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ROČNÍK XXII  Č. 6  ČERVEN 2012  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Děti 1. června oslaví svůj svátek

Pro nádherný a usměvavý den všem našim čtenářům posíláme tu nejkrásnější a nej-
roztomilejší májovou pusinku. Na snímku tříletý Adam Kaštánek a jeho kamarádka 
Nelinka Vavřiníková.                                                                  Foto: Soňa Vavřiníková

Krásně rozkvetlá jabloň.
Foto: Milan Kubíček 

Máj – lásky čas, pomalu končí
Z dětství máme každý mnoho vzpomínek, 

trochu něžných, trochu smutných. Často si vzpo-
mínáme na jednotlivé okamžiky. Ona seděla na 
lavičce, ani mě snad neviděla, jen jsem k ní přicu-
pal a její velké, prozářené oči dívaly se utkvěle, jak 
vše kolem nás kvete. Opřel jsem se o její kolena, 
zahleděl jsem se jí do očí a něco jako předtucha 
života těch velkých, dorostlých lidí zalétlo do mé 
tříleté, zvědavé dušičky.

Líbat se lze v máji nejen pod rozkvetlou třešní 
či višní, stejně tak sladký je i polibek pod krásně 
bílokvetoucí jabloní. Ve Starém Městě jsme obdi-
vovali i sakury s drobnými růžovými kvítky. Čas, 
kdy rozkvetlo mnoho stromů v našem městě, po-
malu končí. V nejbližších dnech nám opět po roce 
zavoní květy akátů a jasmínů. Úplně poslední pak 
pokvetou na přelomu července a srpna drobnými 
žlutobílými kvítky mohutné stromy jerlínu ja-
ponského, které najdeme v blízkosti železničního 
mostu na levém břehu řeky Moravy. 

Každý všední den můžeme pozorovat nádher-
ná kouzla přírody.  

 Milan Kubíček



2 Folklor

Nový pořad  s názvem Život stromu zahájila Dolinečka I pásmem Jak sme 
sadili střešně.                                                                  Foto: Milan Kubíček

Dolinečka uvedla nový pořad Život stromu
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Starosta Josef Bazala poděkoval všem vedoucím souborů a účinkujícím za 
nádherné vystoupení.                                                   Foto: Milan Kubíček

Pohled do dávné historie nám nabídla Dolinečka II s vystoupením Na 
Turka.                                                                                             Foto: MK

Jedinečný kulturní zážitek měli všichni návštěvníci nového 
pořadu Dolinečky s názvem Život stromu. V pátek 11. května 
2012 se uskutečnila v SKC – sokolovně ve Starém Městě dvě 
vystoupení, první začalo v 16 hodin a druhé v 19 hodin. Před 
zaplněným divadelním sálem dvakrát excelovaly dětičky z Do-
linečky pod vynikajícím vedením svých učitelů. Poděkování 
zaslouží vedoucí Dolinečky Kateřina Bazalová, Jarmila Vrá-

nová, Alena a Vlastimil Chlupovi, Alena Pluhařová, Jarmila 
a Martin Balážovi, Veronika Friedlová a Simona Miskovičová 
a také dívčí sborek Repetilky a trojice cimbálových muzik Bá-
lešáci, Rubáš a dětská cimbálovka ZUŠ Staré Město s vedoucím 
Radimem Snopkem. Více informací a fotografií přinášíme na
www.staremesto.uh.cz 

Milan Kubíček

Dívčí sborek Repetilky a jejich vystoupení s tajemným názvem Zakletí.
Foto: MK

Děvčice a šohaji z Dolinečky III nám předvedli Velikonoce na Slovácku. 
Foto MK

Dolinečka IV nadchla zaplněný sál sokolovny svou skladnou Čížeček. 
Foto: Milan Kubíček



3Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 35. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 4. 2012

U S N E S E N Í

Ve středu 18. dubna 2012 v 16 hodin se na radnici uskutečnilo slavnostní přijetí volejbalového 
týmu VSK Staré Město, který poprvé ve své historii vybojoval postup do extraligy. Starosta Josef 
Bazala předal předsedovi klubu Ing. Petru Strakovi velkého maskota, který dostal příznačné jméno 
– Fanda. Paní Marie Hráčková nám o něm napsala: „Toto je Fanda nebo František, obojí je možné, 
všichni víme proč. Opravdový (živý) je klidný, má dobré nervy, je ostražitý, chápavý, nebojácný, vy-
trvalý a houževnatý. Všechny tyto vlastnosti se hodí i pro extraligu. Hlavním úkolem našeho Fandy 
je přinášet Vám v nejvyšší soutěži štěstí. Věřím, že svůj úkol splní na sto procent.“  

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

I. schválila
1.5  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch ČD – Telematika, a. s. se síd-
lem Praha 3, Pernerova 2819/2a na právo 
umístění optické kabelové trasy v rámci 
stavby „Napojení objektů ministerstva 
vnitra ČR na síť ČD Telematika, OŘ PČR 
Uh. Hradiště“ na části pozemku p. č. 
4522/30 o výměře 1,6 m² ve vlastnictví 
města Staré Město. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění, provozování, 
údržbu a opravy optické kabelové trasy 
na jeho nemovitosti. 
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2012 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.7  Smlouvu o odběru odpadů č. 010112/
050/MES001 s firmou KOVOSTEEL Re-
cycling, s. r. o., Brněnská 1372, 686 03 Staré 
Město.

