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Vítání občánků do života

(pokračování na str. 2)

Vítání občánků do života
V pátek 29. června 2012 se uskutečnilo 

v obřadní síni staroměstské radnice letošní 
v pořadí druhé Vítání občánků do života. 
Rodiče a jejich děti byli rozděleni do dvou 
skupin. První z nich přišla na radnici 
v 13 hodin, druhá o půl hodiny později.

Při prvním letošním vítání v březnu vysoce 
převažovaly dívky nad chlapci a to v poměru 11:7. 
Při červnovém obřadu bylo zase více dívek, ale jen 
v těsném poměru 9:8. Rodiče opět dodrželi staro-
městskou tradici, kdy při Vítání občánků většinou 
mají všechny děti rozdílná jména. Nyní jsme na 
radnici přivítali dívenky se jmény Adéla, Alžbě-
ta, Andrea, Dora, Elen, Izabela, Nelli,Veronika, 
Zuzana.                                               Milan Kubíček 

Manželé Petra a Vojtěch Foltýnkovi přivezli na Vítání občánků již třetí dítě. Po Aničce 
a Barunce přišel na svět Jiříček. 

Foto: Milan Kubíček 
Kytice růží maminkám dětí, které se zúčastnily obřadu 
Vítání občánků.                              Foto: Milan Kubíček 
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Na snímku zleva děti: Dominik Geryšer, Ioannis Lavdas, Veronika Leso-
vá, Ladislav Soviš.                                                     Foto: Milan Kubíček 
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Chlapci dostali jména: David, Dominik, Ioannis, Jiří, Ladi-
slav, Marek, Matěj a Šimon. Mezi přítomnými byl také předse-
da redakční rady Staroměstských novin Ing. Vojtěch Foltýnek 
s manželkou Petrou. Do obřadní síně přivedli již třetí dítě. Po 
Aničce a Barunce přišel na svět Jiříček.

K malým Staroměšťánkům a jejich rodičům promluvil zá-
stupce starosty Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková. 
Při slavnosti vystoupily děti z Křesťanské mateřské školy z uli-

Na snímku zleva děti: Alžběta Sprinzlová, Andrea Kročilová, Šimon Po-
lák, Zuzana Rösslerová.                                                               Foto: MK

Děti z křesťanské mateřské školy s učitelkou Jitkou Minářovou našim 
nejmenším zarecitovaly a zazpívaly.                       Foto: Milan Kubíček

Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slav-
nostním obřadu.                                                                         Foto: MK

Na snímku zleva děti: Marek Ondriš, Jiří Foltýnek, Dora Kratochvílová, 
Nelli Tučková.                                                                               Foto: MK

Na snímku zleva děti: Adéla Hanušáková, David Sadílek, Elen Balážo-
vá, Izabela Večeřová, Matěj Klimeš.                         Foto: Milan Kubíček

ce Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou. Na závěr se rodiče 
podepsali do Pamětní knihy Starého Města a převzali finanční
příspěvek 3.000 Kč. Navíc každá maminka obdržela krásnou 
růži a dítě malý dárek. Fotografie všech chlapečků a děvčátek
zveřejňujeme ve Staroměstských novinách, na internetových 
stránkách města a snímky z obřadní síně jsou již součástí foto-
kroniky našeho města za rok 2012.

Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 39. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 25. 6. 2012

U S N E S E N Í

Na snímku zleva: radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing. Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala, 
místostarosta Radoslav Malina, radní Miroslav Horký, radní Mgr. Martin Zábranský. 

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

I. schválila
2.1  odprodej služebního vozidla měst-
ské policie Škoda Roomster za cenu 
89.000 Kč Městské policii v Čelákovi-
cích.

II. rozhodla
1.1  o vyloučení uchazeče GEOSAN 
GROUP a. s. U Nemocnice 430, 280 02 
Kolín III z účasti v zadávacím řízení ve-
řejné zakázky Obnova ekosystému od-
stavených ramen řeky Moravy – nadli-
mitní veřejná zakázka na stavební práce 
z důvodů neprokázání splnění technic-

kých kvalifikačních předpokladů dle § 56
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích pod-
mínkách.

1.2 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Obnova ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy – nadlimitní veřejná zakáz-
ka na stavební práce. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč „Sdružení Morava, 
obnova ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy“, sídlo sdružení: Zakládání 
staveb, a. s., Dobronická č. p. 1371, 148 26 
Praha 4; vedoucí účastník: Zakládání sta-
veb, a. s., Dobronická č. p. 1371, 148 26 
Praha 4, IČ: 49241567; druhý účastník: 

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31. 5. 2012.

K bodu 6)
6.3  závěrečný účet DSO Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 

U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 25. 6. 2012

U S N E S E N Í

STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha, IČ 60838744.

4.1  o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci „Pořízení moderní techniky pro 
zkvalitnění výuky - Základní škola Sta-
ré Město“. Nejvhodnější nabídku před-
ložil uchazeč KDZ, spol. s r. o. Razov 
1256, 763 12 Vizovice.

III.  vzala na vědomí
3.1  závěrečný účet DSO Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě za rok 2011.

3.2  závěrečný účet mikroregionu Sta-
roměstsko, dobrovolného svazku obcí 
pro regionální rozvoj mikroregionu za 
rok 2011.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

na řece Moravě za rok 2011.

6.4  závěrečný účet mikroregionu Staro-
městsko, dobrovolného svazku obcí pro 
regionální rozvoj mikroregionu za rok 
2011.

II. schválilo
K bodu 4) změnu rozpočtu – rozpočto-
vé opatření č. 02/2012 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.

K bodu 5)
5.1  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 4548/17 ostat. plocha/ost. 
komunikace o výměře cca 3 m2, v lo-
kalitě ul. Sochorcova ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
cenu 300 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů pod stavbou.  

5.2  převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 1605/5 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 55 m2 v lokalitě areálu Doli-
na 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 narovnání 
vlastnických vztahů pod budovou.

5.3 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 
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Na snímku zprava zastupitelé města: Bc. Martina Stavjaňová,, Jaroslav Pelka, Marie Hráčková, 
MUDr. Irena Pelechová, Ing. Ladislav Vaněk, MUDr. Veronika Pavlacká – Vaverková. 

Foto: Milan Kubíček

(dokončení ze str. 3)
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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 
253 22 681, za cenu 600 Kč/m2, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů pod 
budovami. 

5.4 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/32 orná půda o vý-
měře cca 3.800 m2, v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti PARDOSA – tech-
nik, s.  r. o., Dubňany, Hodonínská 672, 
IČ 277 39 040, za cenu 1.000 Kč/m2, za 
účelem stavby „DEPO Uherské Hradiš-
tě 70“ pro Českou poštu, s. p., Praha 1, 
Politických vězňů 909/4 . 
Převod pozemků bude ošetřen smlou-
vou o budoucí smlouvě kupní s pod-
mínkou  složení blokační kauce ve 
výši 1.000.000 Kč při podpisu budoucí 
smlouvy kupní, s platností do uzavření 
kupní smlouvy, nejdéle do 30. 9. 2013.  

5.5 - bezúplatný převod nemovitostí 
s omezujícími podmínkami – převod 
pozemku 6056/4 ostat. plocha/jiná plo-
cha 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 
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábře-
ží 390/42, IČ 697 97 111, do vlastnictví 
města Staré Město. 

- smlouvu o bezúplatném převodu ne-
movitostí 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 vý-
měře 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 
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 
390/42, IČ 697 97 111, do vlastnictví měs-
ta Staré Město. 

5.6 převod majetku – směnu částí po-
zemku p. č. 240/5 ostat. plocha/manipu-
lační plocha a pozemku p. č. st. 1738 zast. 
plocha/zbořeniště o celkové 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 plocha 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 Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívaným pozemkům. 
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 100 Kč/m2.

K bodu 6) 
6.1 v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 04/2000 příspěvky pro Ing. Igora  
Podholu a Lucii Podholovou:
 - ve výši 100.000 Kč na novostavbu ro-
dinného domu s provozovnami vč. pří-
pojek inženýrských sítí a komunikační-
ho připojení, Staré Město, Jezuitská. 
 - ve výši 258.750 Kč, tj. 5% z celkové 
výše úvěru čerpaného na novostavbu 
rodinného domu s provozovnami včet-
ně přípojek inženýrských sítí a komuni-
kačního připojení, Staré Město, Jezuit-
ská. 

6.2  vstup města Staré Město do nově 
vzniklé Místní akční skupiny Staro-
městsko, schválilo územní působnost 
Místní akční skupiny Staroměstsko na 
katastru města Staré Město a pověřilo 
starostu města p. Josefa Bazalu k za-
stupování města Staré Město v Místní  
akční skupině Staroměstsko.

III. uložilo
Radě města
připravit ve věci ručení úvěru na stav-
bu kostela Sv. Ducha s farností Staré 
Město materiály k projednání zastupi-
telstvu města. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na snímku zleva zastupitelé města: Františka Pavlicová, Ing. Josef Trňák, Ing. František Šima, 
Ing. Josef Vaculík, František Slavík.

 Foto: MK
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U S N E S E N Í
ze 40. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 7. 2012

U S N E S E N Í

 Staroměstské noviny 8/12 Staroměstské noviny 8/12

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  doporučila zastupitelstvu města 
schválit
1. výkup níže uvedených nemovitostí, 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, které jsou ve vlastnictví Zlínské-
ho kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 
zapsaných v katastru nemovitostí pří-
slušného katastrálního pracoviště Kata-
strálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 
č. 437, za cenu 1.556.704 Kč. 

Seznam nemovitostí:
a)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1634
- pozemek p. č. st. 1634, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 964 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1884
- pozemek p. č. st. 1884, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 310 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1891
- pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 390 m2

- pozemek p. č. st. 1906, zastavěná plo-
cha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 387 m2

- pozemek p. č. 2410/1, trvalý travní 
porost, o výměře 8.000 m2

- pozemek p. č. 2410/2, trvalý travní 
porost, o výměře 236 m2

- pozemek p. č. 2410/3, trvalý travní 
porost, o výměře 19 m2

- pozemek p. č. 2516/1, trvalý travní 
porost, o výměře 4.381 m2

b)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 1845/1
- pozemek p. č. st. 1845/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 23 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/2
- pozemek p. č. st. 1845/2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 25 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/3
- pozemek p. č. st. 1845/3, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/4
- pozemek p. č. st. 1845/4, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/5
- pozemek p. č. st. 1845/5, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 31 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/6
- pozemek p. č. st. 1845/6, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 1.130 m2

c)
- objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozem-
ku p. č. st. 2936
d)
- pozemek p. č. 7037, zahrada, o výměře 
876 m2

2.  - v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
Smlouvu o ručení s Komerční bankou, 
a. s., IČ: 45317054, za závazky  Římskoka-
tolické farnosti Staré Město u Uherského 
Hradiště, IČ: 46257934, vůči Komerční 
bance, a.s., které vyplývají ze Smlouvy 
o poskytnutí dlouhodobého investičního 
úvěru ve výši Kč 15.000.000 Kč na dostav-
bu kostela ve Starém Městě. 

- Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi 
městem Staré Město a Římskokatolickou 
farností Staré Město u Uherského Hra-

diště, IČ: 46257934, jejímž předmětem 
bude budoucí využití novostavby kos-
tela Sv. Ducha ve Starém Městě.

- Smlouvu o smlouvě budoucí ve smys-
lu ustanovení § 50 a) Občanského zá-
koníku č. 40/1964 Sb. v platném znění 
mezi městem Staré Město a Římsko-
katolickou farností Staré Město u Uh. 
Hradiště IČ: 46257934, která upřesňuje 
základní principy ručení. 

3.  dotaci Mysliveckému sdružení „Lípa“ 
Staré Město na obnovu původního eko-
systému v okolí Starého Města ve výši 
100.000 Kč.

