soutěže malých verbířů. Taneč-
níci předvedli divákům vše, co se naučili. Soutěž trvala téměř tři 
hodiny a porota nakonec určila následující pořadí, kdy jsme se 
potěšili výkony verbířů ze Starého Města.

V nejmladší kategorii byl první Marek Pavlica ze Starého 
Města, druhý se umístil Sebastian Herůfek ze Zaječí a třetí skon-
čil Michal Fryšták, další šohajíček ze Starého Města společně 
s René Zhřívalem z Josefova a Petrem Huňařem z Břeclavi.

V druhé kategorii starších tanečníků se porotě nejvíce lí-
bil Tomáš Havánek 
z Břeclavi, druhý byl 
vyhodnocen Robin 
Feldvabel ze Starého 
Města a třetí příčku 
společně získali Josef 
Čech ze Starého Pod-
vorova a Lukáš Ba-
lajka z Modré, jinak 
člen staroměstského 
folklorního souboru 
Dolinečka.

V kategorii nej-
starších šohajů byl 
první Patrik Matušina 
z Uherského Hradiš-
tě a za ním skončila 
dvojice Daniel Kraus 
a Zdeněk Kos z jiho-
moravských Šakvic.

Milan Kubíček

Tanečníci slováckého verbuňku soutěžili za úmorného vedra. 
Foto: Milan Kubíček 

Odborná porota také tropické teploty nepodcenila a do soutěže se vybavi-
la apartními klobouky.                                                 Foto: Milan Kubíček

Velmi pozorně sledoval a potleskem odměňo-
val vystoupení verbířů teprve tříletý Vojtěch 
Baláž s babičkou Alenou Pluhařovou

Taneční večer ZUŠ diváky okouzlil
Okouzlující a nádherné vystoupení 

zažili diváci, kteří zaplnili sál Kulturní-
ho klubu v Uherském Hradišti ve středu 
13. června 2012 krátce po 19 hodině. Do 
okresního města přijela početná skupina 
dívek z tanečního oboru ZUŠ Staré Měs-
to, aby opět po roce všem milovníkům 
tance předvedla všechno, co je jejich 
obětavé učitelky naučily. Jednotlivá čísla 
připravily učitelky Jarmila Krystoňová, 
Jitka Košíková a Veronika Kaštánková. 
Navíc dvě vystoupení si připravily žáky-
ně třetího a společně šestého i sedmého 
ročníku. Tímto koncertem absolvovaly 
žákyně I. stupně tanečního oboru Deni-
sa Burešová, Kateřina Gahurová, Marti-
na Chlachulová, Magdaléna Pořízková 
a Jitka Vaďurová. Všem našim absol-
ventkám srdečně blahopřejeme!

Milan Kubíček
Dívky tanečního oboru předvedly divákům hodně pěkných okamžiků. 

Foto: Milan Kubíček
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Místostarosta Radoslav Malina při rozhovoru s vedoucí městské knihovny 
Miladou Rokytovou a účastnicemi vernisáže.                      Foto: MH
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Kamarádi z „domečku“ si přišli zavzpomínat do knihovny

Středisko volného času Klubko uspořádalo v pá-
tek 25. května 2012 v 16 hodin v Městské knihovně ve 
Starém Městě zajímavou vernisáž u příležitosti výročí  
30 let organizace. 

Byli pozváni bývalí i současní pracovníci, kroužkaři i tábor-
níci, uvítáni byli všichni, kteří zažili kamarádskou atmosféru na 
domečku ve Starém Městě v průběhu minulých třech desetile-
tí. Výstavu si mohli všichni zájemci prohlédnout do 8. června, 
a potom také v neděli 10. června 2012 v rámci Galerie (přehlídka 
kroužků), která se uskutečnila ve Společensko-kulturním centru 
ve Starém Městě.

Milan Kubíček

Středisko volného času Klubko Staré Město a Slovácké mu-
zeum Uherské Hradiště společně uspořádaly v neděli 3. června 
od 14:30 do 17 hodin na zahradě Památníku Velké Moravy pro 
všechny děti i dospělé tvořivé odpoledne plné úkolů a soutěží na 
téma Velké Moravy. Chlapci a dívky si mohli vyzkoušet stříle-
ní z luku, výrobu velkomoravských šperků, společně ochutnali 
placky, vyrobili si šperky, proběhli se v historické zbroji a vy-
zkoušeli si i mnoho dalších činností. Pro všechny přítomné bylo 

V kulturním programu jsme viděli vystoupení břišní tanečnice. 
Foto: Monika Havlásková

Mgr. Stanislav Nemrava a Mgr. Marie Čablo-
vá si měli o čem povídat. Mnoho let se starali 
o smysluplné využití volného času našich dětí 
a mládeže.                                        Foto: MH

Vzhůru na Velkou Moravu

Děti si vyzkoušely výrobu šperků. Na snímku vpravo Velkomoravanka 
Monika Havlásková.                                                    Foto: Milan Kubíček

Největšímu zájmu chlapců i dívek se těšila výuka lukostřelby, kterou zajis-
tili členové skupiny historického šermu Morrigan.   Foto: Milan Kubíček

zajištěno občerstvení a část z účastníků této zajímavé akce využi-
la možnost prohlédnout si expozice Památníku Velké Moravy.

„Na Dni dětí u Památníku Velké Moravy bylo přítomno cel-
kem 211 dětí, které se zapojily do plnění jednotlivých soutěžních 
úkolů. Největším lákadlem byla lukostřelba, kterou zajišťovala 
skupina historického šermu Morrigan,“ sdělila nám po skončení 
akce ředitelka Klubka Mgr. Monika Havlásková.

Milan Kubíček



V sobotu 26. května 2012 v 14:00 hodin byl ve Starém Městě otevřen 
nový PŘÍSTAV STARÉ MĚSTO, který poskytne návštěvníkům Baťo-
va kanálu potřebné zázemí. Lodní flotilu tvoří plavidla Havaj (pro 12
osob), Pannonia (12), Rochus (4), Zlín (4), Pálava (4), Panama (4), Caro-
lina Skiff (5), Bianca (6) a další.

„Objekt přístavu je rozdělen na restaurační část se sociálním záze-
mím a půjčovnu lodí s potřebným servisem.  Investorem stavby jsou 

LODĚ HAUSBÓTY, o. s. Uherské Hradiště, které zajistily investici bez 
použití dotačních programů, tzn. z vlastních prostředků. Projektovou 
dokumentaci dodala společnost OTA ATELIER, Ing. arch. Otakar 
Kahánek. Město Staré Město jako vlastník pozemků pod stavbou sou-
hlasilo s dlouhodobým pronájmem a zajistilo potřebné inženýrské sítě. 

Povodí Moravy, které zajišťuje provoz vodní cesty, poskytlo potřebné 
pozemky pro přístavní hranu a souhlasilo s umístěním přístaviště 
a provozem lodí,“ sdělil starosta Josef Bazala. 

Nový přístav se nachází na levém břehu Baťova kanálu u Plavební 
komory Staré Město a je velmi výhodně umístěn v blízkosti silnice I/55 
mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem. 

Přístav je též dobře dostupný pro návštěvníky, kteří přijedou osob-
ním vozidlem, pro které je zde dostatek místa pro parkování. V těsné 
blízkosti je sjezd na vodu pro vlastníky lodí.

Přístav jistě osloví vyznavače cykloturistiky, kteří zde najdou vše po-
třebné, a to jak občerstvení, odpočinek, ale také dostatek informací pro 
návštěvu blízkého okolí. Dále pak informace o ubytování v nejbližším 

12 Zprávy z radnice

Staroměstský přístav na Baťově kanálu opět v provozu

K dobré pohodě vyhrávala kapela Štrůdl. Vyhlídkové plavby byly od 
14 do 17 hodin zdarma, labužníci si pochutnali na grilovaných speci-
alitách.                                                                    Foto: Milan Kubíček

Křest přístavu a projetí lodi Svatá Anna pod vodní slavobránou zajis-
tili staroměstští hasiči. Svatá Anna má domovský přístav ve Vnorovech 
a je využívána nejen k turistickým plavbám, ale i k firemním školením.
Manažeři firem se patrně řídí heslem: “I když školeným nervy tečou,
z plující lodi nám neutečou”.                                  Foto: Milan Kubíček
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okolí Starého Města. 
V restauraci je posezení pro 130 osob, v letní sezoně budou na jídel-

níčku i grilované speciality, součástí restaurace je sociální zařízení se 
dvěma sprchami na žetony. Osádky lodí si mohou půjčit jízdní kolo na 
cyklovýlety po okolí. 