2.3 přijetí dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR ve výši 42.201,05 Kč 
a z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
ve výši maximálně 590.814, 70 Kč na finan-
cování akce „Revitalizace významné sídelní 
zeleně“.
- Smlouvu č. 10079266 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Revitalizace významné 
sídelní zeleně“ a pověřuje p. Josefa Bazalu, 
starostu města k podpisu této smlouvy.

3.1 termíny svatebních obřadů na II. polo-
letí 2012 takto:
14. 07., 11. 08., 01. 09., 22. 09., 20. 10.,  
24. 11., 15. 12.

5.1  na základě žádosti ředitelky příspěv-
kové organizace SVČ Klubko Staré Město 
Mgr. Moniky Havláskové převod finančních
prostředků z rezervního fondu do investič-
ního fondu ve výši 140.000 Kč a použití fi-
nančních prostředků z investičního fondu 

ve výši 300.000 Kč na realizaci projektu 
- revitalizaci zahrady - pod názvem „Pro-
žitková zahrada bez hranic – místo pro 
odpočinek i poznání“. 

6.3  Partnerskou smlouvu o budoucím 
poskytování služeb mezi městem Staré 
Město a Oblastní charitou Uherské Hra-
diště.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.3   schválit převod majetku – prodej 
části pozemku 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 vlastnic-
kých vztahů pod stavbou.  

III. souhlasí
1.2   s umístěním broukoviště (doggeru) 
na pozemku p. č. 6095/10 orná půda v lo-
kalitě Kobylica ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, které bude vy-
budováno Povodím Moravy, s. p., závod 
Střední Morava, Uh. Hradiště, Moravní 
náměstí 766.

3.2  v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s použitím 
znaku města Staré Město 
- na oficiálních tiskovinách X. ročníku
závodu historických motocyklů Slovácký 
okruh
- na informačních panelech a tištěném 
průvodci k poutním zastavením cesty                
spojující Velehrad se sv. Antonínkem      
- na propagačních materiálech akce 
Stexrs Bike Jam 2012, která se bude konat            
v srpnu ve Starém Městě.

IV. rozhodla
2.1  o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Místní komunikace ulice Rastislavo-
va - Staré Město. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč SVS-CORRECT spol. 
s r. o., Bílovice 176, 687 12 Bílovice.

2.2   o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci Bezbariérový chodník Zerzavi-
ce – Moravní nábřeží ve Starém Městě. 
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč 
JASS-UNI s.r.o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí.

V. stanovila
4.3  stavební čáru v ulici Za Mlýnem ve 
vzdálenosti 5 m od hranice jednotlivých 
pozemků s veřejným prostranstvím.

VI.  vzala na vědomí
1. 6  záměr České pošty, s. p., Praha 1, Po-
litických vězňů 909/4 na stavbu „DEPO 
Uherské Hradiště 70“ na pozemku p. č. 
6064/32 orná půda o výměře cca 3.800 
m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě,  
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Volejbalisté poděkovali starostovi

V minulém čísle našich novin jsme psali o staroměstských dvojčatech. V roce 2011 jsme přivítali při 
obřadu Vítání občánků do života rekordní čtyři dvojice malých capartů. Dnes Vám představujeme 
již odrostlá dvojčata, která doprovázela svého tatínka novináře Petra Čecha při akci na radnici. Na 
snímku zleva šestiletá Ema Čechová, maskot volejbalového klubu Fanda a Maxmilián Čech.

 Text: MK, foto: Vladimír Kučera 

(dokončení ze str. 3)
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k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

4.1  vyjádření města k oznámení o za-
hájení 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.

6.1  zápis z 6. zasedání sociální komise ze 
dne 2. 4. 2012.

6.2  postup zrušení obecně závazné vy-
hlášky č. 03/2002 o vyhlášení závazné čás-
ti regulačního plánu Obilní čtvrti – Staré 
Město.

VII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor - lékár-
ny + podíl na společných prostorách ve 
zdravotním středisku ve Starém Městě, 

k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
provozování lékárny.  

1.4  zajistit zpracování aktuálního znalec-
kého posudku na ocenění věcného břemene 

na uložení inženýrských sítí pro obchodní 
zónu v lokalitě Louky.  

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Hráči extraligového mužstva VSK Staré Město a vedení klubu tímto děkují starostovi Josefu Bazalovi za vřelé a milé 
přijetí na radnici a pomyslné uvedení do síně slávy radnice ve Starém Městě.