II. vyhlašuje
4.  výběrové řízení Grant 2012 k po-
skytnutí finanční podpory na činnost 
nebo projekty neziskových organizací 
vykonávajících činnost na území města 
Staré Město. Celková částka k rozdělení 
v roce 2012 činí 300.000 Kč.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Z MĚSTSKÉ KRONIKY
Pobití myší
Ve čtvrtek 8. ledna 1925 bylo vel-

ké pobití myší u cukrovaru, kde se 
tyto v hromadách řepy nahroma-
dily. Zavoláni byli žáci měšťanské 
školy panem starostou. Zabito bylo 
dle odhadu kolem 10.000 myší. Jin-
de na polích byli myši také zabíjeny 
po ošatkách. Taková spousta myší 
je v našem kraji a daří se jim pro 
mírnou zimu.

Milan Kubíček, kronikář města

Foto z archivu: Schilderův mlýn.                Foto: archiv Františka Omelky
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Ulice U Potoka prošla náročnou rekonstrukcí a změnila se k nepoznání.
 Foto: MK

V průběhu prázdnin pokračuje rekonstrukce Alšovy ulice. 
Foto: Milan Kubíček

Dětské hřiště v Luční ulici doznalo změn. Byly vyměněny a opraveny 
opotřebované části jednotlivých prvků hřiště.                           Foto: MK 

Na konci Alšovy ulice se dokončuje bytový dům, který staví firma
Tradix. Bude v něm celkem 66 bytových jednotek a jeho dokončení je 
naplánováno na konec září.                                                         Foto: MK

Již od 26. května 2012 slouží veřejnosti a všem zájemcům o plavbu po 
Baťově kanálu nový přístav. Přichází sem i mnoho lidí, jen tak posedět 
a občerstvit se.                                                              Foto: Milan Kubíček

Vstupní prostor před fotbalovým stadionem má novou dlažbu. 
Foto: MK

Mnoho domů v našem městě zdobí květiny v oknech i v předzahrád-
kách. Na snímku květinové domy v Michalské ulici.                 Foto: MK  

O prázdninách jsou velmi využívány cyklostezky v okolí Starého Města. 
Bylo jich vybudováno celkem sedm. Takovým počtem cyklostezek se 
může pochlubit jen málokteré město srovnatelné velikosti.      Foto: MK
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Slavnostní přijetí ročníku 1937 na radnici
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Bývalí žáci Základní školy Staré Město, ročník 1937, se sešli 
na společné oslavě v sobotu 23. června 2012. Ve 12:30 hodin 
se konalo slavnostní přijetí na radnici starostou Josefem Ba-
zalou a vedoucí odboru hospodářsko-správního paní Kamilou 
Tomečkovou. Starosta všechny přítomné seznámil s děním ve 
Starém Městě a všem poděkoval za účast v obřadní místnosti na 
radnici. Jménem jubilantů pak promluvila paní Libuše Kube-
šová a starostovi poděkovala za vřelé přijetí. Následoval zápis 
do Pamětní knihy města, společný přípitek a fotografování 
před radnicí. Dnes již fotografie jubilantů zdobí stránky měst-
ské fotokroniky. Potom všichni odešli na společné posezení. 
Oslava jejich krásného jubilea se konala v prostorách restau-
race Victoria. 

Na setkání přijelo mnoho zajímavých osobností. Za všech-
ny přítomné bych chtěl jmenovat dva. Legendu motocyklové-
ho sportu nejen České republiky, ale i Evropy, Milana Šobá-
ně. Také letos startoval na Slováckém okruhu. Pokud se týká 
startů, tak v republice jezdí nejdéle on, a to bez přerušení více 
než 55 let. Obdivuhodný člověk, zdatný i v jiných sportovních 
oborech!

Dále přijel Josef Panáček, který na Letních olympijských 
hrách v Montrealu v roce 1976 získal zlatou olympijskou me-
daili ve sportovní střelbě (skeet). Zúčastnil se také olympiády 

K účastníkům slavnostního aktu promluvil starosta Josef Bazala, jmé-
nem jubilantů poděkovala za vřelé přijetí paní Libuše Kubešová. 

Foto: Milan Kubíček

Jubilantky na společném snímku před radnicí.                          Foto: MK

Společný přípitek v obřadní síni.                                Foto: Milan Kubíček Do Pamětní knihy Starého Města se zapisuje držitel zlaté olympijské 
medaile Josef Panáček.                                                                  Foto: MK

v Moskvě. Dále získal titul mistr Evropy družstev ve skeetu v ro-
ce 1973. Byl trenérem československé reprezentace brokařů na 
olympiádě v Barceloně 1992.

Milan Kubíček

Muži ročníku 1937 na setkání 60 let po ukončení základní školy.
Foto: Milan Kubíček
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Z naší farnosti

Děti na farním táboru.                                                                                                         Foto: Magda Pleváková
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VZPOMÍNKA
Dne 17. srp-

na vzpomeneme 
30. smutné výročí 
úmrtí našeho milo-
vaného syna, brat-
ra, strýce Martina 
Rybára. Vzpomí-
nají s láskou rodiče 

a sestra s rodinou. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 16. srpna 
si společně připo-
meneme nedožité  
80. narozeniny pana 
Jaroslava Němce 
a 11. prosince vzpo-
meneme patnácté 
výročí jeho úmrtí. 
Za vzpomínku dě-

kují dcery s rodinami.

Dne 17. srpna 
by se dožil 100 let 
náš tatínek a děde-
ček pan František 
Vaněk. Vzpomíná 
rodina. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 
s námi.

FARNÍ TÁBOR
Je 30. června 2012, a přestože je první 

den prázdnin, u škol na náměstí Hrdinů 
je neobvykle rušno. Začíná totiž mlad-
ší tábor staroměstské farnosti pro děti  
1. - 5. třídy ZŠ a ke škole se sjíždí tábor-
níci z města i okolí. Poslední zamávání 
a vyrážíme. Za necelou hodinku jsme na 
místě, v malebném městečku Dřevohos-
tice. Honem vybalit a rychle ven, kde už 
je připravena první hra, při níž se vytvoří 
tři skupinky. Při slavnostním táboráku 
předvádějí děti Večerníčkovi své pokři-
ky a vlajky, které odpoledne vytvářely. 
Další den ráno se do tábora donese zvěst 
o Večerníčkově zmizení a velká pátrací 
akce začíná. Při vysvobozování se setká-
váme s Krtečkem, Rákosníčkem, Patem 
a Matem i Makovou panenkou. Sluníč-
ko nám dává pořádně zabrat, a tak třetí 

den vyrážíme na koupaliště do nedaleké 
vesnice. Cesta je náročná, ale na konci nás 
čeká zasloužená odměna a všichni se dosy-
ta vyřádíme. Uprostřed týdne je prověřena 
naše odvaha a statečnost při stezce odvahy. 
V noci se vydáváme ke zlému čaroději, kte-
rý nás už čeká ve věži místního zámku. Ve 
středu nás navštíví staroměstský farář otec 
Miroslav Suchomel, který nám slouží mši 
svatou. Odpoledne míříme k zámku, kde 
nás kastelán provede a přidá i pár peprných 
historek o místních strašidlech.  Ve čtvrtek 
vyrážíme na nedaleký Hostýn, kde společ-
ně prožijeme mši svatou. A je tu poslední 
den a s ním i pokladovka. Společnými sila-
mi osvobodíme Večerníčka a vše ukončíme 
pohádkovým karnevalem. A pak už je čas 
na cestu zpátky. Domů se vracíme vyčerpá-
ni, ale plni zážitků a vzpomínek.

Magda Pleváková

Apoštolát modlitby
pro budoucí měsíce směřuje úmysl na-

šich biskupů a úmysl misijní:
• Za světlo Ducha Svatého pro správné 

uspořádání životních hodnot.
Dnešní svět klade velký důraz na po-

hodlný život a získávání majetku. Život-
ní štěstí člověka však v tom není. Pravá 
hodnota lidského života spočívá v tom, že 
se lidé mají vzájemně rádi, pomáhají si ve 
svých potřebách a že ve svém životě poci-
ťují lásku Boha Otce. Vyprošujme všem, 
aby skrze světlo Ducha Svatého tyto pravé 
životní hodnoty poznali .

• Aby mladí lidé, povolaní následovat 
Krista, byli ochotni k hlásání evangelia.

Každý mladý člověk má energii, kterou 
může využít ke konání dobra, či naopak ke 
konání zla. Svět potřebuje mladé lidi silné 
a nadšené, kteří budou upřímně vydávat 
svědectví o Kristu a ozdravovat tento svět. 
Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě za mladé lidi: 
chraň je před hříchem a daruj jim vytrva-
lost ve zkouškách. Kéž poznají své životní 
povolání a mají odvahu se pro ně velkoryse 
rozhodnout.                                                                   

SV

V neděli 26. srpna 2012 v 9 hodin bude dožínková mše svatá s poděkováním 
za letošní úrodu. Farnost zve všechny k účasti.

Parný letní den (A.W.)
Za tento červencový den buď Pane Bože pochválen!

Tys nám jej přichystal hned zrána jak když se rozevírá slavobrána
s velikým zlatým nápisem: Pokoj a mír buď lidem všem!

Nesmírný zvon objímá svět, jen a jen začít vyzvánět,
jen a jen rozhoupat se v slunečním jasu nade vším bohatstvím dozrálých klasů.

S vršku se rozhlíží lípa staletá. Pod ní se pestří pestrá paleta.
Jak lehký úsměv  po snědé pleti horký dech poledne obilím letí.

Přichází večer. – Slavnost vrcholí. Píseň k práci zní po celém kraji.
Píseň a práce, radost a chléb – plní se stodola, sýpka a sklep.

Srdce se naplní láskou a vděkem k boží zemi se strdím a mlékem.
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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
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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

Mnoho Staroměšťanů i lidí z okolí 
navštívilo loni 11. září za pěkného slu-
nečného počasí v pořadí první benefiční
Velkomoravský koncert na prostranství 
před stavbou kostela sv. Ducha. Akci 
uspořádaly společně Římskokatolická 
farnost, Jednota Orel a město Staré Měs-
to. Na pódiu vystoupil Hradišťan, dále 
Spirituál kvintet a více než 1200 divá-
ků nadchli chlapci a dívky z Dolinečky 
a malí tanečníci slováckého verbuňku. 
Přijelo také mnoho vzácných hostů. Na-
příklad Msgr. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský, mís-
topředseda Senátu Petr Pithart, senátoři 
Hana Doupovcová, Miluše Horská, Jiří 
Čunek, Petr Šilar, Václav Koukal, posla-
nec Antonín Seďa, přijel architekt koste-
la sv. Ducha Ivo Goropevšek, předseda 
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, archeolog 
Luděk Galuška, nechyběl starosta Uher-
ského Hradiště Květoslav Tichavský, sta-
rostka Kunovic Iva Májíčková i další sta-
rostové a hosté z regionu. Na vstupném 
se vybralo 160 tisíc a dalších 20 tisíc lidé 
darovali do pokladničky.

Při nadcházejícím koncertu v neděli 

Velkomoravský koncert se uskuteční v neděli 9. září 2012 
na prostranství před kostelem Svatého Ducha

9. září 2012 vystoupí legendární zpě-
vačka Marta Kubišová a doprovázet ji 
bude klavírista a skladatel Petr Malásek, 
manžel herečky Dany Morávkové. Mar-
tu Kubišovou jistě nemusíme našim čte-
nářům představovat. Je trojnásobnou ví-
tězkou čtenářské ankety časopisu Mladý 
svět Zlatý slavík, v období normalizace 
měla téměř dvacet let zákaz vystupo-
vání. V letošním roce Marta Kubišová 
oslaví významné životní jubileum a ještě 
před příjezdem do Starého Města bude 
mít v Praze ve dnech 27. srpna až 1. září 
šest jedinečných koncertů na letní scéně 
divadla Ungelt. Každý den ji přijde gra-
tulovat jiný host. Nejprve to bude Petr 
Janda, následují Věra Špinarová, Ka-
rel Gott, Aneta Langerová, Petra Janů 
a Václav Neckář. Petr Malásek je také 
velmi známý, jeho umění jsme mohli 
ocenit při společných koncertech s Ha-
nou Hegerovou, kterou doprovází od 
roku 1990.