V roce 2011 přijelo na Baťův kanál 65 tisíc návštěvníků, jedná se o je-
den z nejvýznamnějších turistických cílů na Moravě. Zveme také všech-
ny Staroměšťany k projížďce po Baťově kanálu nebo jen k příjemnému 
posezení v restauraci. V průběhu sezony budou na programu i zajímavé 
akce.  Více informací na www.lode-hausboty.cz

Milan Kubíček

Slavnost komentoval Robert Bellan (zleva), stuhu přestřihli starosta 
Josef Bazala a Zdeněk Klečka ze společnosti Lodě - hausbóty, která pří-
stav provozuje.                                                         Foto: Milan Kubíček

Vyhlídková plavba skončila, loď Svatá Anna vplouvá do přístavu.
Foto: Vladimír Kučera

Rušný provoz na Baťově kanálu.                       Foto: Vladimír Kučera
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na červenec
  Červenec a srpen jsou nejteplejšími 

měsíci v roce.
  Na mokrý červenec následuje bouře 

a krupobití.
  Svatá Markéta hodila srp do žita.
  Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.
  O svatém Kamilu, slunce má největší 

sílu.
  Na svatou Magdalénu pohoda – pro 

včely výhoda, a když slota – to lichota.
  Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě 

sněha.
  Zvětšují-li na svatou Annu mravenci 

hromady, lze očekávati tuhou zimu.
EM

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.

Dítě narozené ve dne se podobá otci, narozené v noci 
matce.

Žádná minulost není horší než současnost. Člověka 
bolí čerstvé rány.

Chytají se jen malé ryby. Velké by sežraly rybáře.

Stejně nakonec na všechno doplatí prostý politik.

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano.

Komu souzeno, že se udáví, tomu postačí i komár 
mrňavý.

Neuč svého dědečka kašlat!

Ženy mají smysl – pro nesmysl.

Když člověk zmoudří, začíná hloupnout.

Prázdný pytel zpříma stát nedokáže.

Největší potupou je, když člověka pochválí blbec.

Konipas bílý s mládětem na stanovišti u potoka.                                                   Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A
Ach, ten lichotník

„Miláčku, Ivanko, ty jsi úplně jiná než 
všechny ostatní!“

„Neříkej Petříčku, a jaké jsou ty ostatní?“
„Takové pěkné….“
Půjde Maňa na pivečko?
„Maňo, oblékaj sa, idu do hospody!“
„Jejda, to mě vezmeš s sebou Jožine?“
„Ne, vypínám topení!“

Děda radí vnukovi
„Romane, milování je jediná chvíle, 

kdy je muž rád, že není ve své kůži.“
Kámošky na diskošce

„Renčo, tak co rande? Jak jsi dopadla?“
„Na záda!“

PI

S konipasem bílým se můžeme nejčas-
těji setkat v blízkosti řek, potoků a ryb-
níků. Chytá především drobný hmyz, 
a proto ho často spatříme, když poseče-
me trávník na louce či zahradě. Hnízdí 
především v přírodních a umělých vý-
klencích. Samice klade do hnízda 5 až 6 
vajec. Po vylíhnutí oba rodiče krmí mlá-

ďata 14 až 15 dní. Délka těla i s ocasem je 
17 až 18 cm. Sameček je nápadně zbarvený, 
má bílé čelo, líce i břicho. Také si můžeme 
všimnout bílých okrajů per v křídle. Je zná-
mý pod lidovým názvem třasořitka a patří 
mezi národní symboly Litvy.

Milan Kubíček

Opičáků ve Starém Městě přibývá. Jeden z nich 
šplhá po kaktusu ve Velkomoravské ulici.

Foto: MK
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Informace stavebního úřadu

Často se veřejnost domnívá, že pokud 
stavba není pevně spojená se zemí zá-
klady, nevyžaduje projednání se staveb-
ním úřadem. Stavební zákon ale pojem 
stavba definuje takto: „Stavbou se rozu-
mí veškerá stavební díla, která vznikají 
stavební nebo montážní technologií, 
bez zřetele na jejich stavebně technic-
ké provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití 
a dobu trvání.“ Jinak řečeno, to, že stav-
ba není pevně spojená se zemí základy 
(například se jedná o kontejner uložený 
na připravených patkách) neznamená, 
že její umístění není třeba se stavebním 
úřadem projednat. 

Dále bych chtěla zdůraznit, že 
k umístění stavby na pozemku jiného 
vlastníka je vždy potřeba v územním ří-
zení  minimálně jeho písemný souhlas 
s ověřeným podpisem. Ve stavebním 
řízení už je však třeba doložit smluvní 
vztah s vlastníkem pozemku, doporu-
čuji tedy tzv. „smlouvu o právu provést 
stavbu“ uzavírat vždy, když  chceme či 
musíme ke stavbě využít cizího pozem-
ku (například přes cizí pozemek musí-
me vést vodovodní přípojku). V přípa-
dě takovéto smlouvy se nejedná pouze 
o „papír pro stavební úřad“, ale o doku-
ment, kterým může stavebník kdykoli 
v budoucnosti prokázat oprávněnost 

Mnoho rodinných domů ve Starém Městě je 
po rekonstrukci, část z nich krášlí také květi-
nová výzdoba. 

Foto: Milan Kubíček

Před zahájením stavebních prací je vhodné 
se poradit s odborníky na stavebním úřadu. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

své stavby na cizím pozemku. Je to důle-
žité například při změně majitele, a proto 
by mělo být samozřejmé, že stejnopis této 
smlouvy si jak stavebník, tak vlastník po-
zemku ponechá. Naopak je na vlastníkovi 
pozemku, za jakých podmínek uzavře se 
stavebníkem tento smluvní vztah. V pří-
padě větších staveb doporučuji konzulta-
ci s právníkem, je třeba si uvědomit, že se 
jedná o smluvní vztah mezi stavebníkem 
a vlastníkem pozemku a stavební úřad 
není oprávněný do tohoto vztahu jakkoli 
zasahovat ani smlouvu kontrolovat, zda 
je například vymahatelná. Stavební úřad 
smlouvu použije v povolovacím řízení, 
ale stavebníkovi by měla smlouva zajis-
tit jeho právo po dobu životnosti stavby 
– jeho investice i v případě, že bude třeba 
toto právo vymáhat soudně. 

Opakovaně se také setkáváme s tím, že 
stavba,  rodinný dům, garáž  je v katastru 
nemovitostí vyznačena v jiném tvaru či 
zde dokonce není vyznačena vůbec. Toto 
je potřeba řešit, dohledávat doklady, kon-
zultovat se stavebním úřadem ještě před 
tím, než projektant zpracuje projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci takovéto 
stavby. Z tohoto důvodu je také třeba, aby 
vlastník stavby uchovával po dobu život-
nosti stavby veškerá povolení, rozhodnutí 

Nyní tedy konkrétně k jednotlivým situacím

Jaký druh povolení potřebujeme

Prakticky veškerá stavební činnost vyžaduje některou z forem projednání se sta-
vebním úřadem, chtěla bych tedy tento článek využít k  vysvětlení základních pojmů, 
situací a upozornit na opakující se  problémy.

i projektovou dokumentaci. Tuto po-
vinnost ukládá vlastníkovi stavby i sta-
vební zákon.  Jako perličku uvádím, že 
se stává, že stavebník už při kolaudaci 
stavby nemá kompletní dokumentaci, 
protože ji použil při stavbě  a výkresy se 
ztratily či zničily. Je třeba si uvědomit, 
že se jedná o náš majetek a vzhledem 
k jeho ceně se vždy vyplatí mít ulože-
né veškeré doklady, můžeme je kdykoli 
potřebovat (například při pojistné udá-
losti a podobně).  

Úvodem je třeba říci, že při povolování 
staveb musí stavební úřad vždy přihléd-
nout ke konkrétní situaci, stavbě, její ve-
likosti  a jejímu umístění na pozemku, 
vzdálenosti od hranice pozemku a dalším 
skutečnostem, takže není možné vypra-
covat jakýsi univerzální návod použitelný 
pro všechny situace. Fomuláře jednotli-
vých  žádostí je možné si vyzvednout na 
stavebním úřadě osobně nebo na interne-
tových stránkách města na adrese http://
www.staremesto.uh.cz/?page_id=941  Co 
tedy dělat, když:

Chci si postavit plot – stavba plotu ne-
vyžaduje stavební povolení ani ohlášení, 
postačí tzv. „územní souhlas“. 

Je tedy  třeba vyplnit formulář s názvem 
„Oznámení o záměru v území“ a doložit 
následující doklady:

•  doklady prokazující vlastnické právo 
• jednoduchý technický popis a pří-
slušné výkresy,  které nemusí zpra-
covat oprávněný projektant

•  souhlasy sousedů, případně spo-
luvlastníků pozemku či oprávně-
ných z věcného břemene, tyto sou-
hlasy musí být rovněž vyznačené 
v situačním výkresu

Chci si postavit hospodářkou stav-
bu, přístřešek pro auto – pokud se jed-
ná o nepodsklepenou stavbu do 25 m2 
a do 5 m výšky, nebudou zde pobytové 
místnosti ani nebude sloužit k ustájení 
zvířat a splní další náležitosti,  posta-
čí rovněž vyplnit formulář s názvem  
„Oznámení o záměru v území“ a dolo-
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Budova zdravotního střediska krátce po rekonstrukci 28. srpna 2010. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

žit stejné doklady jako u oplocení.
Chci vybudovat vodovodní, kana-

lizační či jinou přípojku – pokud je 
délka přípojky do 50m, postačí rovněž 
územní souhlas a je tedy opět třeba vy-
plnit formulář  „Oznámení o záměru 
v území“ a doložit stejné doklady jako 
u oplocení a navíc vyjádření správců 
jednotlivých inženýrských sítí, tj. SVK 
a. s., E. ON Česká republika, RWE Jiho-
moravská plynárenská a Telefonica O2. 