Petr Straka, předseda volejbalového klubu 
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V současné době probíhá rekonstrukce ulice U Potoka. Již v brzké době 
zde bude dokončena nová komunikace a chodník. Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 - ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
1. 1. 2007 – pronájem nebytových prostor 
– lékárny + podíl na společných prosto-
rách o celkové výměře 205,80 m2, ve zdra-
votním středisku ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Ivě 
Pořízkové bytem Staré Město, Janáčkova 
1683, za účelem provozu lékárny, z dů-
vodu změny na společnost Lékárna Za 
Mlýnem s. r. o., Za Mlýnem 1857, Staré 
Město, dohodou k 31. 5. 2012.
- pronájem nebytových prostor – lékárny 
+ podíl na společných prostorách o celko-
vé výměře 205,80 m2, ve zdravotním stře-

disku 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 doložkou k 1.
7.), za účelem provozu lékárny.

1.2  společnosti TOPOS - T, s. r. o., Staré 
Město, Brněnská 500 od 1. 6. 2012 změ-
nu předmětu nájmu u smlouvy o nájmu 
ze dne 2. 1. 2006 – snížení výměry části 
skladovacích prostor na 85 m2 v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.3  smlouvu o dílo „Dodání a instalace 
certifikovaných herních prvků hřiště pro
veřejnost“ s firmou TEWIKO systems, s.
r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/
66  460 06 Liberec 7.

U S N E S E N Í
z 36. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 2. 5. 2012

U S N E S E N Í

2.2  výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého roz-
sahu na akci Základní 
škola č. p. 1720 Staré 
Město – rekonstrukce 
elektroinstalace – pa-
vilon C. Rada měs-
ta určila do soutěže 
vyzvat tyto uchazeče 
Ing. Jiří Křen Tradix, 
Staré Město, Elektro 
Psík, s. r. o., Babice, 
Stavební společnost 
Kněždub, s. r. o. 

3.3   termín svatební-
ho obřadu dne 23. 6. 
2012.

6.2  finanční příspě-
vek společnosti Three
brothers, s. r. o. na 
připravovaný film Pe-
tra Nikolaeva „Cyril 
a Metoděj – Apošto-
lové Slovanů“ ve výši 
15.000 Kč.

II.  doporučila zastu-
pitelstvu města

2.1  v souladu s OZV 
č. 04/2000 schválit 
příspěvek na novo-
stavbu rodinného 
domu s provozovnou 

vč. inženýrských sítí a komunikačního při-
pojení Staré Město, Jezuitská pro Ing. Igora 
Podholu a Lucii Podholovou, bytem Uher-
ské Hradiště, Prokopa Holého 757 ve výši 
100.000 Kč. 

III. souhlasí 
6.1 s použitím znaku města Staré Město 
v rámci uvedení partnerství na webových 
stránkách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu. 

-  s použitím znaku města Staré Město 
v rámci výstavy vín ve Starém Městě na pro-
pagačních materiálech této akce.

IV. jmenovala
2.1 komisi pro otevírání obálek u nadlimit-
ní veřejné zakázky na stavební práce Ob-
nova ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy ve složení Josef Bazala, Ing. Vla-
dimír Kučera, Ing. Robert Staufčík, ná-

hradníci: Radoslav Malina, Ing. Markéta 
Hrušková, Ing. Jan Němec. Komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek, která 
provede i posouzení kvalifikace zůstává
nezměněna dle usnesení z 24. zasedání 
dne 26. 10. 2011. 

2.2  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek, 
na akci Základní škola č. p. 1720 Staré 
Město – rekonstrukce elektroinstalace 
– pavilon C ve složení Radoslav Malina, 
Mgr. Josef Jurnykl, Ing. Robert Staufčík.

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

VI. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2  zveřejnit záměr na pronájem části 
skladovacích prostor o výměře 116 m2 
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Ulicí V Zahradě nyní projíždíme po novém asfaltovém povrchu. 
Foto: Milan Kubíček 

V květnu byla zbourána bývalá trafostanice 
u základní školy. 

Foto: Milan Kubíček
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Starosta Josef Bazala (vlevo) a místosta-
rosta Radoslav Malina položili u památ-
níku v Hradišťské ulici kytici karafiátů

Foto: MK

Pietní akt u památníku v Hradišťské ulici
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V pondělí 30. dubna 2012 v 17 hodin 
se uskutečnil pietní akt u památníku obě-
tí druhé světové války v Hradišťské ulici. 

Společná fotografie účastníků pietního aktu.
Foto: Milan Kubíček

Sokolové položili květiny k pamětní desce 
na sokolovně v Brněnské ulici a uctili jsme 
také památku pěti rukojmí, kteří zahynuli 

v polní trati na Potmělúčce.
S hlavním proslovem vystoupil 

starosta Josef Bazala, byli přítom-
ni zástupci základní organizace 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, dále zástupci politických 
stran, společenských organizací 
a občané města. Čestnou stráž 
u památníku drželi skauti, potě-
šila i přítomnost dětí a mládeže. 
Důstojný pietní akt byl ukončen 
státní hymnou České republiky.