V příštím čísle Staroměstských novin 
přineseme další informace.

Milan Kubíček
Hradišťan a Spirituál kvintet při vystoupení 
v neděli 11. září 2011. Foto: Vladimír Kučera
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cSpolečensko – kulturní centrum

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

www.skcsm.cz

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

Pátek – sobota 10. - 18. srpna
FIDE OPEN Staré Město 2012 
10. ročník mezinárodního šachového turnaje

Čtvrtek – neděle 30. srpna až 2. září
HAL3000 LANCRAFT SUMMER 2012
Největší počítačová lanpárty v ČR 
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VÝSTAVA DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO OBORU 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V KNIHOVNĚ

Městskou knihovnu vyzdobily obrázky dětí ze základní umělecké školy.
Foto: Milan Kubíček

Dětská výtvarná tvorba. 
Foto: MK

STAROMĚŠŤANÉ VYSTOUPILI NA 
SLOVÁCKÉM LÉTU

Staroměstský divadelní spolek BAVSA jsme viděli při vystoupení na 
Masarykově náměstí v Uherském Hradišti ve čtvrtek 12. července 
2012 v 18 hodin. Reality show s názvem TV TOŽ TAK, kterou režíruje 
Robert Bellan, se setkala s velkým zájmem publika. 

Milan Kubíček

TV TOŽ TAK je závislé tele-
vizní vysílání aneb Všeci dobří 
rodáci.                       Foto: MK

Součástí Slováckého léta, které se uskutečnilo ve dnech 6. - 15. čer-
vence 2012 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, bylo také 
mnoho kulturních akcí. Ve středu 11. července vystoupila cimbálová 
muzika Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem, dále cimbálová 
muzika ZUŠ Uherské Hradiště se staroměstským primášem Ondře-
jem Bazalou (na snímku).                                   Foto: Milan Kubíček

Herci divadelního spolku BAVSA při vystoupení.
Foto: Milan Kubíček

Reality show ve staroměstském 
provedení. 

Foto: MK

Městská knihovna a informační 
centrum Staré Město a Základní 
umělecká škola Uherské Hradiště, 
pobočka Staré Město, společně 
uspořádaly výstavu s názvem Škola 
a tvorba. Chlapci a dívky představili 
na vernisáži svou výtvarnou tvorbu 
a jejich pěknými výkresy a obrázky 
se potěšili návštěvníci knihovny 
v průběhu prázdnin.
Také vy jste srdečně zváni do naší 
městské knihovny k prohlídce zají-
mavé výstavy.

MK
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Klubko Staré Město oslavilo 30 let činnosti

Mladí kytaristé nám předvedli, co všechno se za minulý školní rok 
v kroužku naučili.                                                       Foto: Milan Kubíček
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V neděli 10. června 2012 oslavilo Středisko volného času 
Klubko Staré Město 30 let své činnosti. Akce proběhla ve Spo-
lečensko-kulturním centru ve Starém Městě, kde si návštěvníci 
mohli, mimo jiné, prohlédnout výstavu z třicetileté činnosti or-
ganizace. Ke zhlédnutí byly staré fotografie z táborové činnosti,
kde se mohl najít téměř každý, ale také různě staré propagační 
materiály a dokumenty i další vzpomínky. Děti mohly navštívit 
zábavná stanoviště s využitím klubíček. Vyzkoušely si například 
házení do košíků, překážkové dráhy, puzzle a jiné. Jako zlatý hřeb 
akce vystoupili chlapci a dívky i dospělí ze zájmových kroužků. 
Předvedly se taneční kroužky jako břišní tance, hip hop, stre-
at dance, ale také hudební kroužky, kde zahrály děti na kytary 
a malí předškoláčci na flétničky. Celkem se předvedlo téměř 150
dětí z 22 kroužků. Letos měli premiéru i dospělí z country tan-
ců a obzvláště zaujal výstup člena leteckých modelářů, Ondřeje 
Bajaji,  který předvedl leteckou akrobacií na hudbu s malým vr-
tulníkem. 

Bc. Petra Kraváčková

Dívenky se svou učitelkou zahrály na flétny.                               Foto: PK Orientální tanečnice v akci.                                                           Foto: PK

TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

   V sobotu 11. srpna, 
1. a 22. září, 20. října, 

24. listopadu, 
15. prosince 2012.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK PROGRAM NA PRÁZDNINY

28. 8. úterý 9:30-12:00 h.

Prázdninové hraní ve Čtyřlístku
Pro rodiče i prarodiče s dětmi 0-7 let.
Cvičení, říkanky, písničky, vyrábění a na 
závěr pohádka a sladká odměna.
S sebou: přezůvky.
Vstup: 50,- Kč na rodinu.

3. 9. pondělí 9:00-12:00 h.

Mamkavárna a přijímání přihlášek a pla-
teb za kroužky RC Čtyřlístek
Informace o činnosti dopoledních krouž-
ků!
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispo-
zici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

Od 4.  9. 2012 zahájení činnosti 
dopoledních kroužků 

RC Čtyřlístek při SVČ Klubko ve Sta-
rém Městě.

15. 9. sobota 8:00-11:00 h. Burza 
dětských věcí

ČT

24. 7. úterý 9:30 - 12:00 h.

Prázdninové hraní ve Čtyřlístku
Pro rodiče i prarodiče s dětmi 0-7 let.
Cvičení, říkanky, písničky, vyrábění 
a na závěr pohádka a sladká odměna.
S sebou: přezůvky.
Vstup: 50,- Kč na rodinu.

7. 8. úterý 9:30 – 12:00 h.

Prázdninové hraní ve Čtyřlístku
Pro rodiče i prarodiče s dětmi 0-7 let.
Cvičení, říkanky, písničky, vyrábění 
a na závěr pohádka a sladká odměna.
S sebou: přezůvky.
Vstup: 50,- Kč na rodinu.
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Revitalizace významné sídelní zeleně Staré Město

Nová výsadba před základní školou na náměstí Hrdinů.
Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 8/12 Staroměstské noviny 8/12

Město Staré Město získalo finanční podporu z Fondu
soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostře-
dí. Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
oblast podpory 6. 5 - Podpora regenerace urbanizované 
krajiny. 

Projektem se řešil problém nedostatku veřejné zeleně 
v intravilánu města vytvořením ploch zeleně nacházejí-
cích se v zastavěném území v lokalitách ulice Hradišť-
ská, náměstí Hrdinů - základní škola, náměstí Hrdinů, 
Brněnská, Velehradská, Huštěnovská, Koupaliště, Zdra-
votní středisko, Trávník.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Ing. Mar-
tin König zahradní a krajinářský architekt, náměstí  
Hrdinů 523, Staré Město, revitalizaci zeleně prováděla 
firma GARDEN Moravia s.r. o, U Stadionu 824, Dolní

Němčí. Přípravu žádosti a vedení projektu realizovalo 
město Staré Město vlastními kapacitami. 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 844 021 Kč, 
z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 590 815 Kč 
(70 %), příspěvek SFŽP ČR 42 201 Kč (5 %) a příspěvek 
města Staré Město 211 005 Kč (25 %).

Stávající zeleň zůstala zachovaná a byla doplněna 
vhodnými druhy přírodně blízkými, které nejlépe vyho-
vovaly účelu využití jednotlivých lokalit (doplnění stro-
mů, keřů a půdokryvných dřevin) některé lokality byly 
nově zatravněny. Práce probíhaly od 1. 9. 2011 do 31. 5. 
2012.

Josef Bazala

http://europa.eu                                               www.opzp.cz

Kolemjdoucí obdivují záplavu květů.                    Foto: Milan Kubíček

Květinová výzdoba u autobusové zastávky před Lidovým domem.
Foto: Milan Kubíček

Stromky na náměstí Hrdinů, které byly vysázeny v říjnu 2011.
Foto: Milan Kubíček
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Osobní vozy z Rakouska na expresu Šohaj

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na srpen
  Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
  Šedá mlha v srpnu nezdravá.
  Když fouká v srpnu severák, bude 

dlouho pěkně pak.
  Co srpen neuvaří, to už září nedopeče.
  Když o svatém Vavřinci slunce svítí, 

budem dobré víno míti.
  Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají 

z toho radost vosy.
  Potí-li se Dominik, bude ještě Marek 

v kožiše.
  Když prší na svatého Rocha, je pak 

pěkný podzimek.
  Moc hub srpnových – moc vánic sně-

hových.
  Když pálí srpen, bude pálit i víno.

EM

Mnohem horší nežli hadi jsou proradní kamarádi.

Popel vše srovná, nerovni se rodíme, rovni umíráme.

Víme tolik, kolik si pamatujeme.

Ideální milenka je ta, kterou možno opustit.

Každému se prsty ohýbají směrem do dlaně.

Jsou slečny krásné jako hrozny, ale lisujte je, až budete 
sami.

Pro svého psa je každý člověk Napoleonem. Odtud 
ta stále větší obliba psů.

Kdyby se splnily všechny sny trpaslíků, byli by všichni 
obři rozdrceni na strouhanku.

Kdo na kořalku si moc zvyká, promění se v nebož-
tíka.

Nevěděl toho moc, ale na každého něco.

Rakouské vozy řady Bmz nabízejí vyšší komfort cestování. V čele expresu 
Šohaj je nejnovější elektrická lokomotiva řady 380, která pro svůj obrovský 
výkon získala přezdívku „Bivoj“. Pokud si vyberete na cestu do Prahy expres 
„Šohaj“, pojedete rychlostí 160 km/hod.                          Foto: Milan Kubíček

 S R A N D O V N A

České dráhy nasadily na několika vla-
cích ve směru z Prahy do Starého Města 
a Veselí nad Moravou a také do Vsetína  
osobní vozy pro dálkovou dopravu, kte-
ré zakoupily v Rakousku. Jedná se sice 
o vysloužilé osobní vozy rakouských že-
leznic, ale přesto pro tuzemské cestující 
představují vyšší kvalitu. Místo kožen-
ky a umakartu nabízejí polohovatelné, 
textilem potažené 
sedačky, v kupé je 
pouze šest míst k se-
zení a tedy i větší 
komfort. Výhodou 
je také povolená 
maximální rychlost 
vozu 160 km/hod, to 
je o 20 km/hod. více 
než má většina sou-
časně používaných 
rychlíkových vozů 
Českých drah. Cel-
kem bylo do České 
republiky doveze-
no 32 vozů Bmz, za 
všechny České dráhy 
zaplatily jen 46 milio-
nů korun.

Se soupravou ra-

kouských osobních vozů 2. třídy se mů-
žeme denně setkávat  na expresu 560/561 
„Šohaj“ Praha hl. nádr. (odj. 17:17 hod.) 
– Staré Město (příj. 20:33 hod.) – Veselí 
nad Moravou. Ve směru do Prahy  expres 
„Šohaj“ odjíždí ze Starého Města v 7:27 
hod. s příjezdem do  Prahy hl. nádr v 10:50 
hod. 

Milan Kubíček

Začátkem července vykvetly v mnoha zahrád-
kách mečíky. Našim čtenářkám posíláme pěk-
ný snímek záhonu vzrostlých mečíků. 

Foto: Milan Kubíček

Květy pro naše čtenářky

Bez chlapa ani ránu
Anča Julčová a Miriam Nádherná si vy-

právějí v hospodě na nádraží o zlých zkuše-
nostech s muži.

„A teď jsou všichni muži pro mne 
vzduch!“

„Je to tak. Já bez nich také nemůžu žít!“
Manželka jako z partesu
„Jardo, tvoje žena je dobrá kuchařka?“
„Ne!“
„Tak je skvělá milenka?“
„To vůbec.“
„Tak pro jsi se ženil?“
„Ona umí krásně zpívat.“
„Nemyslíš, že by byl kanár lacinější?“

Hádanka
Která žena v naší pekárně nejvíc vydělává?
Ta co peče s mistrem!                           PI
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Softbalisté pátí v republice
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Ve dnech 12.-13. června 2012 se žáci ZŠ Staré Měs-
to ve složení: M. Železníková, S. Phamová, T. Sadílek, 
P. Krokavec, P. Chybík, P. Šváček, T. Kolář, M. Ulrich 
a M. Koželuha zúčastnili republikového finále v softbale
základních škol v Ostravě na hřištích Arrows. Po dvou 
vítězstvích a čtyřech prohrách obsadili 5. místo.