Pokud bude přípojka umístěna 
v obecním či  městském  pozemku, 
je třeba s obcí či městem uzavřít tzv. 
„Smlouvu o právu provést stavbu“.  
Smlouvu lze pro Staré Město uzavřít 
na odboru správy majetku a životního 
prostředí, vedoucí odboru Ing. Markéta 
Hrušková, pro ostatní obce na přísluš-
ných obecních úřadech. Pokud bude 
přípojka u hlavní silnice a bude zasa-
hovat do pozemku Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, je třeba jednat  s touto 
organizací.

Chci ve stávajícím rodinném době 
provést stavební úpravy, vybudovat 
podkroví – u těchto složitějších staveb 
je potřeba především trojí (pro k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště dvo-
jí) vyhotovení projektové dokumentace 
zpracované oprávněným projektantem 
a opatřené veškerými náležitostmi vy-
žadovanými stavebním zákonem a pro-
váděcími vyhláškami a samozřejmě je 
třeba doložit vlastnické právo staveb-
níka. 

Pro další postup stavebního úřadu 
je rozhodující velikost stavby:

- v případě, že se jedná o dům do 150 
m2, postačí tzv. „ohlášení stavby“ – for-
mulář „Ohlášení stavby, stavební úpravy 
a změny stavby“ a je třeba doložit do-
klad  o skutečnosti, že o svém záměru 
stavebník informoval vlastníky soused-
ních pozemků a staveb na nich včetně 
data poskytnutí této informace – tedy  
podpisy sousedů, že byli informováni 
o té které stavbě  a k jakému datu.
-pokud je stavba větší než 150 m2, 
spadá do režimu stavebního povolení 
– formulář „Žádost o stavební povole-
ní“. U stavebního povolení není třeba 
dokládat podpisy sousedů, sousedé 
budou účastníky řízení, které stavební 
úřad povede a budou stavebním úřa-
dem obesláni.

Chci provést přístavbu nebo nástav-
bu stávajícího rodinného domu – platí 
to, co v předchozím případě stavebních 
úprav rodinného domu, tedy především 

je třeba projektová dokumentace, vlast-
nické právo stavebníka a opět ohlášení či 
stavební povolení podle velikosti stavby 
s tím, že ohlášení či stavebnímu povolení 
musí předcházet tzv. „umístění stavby“, 
které lze provést územním souhlasem 
nebo územním rozhodnutím. Tady je 
nutné konzultovat konkrétní stavbu se 
stavebním úřadem, co bude jednodušší, 
výhodnější, kratší, co je potřeba konkrét-
ně doložit apod.(například u nástavby 
bude pravděpodobně potřeba vyjádření 
fimy E.ON Česká republika, u přístavby
vyjádření správců jednotlivých inženýr-
ských sítí tj. SVK a.s., E.ON Česká re-
publika, RWE Jihomoravská plynárenská 
a Telefonica O2).

Chci stavět novostavbu rodinného 
domu – zase platí to, co už bylo řečeno 
výše, tedy projektová dokumentace, vlast-
nické právo, opět rozdělení na stavby do 
150 m2 a nad 150 m2 a  potřeba tzv. „umís-
tění stavby“. Konkrétní stavbu je tedy 
třeba konzultovat se stavebním úřadem, 
může nastat potřeba tzv. „vynětí ze ZPF“ 
apod. U novostavby rodinného domu se 
vždy provádějí přípojky inženýrských 
sítí, bude tedy třeba vyjádření jednotli-
vých správců inženýrských sítí, „Smlou-
va o právu provést stavbu“ v případě, že 
přípojky budou umístěny v obecním či 
městském pozemku a v případě budová-
ní nového sjezdu na místní komunikaci 
tzv. „Rozhodnutí o zřízení sjezdu“, které 
vydává obec, pro Staré Město odbor sprá-
vy majetku a ŽP, vedoucí Ing. Hrušková. 

V případě, že chce stavebník  stavět 
svépomocí, musí zajistit tzv. „stavební 
dozor“ – formulář „Dohoda mezi staveb-
níkem a stavebním dozorem“, u stavby 
pro bydlení je třeba zajistit odborné ve-

dení provádění stavby stavbyvedoucím 
– formulář „Dohoda mezi stavebníkem 
a stavbyvedoucím“. Jednotlivé formu-
láře lze stáhnout, jak už bylo napsáno 
v úvodu, z internetových stránek měs-
ta. 

Je možné provádět na rodinném 
domě nějaké práce „bez stavebního 
úřadu“? Ano, veškeré udržovací práce 
jako např. výměnu střešní krytiny včet-
ně laťování, opravu omítek, podlah, 
výměnu dlažby, obkladů a zařizovacích 
předmětů v koupelně apod.

Chci změnu v užívání, tj. chci uží-
vat prostor jiným způsobem než byl 
zkolaudován, např. zřídit v rodinném 
domě prodejnu či jinou provozovnu 
– vždy je potřeba projektová dokumen-
tace a vyjádření Hasičského záchranné-
ho sboru a Krajské hygienické stanice 
(podle konkrétní situace případně In-
spektorátu bezpečnosti práce, odboru 
ŽP MěÚ Uherské Hradiště, odboru ŽP 
krajského úřadu Zlínského kraje apod. 
– individuálně dle konkrétního zámě-
ru). V případě, že pro změnu v užívání 
je třeba provést stavební úpravy, je tře-
ba nejdříve povolit tyto stavební úpravy 
a následně je „zkolaudovat“.

Stavbu je možné užívat jen k účelu 
vymezenému v kolaudačním rozhod-
nutí či kolaudačním souhlasu, změna 
v účelu užívání je možná jen na základě 
písemného souhlasu stavebního úřadu. 
Tato skutečnost platí i tehdy, pokud na-
příklad v prostoru, který byl zkolaudo-
ván jako prodejna oděvů, chci umístit 
prodejnu s jiným sortimentem. 

Ing. Helena Štolhoferová, 
vedoucí stavebního úřadu

 Staroměstské noviny 7/12 Staroměstské noviny 7/12



16 Folklor

Zamyšlení po koncertu Dolinečky
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Sedím nad postýlkou svého vnu-
ka, který byl 11. května 2012 jedním 
z nejmladších „tanečníků“ na jevišti, 
a hlavou mi běží film s dobrým kon-
cem. Děj začíná zhruba před rokem, 
kdy bylo zvoleno pro letošní premiéru 
Dolinečky téma Život stromu. Jak jed-
noduché a přitom široké téma, kolik 
podob mají stromy a dřevo z nich. Ve-
doucí jednotlivých skupinek se dali do 
práce a pomalu vznikaly choreografie
se dřevem více či méně spojené. Ráda 
jsem vymýšlela průvodní text, kterým 
bych jednotlivá pásma spojila, těšilo 
mě hrát si se slovy. Program postupně 
získával jasnější obrysy, děti se učily 
texty, vedoucí si občas zoufali, ale na-
děje zůstávala. Tvůrci „filmu“ spojili
síly a výsledek se dostavil. 

V pátek 11. května 2012 diváci dva-
krát zaplnili hlediště Společensko-kul-
turního centra ve Starém Městě, aby 
zhlédli pásmo plné poezie, dětských 

her, prvních taneč-
ních pokusů i vyspě-
lého projevu nejstar-
ších členů souboru. 
Závěrečný aplaus 
při obou premiérách 
nenechal nikoho na 
pochybách, že na 
sebe autoři i prota-
gonisté mohou být 
právem hrdí.

Komu dříve podě-
kovat? Především ve-
doucím jednotlivých 
skupinek Dolinečky 
Kateřině Bazalové, 
Jarmile Vránové, Jar-
mile a Martinu 
B a l á ž o v ý m , 
Aleně a Vlasti-
milu Chlupo-
vým, Veronice 
Friedlové a Si-

moně Miskovičové, cim-
bálovým muzikám ZUŠ 
Staré Město, Bálešáci 
a Rubáš a dívčímu sbor-
ku Repetilky. Ale nelze 
zapomenout ani na další, 
jejichž podíl na úspěchu 
není o nic menší, tedy 
na Jitku a Erika Feldva-
belovy, Ondřeje Bazalu 
a Ondřeje Šupku. Dík 
patří samozřejmě i panu 
zvukaři Jaromíru Zají-
covi, kamarádům osvět-
lovačům, fotografům, 
kameramanům.  

Za tento film nebude
udělen Oskar, nedosta-
ne cenu akademie. Tento 
film zůstane ve vzpo-
mínkách všech, kteří 
v něm účinkovali a po-
díleli se na jeho vzniku. 