Milan Kubíček

ITALSKÁ DELEGACE NA RADNICI
V pátek 27. dubna 2012 v 8:30 

hodin zavítala na staroměstskou 
radnici delegace učitelů a žáků 
ze Státního vzdělávacího ústavu 
pro zemědělství a životní prostře-
dí „San Benedetto“ z italského 
města Latina. Střední škola z jihu 
Apeninského poloostrova udržuje 
dlouholeté partnerské vztahy se 
Střední odbornou školou a Gym-
náziem ve Starém Městě.

Delegaci přivítal starosta Josef Baza-
la, který hosty seznámil s historií naše-
ho města a slavným velkomoravským 

Obřadní místnost staroměstské radnice se zaplnila italskými stu-
denty a jejich vyučujícími.                             Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala přivítal italskou delegaci. Na snímku vlevo 
Cirilli Ottavio.                                                 Foto: Milan Kubíček

obdobím. Na území 
Starého Města totiž 
vznikl v devátém sto-
letí první státní útvar 
Velkomoravská říše. 
Latina má také úžas-
nou historii. I když 
současné město La-
tina bylo založeno 
teprve v roce 1932 asi 
60 km jižně od Říma, 
antická historie La-
tiny se traduje ještě 
z doby před vznikem 
mocného Římského 
impéria. Nyní žije 
v Latině asi 110 tisíc 

obyvatel a naše měs-
ta dělí vzdálenost té-
měř 1400 kilometrů. 
Hlavní staroměstské 
náměstí má název 
náměstí Hrdinů a je 
páté plošně největší 
v České republice. Po-
dobně v Latině mají 
dvě hlavní náměstí 
a žádné z nich nebylo 
pojmenováno podle 
osobnosti, ale mají 
obdobný název jako 

naše náměstí – náměstí Lidu a náměstí 
Svobody.

Po úvodním přivítání starostou Jo-
sefem Bazalou se ujal slova učitel Cirilli 
Ottavio, který poděkoval za vřelé přijetí 
a za velmi pěkný pobyt s programem ve 
Starém Městě a v regionu. Studenti z La-
tiny jezdí do Starého Města velmi rádi, 
poznali zdejší studenty a navzájem se 
střetávají při výuce i společenských, kul-
turních a sportovních aktivitách. Italská 
delegace jezdí do našeho města pravi-
delně v dubnu, Staroměšťané pak oplatí 
návštěvu v Itálii většinou v září.

Milan Kubíček
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TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
V sobotu 16. června, 14. července, 11. srpna,  
1. a 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosin-
ce 2012

Vzpomínka na Rostislava Sochorce

Kvartet zpěváků a instrumentalistů skupiny Solideo. 
Foto: František Ingr

Koncert skupiny Solideo

 Staroměstské noviny 6/12 Staroměstské noviny 6/12

Dne 13. května 1948 zemřel významný rodák ze Starého 
Města, Dr. Ing. Rostislav Sochorec. Před 2. světovou válkou byl 
zvolen poslancem Národního shromáždění Československé re-
publiky za Československou stranu lidovou. Po válce se vrátil 
zpět do politického života jako přísedící Zemského národního 
výboru v Brně, byl místopředsedou Jednotného svazu českých 
zemědělců. Po prvních volbách v roce 1946 zasedl do parla-
mentních lavic za stranu lidovou coby poslanec Ústavodárného 
národního shromáždění ČSR. Přestože požíval poslaneckou 
imunitu, byl krátce před únorovým pučem zadržen. Přímo ze 
zasedání předsednictva Jednotného svazu českých zeměděl-

 Děti si na závěr koncertu prohlédly nástroje z různých kostí, rohů, 
bubínky a další starobylé strunné nástroje. Foto: František Ingr

Neděli 6. května 2012 se uskutečnil v kostele sv. Michaela 
ve Starém Městě koncert skupiny Solideo. Kvartet zpěváků 
a instrumentalistů předvedl 25 dobových nástrojů období 
gotiky, renesance a baroka se skladbami z téhož období. Pří-
tomní diváci byli vtaženi do hudby a zpěvu, děti měly mož-
nost si na závěr prohlédnout nástroje z různých kostí, rohů, 

bubínky, nástroje připomínající dudy a starobylé strunné ná-
stroje a všichni odcházeli domů s pěkným zážitkem z posle-
chu nevšední hudby.

Ing. Kamil Psotka

Vzpomínkové setkání u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce se usku-
tečnilo v neděli 13. května 2012 na hřbitově ve Starém Městě. 