Po vítězství ve Slovácké softbalové lize základních škol Uher-
skohradišťska odjelo naše družstvo softbalistů na republikové
finále do Ostravy. Družstvo bylo oslabeno o dva hráče základ-
ní sestavy, ale i přesto v Ostravě nehrálo roli žádného outside-
ra. Po strhujícím nasazení v závěru prvního zápasu, kdy naši 
odvraceli v poslední směně skóre 2:15, dokázali zápas vyhrát 
v poměru 16:15 nad ZŠ Český Dub. Druhý zápas vyhráli nad 
ZŠ Český Těšín 17:16, potom již na další soupeře nestačili 
a postupně prohráli se ZŠ Salmova 12:2, ZŠ Hluboká nad Vlta-
vou 9:15, ZŠ Jana Wericha Praha 5:15 a ZŠ Polabiny 2:8. Turnaj 
vyhrála ZŠ Salmova. I, přesto našim mladým reprezentantům 
moc gratulujeme k pátému místu v republice.

Mgr. Jan Zábranský

Softbalisté Základní školy Staré Město dosáhli velmi pěkného úspěchu
a obsadili páté místo v České republice.

Foto: ZŠ

Hradišťské sluníčko 
Žáci Základní školy Staré Město, kteří se zúčastnili literární 

a výtvarné soutěže Píšu povídky, píšu básně pořádané knihov-
nou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, byli 
pozváni v pondělí 18. června 2012 na slavnostní vyhlášení vý-
sledků do kina Hvězda. V literární soutěži Píšu povídky, píšu 
básně jsme dostali dvě ocenění - Tereza Mořická z 9. D získala 
krásné 1. místo, Lucka Korvasová ze 7. D 2. místo. Ve výtvarné 
soutěži Ex-libris jsme obdrželi také dvě ocenění – Iveta Opluš-
tilová z 9. B 2. místo a Tereza Belantová ze stejné třídy čest-
né uznání. Program byl ukončen promítnutím českého filmu
Modrý tygr. 

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Pavlína Malinová

Úspěšné účastnice literární a výtvarné soutěže Píšu povídky, píšu básně.  
Foto: Pavlína Malinová

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

Pěvecký sbor základní školy při vystoupení v SKC - sokolovně dne  
28. června 2012.                                                            Foto: Milan Kubíček

Pěvecký sbor ZŠ
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Pes bývá většinou věrným obrazem svého pána. 
Ilustrační foto: Jan Řehounek
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• Na kameře č. 1 byl zpozorován 
muž, který ležel na chodníku vedle 
svého jízdního kola na náměstí Hrdinů 
v blízkosti autobusové zastávky. Výjezd 
na místo, muž již seděl na lavičce, kam 
mu pomohli kolemjdoucí lidé. Pomoc 
nežádal, po krátkém odpočinku odešel 
při kole domů.  

• Na telefonické oznámení výjezd 
hlídky na křižovatku u majáku na  
Brněnské ulici, kde opilá žena řídila 
dopravu. Patrně ji hra na dopravního 
policistu brzy přestala bavit, protože po 
příjezdu strážníků na místo, již nikde 
nebyla spatřena.

• Výpravčí ze železniční stanice žádal 
o pomoc při řešení konfliktní situace
na nástupišti. Dva silně podnapilí muži 
dělali problémy, ohrožovali nejen sebe, 
ale i ostatní cestující. Jeden z mužů do-
konce spadl do kolejiště, poranil si hla-
vu. Po příjezdu sanitky byl muž velmi 
agresivní, na žádost záchranné služby 

Městská policie důrazně žádá cyk-
listy o dodržování silničního zákona 
především v tom, aby používali části 
chodníků vyhrazené jako cyklostezka 
a nepoužívali část určenou chodcům. 
Jedná se hlavně o ulice Brněnská, 
Hradišťská a náměstí Hrdinů. Cyk-
listé si musí uvědomit, že při jízdě po 
těchto cyklostezkách musí respektovat 
dopravní značení u každého výjezdu 
z ulice a dávat přednost vozidlům, 
která vyjíždějí z ulic na hlavní komu-

nikaci! Strážníci budou toto kontrolovat 
a za tyto přestupky lze uložit pokutu až 
2.000,- Kč.

Dále apelujeme na majitele čtyřnohých 
přátel, aby při procházkách se svými mi-
láčky měli u sebe sáčky na sebrání výkalů 
a použily je, pokud je třeba. Nechejme 
děti, ať si mohou hrát na pískovištích 
s pískem a ne je doma umývat od pozdra-
vů psíčkařů. Řada lidí si již na radnici 
sáčky vyzvedla a poctivě je používá. Těm, 
kterým je zatěžko, hrozí pokuta do 1.000,- 

Kč, nebo správní řízení na úřadě.
Pro osvěžení paměti připomíná-

me platnost vyhlášky města, podle 
které se nesmí při hlavních tazích ve 
městě pohybovat pes na volno. Musí 
být vždy na vodítku, byť je sebelépe 
vycvičen! Jedná se o bezpečnost ne-
jenom řidičů, ale hlavně vašich psích 
přátel.

Miroslav Nosek, 
velitel městské policie

Na snímku zleva strážník Petr Hubáček a velitel městské policie Miroslav 
Nosek při Staroměstském dnu na Rybníčku. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Z deníku městské policie
mu byla nasazena pouta a strážníci zajis-
tili doprovod při jeho převozu do nemoc-
nice. Jednalo se o dva muže z Napajedel, 
jejich trestní rejstřík obsahuje dlouhý se-
znam násilných činů.

• Při výjezdu do nočních ulic Starého 
Města krátce po 23 hodině spatřen muž 
pod viaduktem na Zlechovské ulici. Stál 

v předklonu, mluvil 
z cesty a byl silně 
dezorientován. Mys-
lel si, že se nachází 
v Hodoníně a hledal 
cestu domů. Vzhle-
dem ke stavu muže 
přivolána záchranka, 
která jej odvezla za 
policejního dopro-
vodu na internu do 
nemocnice v Uher-
ském Hradišti. Po 
vyšetření bylo roz-
hodnuto o převozu 
muže do psychiat-
rické léčebny v Kro-

měříži.
• Městští policisté 

uspořádali osvěto-
vou a preventivní 
akci pro žáky prv-
ních tříd základní 
školy na náměstí 
Hrdinů. Strážníci 
se zaměřili na pra-
vidla jízdy na jízd-
ním kole, na postup 
při setkání s cizím 
člověkem, se psem 
nebo jiným zvířetem 
a na přecházení po-

zemní komunikace s praktickou ukáz-
kou na běžném i světelném přechodu 
pro chodce. Na závěr strážníci dětem 
předvedli ukázku výzbroje a výstroje 
městské policie. 

• Vážná dopravní nehoda se stala 
v Jalubské ulici nedaleko inseminační 
stanice. Čelně se střetla dvě osobní vo-
zidla Seat Cordoba a Škoda Felicia, ve 
kterých byly pouze jejich řidičky. Obě 
utrpěly vážná zranění a byly převezeny 
do nemocnice. Městští strážníci vypo-
mohli na místě nehody s uzavřením Ja-
lubské ulice během zadokumentování 
nehody a odstraňování obou vozidel, 
když jedno auto skončilo mimo silnici.  

• Na kruhovém objezdu u Interspa-
ru uvízla řidička s vozidlem Renault 
Megane. Strážníci se jí snažili pomoci 
v nesnázích a brzy zjistili pravý důvod 
poruchy. V nádrži auta došel benzín. 
Pohotově odtlačili auto nešťastnice 
k blízké čerpací stanici. A bylo po pro-
blému.

MP + MK

  UPOZORNĚNÍ  CYKLISTŮM A MAJITELŮM PSŮ
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Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd

Místostarosta Radoslav Malina zaujal žáky 
svým proslovem.                              Foto: MK
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Se svou třídou 9. A se rozloučil třídní učitel Mgr. Josef Pavela.                          Foto: Milan Kubíček

Folklorní soubor základní školy zahájil slavnostní obřad.                                  Foto: Milan Kubíček

Předposlední den školního roku 
2011/2012, ve čtvrtek 28. června 2012, 
se uskutečnilo ve Společensko-kultur-
ním centru ve Starém Městě slavnostní 
rozloučení s žáky devátých tříd. V prv-
ní části programu se začátkem v 15:30 
hod. se konalo rozloučení s žáky 9. C 
a 9. D, o hodinu později se sešli napo-
sledy v plném počtu chlapci a dívky ze 
tříd 9. A a 9. B.

K žákům promluvil ředitel školy 
Mgr. Josef Jurnykl a místostarosta Ra-
doslav Malina. Přítomen byl také sta-
rosta obce Kostelany nad Moravou Pavel 
Duda a starosta obce Jalubí Ing. Karel 
Malovaný. Součástí obřadu bylo i vy-

stoupení folklorního souboru a pěvecké-
ho sboru základní školy. Na závěr všichni 
patnáctiletí obdrželi pamětní listy měst-
ského úřadu a základní školy, které jim 
budou připomínat tuto významnou udá-
lost. Byl to velmi zdařilý obřad, za který 
zaslouží všichni organizátoři a vystupují-
cí velké poděkování. 

Zvláštní uznání zaslouží především 
třídní učitelé Mgr. Josef Pavela třída 9. A, 
Mgr.Věra Mlčochová třída 9. B, Mgr. In-
ka Kubíková třída 9. C a Mgr. Michaela 
Škrabalová třída 9. D, kteří svým žákům 
předali mnoho svých životních zkušeností 
a připravili je do další etapy jejich studijní-
ho života. Ještě jednou všem velké díky. 

Milan Kubíček

Jana Mertová poděkovala učitelům za třídu 9. A. 
Foto: Milan Kubíček

Po devíti letech opouští základní školu také 
Jakub Hráček z 9. C (na snímku druhý zleva). 

Foto: MK
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Každou
Otázku
Každého
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Staroměšťané na Holešovské regatě

Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

Tým ve složení Mgr. A. Navrátil, Mgr. M. Škrabalová, J. Gajdošík, M. Mikláš, J. Malušek, M. Jane-
ček a R. Fryšták skvěle reprezentoval Základní školu Staré Město. 

Foto: MŠ 
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Mám pro Vás typicky ženskou otázku. Ale 
Vy odpovíte asi na všechno. Jestlipak víte, 
kde se dají koupit nejlepší masky na obličej?
 (Radka 46 let)
Nejprve mi napište, jaké máte číslo obličeje.

K čemu slouží dvouhmotnostní setrvák a jak 
funguje?
 (Adéla 18 let, dotaz e-mailem)
Doporučuji nemazat a nezamykat, jinak fun-
govat nebude.
Čím asi budete v příštím životě? Máte v tom 
jasno?

 (Roman 34 let)
Nevím, zdali v tom mám 
jasno či nejasno, ale moje 
otlučená hlava o futra mi 
napovídá, že asi trpaslí-
kem. Už jsem si dokonce 
vybral možnou podobu.

Humor je lékem na všechno, kolikrát za den 
bychom se měli zasmát?
 (babka od pěti vnoučat)
Smích je svátkem obličeje. Normální člověk se 
zasměje tak patnáctkrát denně, před výplatou 
pětkrát, před důchodem třikrát. U mrzoutů 
a škarohlídů se tato bohulibá činnost nepro-
vozuje. Dítě se směje až čtyřistakrát, dívenky 
v pubertě  se chichotají nepřetržitě.

Můj nový přítel je hrozně fajn člověk, ale má 
jeden příšerný zlozvyk. Používá toaletní pa-
pír na smrkání. Jak ho to odnaučit?
 (žena asi 30 let)
Když je nouze, tak v tom problém nevidím. 
Znám u nás ve městě některé lidi, co s oblibou 
používají „fajnový kapesník“. To znamená, že 
pěkně zostra frknou holoubka přímo do trávy, 
někdy i na chodník, a pak si čumáček utřou do 
rukávu.