Kdepak to sedí naši? Reflektor svítí přímo do
očí a já nic nevidím….  Foto: Milan Kubíček

Děvčata z Dolinečky II ve vystoupení s názvem Na Turka.
 Foto: Milan Kubíček

Vedoucí Dolinečky II manželé Chlupovi s dcerou Aničkou a dětmi. 
Foto: Milan Kubíček

Jsem ráda, že jsem mohla být u toho 
a vytvořit jeden nepatrný dílek krásné 
výsledné mozaiky. 

 Alena Pluhařová

Skladba Zelé a děvčice z Dolinečky III.             Foto: Milan Kubíček

Šohaji z Dolinečky III ve skladbě Zelé.                                                 Foto: MK
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Překrásný atletický úspěch ...
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Někde jsem slyšela, že ve Starém Městě 
existuje snobský klub. Údajně se jmenuje 
SNOB. Nevíte, kde se tito lidé scházejí a co 
tam řeší?
 (Majka, asi 50 let)
Madam, to je otázka na tělo. Tedy, přímo na 
Vaše tělo! Jak se tak na Vás dívám, dejte si vel-
ký pozor. Klub SNOB, jinak  Sdružení Nepřátel 
OBezity, existuje již tři roky. A mohu Vám říct, 
že ti se s nikým nepárají! 
Proč se píše náměstí Hrdinů s malým „n“. 
Kámoška Božka má názor, že náměstí se má 
psát s velkým písmenem „N“.
 (Andula, 56 let)
Podle platných Pravidel českého pravopisu se 
píše náměstí Hrdinů. Slovo náměstí je pod-
statné jméno obecné, proto ho píšeme s malým 
písmenem. Označení Hrdinů zde funguje jako 
vlastní jméno, proto ho píšeme s písmenem 
velkým.
Nevíte, proč včera večer třikrát houkala zá-
chranka?
 (Dáša 23 let, dotaz e-mailem)
Pekelný kousek vyvedl Čochtanův synek, vod-
ník Vasil. Na Čerťáku se oběsit zkusil. Naštěstí 
záchranáři přijeli včas.
Jak se díváte na dnešní společnost? Kdo se 
vám nejvíce protiví?
 (Jan 48 let)
Nesnáším podrazáky, dále lidi zpupné, hloupé, 
falešné, necitelné. Zvláště ve větších městech 
se těmto lidem dobře daří. U nás ve Starém 
Městě ale nemají šanci. Humorem je pokaždé 
propíchneme!
Jsem v tíživé finanční situaci. Lidově řečeno,
všechny moje prachy jsou v prachu. Exeku-
tory mám na krku! Můžete mi nějak pora-
dit, či vypomoci?
 (Meduljenka, věk neuveden)
Samozřejmě! Můžu Vám každý večer držet 
palce. Co Vy na to?
Pokládáte za nešťastné lidi, kteří nechodí do 
společnosti, ale pijí sami? Říkají jim utajení 
alkoholici.
 (Roman 37 let)
Jsou to dvojnásobní nešťastníci. Nejen, že si 
ničí zdraví, ale ještě si to všechno sami platí.
Co je v životě nejvíce legrační?
 (Ivana 22 let)
Asi, když je šéf k smíchu a výplata k pláči.
Kam máte namířeno pane redaktore?
 (dotaz ženy u radnice)
Mám před sebou velkou, přímo nekonečnou 
oslavu. Právě před padesáti lety jsem s odře-
nýma ušima absolvoval první třídu obecné 
školy.

Milan Kubíček

Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

Družstvo mladších žáků Základní 
školy Staré Město se v úterý 22. května 
2012 zúčastnilo krajského finále celo-
státní atletické soutěže „Pohár rozhla-
su“. 

Vítězstvím v okresním kole, kde se 
nám podařilo porazit “sportovní vel-
moci“ v podobě ZŠ Sportovní Uherské 
Hradiště a ZŠ Bojkovice, si žáci zajisti-
li postup do krajského kola z prvního 
místa. Je to vůbec poprvé v novodobé 
historii staroměstské školy, kdy se ně-
kterému družstvu podařil tento postup. 
Už to jsme považovali za velký úspěch. 
Ale kluci byli připraveni se poprat se 
sedmi dalšími družstvy Zlínského 
kraje a svůj úspěch ještě zvýraznit. Po 

absolvování všech disciplín (60 m, skok 
daleký, skok vysoký, hod míčkem, štafeta 
4x60 m a 1000 m) následovalo vyhláše-
ní vítězů. Čekalo nás krásné překvapení 
v podobě fantastického 3. místa !!! A me-
ty vyšší nám unikly jen o vlásek - druhé 
místo o 12 bodů a první o 60 bodů, což 
představuje několik centimetrů ve skoku 
dalekém, 0,2 s ve sprintu nebo 5 vteřin na 
vytrvalosti. Je škoda, že nám po většinu 
soutěže chyběl jeden ze základních členů 
družstva Jakub Jurásek, asi bychom měli 
i na vítězství. 

Klukům děkujeme za skvělou repre-
zentaci.

Mgr. Martin Motyčka

Velmi úspěšné družstvo mladších žáků Základní školy Staré Město při krajském finále celostátní
atletické soutěže „Pohár rozhlasu,“ kde získali krásné třetí místo.         Foto: Mgr. Martin Motyčka

• V roce 1955 byla pod záštitou po-
žárníků ve Starém Městě uskutečněna 
Jízda králů a účast byla velmi dobrá. 
Přes dvacet krojovaných chlapců na 
vystrojených a opentlených koních.

• Dne 25. září 1955 se konaly Michal-
ské hody s právem. Odpoledne chodilo 
po Starém Městě asi 50 krojovaných 
dvojic s krojovanou hudbou. Večer byly 
dvě taneční zábavy. Jedna v kulturním 
domě a druhá v sokolovně. Staršími 
stárky byli Josef Vaněk a Marie Čer-
ná, mladšími Antonín Vaněk a Zdena 
Čechová, František Chlachula a Marie 
Nováková.

Milan Kubíček, kronikář města

Z HISTORIE MĚSTA LÁSKA BLÁZNIVÁ….
Dej mi ruce, abych měl jistotu, že 

existuješ. Ze všech deseti prstů udělám 
pro Tebe nádherný most. A proč? Pro-
tože mám o Tebe strach. Bojím se o Te-
be zvláště, když prší, a když déšť si Tě 
pomalu bere pro sebe.

Blázínku. Z těch prstů si uděláme 
vor a polujeme po té řece blízko ráko-
sí a vyplašíme hejno divokých kachen. 
A když přecházela po koberci celý lo-
kál, všichni muži si říkali: „To je krás-
ná žena.“ Jen on stavěl ten veliký most, 
protože se o ni bál. A ona zatím někam 
odplouvala na maličkém voru, ani rac-
kové nevzlétli ze svých míst. Tak tiše 
někam odplouvala….

IM
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SOUTĚŽ VE ZNALOSTECH PŘÍRODY

Vítězný tým ze Základní školy Jalubí, který získal 76 bodů z 90 
možných.  Na snímku vpravo Mgr. Alena Balážová, která soutěž 
připravila.                                                                                    Foto: ZŠ

Na druhém místě skončilo pět děvčat a jeden chlapec z družstva 5. B. 
Foto: ZŠ

Samá děvčata tvořily družstvo z 5. C, které obsadilo třetí místo. 
Foto: ZŠ
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Dne 17. května 2012 se konal jubilejní desátý ročník 
soutěže pátých tříd základní školy ve znalostech pří-
rody. Soutěže se zúčastnilo devět družstev ze Starého 
Města a stejně jako v minulém roce se k nim přidala 
tři družstva ze Základní školy v Jalubí. 

Soutěž byla sestavena z testové a teoretické části, ty doplnila 
část praktická, ve které žáci museli poznat patnáct rostlin a pat-
náct živočichů. Znalosti soutěžících byly značně rozdílné. První 
družstvo získalo krásných 76 bodů z devadesáti možných, po-
slední družstvo jich mělo pouze 40,5. 

Radost jistě mají učitelé Základní školy z Jalubí, jejíž tři druž-
stva se umístila na prvním, čtvrtém a pátém místě. 

Soutěž připravila Mgr. Alena Balážová, bývalá student-
ka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dlouholetá  
úspěšná řešitelka biologické olympiády. Nezbývá než jí poděko-
vat a doufat, že bude v tradici soutěže pokračovat i nadále.

V polovině května kosí rodinka vyvedla malá ptáčata. 
Foto: Vladimír Kučera

Složení prvních tří družstev 
bylo následující: 
1.  MÍSTO: 
ZŠ Jalubí - Jana Bilíková, Monika 
Tichá, Viktor Šmídek, Eva Malé-
řová, Daniel Slováček. 

2.  MÍSTO:  
5. B – Anna Smělíková, Simona 
Krpalová, Marek Železník, Nela 
Vávrová, Žaneta Chrástková, Ka-
rolína Wanke-Ottová.