Foto: František Ingr 

Památce svého otce se poklonil syn Ing. Rostislav Sochorec. 
Foto: František Ingr

ců v Praze jej 23. února 1948 odvedla StB do vazby. Teprve 
19. března na něj bylo vypracováno trestní oznámení. Podle 
něj se měl dopustit zločinu přípravy a zločinu zneužití moci 
úřední. Dne 23. března 1948 byl převezen z věznice v Praze 
do věznice v Brně. Zde za neobjasněných okolností 13. květ-
na 1948 zemřel. Pitva byla po jeho smrti zakázána, protokol 
o ohledání mrtvého byl bez uvedení jména lékaře a podpisu. 
Tělo Rostislava Sochorce bylo příbuzným vydáno v uzavřené 
truhle bez povolení k jejímu otevření.

JV
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Z naší farnosti

Vzpomínka na svátek Božího Těla a první svaté přijímání dětí v neděli 26. června 2011. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 6/12 Staroměstské noviny 6/12

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří 

se přišli rozloučit s našimi drahými, 
panem Jaroslavem Tyllichem a Pav-
lem Zálešákem na poslední cestě, 
a tak uctili jejich památku. Zarmou-
cená rodina Tyllichova a Zálešákova.

Poděkování za dary na nový kostel
Naši milí spoluobčané, až bude vypra-

vován příběh budování našeho nového 
kostela, nemůže být zapomenuto Vašich 
rukou, které své peníze darovaly do po-
kladniček při veřejných sbírkách a je to 
tak dobře. Vždyť je to ta nepřirozenější 
cesta, jakou se zbudovalo i v dřívějších 
těžkých dobách mnohé, co se samozřej-
mostí dnes všichni užíváme. Vám všem 
dárcům chceme upřímně poděkovat. 
Mnozí z vás nás věrně opakovaně pod-
porujete po celou dobu stavby. A to ne-
jen finančně, ale modlitbou, obětavou
morální podporou i nasazením svého 
volna. Velice si toho vážíme.

Při letošní květnové sbírce jste da-
rovali 362.447 Kč. 

Přejeme a vyprošujeme v přímlu-
vách při mši svaté, ať vám odplatí dob-
rotivý Bůh.

Farnost Staré Město

Svátek Těla a Krve Kristovy 
a první svaté přijímání děti 
V neděli 10. června 2012 farnost 

oslaví svátek Božího Těla a zároveň 15 
našich děti přistoupí k prvnímu svaté-
mu přijímání. Po mši svaté vyjde prů-
vod z kostela čtvrtí Trávník a ulicí Sées 
k oltáříkům, kde bude vzdána pocta 
Bohu v Nejsvětější svátosti oltářní a ta-
ké bude žehnáno našemu městu.

Katolická církev má velké bohatství 
bohoslužby. K němu patří i průvod 
s Božím tělem ve vzácné nádobě mons-

tranci a s křížem, na kterém umíral Kristus 
za spásu všech lidí, venku mezi obydlími 
právě nedělil po svátku Těla a Krve Páně. 
Tak, jak jej slavili předkové, kteří této for-
mě zbožnosti dobře rozuměli a neváhali se 
přihlásit k úctě k Bohu skrytém ve svátosti 
oltářní také veřejně. Průvod připomíná, že 
tu na zemi není naše trvalé místo, že jsme 
jen dočasnými poutníky. 

Setkáte-li se s procesím Božího Těla, 
můžete zůstat stát třeba s údivem, nechá-
pavě, s neporozuměním, ale každopádně 
si pomysleme, že je to úkon, který vyzývá 
k jednomu: Nebuď člověče, strnulý ve svém 
životě, pojď dál, vždyť stále ještě nejsi u cí-
le a možná ani k němu neznáš cestu. Toto 
procesí ukazuje: nesu Toho, který tu cestu 
ukázal. Tak se procesí o svátku Božího Těla 
stává jakýmsi zhmotněním putování člově-
ka ke svému cíli. „Tak se procesí o svátku 
Božího Těla stává jakýmsi zhmotněním 
putování člověka ke svému cíli“

Dva vzory nejen politiků a právníků
Kdekoliv se dáme do hovoru o věcech 

obecných, narazíme na deziluzi lidí v sou-
vislosti s úpadkem uplatňování politiky 
a práva. Neuspokojí ani vědomí, že to není 
nic nového pod sluncem, byly brutálnější 
časy. V církvi se v celých jejich dějinách 
vyskytují mučedníci za věrnost křesťanské 
víře a úctu k mravním a právním zásadám 
inspirovaným křesťanstvím jako biskup Jan 
Fisher a královský tajemník Tomáš Moore-
-patron politiků a právníků, dva vynikající 
a věrní synové Anglie spolu s dalšími 53 
lidmi pevného charakteru, které tak vyspě-
lá kulturní země nechala r. 1535 popravit 

svým králem Jindřichem VIII. Jejich 
příběh je nadčasový a také církev tyto  
světce zařadila do svého kalendáře na den  
22. června.