Vyměňme si na chvíli role. Zeptejte se něco 
vy mě!
 (Jitka 43 let)
Holíte si v létě nohy?

Plánujeme s naší partičkou prázdninový 
mejdan. Kde se dá dobře zatrsat a zapařit?
 (Čokin + Beruška 19 let)
Dobrá otázka. Právě jsem hovořil s živnost-
níkem ze Slovenska, který otevřel krčmu PRI 
PECI. O víkendech tam hraje MUSTAFO 
(MUzika STArých FOtrů). Ti roztančí i dřevo.

Milan Kubíček

Na jaře dostala Základní škola Staré Město nabídku zapojit se do 
soutěže Conti regata, vyhlášenou Barum Continental spol. s r. o. Po 
krátkém přemýšlení jsme utvořili tým ve složení Mgr. A. Navrátil, 
Mgr. M. Škrabalová a J. Gajdošík, M. Mikláš, J. Malušek, M. Janeček 
a R. Fryšták. To jsme ale netušili, kolik práce máme před sebou. O co se 
vlastně jednalo? Naším úkolem bylo sestavit netradiční plavidlo, které 
mělo školu prezentovat na Holešovské regatě na zámku v Holešově. 

Po úvodních přípravách jsme se vrhli do práce. V první fázi jsme si udělali jasno, 
jak by  „loďka“ měla vypadat. Naše představy jsme realizovali po vyučování i o so-
botách. Zpočátku jsme museli vyřešit několik technických problémů, pak se vše od-
víjelo podle plánů. Kluci měli obrovské odhodlání k práci, i když přiznáváme, že 
po dvou měsících se začala objevovat i ponorková nemoc. Všichni jsme se těšili na 
předposlední červnový víkend, kdy naše snaha měla vyvrcholit přehlídkou plavidel 
v areálu holešovského zámku. 

Na akci jsme byli perfektně připravení. Náš trénink probíhal na rybníku v Jalu-
bí a na Čerťáku ve Starém Městě. Heslo: těžko na cvičišti, lehko na bojišti, se nám 
potvrdilo 23. června 2012. Kluci byli výborně sehraní v montování plavidla i pád-
lování, což u některých soutěžících byl velký problém. Nezbývalo, než proplout ko-
lem poroty a vyslechnout si jejich verdikt. I když jsme nakonec nezvítězili, měli jsme 
dobrý pocit z výborně provedené práce. Zbytek dne jsme si užívali doprovodných 
akcí v podobě přejezdu vodní lávky, pěveckých vystoupení Mňágy a Žďorp, Tomáše 
Kluse nebo třeba Jirky Macháčka a jeho MIG 21. 

Můj obrovský obdiv a dík patří všem klukům z týmu a kolegovi Alanu Navráti-
lovi za jejich nadšení a chuť podílet se na této soutěži. Velký dík patří také rodičům 
Michala Janečky za zajištění převozu plavidla do Holešova a zpět a panu Josefu Ma-
ňákovi, který se staral o převozy „loďky“ při našich zkušebních plavbách.

Mgr. Michaela Škrabalová



18 Ze života studentů

Přednáška Doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc.

Doc. Ing. Petr Hlaváček CSc získal v roce 2005 světovou cenu UITIC 
za vývoj a realizaci profylaktické obuvi pro diabetiky.        Foto: RB 

Návštěvníci výstavy Zahrada Moravy mohli přinést vzorky své vody 
k rozboru.                                                  Foto: Mgr. Benedikt Chybík

 Staroměstské noviny 8/12 Staroměstské noviny 8/12

Dne 26. června 2012 jsme na naši školu SOŠ a Gymnázium 
Staré Město pozvali Doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc., proděkana 
pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti Fakulty techno-
logické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který se dlouhodobě 
věnuje výzkumu obouvání dětí a diabetiků.

Za vývoj a realizaci profylaktické obuvi pro diabetiky získal 
v roce 2005 světovou cenu UITIC. V roce 2003 byl jeho projekt 
obuvi pravěkého člověka Ötziho zapsán mezi sto největších svě-
tových objevů. Od roku 2005 pracuje na výzkumu obuvi tzv. 
terakotové armády v Číně.

V současné době zastupuje Českou republiku v pracovní 
skupině ISO s cílem vypracovat nový světový systém číslová-
ní obuvi a v další pracovní skupině IDF IWGDF (International 
Working Group on the Diabetic Foot) odpovídá za vypracování 
jednotných konstrukčních požadavků na konstrukci obuvi pro 
diabetiky.

Nejdříve přítomné posluchače seznámil s historií obouvání. 
Na přání studentů se dále zaměřil na historický vývoj a součas-
ný stav označování velikosti obuvi, ale i na zdravotní rizika spo-
jená s nošením nevhodně zvolené velikosti nebo tvaru obuvi.

Potravinářské a chemické exkurze 

Přednáška byla velmi zajímavá. Snad každý odcházel 
s pocitem větší zodpovědnosti při výběru nové obuvi.

Ing. Růžena Borková

Poslední týden školního roku organizuje SOŠ a Gymnázium 
Staré Město pro své studenty výběrové exkurze či jiné zájmové ak-
tivity. Zájemcům o chemii nabízíme exkurze do potravinářských 
a chemických podniků našeho kraje.

V tomto roce 
jsme navštívili čtyři 
výrobní podniky:

Pivovary Lob-
kowicz, a. s., Pivovar 
Uherský Brod.

OXALIS, spol. s r. 
o. Slušovice - výroba 
a distribuce sypané-
ho čaje a plantážní 
kávy.

Č o k o l á d o v n a 
Carletti, s. r. o. Vizo-
vice - výroba čoko-

ládových figurek a pralinek.
RUDOLF JELÍNEK, a. s. Vizovice - výroba ovocných destilátů.
Potraviny jsou nezbytnou součástí našeho života. Seznámením 

studentů s kvalitními výrobky, výrobními postupy a provozy firem
našeho kraje učíme zodpovědnosti při výběru nakupovaných po-
travin.

Oslovené firmy nám vycházejí vstříc, berou tuto aktivitu jako
prezentaci podniku, reklamu svých výrobků a získání nových zá-
kazníků. Jejich pracovníkům patří velké poděkování za trpělivý 
přístup a čas, který věnovali našim studentům.

Zúčastnění studenti získali nové informace, seznámili se se za-
jímavými výrobními postupy a ocenili vstřícný přístup průvodců. 
Vysoce převažovalo pozitivní hodnocení exkurzí, zvláště pak u fi-
rem OXALIS a Carletti, a to hlavně díky možnosti ochutnávek.

Ing. Růžena Borková

Rozbor vody na výstavě 
Zahrada Moravy

Rozbor vody prováděli studenti SOŠ a Gymná-
zia Staré Město, studijního oboru Ekologie a životní 
prostředí. Monika Gabrielová, Kristýna Pavlátková 
a Martin Zelenka ze třídy 3. B prezentovali své labo-
ratorní dovednosti, které získali v odborném předmětu 
Monitorování a analýzy.

Návštěvníkům výstavy, kteří využili nabídky organizá-
torů a přinesli své vzorky pitné vody do školní chemické 
laboratoře, kvantitativně stanovili čtyři ukazatele – tvrdost 
vody, dusičnany, dusitany a pH. Výsledky analýzy vlastní-
kům vzorků zhodnotili dle Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.

Tuto službu veřejnosti poskytují naši studenti každoroč-
ně i na Dnu Země, který se koná v Uherském Hradišti na 
Masarykově náměstí.

Ing. Růžena Borková

Poslední týden školního roku na SOŠ a Gymná-
ziu Staré Město byl ve znamení exkurzí.

Foto: RB
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Pestrá činnost v MŠ Komenského

Chlapci a děvčata zasadili papírové květiny na nádvoří galerie. 
Foto: VH
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Jede, jede mašinka….
Jak nejlépe oslavit 1. června – Den dětí? V mateřské škole 

Komenského se stala tradicí jízda vlakem do Uherského Hra-
diště. A co nás čekalo v Uherském Hradišti? Nejdříve jsme 
společně zasadili papírové květiny na nádvoří galerie Slovác-

Děti ve vlaku do Uherského Hradiště obsadily kupé osobního vozu. 
Foto: VH 

kého muzea, potom jsme si prohlédli výstavu ilustrací ma-
líře Václava Karla, a pak hurá na zmrzlinu. Na nádraží to 
pěšky není daleko a cesta vlakem do Starého Města je pryč 
než se naděješ, a pak vzhůru na dobrý oběd v mateřské škole. 
Výlet vlakem do sousedního města se všem velmi líbil.

VH

Úspěšný plavec Adam Bureš.                                                         Foto: VH

Plavu si a nevím jak
Děti společně s učitelkami MŠ Komenského gratulují dě-

tem z MŠ Rastislavova ke kolektivnímu vítězství a získání pu-
tovního poháru v jubilejním 10. ročníku soutěže Vodní hry 
malých kapříků. V loňském školním roce tento pohár zdo-
bil třídu v MŠ Komenského. Naši závodníci ale neodcházeli 
s prázdnou. Adam Bureš získal 3. místo v celkovém pořadí 10. 
ročníku Vodních her malých kapříků a 2. místo v překonání 
bazénu na rychlost bez pomůcky.

VH

Ahoj léto!
V úterý 19. června 2012 se uskutečnila v MŠ Komenské-

ho zahradní slavnost. Původně měla naše slavnost proběh-
nout v květnu v období Svátku matek, ale pro nepřízeň po-
časí byla přesunuta na červen. Tentokrát sluníčko svítilo až 

příliš. Všichni ab-
solvovali veselé sou-
těže a za odměnu 
je čekal ledňáček. 
Ti nejvytrvalejší si 
opekli ještě špeká-
ček, zazpívali při 
ohni písničky, a pak 
hajdy domů do své 
postýlky.

VHZahradní slavnost a opékání špekáčků.
Foto: VH

Každá škola má svůj konec
V pátek 22. června 

2012 si děti ze třetí Mo-
týlkové třídy přinesly do 
mateřské školy ukázat své 
aktovky. S písničkou a ak-
tovkou na zádech prošly 
všechny třídy a pochlubi-
ly se ostatním dětem, jak 
jim aktovka sluší. První 
knížku do aktovky dosta-
ly od pana starosty Josefa 
Bazaly. Milí předškolá-
ci, nashledanou a hodně 
štěstí, v září už z vás bu-
dou žáci základní školy.

VH
S dětmi se přišel rozloučit starosta 
Josef Bazala.                     Foto: VH
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Ochutnejte místní specialitu - báleše

Spektrum

Čápi se mají k světu
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Již jen asi šest týdnů budeme vidět ve Starém Městě čápy. 
Asi třetím rokem u nás sídlí přes jarní a letní měsíce dvě čapí 
rodinky. Ta známější a déle hnízdící se nachází na komíně 
bývalého stolařství v Klukově ulici. Rodiče zde vychovávaji 
tři malá čápata. Zatímco na hnízdě na komíně kotelny ško-
ly v Komenského ulici jsme nespatřili žádné mládě. Čápi se 
u nás zdržují od přelomu března a dubna a k odletu do teplých 
krajin se budou chystat koncem srpna. Přesný termín odletu 
bude záviset na hojnosti potravy a vyspělosti jejich potomků. 
Většina čápů odlétá do střední a jižní Afriky, někteří jedinci 
přezimují na Pyrenejském poloostrově.

Milan Kubíček

Čápice si hraje s již odrostlými čápaty na komíně v Klukově ulici. 
Foto: Milan Kubíček „Tři mušketýři“ na komíně v Klukově ulici. Foto: Dušan Vala 

                              Recept paní Fryštákové

Požádali jsme paní Marii Fryštákovou o recept na 
staroměstské báleše. S radostí nám vyhověla a recept 
na bálešky přinášíme i dalších kuchařkám, které ve svých 
rodinách tuto naši specialitu ještě nezkusily.