3.  MÍSTO:  
5. C – Natálie Khazaalová, Natá-
lie Vašťáková, Kristýna Hejdová, 
Sarah Geitlerová, Kateřina Zbo-
řilová.

IAP

Všem účastníkům soutěže symbo-
licky a nesměle zazpíval malý kos.

Foto: Vladimír Kučera
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Po dvou letech opět v Praze

Staroměšťané skončili na nádherném 2. místě.                              Foto: ZŠ
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Dne 14. května 2012 se tři žáci ZŠ Staré Město - Ondřej 
Zálešák 9. B, Tomáš Šácha 9. B a Marek Náplava 9. D - zúčast-
nili pod dozorem p. uč. Kardosové celostátního kola soutěže 
s názvem Finanční gramotnost, které se konalo v Kongreso-
vém sále České národní banky v Praze. Soutěž nám nebyla 
neznámá. Probojovali jsme se do ní již před dvěma roky, ale 
na první tři místa jsme nedosáhli. 

V nabité konkurenci 14 týmů nebyl náš úkol letos opět 
nijak jednoduchý. Jako první bylo na řadě semifinále. Pro-
klouzli jsme jím jako nůž máslem. Poté přišlo vysněné finále.
Po nepříliš povedeném začátku to už už vypadalo, že skončí-
me třetí, ale poslední otázkou jsme přeskočili Plzeňský kraj 
a skončili na nádherném 2. místě, hned za Královéhradec-
kým krajem. 

Odměnou za naši snahu a pevné nervy nám byly fotoapa-
ráty a drobné ceny.

Marek Náplava 9. D

Děti z MŠ Rastislavova u hasičů

V rámci Týdne pro Zemi měly děti 
z mateřské školy Rastislavova možnost 
nahlédnout do prostředí, ve kterém 
pracují naši hasiči. Starší děti jely do 
Uherského Hradiště, kde je přivítal 
profesionální hasičský sbor. Mladší 
děti si prohlédly hasičskou zbrojnici ve 
Starém Městě. Tady nás velmi ochotně 
provedl pan Václav Kotačka. Seznámil 
nás s prací hasičů a ukázal nám veške-
rou techniku.

Milena Ulmannová 

R E S T A U R A C E  
Victoria   

Nad Hřištěm 1921, Staré Město 
vedle Městské sportovní haly na Širůchu  

N E J L E P Š Í   P O L E D N Í   M E N U
V E  M Ě S T  Ě 

web:  menicka- online.cz 
e-mail: restauracevictoria@seznam.cz  

tel.: 606 786 895 

rodinné oslavy, svatby, jubilea, 
školení, firemní večírky, pracovní obědy, rauty  

Těšíme se na Vaši návštěvu  

Restaurace Victoria přijme 
kuchaře (kuchařku) na HPP

Autoservis
Kalina Huštěnovice

U hřiště nabízí služby autoservisu
– opravy vozů všech značek.

Akce
kompletní přezutí vašeho vozu za 300 Kč.

Diagnostika 300 Kč
Mechanické a karosářské práce, 

příprava vozů na STK + zprostředkování T. K., 
plnění klimatizací.

Tel.: 572 585 085
pondělí až pátek 8 – 16 hodin

Mladší děti si prohlédly hasičskou zbrojnici ve Starém Městě. 
Foto: MŠ

Starší děti jely za profesionálními hasiči do Uherského Hradiště. 
Foto: MŠ

Odposlechnuto v pouličce
To, v čem jsme žili, bylo špatné, ale 

mělo to i světlé stránky. To, co žijeme 
teď, je v podstatě dobré, ale má to své 
stinné stránky.

NI
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Děti z mateřských škol navštívily
zámecký park v Buchlovicích

Děti z mateřských škol byly v Buchlovicích velmi spokojené. Program „Zahrada je 
hra“ zaujal nejen děti, ale i jejich učitelky.                                                   Foto: V. H.

Zahrada je hra

Ve čtvrtek 24. května 2012 uspořádali pracovníci Národní-
ho památkového ústavu Kroměříž v zámeckém parku v Buch-
lovicích vzdělávací program „Zahrada je hra“ pro děti z ma-
teřských škol ze Starého Města a z Uherského Hradiště. Cílem 
tohoto programu je přijatelnou formou seznámit nejmenší 
návštěvníky památkových objektů, zejména jejich historic-
kých zahrad a parků, 
s významem pojmů 
– zahradní kultura, 
zahradní umění a na-
učit děti správně vní-
mat půvab i umělecké 
a historické hodnoty, 
které tyto zahrady 
a parky představují.

Zahradní kultura 
– jedno z vrcholných 
děl evropského či 
světového intelektu-
álního a uměleckého 
vývoje – je v českých 
zemích stále opomí-
jeným a přehlíženým 
tématem. A to i pře-
sto, že naše území 
disponuje mnoha 
v celosvětovém mě-
řítku pozoruhodný-
mi zahradami a par-
ky. Téma zahradní 
kultury prostupuje 
kontinuálně evropskou mentalitu již několik dlouhých staletí 
(renesance, baroko, 18. a 19. století). Zkrátka zahradní kultura 
byla vždy považována za trvalou součást tzv. vysoké kultury. 
Již několik dlouhých desetiletí se toto téma stává velmi popu-
lárním nejen u mnoha zahraničních odborníků, ale především 
i u mnoha laiků či návštěvníků podobně komponovaných 
památek. Vysvětlení můžeme hledat řekněme ve „věcných“ 
souvislostech – přirozené tíhnutí člověka k přírodě, nalézání 
či vytváření svého přirozeného prostředí. K těmto základním 
pilířům se v poslední době stále intenzivněji připojují aktuální 
témata a hrozby – ekologické krize, přetechnizovanost, civili-
zační jevy atd. Pojmy zahradní kultura či zahradní umění si 
oprávněně zaslouží rehabilitaci a prezentaci tohoto tématu co 
nejširší veřejnosti. 

Chceme-li působit na veřejnost co nejefektivněji, je nezbytné 
začít u nejmladší generace. Pokud si určité souvislosti spojené 
se zahradním uměním či zahradní kulturou osvojí malé dítě, 
v dospělém věku to bude považovat za přirozené a samozřejmé. 
Cílem našeho edukačního programu „Zahrada je hra“ je hravou 
formou přiblížit dětem významné hodnoty, které historické za-
hrady a parky mají, seznámit děti se základní odbornou péčí 
o zahrady a vzbudit v dětech zájem o zahrady a  dění v nich.  

Čtvrteční akce v zámeckém parku v Buchlovicích se zúčast-
nilo 64 dětí ze tří mateřských škol: Mateřská škola Komenské-

ho, Staré Město; Mateřská škola Rastislavova, Staré Město a Ma-
teřská škola Východ, Uherské Hradiště. Děti byly rozděleny do 
skupinek po 10 – 12 a spolu se svým průvodcem – zahradníkem 
prošly pěti zastaveními v zahradě. Na každém zastavení plnily 
jednoduché úkoly, např. rozdělovaly, co patří do okrasné za-
hrady a co do užitkové zahrady, poznávaly na obrázcích a foto-

grafiích roční období
v zahradě a dozvědě-
ly se, co všechno po-
třebují stromy, keře 
a kytky k tomu, aby 
rostly. Na jednom 
zastavení poznávaly 
zvuky, které mohou 
v zahradě slyšet a na 
posledním zastavení 
– ve skleníku, si kaž-
dé dítě zasadilo svou 
kytičku. 

Díky nejen krás-
nému počasí, ale 
i skvělým zahradní-
kům – průvodcům 
a kastelánce buch-
lovického zámku, se 
celá akce vydařila 
k naprosté spokoje-
nosti dětí, paní uči-
telek i organizátorů 

akce. Cílem čtvrteč-
ního programu bylo 

odzkoušet nový koncept a následně program upravit dle při-
pomínek paní učitelek z mateřských škol a průvodců. Po ná-
sledném rozpracování se program pro děti z mateřských škol 
„Zahrada je hra“ stane součástí nabídky edukačních aktivit 
Národního památkového ústavu, územního odborného praco-
viště v Kroměříži. 

Mgr. Dagmar Šnajdarová
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SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ
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Koncert absolventů, sólistů a souborů ZUŠ

Opět po roce uspořádala Základní umělecká ško-
la Uherské Hradiště, pobočka Staré Město, koncert 
absolventů, sólistů a souborů. Do sálu Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Městě zavítali ve 
středu 30. května 2012 v 18 hodin především rodin-
ní příslušníci vystupujících dětí.

Koncert tradičně zahájil ředitel ZUŠ Mgr. Stanislav Ne-
mrava, k divákům a učitelům ZUŠ promluvil starosta Josef 
Bazala. Všem poděkoval za nádherné kulturní zážitky, kte-
ré díky našim malým umělcům můžeme na koncertech vždy 
prožívat. Přítomen byl také místostarosta Radoslav Malina, 
který je garantem kulturním akcí v našem městě.