Modleme k sv. J. Fisherovi, T. Moorovi 
(22. 6.), Janu Křtiteli (24. 6.) i k našemu 
Janu Nepomuckému (16. 5.), mučední-
kům podobného osudu, aby i naší zemi 
pomáhali k celkové mravní obrodě. 

SV

Veřejná sbírka na stavbu kostela sv. Ducha se usku-
tečnila ve dnech 14. - 20. května. Všem dárcům 
upřímně děkujeme. Na snímku nová dominanta 
města v sobotu 19. května 2012. 

Foto: Milan Kubíček

V neděli 10. června 2012 oslavíme 
Svátek Těla a Krve Kristovy mší svatou 
v 8:00 hodin a po ní eucharistickým 
průvodem. Ve čtvrtek 7. června 2012 
budeme slavit mši svatou v 18:00 hodin 
a po ní prožijeme chvíli v adoraci před 
vystavenou Nejsvětější svátostí.

Ve čtvrtek 14. června 2012 v 7:00 
hodin od škol vyjíždí autobus s poutní-
ky naší farnosti k Panně Marii na Svatý 
Hostýn (můžete se přihlásit u s.Vladi-
míry Batůškové).

V pátek 15. června 2012 oslavíme 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: 
od 17:00 hodin  budeme konat smír-
nou pobožnost a modlit za služebníky 
církve – kněze, v 18:00 hodin začne 
mše svatá.                                             SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    červen  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Je mnoho novin, pouze jedny jsou Staroměstské

KOŠT VÍNA 
12. KVĚTNA 2012
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. pátek Uh. Hradiště Oskar a růžová paní 19.00 270,-/250,-
 2. sobota Uh. Hradiště G Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-
 3. neděle Uh. Hradiště H Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

 5. úterý Uh. Hradiště školní před. Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

10.00 60,-

 7. čtvrtek Uh. Hradiště X Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-
 8. pátek Uh. Hradiště Rychlé šípy 19.00   250,-/230,-
 9. sobota Uh. Hradiště R Kdyby tisíc klarinetů 19.00   250,-/230,-

11. pondělí Uh. Hradiště školní před. Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

10.00 60,-

13. středa Uh. Hradiště školní před. Pinocchio 10.00 50,-
14. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma, 

25. repríza  
18.00 160,-

14. čtvrtek Uh. Hradiště  Denní dům, noční dům,
naposled v UH

19.00 200,-/180,-

15. pátek Uh. Hradiště veřejná 
gen. zkouška

 Jak důležité je mít Filipa 10.00 50,-

15. pátek Spytihněv
(Amfiteátr
Na Rejdě) 

zájezd Rychlé šípy 20.00 200,-

16. sobota Uh. Hradiště P Jak důležité je mít Filipa, 
premiéra

19.00 250,-/230,-

18. pondělí Uh. Hradiště Senior Jak důležité je mít Filipa 10.00 100,-
18. pondělí Uh. Hradiště Y Jak důležité je mít Filipa 19.00 200,-/180,-
19. úterý Uh. Hradiště Senior 2 Jak důležité je mít Filipa 10.00 100,-
20. středa Uh. Hradiště Donaha!, 99. repríza 19.00 250,-/230,-
21. čtvrtek Uh. Hradiště školní před. Hráči, 25. repríza 10.00 60,-
22. pátek Uh. Hradiště Hráči, derniéra 19.00 200,-/180,-
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,-

K dobré pohodě zahrála cimbálová mu-
zika Mladí Burčáci.               Foto: MK

V kulturním programu vystoupili taneč-
níci slováckého verbuňku.      Foto: MK 

Zástupci Spolku přátel slivovice Staré Měs-
to. Zleva Stanislav Měrka, Ladislav Talák 
a Petr Štefka s doprovodem.     Foto: MK

U vzorků bílých vín bylo stále živo. 
Foto: Milan Kubíček
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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 až neděle 1. – 3. června
BenQ LanCraft Spring 2012
počítačová lanpárty

Sobota 16. června
Jaroslav Koloděj
JAK NA RYBY
divadelní komedie Divadla BLIC z Ostrožské Nové Vsi - nejen pro 
rybáře!
Začátek: 19:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč (pro držitele platného rybářského lístku 20% 
sleva!)