Těsto je kynuté: ½  kg polohrubé mouky, 1 celé vejce, 
1 polévková lžíce cukru, 2 polévkové lžíce oleje, ½ malé 
lžičky soli, 3 dkg kvasnic, ¼ l mléka.

Všechno dobře smícháme a necháme vykynout. Těsto 
nesmí být ani tuhé, ani moc řídké. Naděláme si bochán-
ky, buď je smažíme, nebo je můžeme opéci na teflonové 
pánvi na sucho. Dobrou chuť!

Kunovské bálešky

Vzpomínám si na naši babičku, jak dělala báleše na plotně, pak je omastila po-
vidly a obrátila do talíře se slazeným mákem. Byli jsme od nich hrozně ušmůraní 
a zalíčení. Těsto bylo kynuté, takové plané. U nás doma se v další generaci dělaly 
báleše už jen na tuku, z kynutého těsta. Někdy jsme do těsta přidali i uvařené 
brambory, ale to už nebyly báleše, ale říkali jsme tomu patenty.

                              Báleše smažené

Další recept je od paní Marie Lekešové z Hluku. Báleše - časté jídlo pro po-
mocníky při polních pracích: ½ kg hladké mouky, ¼ litru mléka, 5 lžic cukru, 
5 dkg kvasnic, špetka soli. Z teplého mléka uděláme kvásek, pak přidáme 
5 žloutků, 2 štamprle slivovice, 2 uvařené studené jemně nastrouhané brambory. 
Postup: vypracujeme hodně vláčné těsto (spíše řidší), které přikryjeme a nechá-

me vykynout. Pak lžičkou vyhazujeme malé bochánky a necháme zase zakryté 
vykynout. Potom bochánky roztahujeme a pokládáme do rozpáleného sádla. Po 
vysmažení pocukrujeme nebo posypeme strouhaným tvarohem. 

MK

Žloutkové řezy s malinami

300 ml mléka a obsah 1 vanilkového lusku přivedeme k varu. 5 žloutků 
a 120 g cukru utřeme do pěny a po částech zašleháváme horké mléko. Potom 
mléko se žloutky zahří-
váme ve vodní lázni do 
zhoustnutí. 300 g másla 
napěníme a po lžících 
zašleháváme žloutkový 
krém. Na dno chlebíč-
kové formy dáme vrstvu 
máslového krému, na ni 
položíme piškoty zvlh-
čené mlékem a rumem, 
pokryjeme vrstvou kré-
mu a vrstvou čerstvých 
malin. Maliny potřeme 
krémem a končíme 
vrstvou piškotů. Nechá-
me hodně vychladit, 
vyklopíme, ozdobíme 
zbylým krémem a mali-
nami a rozkrájíme. 

NI
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Lidé se nezměnili, i v době povodní se dělili na dobré a špatné
Tajemník Městského úřadu ve Starém Městě Ing. Vladimír 

Kučera byl jedním z těch, kteří si povodeň v červenci 1997 
„užili“ od prvního až do posledního dne. Po 15 letech si oživil 
vzpomínky a nahlédl do svého povodňového zápisníku.

„Od 7. července 1997 jsme měli první signály o zvýšené 
hladině v řece Moravě. Na nic jsme nečekali a již toho dne 
byl ustanoven krizový povodňový štáb. Nejprve sloužili čty-
ři členové. Starosta František Slavík, místostarosta František 
Janík, tajemník Ing.Vladimír Kučera a velitel obecní policie 
Miroslav Nosek. Jak se začala povodňová situace zhoršovat, 
naběhla celá řada úkolů a do štábu byli zařazeni další lidé. 
Robert Staufčík, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Josef Pavliš, 
Ing. Ladislav Vendel. Paní Hana Štěrbová pracovala v infor-
mačním centru. Voda neustále stoupala a nejprve jsme začali 
v noci zpevňovat hráz na Baraňáku, která začala prosakovat 
a v nejnižších místech se voda začala přelévat mimo koryto. 
Velmi pomohli lidé z firmy SAS s těžkou stavební technikou.
Na místo jsme vyvezli pět nákladních aut materiálu. 

V úterý 8. července voda v Moravě dále stoupala, začala 
se vzdouvat hladina potoka Salaška. Voda z Moravy se tlači-
la do koryta Salašky a ve večerních hodinách byla vyhlášena 
evakuace v Rybárnách, jak v hradišťské části, tak i v domech 
na katastru Starého Města. Celý den pokračovalo zpevňování 
hráze na Baraňáku.

Ve středu 9. července se do Starého Města začala valit voda 
z luk ve směru od Huštěnovic a začala proudit od Zevosu do 
Michalské ulice a postupně zaplavovala níže položená místa. 
Večer pak nastala evakuace podniků SAS a ZEVOS. Čerpá-
ní vody zajišťovali hasiči a na rozdíl od jiných míst, měla tato 
činnost u nás jednotné velení. Hasičům velel František Ryška, 
přijeli k nám pomáhat hasiči z okolních míst i ze vzdálených 
obcí v Čechách. Všichni hasiči odvedli mimořádnou práci 
a zasluhují i po letech velké poděkování. V poměrně krátkém 
čase se podařilo odčerpat povrchovou vodu ze zaplavených 
částí Starého Města.

Ve čtvrtek 10. července voda již proudila do centra obce 
přes Michalskou ulici, bylo zaplaveno dětské hřiště a čtyři 
činžovní domy. Panelový objekt byl staticky narušen a všichni 
lidé museli být evakuováni. Voda zaplavila Svatovítskou ulici, 
Klukovu, Velkomoravskou, Hradišťskou a náměstí Hrdinů. 
Vody bylo tolik, že se začala topit osobní auta.

V pátek 11. července  voda tekla ulicí Za Radnicí k želez-

niční trati, kde se vytvořilo velké jezero. Z druhé strany se roz-
léval potok Salaška.

V sobotu 12. července v ranních hodinách došlo ke kul-
minaci povodňových vod a během sobotního dopoledne voda 
začala mírně klesat.

V neděli 13. července voda o něco poklesla a v pondělí 14. 
července se ještě držela v okolí radnice, ale v úterý 15. červen-
ce již bylo suchou nohou průchozí celé náměstí Hrdinů i Hra-
dišťská ulice. Voda v této době opadla i v centru Uherského 
Hradiště. 

Na následky povodně zavzpomínal i kronikář města Milan 
Kubíček. 

Katastrofy a neštěstí se neustále opakují. Připomeňme si 
povodeň v roce 1897, která ve dnech 28. - 31. července postihla 
dvě třetiny Čech, část Moravy, Slezsko, Dolní a Horní Rakous-
ko a velkou část Německa. „Ruka Páně těžce spočinula na vlasti 
naši a krajích středoevropských v posledních dnech měsíce čer-
vence t. r. Hrůzy pohrom živelných stihly opět požehnané kraje 
tyto a způsobily škody nesmírné na statcích a životech lidských, 
v poušť proměněny luzné krajiny,“ napsaly noviny v roce 1897.

Téměř přesně za 100 roků, v červenci 1997, jsme byli svědky 
situace, která na mnoha místech Slovácka připomínala bib-

lickou potopu. Od 8. července se situace kolem řeky Moravy 
ve Starém Městě začala vyostřovat, voda neustále stoupala 
a lidem hrozilo bezprostřední nebezpečí. Naštěstí nedošlo ke 
ztrátám na lidských životech, několik občanů bylo lehce zra-
něno. Povodně však způsobily úhyn mnoha domácích zvířat 
i zvířat volně žijících. 

Ve Starém Městě bylo zaplaveno 540 domů, vážně poškoze-
no a dlouhodobě neobyvatelných bylo 150 domů. Během pod-
zimu 1997 a jara 1998 bylo zbouráno celkem 93 domů. To je 
druhé nejvyšší číslo po obci Troubky. Škody na bytovém fon-
du dosáhly více než 250 milionů korun. Důsledkem povodně 
ztratilo přístřeší a dočasně bylo ubytováno u příbuzných více 
než 185 lidí.

Společné neštěstí dokázalo lidi stmelit, i když se našli lidé, 
kteří využili katastrofy pro své vlastní obohacení. Lidé se ne-
změnili, i v době povodní se dělili na dobré a špatné. Po týdnu 
největšího utrpení jsme s přírodou uzavřeli mír. Příroda zno-
vu ukázala, že lidstvo je její součástí, že se proto musí řídit 
jejími zákony, ne jí zákony předepisovat.

Zpracoval: Milan Kubíček

Svatovítská ulice byla několik dní pod vodou.   Foto: archiv SN

Hlavní světelná křižovatka u radnice 11. července 1997. Ve vodě 
František Ryška, velitel hasičů ze Starého Města. 

Foto: archiv SN 
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Atletické kvality žáků ZŠ potvrzeny

Velmi úspěšné družstvo mladších žáků Základní školy Staré Město při kraj-
ském finále celostátní atletické soutěže „Pohár rozhlasu,“ kde získali krásné
třetí místo.                                                             Foto: Mgr. Martin Motyčka
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Sérii pohádek o Kašpárkovi můžete vidět o prázdninách na hradě Buch-
lov v podání herců Hoffmanova divadla.

Foto: Ing. Michal Pavlásek

Kašpárek na Buchlově
Hrad Buchlov připravil na červe-

nec a srpen pro nejmenší návštěvníky 
sérii pohádek o Kašpárkovi. Divadel-
ní představení herců Hoffmannova di-
vadla mají možnost vidět malí i velcí 
diváci každou neděli od 1. července 
do 26. srpna 2012, kdy se  v hradním 
sklepení odehrají dvě pohádky, jed-
na dopoledne v 10:00 hodin a druhá  

odpoledne ve 13:00 hodin.
Prázdninový pohádkový program na 

Buchlově volně navazuje na nově zavede-
ný dětský prohlídkový okruh, jehož cílem 
je zaujmout naše nejmenší návštěvníky 
a pěstovat v nich – pro ně přirozeným 
způsobem – vztah k historii a památkám 
vůbec. 

Kašpárek bude hrát své rozverné po-
hádky na Buchlo-
vě každou neděli 
v 10:00 hodin 
(dětský prohlíd-
kový okruh je pak 
v 11:00 hodin) a ve 
13:00 hodin (dět-
ský prohlídkový 
okruh navazuje ve 
14:00 hodin.). Po-
hádek bude zahrá-
no hned několik, 
takže děti mohou 
přijít opakovaně 
a uvidí pokaždé ji-
nou pohádku. Ča-
sově se pohádky 
pohybují od 30 do 

40 minut, takže mezi pohádkou a dět-
skou prohlídkou mají děti a jejich rodi-
če dostatek času na občerstvení případ-
ně navštívení sociálního zařízení. 

Hoffmannovo divadlo je malé sou-
kromé, profesionální divadlo s téměř 
třináctiletou existencí. Před léty se di-
vadlo začalo více věnovat právě hra-
ní pro děti a mládež. Krátké pohád-
ky, které přivedly na jeviště postavu  
Kašpárka, jsou postavené na nená-
ročné, ale nápadité výtvarné složce, 
komunikaci s dětmi a na jedinečných 
hereckých výkonech, u kterých vyniká 
právě hravost a zapojení dětí.  Scénáře 
pohádek vznikají vlastní tvorbou in-
spirovanou lidovými písničkami a sta-
rodávnými loutkovými hrami. Divadlo 
svoji úrovní a trvalou kvalitou patří 
mezi přední divadla věnující se této 
činnosti. Návštěvníci Buchlova uvidí 
divadelní představení „Kašpárkovy po-
hádky“, „Kašpárkovy popletené pohád-
ky“ a „Kašpárek se žení“.

Přijďte na hrad Buchlov za půvab-
nou pohádkou.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

V úterý 29. května 2012 se uskuteč-
nilo krajské finále atletického čtyřboje
ve Valašském Meziříčí.

Jen týden po úspěšném atletickém 
tažení v podobě třetího místa v kraj-
ském finále celostátní atletické soutěže
„Pohár rozhlasu“ potvrdilo družstvo 
mladších žáků ZŠ Staré Město své vý-
jimečné kvality. Čekalo je totiž další 
krajské finále. Tentokrát v atletickém
čtyřboji ve Valašském Meziříčí, kde se 
utkali s vítězi jednotlivých okresních 
kol. Našim klukům se podařilo postou-
pit z okresního kola přes šest družstev 
brodského okrsku - ZŠ Bojkovice, ZŠ 
Nivnice, ZŠ Uherský Brod.