Na koncertě absolvo-
vali v I. stupni Martina 
Kromsiánová a Jiří Ju-
řena ve hře na keybo-
ard a Anna Šustková ve 
hře na zobcovou flétnu.
Absolventkou II. stupně 
ZUŠ ve hře na zobcovou 
flétnu se stala Andrea
Horká. 

Velké poděkování 
zaslouží učitelé ZUŠ  
M. Baláž, J. Krys-
toňová, J. Macek,  
V. Ovčáčík, M. Polesná,  
R. Snopek a M. Špač-
ková, kteří připravili 
jednotlivá hudební a ta-
neční vystoupení svých 
žáků.

Milan Kubíček

Martina Kromsiánová potěšila všechny milovníky hry na key-
board. Absolventka I. stupně ZUŠ zahrála skladbu Ave Maria 
od Ch. Gounoda.                                          Foto: Milan Kubíček

Andrea Horká je absolventkou  
II. stupně ZUŠ. Zahrála skladbu Bra-
vade, kterou složil J. V. Eyck. 

Foto: Milan Kubíček

Dívky 4. ročníku tanečního oboru ve skladbě Havrani. 
Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 7/12 Staroměstské noviny 7/12

Tomáš Snopek pokračuje ve stopách svého otce a hraje na housle.
  Foto: MK

Cimbálovou muziku ZUŠ připravuje k vystoupením vedoucí po-
bočky Radim Snopek. Na snímku Barbora Tymrová zpívá píseň 
Konopja.                                                         Foto: Milan Kubíček
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Nad šálkem kávy s Jardou Strnadem

Jaroslav Strnad na jevišti s Marcelou Hromadovou ve hře Tetička z Radějova.
Foto: Milan Kubíček

Možná si na to také vzpomenete. V sobotu 4. prosince 2004 staroměstští ochotníci sehráli posled-
ní představení vydařené veselohry Katerinka – Kača. 

Zaplněné hlediště so-
kolovny opět sledovalo 
jedinečná herecká vy-
stoupení našich herců 
v čele s režisérkou Marií 
Hrabcovou. Představe-
ní natáčel televizní štáb 
a v pondělí 6. prosince 
v 18:10 hodin jsme spat-
řili naše ochotníky di-
vadelního odboru T. J. 
Sokol na obrazovce pro-
gramu ČT 1. K televiz-
ním divákům promlu-
vily Jitka Kovaříková 
a Zdenka Říhová, hovo-
řil také nejstarší herec 
ochotnického souboru 
Alois Hrabal. „Máme to někdy těžké, co mám povídat. 

Chybí nám mladí herci. 
Třeba já v 81 letech mu-
sím hrát ženicha,“ svěřil 
se Alois Hrabal.

Vynikající herecký vý-
kon v Katerince – Kači 
předvedl také Jaroslav 
Strnad, vyprodaný sál 
sokolovny doslova bouřil 
nadšením. S Jardou jsem 
se sešel koncem dubna 
a zavzpomínali jsme ne-
jen na ochotnické diva-
dlo, ale i na jeho působení 
ve fotbalovém klubu i ve 
folklorní oblasti. Vždyť 
vyznavači lidových tra-
dic si stále připomínají 

Michalské hody 1998, kdy byl Jarda starším stárkem. 

Jaroslave, jestlipak víš, při kterých 
Michalských hodech se sešlo možná 
nejvíce lidí u radnice? Napovím Ti, 
bylo to následující rok po velké po-
vodni v roce 1997.

Také na ty hody vzpomínám v dob-
rém, i když celý hodový maratón byl 
hodně náročný.

Se stárkou Simonou Gahurovou Vám 
to tehdy velmi slušelo.

Bodejť by ne. Simona je moc pěkná 
děvčica.

A nyní obraťme list. Jardo, zavzpo-
mínej na své působení ve fan – klubu  
1. FC Synot a později 1. FC Slovácko.

Začátky byly krásné, zejména spojení 

staroměstských a hradišťských fanouš-
ků ve spolupráci především s Markem 
Jurákem. Byla to skvělá doba, euforie, 
ale pak přišla doba horší….Je na co 
vzpomínat a v srdci člověku zůstane 
jen to dobré.

Na který zápas máš pěkné vzpo-
mínky?

Tak je jasné, že na všechny vítěz-
né a z venkovních na ty, kdy nás jelo 
mnoho a udělali jsme klukům domácí  
atmosféru i na hřištích soupeřů. A ne-
zapomenutelné je finále poháru Slovác-
ko – Baník, které se hrálo  v Olomouci.

 Které fotbalisty obdivuješ, vzpo-
meň některou fotbalovou legendu.

Obdivuji ty fotbalisty, kteří toho 
hodně dokázali a přitom zůstali sami 
sebou. Z útlého mládí si pamatuji na 
Širůchu na hrázce na naše pro mě míst-
ní legendy, třeba Tondu Panáčka, Pavla 
Ludvíčka, Lubu Malého a mnohé další. 
Rád vzpomínám na kluky, co začínali 
v Synotu či Slovácku a jsou teď rozese-
ti po celé republice či v zahraničí, ale 
s většinou jsem stále v kontaktu. 

Jak se Ti líbí současný tým 1. FC 
Slovácko a jak tipuješ jeho konečný 
výsledek v tabulce?

S Miroslavem Valentou a Markem Jurákem při debatě na fotbalové téma v roce 2007. 
Foto: archiv JS
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Stárci na Michalských hodech v roce 1998. Na snímku zleva: slečna Martina a Jaroslav Crla, starší 
stárci Jaroslav Strnad a Simona Gahurová, Václav Piluša a Jarmila Tomešková.       Foto: archiv JS 

Je jasné, že každý zápas se nazadaří, 
ale kluci se snaží, bojují a je dobře, že 
se dává šance i mladým odchovancům 
našeho klubu. Konečné umístění v le-

tošním ročníku tipuji okolo sedmého 
a osmého místa.

Chodíš také na zápasy TJ Jiskra? Jak 
se Ti jeví současné složení mužstva?

Občas se snažím na Rybníček podí-
vat, ale díky mnohým aktivitám, které 
mám, mně to bohužel nevychází často. 
Tak se to snažím vynahradit alespoň 
nějakým sponzorstvím. Držím klukům 
pěsti, ať jim to kope co nejlíp.

Jsi velmi oblíbený ochotnický herec 
při divadelním odboru TJ Sokol Staré 
Město. V kterých hrách jsi vystupoval 

a v jakých rolích?
Děkuji. Se sokolským divadlem jsem 

hrál ve veselohře Katerinka- Kača, Dámy 
a husaři, Ženský zákon, Tetička z Radě-
jova a vždy jsem měl štěstí, že jsem hrál 
nějakou zamilovanou roli. Tetičku nyní 
znovu hrajeme a chystáme pro Vás další 
kus z prostředí podhorského penzionu. 
Věřím, že se bude opět líbit a dobře se 
u ní zasmějete a pobavíte. Dále hraji s di-
vadlem Bavsa ve hře Roberta Bellana s ná-
zvem Tož tak a chystáme další hru pod re-
žisérskými křídly Honzy Horáka.

Na kterou roli nejvíce vzpomínáš?
Všechny role, které jsem hrál, byly 

skvělé, ale možná malinké privilegium 
má ta z Katerinky – Kače.

Jak vás přijímají diváci na zájezdo-
vých představeních?

Vždycky člověka potěší, když vidí, 
že se diváci baví. Stalo se nám, že byl 
aplaus i ve stoje, a to je odměna největší. 
Z venkovních štací asi nejraději jezdím 
na Komňu, kde máme pěkné přátelství 
s tamějšími ochotníky, kteří vždy na 
oplátku hrají zase u nás. Když hrajeme 
v Komni, bývá vždy plno, což se bohu-
žel obráceně říci nedá!

Současná vrcholná politická scéna 
připomíná jednu velkou grotesku, ne-
plánujete nějaký kabaret z politického 
prostředí?

Na tento kabaret by se dala udělat 
snad jen hodně velká tragikomedie….

Pojedeš na Všesokolský slet do Pra-
hy. Váš soubor zde bude hrát 2. čer-
vence 2012 v divadle Rokoko…..

Dostalo se nám této cti, zahrát si na 
prknech, která znamenají svět i v Praze 
a moc se na to těšíme. Ale pro nás byli, 
jsou a budou nejdůležitější naši staro-
městští diváci tak doufám, že nám za-
chovají přízeň i nadále.

Tvoje slovo čtenářům na závěr….
Není dobré si dělat neplacenou re-

klamu, tak snad jen jezte zdravě, žijte 
zdravě a najděte si mě. Přeji všem hod-
ně zdraví, energie a lásky a málo závisti. 
Ale ještě lépe, závist raději žádnou.

Za odpovědi na otázky poděkoval 
Milan Kubíček

S hereckou kolegyní Renatou Houkovou ve hře Dámy a husaři.                                    Foto: archiv JS

S maminkou Annou a otcem Josefem v průbě-
hu Michalských hodů v září 1998. 