Sobota 30. června
Ignác Vrána
OHŇOSTROJ
Veřejná generálka nové hry divadelního spolku BAVSA !
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: dobrovolné
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KULTURNÍ PROGRAM

SOBOTA 16. ČERVNA 2012
9:00 h. Sedlácké dny
10:00 – 12:00  Vystoupení zahraničních souborů festivalu „Kunov-

ské léto“ (jeviště v areálu školy)
14:00 – 15:00  Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení SOŠ 

a Gymnázia ve Starém Městě, setkání absolventů, 
kulturní program studentů školy (tělocvična)

15:00  Košt vín (aula, tělocvična školy) jezdecké soutěže 
(parkur, ukázky westernového ježdění – areál školy)

15:00 – 16:00 Koncert beatové kapely SOŠ a Gymnázia Alterna
 (jeviště)
16:30 – 17:15 Vystoupení školního tanečního souboru 
 s cimbálovou muzikou Bálešáci (jeviště)
17:45 – 19:00 Koncert dechové hudby Staroměstská kapela

NEDĚLE 17. ČERVNA 2012
9:00 Sedlácké dny
10:00 – 12:00  Vystoupení zahraničních souborů festivalu „Kunov-

ské léto“ (jeviště)
12:30 – 14:00  Koncert beatové kapely SOŠ a Gymnázia Alterna 

(jeviště)
14:00  Jezdecké soutěže (parkur, ukázky westernového 

ježdění – areál školy)
14:00 – 15:30 Staroměstský den – prezentace spolků a organizací
16:00 – 18:00  Koncertování dechové hudby Staroměstská kapela 

(jeviště)

Zahrada Moravy
 a Staroměstský den 2012

Poctivý nálezce hodinek
Pan Miroslav Šafář, důchodce z Brněnské ulice, nalezl 

v polovině května 2012 náramkové hodinky, které násled-
ně odevzdal na Městský úřad ve Starém Městě, na oddělení 
ztrát a nálezů paní Haně Štěrbové. Za poslední období je to 
už druhý nález, který pan Šafář odevzdal na patřičné místo. 
Velmi si vážíme takových spoluobčanů!

MK

SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 0 DO 10 LET

NAMALUJ JAKÝKOLIV OBRÁZEK
Obrázky na formátu A4 přineste do prodejny  Potraviny Marie 
Kouřimová, Staré Město - Slavomírova ulice. Všechny obrázky bu-
dou vystaveny ve výloze. Zákazníci prodejny vyhodnotí nejhezčí 
z nich a děti obdrží odměnu. Soutěž proběhne od 1. června do 30. 
června 2012. Těšíme se na vaše obrázky, kresby a malovánky.

 Marie Kouřimová

Přijímací zkoušky ZUŠ
Přijímací talentové zkoušky ZUŠ Staré Město, hudební, taneční 
a literárně – dramatický obor, pro školní rok 2012/2013 se konají 
ve čtvrtek 31. května 2012 od 14 do 17 hodin v budově mateřské 
školy v Rastislavově ulici. Více informací vám poskytne vedoucí 
pobočky ZUŠ Radim Snopek č. tel. 734 422 729. 

Staroměstský den se letos uskuteční v jiném termínu a na jiném místě. 
Těšíme se na Vás v areálu výstavy Zahrada Moravy v neděli 17. června 
2012 od 14 do 15:30 hod. Na snímku účastníci Staroměstského dne na 
Rybníčku v červnu 2011.                               Ilustrační foto: Milan Kubíček

VSTUP VOLNÝ
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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  PROGRAM NA ČERVEN 2012

  SVČ KLUBKO
STAROMĚSTSKÝ KOMÁR
2. 6. sobota  9:00 – 12:30 h. 
Soutěž leteckých modelářů – házení házedel.
Místo: Staroměstské louky. Více informací na samostatných plakát-
cích a na www.klubkosm.cz

TVOŘIVÁ DÍLNA – PRÁZDNINOVÁ HRA
5. 6. úterý 16:30 – 18:30 h.
Blíží se prázdniny a abychom se o nich ani chvíli nenudili, tak si 
vyrobíme jednoduchou stolní hru. Potiskneme si látkovou herní 
plochu a vyrobíme si figurky z fima a korkových zátek. Na tuto dílnu
je potřeba se dopředu přihlásit.
Cena: 70,- Kč, pro členy TD 90,- Kč.
S sebou: přezůvky a pracovní oblečení.

DEN DĚTÍ – VZHŮRU NA VELKOU MORAVU
SVČ Klubko ve spolupráci se Slováckým muzeem Uherské Hradiště.
3. 6. neděle 14:30 – 17:00 h.
Místo: zahrada Památníku Velké Moravy.
Přijďte strávit netradiční odpoledne plné úkolů a soutěží na téma 
Velké Moravy – střílení z luku, výroba šperků a mnoho dalšího. 
Zajištěno bude i občerstvení.
Cena: 10,- Kč/za dítě (vstup do památníku dle ceníku muzea).
V PŘÍPADĚ DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ

GALERIE – PŘEHLÍDKA KROUŽKŮ SVČ KLUBKO 
a OSLAVA 30 LET činnosti ve Starém Městě 
10. 6. neděle 13:00 – 17:30 h.
Místo: Společensko kulturní centrum Staré Město – nádvoří + hlavní sál
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Občerstvení zajištěno.
PROGRAM:
Nádvoří
13:00 – 15:00 h. - atrakce a soutěže pro děti 
Hlavní sál
15:00 –  17:00 h.- vystoupení kroužků SVČ Klubko pracujících ve 
školním roce 2011/2012 
Po celou dobu výstava k třicetileté činnosti ve Starém Městě (přijďte 
se najít na starých fotkách).
Výstava prací a  výrobků kroužků, fotografie z akcí a táborů.