Samotná účast v krajském kole už 
byla opět velikým úspěchem. Přesto 
jsme všichni tušili, že to lze dokázat 
a v krajském kole vyhrát. Čekalo nás 
porazit jen tři další družstva - ZŠ Slo-
van Kroměříž, ZŠ Vídečská Rožnov pod 
Radhoštěm a ZŠ Vyhlídka Valašské Me-
ziříčí (pozn. vítěz krajského finále Pohá-
ru rozhlasu 2012 v Uherském Hradišti). 

Po první disciplíně (hod míčkem) jsme 
cítili velkou šanci, protože všichni kluci 
byli v přední polovině. Následoval sprint 
na 60 m, který jsme naprosto ovládli. Ve 
výšce jsme skočili naše možné maximum 
a skok daleký byl 
opět naší parádní 
disciplínou. Vždy 
se ale rozhoduje na 
vytrvalosti, která je 
velmi dobře bodo-
vaná. Kluci ze sebe 
dali vše a už jsme 
jen čekali na vý-
sledky. A vyšlo to 
!!! Součtem 6191 
bodů se družstvo 
ve složení Sobek 
Tadeáš, Kovařík 
Vojtěch, Jurásek 
Jakub, Otradovec 
Tomáš a Novák 
Martin stalo kraj-
skými přeborní-
ky v atletickém 

čtyřboji pro rok 2012. Kluci udělali 
především velikou radost sobě a mu-
sím se přiznat, že i mně. Moc jim všem 
děkuji.

Mgr. Martin Motyčka



23Proměny Starého Města

Chrám Svatého Ducha v poslední etapě výstavby
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Velcí mistři budovali katedrály jako věrný obraz živoucího těla. Její proporce, její vyváženost odpovídá 
přesně řádu přírody, vychází ze všeobecných zákonů. Podobnými principy se řídí i stavitelé kostela sv. Du-
cha, který vyrůstá ve Starém Městě na budoucím náměstí Velké Moravy. Tak jako v roce 1929 slovinský 
architekt Josip Plečnik dokončil chrám sv. Víta v Praze a o tři roky později také impozantní kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, také i náš chrám sv. Ducha projektoval stavitel Ivo Goropevšek ze 
Slovinska. Ten je také spoluautorem kostela Marie Matky Církve v Mariboru.

V našem okolí bylo v posledních le-
tech postaveno několik kostelů. Jen se 
podívejme, jak se změnila kdysi nevý-
razná obec Nedachlebice po výstavbě  
kostela sv. Cyrila a Metoděje, novou tvář 
mají také obce 
Podolí a Zle-
chov. Dokonce 
i velká města 
našeho regio-
nu si postavily 
nové církevní 
s v a t o s t á n k y, 
například Lu-
hačovice, Otro-
kovice a Zlín. 
Třeba v Kromě-
říži nový kostel 
stavět nemuseli, 
mají tam čtyři. 
Velmi zajímavý 
je i pohled za 
hranice České 
republiky. Tře-
ba na Sloven-
sku, v diecézi 
Nitra, postavili 
v letech 1990 
– 2002 neu-
věřitelných 87 
nových koste-
lů. Za pouhých 
dvanáct let!

Stavba chrá-
mů v minulosti 
naskytla obraz 
stovek věřících, 
kteří byli zapřaženi do kár s kameny, 
dřívím a vším, co jen stavební práce na 
katedrále vyžadovaly. Pracovalo se za 
neslýchaně obtížných podmínek, často 
desítky a stovky let. Války, morové rány 
a nedostatek peněz v minulosti často 
přerušily stavbu kostelů, které byly na-
konec dokončeny v jiném slohu.  Víme, 
že chrám sv. Víta v Praze byl budován 
585 let, chrám sv. Barbory v Kutné 
Hoře více než 200 let, nebetyčný Mi-
lánský dóm přes 500 let a impozantní, 
157 metrů vysokou, katedrálu sv. Petra 

v Kolíně nad Rýnem dokončili až po vel-
ké sbírce občanů v roce 1880, to je 632 let 
po položení základního kamene.

Staroměstský chrám sv. Ducha a spo-
lečenské centrum, které nám vyrůstá na 

budoucím náměstí Velké Moravy, bude 
po svém dokončení oslavovat vzneše-
nost a důležitost našeho města, jednoho 
z center Velké Moravy. První krok k napl-
nění stavby nového kostela se uskutečnil 
v neděli 29. října 2000, kdy bylo požeh-
náno staveniště nového kostela sv. Ducha 
apoštolským nunciem Giovanni Coppou. 
Kostel je navržen ve tvaru rotundy se 450 
místy k sezení. Stavební práce se naplno 
rozjely v roce 2002, letos se na staveništi 
pracuje jubilejních 10 let. Pokud nena-
stanou mimořádné okolnosti, již za dva 

roky bude stavba dokončena. V kostele 
se nebudou konat jen bohoslužby, zdejší 
svatostánek bude shromaždištěm všech 
moudrých lidí, zájmových, kultur-
ních a společenských sdružení. Přijede 

k nám více turis-
tů, kteří budou 
sledovat naše 
město ze 43 met-
rů vysokých věží. 
Ty nesou jména 
věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. V do-
bě slavnostního 
vysvěcení kostela 
sem budou svolá-
ni občané celého 
města.

Přesto se čas 
od času ozývají 
hlasy lidí, kteří 
této stavbě ne-
přejí. Většinou 
trpí jakousi vyko-
řeněností, a také 
nemají vztah ke 
svému městu, po-
strádají vzdělání, 
znalosti z histo-
rie a netuší, jak 
to jinde ve světě 
chodí.

Občané dnes 
ve Starém Městě 
žijící dříve nebo 
později z naše-
ho „pozemského 

království“ odejdou. Dílo, které přetrvá 
věky, však v podobě chrámu sv. Ducha 
v blízkosti Památníku Velké Moravy 
zůstane po mnoho staletí.

…Tu vztyčila se katedrála, aby ovlád-
la město, které se k ní stulilo pod křídla, 
vztyčila se, aby sloužila jako shromaž-
diště, stala se majákem pro poutníky, 
zbloudilé na dalekých cestách i jejich 
útočištěm…napsal geniální sochař Au-
guste Rodin v knize Katedrály Francie.

Milan Kubíček

Někteří lidé se nepřívětivě vyjadřují o vzhledu nově budovaného kostela. Duchovní otec farnosti P. Miroslav 
Suchomel ale všem kritikům odpovídá otázkou: „Vidíte na lidské kostře něco líbivého? Když se ale tato kost-
ra „obalí“ potřebnými tkáněmi, je to krásný Boží výtvor. Podobně to bude i s naším kostelem.“ Na snímku 
kostel sv. Ducha v neděli 15. července 2012.  Dlouhou dobu jsme se dívali jen na kostru stavby chrámu. Nyní 
se vzhled nového kostela každý měsíc blíží ke své konečné podobě.

Foto: Milan Kubíček
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Staroměšťané navštívili partnerské město Tönisvorst

Starosta Josef Bazala a starosta města Tönisvorst Thomas Gossen si na-
vzájem vyměnili dárky.                                                    Foto: František Ingr
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Ve středu 27. června 2012 odjela delegace občanů Starého 
Města na návštěvu partnerského města Tönisvorst v Němec-
ku.

První zastávka byla v historickém městě Koblenz, které leží 
na soutoku dvou velkých řek, Mosely a Rýna. Po prohlídce 
města Koblenz následovala dvouhodinová jízda autobusem 
do cíle cesty – Tönisvorstu, který leží nedaleko holandských 
hranic. Staroměšťané byli přijati na radnici, uvítání a rozděleni 
do rodin, kde prožili čtyři dny mezi německými přáteli. 

Hlavním bodem programu v pátek 29. června byla celoden-
ní návštěva světové květinové výstavy Floriada v blízkosti měs-
ta Venlo. Po návratu bylo sehráno utkání v plážovém volejbalu 
v Obsthof Steves. Sportovci a diváci pak mezi sebou uskuteč-
nili sbírku. Vybrané peníze pak poslouží potřebným dětem ve 
Starém Městě. O konkrétním využití finančních prostředků
rozhodne partnerský výbor na svém nejbližším zasedání. 

Sobotní dopoledne 30. června bylo vyhrazeno zasedání 
partnerských výborů, potom všichni navštívili hasičskou sta-
nici v části spojeného města St. Tönis. Naši a němečtí hasiči si 
navzájem vyměnili zkušenosti a prohlédli si požární techni-

ku. Po společném obědě byla na programu návštěva v „Action 
meteor“, což je organizace pro pomoc potřebným. V podve-
černích hodinách pak zasedli ke společnému stolu delegace 
SOŠ a Gymnázia Staré Město a Gymnázia Michaela Endeho 
z Tönisvorstu. Závěr dne pak patřil společenského večeru, kde 
vyhrávala Staroměstská kapela.

Poslední den pobytu, v neděli 1. července, společně navští-
vili mši v kostele St. Godehard ve Vorstu a po skončení boho-
služby si všichni poslechli Staroměstskou kapelu, která vyhrá-
vala na náměstí u kostela.

Po návratu jsem požádal o stručné zhodnocení návštěvy 
v Tönisvorstu starostu Josefa Bazalu: „I tato návštěva u němec-
kých přátel nám znovu potvrdila, že partnerské vztahy mezi 
občany i školami Starého Města a Tönisvorstu jsou na velmi 
dobré úrovni. Do budoucna se zaměříme na posílení vztahů 
mezi jednotlivými společenskými organizacemi a spolky v na-
šich městech,“ sdělil starosta.

V příštím čísle našich novin přineseme další fotografie
a postřehy z Tönisvorstu.   

Milan Kubíček

Zasedání partnerských výborů se uskutečnilo v sobotu 30. června 
2012.                                                                              Foto: František Ingr

Po skončení volejbalového utkání se uskutečnila sbírka na pomoc potřeb-
ným dětem ve Starém Městě.                                          Foto: František Ingr

Staroměstská kapela vyhrávala na společenském večeru i na náměstí 
u kostela sv. Godeharda.                                                  Foto: František Ingr
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Fotbalové dovednosti
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Jako každým rokem, i letos se konaly dne 4. července 2012  
fotbalové dovednosti  na Velehradě pod záštitou fotbalové le-
gendy Antonína Panenky, které pořádalo ústředí Orla ve spo-
lupráci s župou Velehradskou a jejími jednotami. Tato soutěž 
si získává čím dál víc větší oblibu. Mladí adepti, kluci i holky 
musí prokázat, že dokáží s míčem nejen člunkový běh, tapping 
nohou, vedení míče v prostoru, samostatné nájezdy, slalom 

Tornádo nad Starým Městem
Nebývá častým jevem, abychom ve Starém Městě pozorovali 

tornádo. Našim čtenářům se podařilo vyfotografovat tento ne-
zvyklý přírodní úkaz. Jednalo se o tornádo, které bylo pozoro-
váno v úterý 12. června 2012 v 15:15 hod. Naštěstí nenapácha-
lo žádné škody na zdraví občanů a jejich majetku.           MK

Ukončení cvičení školního roku 2011/2012 
Za krásného počasí si ve čtvrtek 21. června 2012 děti z od-

dílu Cvičení rodičů s dětmi, zacvičily, zahrály hry a opekly 
špekáčky,aby jako první oddíl ukončily sezonu školního roku 
2011/2012. Stejná akce proběhla ještě v pondělí 25. června, a to 
oddíly Cvičení a pohybové hry I a II. Závěr patřil následující 
pátek oddílu Rekreační sporty. Přejeme všem cvičencům i je-
jich rodičům pěkné prázdniny a těšíme se na zahájení nové 

Opékání špekáčků na Orlovně ve Starém Městě.                    Foto: DZ

Společné hrátky rodičů a dětí.                                                  Foto: DZ

cvičební sezony, která se uskuteční v neděli 2. září 2012 na ví-
ceúčelovém hřišti za Orlovnou v odpoledních hodinách pod 
názvem Odpoledne plné her. Těší se na vás cvičitelky Dagmar, 
Jana a Hanka.