Foto: archiv JS
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M a t u r i t y  n a  S O Š  a  G y m n á z i u  S t a r é  M ě s t o
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Opět po roce se uskutečnilo ve čtvrtek 8. června 2012 
v aule Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město 
slavnostní předání maturitních vysvědčení. „Maturitní 
zkoušky na naší škole začaly podle jednotného testového 
schématu na začátku května. Studenti maturovali ve spo-
lečné části maturitní zkoušky z předmětů český jazyk a li-
teratura, matematika nebo cizí jazyk. Český jazyk a cizí 
jazyk jsou komplexní zkoušky složené ze tří částí – didak-
tický text, písemná práce a ústní zkouška. Dále maturova-
li v profilových předmětech dle zaměření oboru vzdělání.
Po téměř čtyřtýdenním maratónu jsme předali 8. června 
2012 všem úspěšným studentům maturitní vysvědčení. 
Blahopřeji všem úspěšným maturantům k zisku matu-
ritního vysvědčení a přeji jim hodně úspěchů do života,“ 
sdělil po skončení slavnostního aktu statutární zástupce 
ředitele školy Mgr. Martin Zábranský.

Milan Kubíček

Školní pěvecký sbor složený z žáků prvních a druhých ročníků se postaral 
o kulturní program.                                                     Foto: Milan Kubíček

Celkem 26 studentů prospělo s vyznamenáním a všichni obdrželi od sta-
rosty Josefa Bazaly knihu Staré Město ve fotografii.   Foto: Milan Kubíček

K absolventům školy promluvil starosta Josef Bazala. Dále na snímku 
zleva sbormistr Jakub Macek, Mgr. Gabriela Piknerová, Mgr. Martin 
Zábranský, ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, Mgr. Helena Pilušová 
a Mgr. Pavel Turčin.                                                      Foto: Milan Kubíček

Třída gymnázia 4. G s třídní učitelkou Mgr. Naděždou Kavalcovou. Na 
snímku vpravo stojí Mgr. Soňa Patočková, která slavnostní akt uváděla. 

Foto: MK
Třída gymnázia 4. H s třídním učitelem Mgr. Benediktem Chybíkem. 

Foto: MK



25Ahoj studenti! Staroměstské noviny 7/12 Staroměstské noviny 7/12

4. G Gymnázium, místopředsedkyně maturitní ko-
mise Mgr. Gabriela Piknerová, 31 studentů, 10 vyzname-
nání, 19 prospělo, dva neprospěli. Ve třídě odmaturoval 
Staroměšťan Martin Skrášek.

4. H Gymnázium, místopředsedkyně maturitní komi-
se Mgr. Helena Pilušová, 30 studentů, 14 vyznamenání, 
16 prospělo. Ve třídě úspěšně odmaturovala pětice stu-
dentů ze Starého Města, konkrétně Kateřina Andrýsková, 
Jakub Čumíček, Nela Kasálková, Renáta Sikorová a Vero-
nika Šáchová.

4. A obor Agropodnikání místopředseda maturitní 
komise Ing. Ivo Studénka, devět žáků, čtyři prospěli a pět 

si bude opakovat některou z částí maturitní zkoušky.

4. E obor Ekonomika zemědělství a výživy, místo-
předsedkyně maturitní komise Ing. Jana Buršová, 16 
žáků prospělo a dva neprospěli. Maturitní vysvědčení 
převzali Michaela Absolonová, Ondřej Bazala, Martin 
Nekarda, Gabriela Obdržálková a Martina Zajícová ze 
Starého Města.

4. B obor Ekologie a ochrana krajiny místopředseda 
maturitní komise Mgr. Radim Pikner, dva žáci prospěli 
s vyznamenáním, 12 prospělo a pět neprospělo. Ve třídě 
převzali maturitní vysvědčení také Jakub Ryšavý a Jana 
Slavíčková ze Starého Města.

Budova SOŠ a Gymnázia v den předání maturitních vysvědčení. 
Foto: Milan Kubíček

Domov mládeže. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku absolventi třídy 4. A obor Agropodnikání a 4. E obor Ekono-
mika zemědělství a výživy s třídní učitelkou Ing. Zdeňkou Kubíčkovou. 

Foto: Milan Kubíček

Třída 4. B obor Ekologie a ochrana krajiny s třídní učitelkou Mgr. Libuší 
Vránovou. 

Foto: Milan Kubíček
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Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

Sérii pohádek o Kašpárkovi můžete vidět o prázdninách na hradě Buch-
lov v podání herců Hoffmanova divadla.

Foto: Ing. Michal Pavlásek

Kašpárek na Buchlově
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V úvodu soutěže zazpíval pěvecký sbor Ladies BuDu 
(Buchlovický Důchoďák) z Domova pro seniory Buchlovi-
ce.                                                       Foto: Milan Kubíček

Velmi zajímavou událost jsme za-
znamenali v úterý 5. června 2012. Do 
Společensko – kulturního centra ve 
Starém Městě se sjeli účastníci kraj-
ského kola pěvecké soutěže pro osoby 
s handicapem. Akce s názvem „Nad 
oblaky aneb každý může být hvězdou“ 
byla připravena pro osoby se zdravot-
ním postižením z domovů na území 
Zlínského kraje. 

Ve Starém Městě se uskutečnilo kraj-
ské finále, ze kterého postoupila pětice
nejlepších na celostátní finále, které se
bude konat 14. září 2012 v Koncertním 
sálu Moravské filharmonie v Olomou-
ci. Na celostátní úrovni soutěž zaštítili 
známé české osobnosti jako je zpěvačka 
a herečka Monika Absolonová, zpěvák 
a herec Alan Bastien a kmotra soutěže 
Kateřina Kornová. Ve Zlínském kraji 
převzal patronát nad touto akcí finalis-
ta soutěže Česko – Slovenské superstar 
Leo Machala. Soutěžící jsou rozděleni 
do dvou skupin a to do 15 let a do vě-
kové kategorie nad 15 let. Soutěžit mo-
hou jednotlivci, kapely, soubory či sbo-
ry, přičemž podmínkou je výběr písně 

Hrad Buchlov připravil na červenec 
a srpen pro nejmenší návštěvníky sérii po-
hádek o Kašpárkovi. Divadelní představení 
herců Hoffmannova divadla mají možnost
vidět malí i velcí diváci každou neděli od 1. 
července do 26. srpna 2012, kdy se  v hrad-
ním sklepení odehrají dvě pohádky, jedna 

z kategorie populární hudba.
Staroměstské soutěže se zú-

častnil jako host starosta Josef 
Bazala, který všechny přítom-
né pozdravil a popřál hodně 
úspěchů. Záštitu nad soutěží 
převzal hejtman Zlínského 
kraje  Stanislav Mišák a kraj-
ská radní pro oblast sociálních 
věcí Taťána Nersesjan.

Odborná porota ve složení 
Taťána Nersesjan, Jana Cho-
vancová, Leo Machala, Alžběta 
Kolečkářová posuzovala u sou-
těžících hlasové a hudební 
schopnosti, interpretaci a cel-
kový dojem. Do celostátního 
finále postoupili Renata Vaníč-
ková, Šimona Červeňáková, 
Andrea Heráková, Jiří Vašíček, 
Jan Pokuta a Ladislav Horváth. 
Zvláštní uznání hejtmana Zlín-
ského kraje získal Jan Horváth 
a Václav Řezáč, kteří v soutěži 
zazpívali lidové písně.

Milan Kubíček

dopoledne v 10:00 hodin a druhá odpoledne 
ve 13:00 hodin.

Prázdninový pohádkový program na 
Buchlově volně navazuje na nově zavedený 
dětský prohlídkový okruh, jehož cílem je za-
ujmout naše nejmenší návštěvníky a pěstovat 
v nich – pro ně přirozeným způsobem – vztah 

k historii a památ-
kám vůbec. 

Kašpárek bude 
hrát své rozverné 
pohádky na Buch-
lově každou neděli 
v 10:00 hodin (dět-
ský prohlídkový 
okruh je pak v 11:00 
hodin) a ve 13:00 
hodin (dětský pro-
hlídkový okruh na-
vazuje ve 14:00 ho-
din.). Pohádek bude 
několik, takže děti 
mohou přijít opa-
kovaně a uvidí po-
každé jinou pohád-

ku. Časově se pohádky pohybují od 30 do 
40 minut, takže mezi pohádkou a dětskou 
prohlídkou mají děti a jejich rodiče dosta-
tek času na občerstvení případně navštívení 
sociálního zařízení. 

Hoffmannovo divadlo je malé soukro-
mé, profesionální divadlo s téměř třinácti-
letou existencí. Před léty se divadlo začalo 
více věnovat právě hraní pro děti a mládež. 
Krátké pohádky, které přivedly na jeviště 
postavu Kašpárka, jsou postavené na nená-
ročné, ale nápadité výtvarné složce, komu-
nikaci s dětmi a na jedinečných hereckých 
výkonech, u kterých vyniká právě hravost 
a zapojení dětí.  Scénáře pohádek vznikají 
vlastní tvorbou inspirovanou lidovými pís-
ničkami a starodávnými loutkovými hrami. 
Divadlo svoji úrovní a trvalou kvalitou pat-
ří mezi přední divadla věnující se této čin-
nosti. Návštěvníci Buchlova uvidí divadelní 
představení „Kašpárkovy pohádky“, „Kaš-
párkovy popletené pohádky“ a „Kašpárek 
se žení“.

Přijďte na hrad Buchlov za půvabnou 
pohádkou.

Mgr. Dagmar Šnajdarová
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Za TJ Slavoj Houslice nastoupili Ivan Trojan, Jakub Kohák, David Novotný, Ondřej Vetchý, Leoš Noha, Robert Záruba, Jarmil Škvrňa, Ladislav Hampl a další. V dre-
sech Rachna týmu s jednotným číslem dresů 4 hráli Ivan Rachůnek, Tomáš Rachůnek, Petr Vampola, Petr Čajánek, Ondřej Pavelec, Jakub Voráček, Radim Bičánek, 
Ladislav Kohn, Martin Erat, Miroslav Blaťák, Michal Barinka, Michal Kadlec, Petr Švancara a další.                                                                       Foto Milan Kubíček
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Třetí Slovácká benefice Karla Rachůnka na ŠirůchuTřetí Slovácká benefice Karla Rachůnka na Širůchu

RACHNA TÝM – TJ SLAVOJ HOUSLICE 10:10
V pořadí již třetí fotbalové bene-

fiční utkání se uskutečnilo v sobotu 
2. června 2012 od 15 hodin na stadi-
onu Širůch. Do Starého Města přijeli 
hokejoví a fotbaloví kamarádi tragicky 
zesnulého hokejisty Karla Rachůnka, 
aby sehráli benefiční utkání s týmem
TJ Slavoj Houslice, který známe z tele-
vizního seriálu Okresní přebor. 

Cestu na Širůch si našlo již od tři-
nácté hodiny odpolední mnoho rodičů 
s dětmi, protože na umělé trávě hřiště 
na Širůchu se konal Dětský den. Na 
programu byly soutěže pro děti o drob-
né ceny, vystoupení Heleny Zeťové, dět-
ská diskotéka, nechyběly skákací hrady, 
skluzavky a různé nafukovací atrakce.

Fotbalové utkání mělo plánovaný 
začátek v 15 hodin, ale na více než 30 

minut se protáhlo představo-
vání obou týmů. Slavnostní 
výkop provedla Kateřina Ra-
chůnková se čtyřletým synem 
Matějem, a potom se již více 
než tři tisícovky diváků bavily 
parádními kousky hráčů obou 
týmů. Na první branku jsme 
si počkali do sedmé minuty, 
kdy se ujal vedení Rachna tým 
a v desáté minutě zápasu padl 
druhý gól za záda brankáře 
Slavoje Houslice.

Utkání nakonec skončilo 
nerozhodně 10:10, všichni 
odcházeli z Širůchu spoko-
jeni, nejen hráči, ale i diváci 

a účastníci dětského dne. Bylo to pěkné 
odpoledne, kterému přálo počasí. Za-
vzpomínali jsme společně na 
velkého a zároveň velmi skrom-
ného člověka, jakým Karel Ra-
chůnek byl. Výrazná osobnost 
„zlaté hokejové party“ odešla 
nečekaně společně se svými 
spoluhráči z týmu Jaroslavle  
7. září 2011. Již jen z pomyslné-
ho obláčku se na účastníky sta-
roměstské benefice dívali nejen
Karel Rachůnek, ale i Jan Ma-
rek, Josef Vašíček a slovenský 
reprezentant Pavol Demitra.

Nečekaným výnosem skon-
čila večerní dražba velmi cen-
ných relikvií významných 
sportovních osobností v Redu-

Zběsilý úprk Jakuba Voráčka na branku Houslic. Spoluhráč Jaro-
míra Jágra z týmu Pfiladeplhia Flyers a mistr světa z roku 2010
všem ukázal, že umí nejen dobře bruslit, ale i sprintovat na tráv-
níku.                                                                 Foto: Milan Kubíček

tě v Uherském Hradišti, která přinesla 
více než tři miliony korun. Dres Karla 
Rachůnka byl vydražen za půl milio-
nu korun. Peníze pomůžou především 
zdravotně a tělesně postiženým spo-
luobčanům a organizacím, kteří o ně 
pečují. Hlavní pořadatel benefice Jakub
Kovář byl spokojen. Také fotbalista 
Michal Kadlec přispěl částkou 10 tisíc 
EUR, kterou získal na dražbě dresu Li-
onela Messiho v Německu. Tyto peníze 
jsou určeny pro klienty Domova zdra-
votně postižených na Velehradě a bude 
za ně pořízen osobní vůz tranzit.

Na závěr velké poděkování všem 
účastníkům benefice, kteří stále po-
máhají těm, kteří si nedokáží pomoci 
sami.

Milan Kubíček

Útočí Slavoj Houslice.                                                           Foto: MK
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Anekdoty na poslední stranu

Falešný tatíček
Otec se synem jdou po náměs-

tí Hrdinů a v jednom obchodě vidí 
počítač, který je vyhlášený tím, že 
všechno uhádne. Tatínek dosta-
ne nápad: „Podívej Martínku, já se 
schovám za rohem a ty se ho zeptej, 
kde já jsem.“ Syn to udělá a počítač 
bleskově odpoví: „Tvůj otec je v Ně-
mecku, ale tomu ťulpasovi za rohem 
to neříkej!“

Není nad upřímnost
Baví se dva borci v hospůdce 

U Mikešů. 
„Romane, kolik bereš na novém 

pracovišti?“
„Kolik unesu!“

Mušketýři již vymřeli?
Jak se dnes změnilo heslo „Jeden 

za všechny, všichni za jednoho?“
„Jeden za všechny, všichni za peníze!“

NI

Martin Cetkovský opravdu umí.               Foto: IC

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 27. 
července. Uzávěrka je 16. července 2012.

Staré Město bude mít svého zástupce na vrcholové světové soutěži.
Foto: IC
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Martin Cetkovský pojede na mistrovství světa
V sobotu 9. června 2012 se uskuteč-

nilo v brněnské hale na Vodové ulici 
Mezinárodní Mistrovství České repub-
liky v naturální kulturistice a fitness. 
Soutěžilo 112 závodníků a závodnic 
z několika evropských zemí. Závodu 
v kategorii fitness se zúčastnil také Mar-
tin  Cetkovský ze Starého Města a po 
náročné soutěži vybojoval velmi pěkné 
šesté místo.

Na snímku malí kapříci Natálie Maňásková, Adam Neubauer, Tomáš Char-
vát, Vojtěch Hejtmánek a Karin Možíšková.              Foto: Iveta Polášková

tulujeme za vynikající reprezentaci Sta-
rého Města a přejeme mu další úspěch 
na blížícím se Mistrovství světa.

Více o soutěži v naturální kulturistice 
a fitness si přečtete a fotogalerii uvidíte 
na http://kulturristika.rychlesnadno.cz 

Milan Kubíček

„Tato kategorie se skládá z porovnání 
postavy a symetrie celkové postavy. Dru-
há část, a velmi důležitá, je volná sestava, 
kde závodník při vybrané hudbě musí 
předvést povinné prvky skládající se ze 
silových, gymnastických a flexibilních 
prvků. Každý závodník může použít re-
kvizity, obleky a převle-
ky. Kategorii fitness jsem 
chtěl vyzkoušet, nechtěl 
jsem totiž letos držet tu 
ukrutnou soutěžní dietu 
jako v kulturistice. Pro-
blém byl ten, že mě nikdo 
nechtěl přijmout do gym-
nastiky, protože jsem díky 
svému věku za zenitem. 
Nakonec jako samouk 
jsem začal trénovat v So-
kole Uherské Hradiště 
a jsem velmi rád, že jsem 
to vydržel a dosáhl na 
poslední finálové místo 
a tímto se nominoval na 
mistrovství světa,“ sdělil 
nám krátce po skončení soutěže Martin 
Cetkovský.

Jménem redakční rady Martinovi gra-

Děti z MŠ Rastislavova vyhrály plaveckou soutěž
Skvělou zprávu jsme obdrželi do re-

dakce druhou červnovou neděli. Malí 
kapříci z mateřské školy Rastislavo-
va získali putovní pohár v již desátém 

ročníku soutěže pod názvem Vodní hry 
malých kapříků, který se konal v pondělí 
4. června 2012 v Aquaparku v Uherském 
Hradišti. O medaile se utkalo 14 soutěž-
ních týmů, každý složený z pěti dětí. Zá-

vodilo se v šesti disciplí-
nách (sbírání předmětů, 
lovení předmětů, splývá-
ní na břiše, podplouvání 
kruhů, běh přes most, 
skok do vody). V letoš-
ním ročníků se nejvíce 
dařilo právě našim dě-
tem z MŠ Rastislavova, 
které získaly nejen me-
daile, sladkou odměnu, 
ale převzaly si i putovní 
pohár Plavecké školy 
Uherské Hradiště.

Iveta Polášková