Dagmar Zálešáková,
starostka Orla

Tornádo jsme vyfotografovali ve směru od sokolovny do Tyršovy ulice. 
Foto:Ing. Klára Königová

s míčem, střelbu pokutových kopů, ale i střelbu na branku, a to 
vše pod přísným dohledem rozhodčích – pořadatelů. Z naší 
jednoty si nejlépe vedla desetiletá Natálka Slováčková, která 
obsadila pěkné 5. místo. Děkujeme nejen všem ochotným roz-
hodčím, ale i závodníkům, kteří reprezentovali jednotu Staré 
Město.

Bc. Hana Slováčková, cvičitelka

GRANT 2012
Rada města  na svém 40. zasedání dne 11. čer-

vence 2012 vyhlásila výběrové řízení Grant 2012 
k poskytnutí finanční podpory na činnost nebo
projekty neziskových organizací, vykonávajících 
činnost  na území města Staré Město. Celkové 
částka k rozdělení pro rok 2012 činí 300.000,-Kč. 
Žádost o příspěvek musí být podána na zvlášt-
ním formuláři, který je k dispozici ke stažení na 
webových stránkách města www.staremesto.
uh.cz nebo v tištěné podobě  na odboru hospo-
dářsko-správním u paní Jany Noskové. Žádosti 
o příspěvek na uvedeném formuláři musí být do-
ručeny městskému úřadu do 7. září 2012.

IVK 
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Martin Cetkovský čtvrtý na světě

 Staroměstské noviny 8/12 Staroměstské noviny 8/12

Poslední červnový den proběhlo 
v Karlových Varech mistrovství svě-
ta v naturální kulturistice a fitness. 
Zrovna zde probíhal i velmi známý fil-
mový festival, takže všude bylo hodně 
živo. 

Představilo se 115 závodníků ze tří 

Pozvánka na setkání 
osmdesátníků

Zveme všechny osmdesátníky 
k příjemnému posezení v restaura-
ci Victoria ve Starém Městě v sobo-
tu 1. září 2012 od 14 hodin. Velmi 
se těšíme na shledání.

Za výbor Kamila Jancová

Rozloučení s předškoláky 
v MŠ Rastislavova

V mateřské škole Rastislavova ve Starém Městě 
proběhlo dne 18. června 2012 slavnostní rozlouče-
ní s předškoláky a za přítomnosti rodičů byly jejich 
děti pasováni na školáky. Tomuto aktu předcházelo 
plnění úkolů z různých oblastí, kde děti předvedly 
své znalosti a dovednosti a tímto také potvrdily svoji 
způsobilost k přechodu na I. stupeň základní školy.

Dojemná akce byla prokládána zpěvem písní a ta-
nečkem s prázdninovou tematikou. Aby si na tuto 
významnou událost děti uložily do paměti, předala 
jim paní ředitelka Iveta Polášková šerpu, upomín-
kové tablo a pohádkovou knihu s věnováním. Všem 
také popřála krásné prázdniny a úspěšný první rok 
na základní škole.                           Dana Šrámková

Poděkování
Jsme členy základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a míst-

ní organizace Svazu tělesně postižených ve Starém Městě. V měsíci červnu jsme měli 
možnost díky této organizaci zúčastnit se týdenního ozdravného pobytu v krásném 
prostředí hotelu Pohoda v Pozlovicích. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
dobrovolným pracovníkům této organizace. Za všechny bychom chtěli jmenovat ale-
spoň pana předsedu Karla Čejku a především náš velký dík patří paní Jarmile Gájové 
a panu Balíčkovi, kteří se o nás celý týden vzorně starali. 

 Manželé Jan a Marie Ondrovi

Martin Cetkovský exceloval v Karlových Varech.
Foto: IC

Na fotografii s Janem Páleníkem (na snímku
vlevo), který vybojoval 1. místo.      Foto: IC

kontinentů. Závodilo 
se v několika katego-
riích podle výšky zá-
vodníků v kulturistice 
a fitness žen. V jediné
kategorii Body - Fit-
ness mužů nečekaně 
vybojoval 4. místo na 
světě Martin Cetkov-
ský ze Starého Města.

„Je to pro mě neče-
kaný úspěch, o kterém 
jsem ani nepřemýšlel 
a ani jsem v tak pěk-
né umístění nedoufal. 
Uvažoval jsem o mož-
ném finálovém umístění. Svou sestavu
jsem ještě malinko vyšperkoval dalšími 
doplňky a trochu jsem obměnil i obleče-
ní. Nakonec to vyšlo a jsem velmi rád,“ 
sdělil nám po skončení mistrovství světa 
viditelně spokojený Martin Cetkovský. 
Úspěšný závodník Martin Cetkovský 
startoval za Klub kulturistiky Slovácká 
Slavia Uherské Hradiště, kterému děkuje 
za podporu v přípravě.

 Milan Kubíček

Chlapci a dívky z MŠ Rastislavova jsou připraveni na pasování.                      Foto: IP

Ukázka ze sestavy kategorie Body – Fitness. 
Foto: IC
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Orli ze Starého Města hráli petanque v Uherském Hradišti.                                                                  Foto: HS

Staroměstský den 

Naši nejmenší se na vystoupení velmi těšili.                      Foto: BF

Stanoviště Orla bylo stále středem zájmu návštěvníků Zahrady Mo-
ravy a Staroměstského dne.                                                    Foto: BF
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V rámci akce Zahrada Moravy pro-
běhla i prezentace spolků na Staro-
městském dnu v  areálu Střední odbor-
né školy a Gymnázia Staré Město dne 
17. června 2012. Na pozvání kulturní 
komise města Staré Město vystoupily 
i děti z Orla. První se představily děti 
z oddílu Cvičení rodičů s dětmi, které 
se předvedly  s  novým  pásmem. Na 
podiu přijela auta s barevnými volanty, 
děti se proměnily v sedící Turky, poté 
připluly lodičky, čápi klapali zobáky, 
kominíci vymetali komíny a jako letící 

vrány se oddíl rozloučil. Poté 
vystoupil mladší oddíl Cviče-
ní a pohybové hry 1 a prostor 
se proměnil v kvetoucí louku 
plnou pampelišek a zvoneč-
ků, které se rozhoupaly jako 
ve větru. Na závěr vystoupení 
děti uvily věnce pampelišek 
i zvonečků. Oddíl Cvičení 
a pohybové hry 2 se představil 
ze sestavou Dopravní značky 
na hudbu Maxim Turbulenc. 
Na závěr bloku vystoupení 

orelských dětí zatan-
čila mládež z oddílu 
Rekreační sporty 
a moderní tanec, je-
jíž choreografii si sama připra-
vila. Mimo Orel vystoupily děti 
i z dalších spolků a organizací 
ze Starého Města. Naše jednota 
se prezentovala také stánkem, 
kde si návštěvníci mohli vybrat 
zdarma z propagačních ma-
teriálů např. pexesa, pravítka, 
pohlednice, samolepky, omalo-
vánky, časopisy, župní zpravo-

daje. Naše činnost z akcí za školní rok 
2011/2012 byla zmapována na panelu 
ve fotografiích. Celá akce se vydaři-
la, sluníčko hřálo až příliš, a tak malé 
občerstvení, které účinkující dostali, 
přišlo vhod.  Poděkování patří  nejen 
organizátorům, ale všem účinkujícím 
a divákům.

Mgr. Jana Ferdová, 
cvičitelka  Orla

Za krásného sobotního dopoledne proběhlo 16. června 2012 na stadionu v Uher-
ském Hradišti klání jednotlivců v petangue.  Je to poměrně mladý sport, v Orlu méně 
známý a nenáročný. Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie. Župní akce byla 
v režii pořádající  jednoty Uherské Hradiště. Výzvu přijala pouze jednota Staré Město, 
která bojovala o vítězství  s Uherským Hradištěm.  Větší štěstí měli hradišťští orli, kte-
ří ukořistili první tři místa. Přesto jsme odjížděli s pocitem příjemně prožitého dne.

Bc. Hana Slováčková, cvičitelka

Staroměstský den 

Župní petangueŽupní petangueDomácí utkání
1. FC Slovácko

1. kolo 28. července
Slovácko – Brno
3. kolo 11. srpna

Slovácko – Sparta
5. kolo 25. srpna

Slovácko – Teplice
7. kolo 15. září

Slovácko – Mladá Boleslav
 8. kolo 22. září

Slovácko – Jablonec
10. kolo 6. října

Slovácko – Slavia
12. kolo 27. října

Slovácko – Hradec Králové
14. kolo 10. listopadu

Slovácko – Jihlava
16. kolo 24. listopadu
Slovácko - Olomouc
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Anekdoty 
na poslední stranu

Moudro naší babičky
Dříve se panna červenala, když se 

styděla. Dnes se stydí, když se začer-
vená.

Koloběh života
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo 

nic nezkazí, je pochválen. Kdo je po-
chválen, je povýšen. Kdo je povýšen, 
nic nedělá. Kdo nic nedělá, nic ne-
zkazí atakdále….

Trapas
Opilý ničema vyhodí z okna láhev 

od whisky. Na ulici se ozve křik. Ná-
soska zamrumlá: „To jsem netušil, že 
v láhvi byli lidé.“

Dobrá hospodyňka
„Ženy prý nedovedou udržet žád-

ná tajemství. To je přece hloupost!“ 
Proč myslíš Jardo?“ „Za dvacet let 
manželství mi Markéta ani jednou 
neřekla, co dělá s mojí výplatou.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 30. srpna. Uzávěrka je 20. srpna 
2012.

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2012
Šachový klub Staré Město pořádá 

ve dnech 10. - 18. srpna jubilejní de-
sátý ročník mezinárodního šachové-
ho turnaje FIDE OPEN Staré Město 
2012. 

Turnaj je současně hrán jako Kraj-
ský přebor Zlínského kraje jednotlivců 
v praktickém šachu pro rok 2012 v kate-
gorii mužů, žen, juniorů M 20 a doros-
tenců M 18. Opět se hraje švýcarským 
systémem na 10 kol. Výsledky turnaje 
budou zaslány na FIDE pro zápočet ra-
tingu a získaných norem.

Turnaj bude zahájen v pátek 10. srpna 
v 16 hodin ve Společensko-kulturním 

centru ve Starém 
Městě, slavnostní 
ukončení bude 
v sobotu 18. srp-
na v 15:30 hodin. 
Přihlášeni jsou 
hráči z České 
republiky, Slo-
venska, Ruska, 
Polska, Ukrajiny. 
V dosavadních 
devíti ročnících se 
žádnému šachis-
tovi nepodařilo 
obhájit vítězství. 
Každý rok zvítě-
zil jiný šachista. 
V prvním roční-
ku turnaj vyhrál 
domácí Jan Sosna 
(viz přehled v ta-
bulce).

Zveme všechny příznivce kvalitního 
šachu k návštěvě turnaje. Vstup je zdar-
ma. Více informací a průběžné zpravodaj-
ství z turnaje najdete na www.staremesto.
uh.cz   

Milan Kubíček
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Z průběhu turnaje FIDE OPEN Staré Město 2011.                                             Ilustrační foto: Milan Kubíček

Vítězové turnaje 
v letech 2003 – 2011

2003 Jan Sosna ČR (ŠK Staré Město)
2004 Jan Plachetka Slovensko
2005 Marek Vokáč ČR  
2006 Ramil Hasangatin Rusko
2007 Lukáš Klíma ČR
2008 Marián Jurčík Slovensko
2009 Martin Petr ČR (SK Polabiny)
2010 Vladimír Talla ČR
2011 Alexej Kislinsky Ukrajina

Loňský vítěz Alexej Kislinsky z Ukrajiny přebírá pohár od místostarosty Radoslava 
Maliny.                                                                           Ilustrační foto: Milan Kubíček