SOUTĚŽ „O NEJ… MLS“
10. 6. neděle 13:00 – 17:30 h.
ZAPOJTE SE DO JIŽ TRADIČNÍ SOUTĚŽE O HODNOTNOU CENU.
Na Galerii můžete přinést vlastnoručně upečený nebo vyrobený 
sladký či slaný mls, který ohodnotí porota, všichni návštěvníci Gale-
rie jej ochutnají a autor nej… mlsu bude odměněn.

V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO DNE NA ZAHRADĚ MORAVY
17 .6. neděle 14:00 – 15:30 h.
Hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků
Bližší informace na samostatných plakátech.

DEN BEZ ÚRAZU  
26. 6. 9:00 – 13:00 h. hodin ve Smetanových sadech v Uh. Hradišti
V úterý dopoledne proběhne v Uherském Hradišti akce Den bez 
úrazu, která je určena dětem a široké veřejnosti. Účastníci se na akci 
dozví jak správně pečovat o jízdní kolo a zároveň o své zdraví. Pro-
jdou testem zručnosti při jízdě na kole a vyzkoušejí si první pomoc. 
Srdečně vás zveme na dopoledne plné her a zábavy. 

AKCÍ GALERIE KONČÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKŮ.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK KONČÍ 22. 6. 2012.

TĚŠÍME SE NA VÁS NA DALŠÍCH AKCÍCH, TÁBORECH A V NOVÉM 

ŠKOLNÍM ROCE.

   RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

KURZ ŠÁTKOVÁNÍ
4. 6. pondělí  
Jak nosit miminka v šátku? S fyzioterapeutkou Janou Ondruškovou. 
S sebou: přezůvky a šátek.

BABY MASÁŽE
4. 6. pondělí 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
7. 6. čtvrtek 13:00-15:00 h.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, 
cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
11. 6. pondělí  9:00-12:00 h.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč

BABY MASÁŽE
11. 6. pondělí 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

BABY MASÁŽE
18. 6. pondělí 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
21. 6. čtvrtek 13:00-15:00 h.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, 
cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč
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Slavnostní přijetí volejbalistů na radnici 
Ve středu 18. dubna 2012 v 16 hodin starosta 

Josef Bazala přijal na radnici delegaci Volejbalové-
ho sportovního klubu Staré Město a to krátce po 
postupu do extraligy. Přijeli zástupci současného 
družstva, funkcionáři a bývalí hráči, včetně nej-
staršího člena Jaroslava Paroulka (82 let). Starosta 
Josef Bazala všem poděkoval za vynikající úspěch 
a skvělou reprezentaci města a přítomným předal 
nového maskota - plyšového psa Fandu. Jménem 
volejbalistů promluvil předseda klubu Petr Straka 
a zastupitelům města poděkoval za dosavadní pří-
zeň a podporu volejbalového klubu. Také členové 
oddílu měli pro starostu připraveno několik dár-
ků, včetně dresu, míče a knihy o historii volejba-
lového klubu. Následovala beseda s pohoštěním. 
Hodně se vzpomínalo nejen na bývalou volejbalo-
vou partu, ale velmi pozitivně se hodnotil i vyni-
kající úspěch současného družstva. 

Milan Kubíček

Společná fotografie v obřadní síni na radnici. Na snímku zleva: Jaroslav Paroulek,
Vladislav Paroulek (v pozadí Jan Němec), Pavel Chajda, Libor Kamler, Jiří Kment, 
David Erman, Josef Bazala, Petr Karabec, Petr Straka, František Janík, Josef Martínek 
(v pozadí František Slavík).                                                                        Foto: Milan Kubíček

František Janík předal starostovi Josefu Bazalovi knihu 50 let volejbalu ve 
Starém Městě.                                                               Foto: Vladimír Kučera

Jan Němec se podepisuje do Pamětní knihy Starého Města.             
 Foto: Vladimír Kučera 
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NĚKOLIK POSTŘEHŮ K PŮSOBENÍ
VOLEJBALISTŮ V EXTRALIZE

Nejvyšší soutěž s sebou přináší řadu změn uvedu několik zá-
sadních:
-  většina mužstev má na soupisce hráče, kteří mají profi smlouvy,

podobně jako v jiných sportech, další hráči jsou studenti 
-  mužstva trénují čtyřikrát až pětkrát týdně většinou dvoufá-

zově
-  v předchozích sezónách se hrála soutěž extraligy v základní 

části tříkolově s termíny čtvrtek + sobota, letos to bude jen 
dvoukolově s hracím dnem převážně v sobotu (první liga má 
termíny pátek a  sobota a jedná se vždy o zápasy „dvojiček“) 

-  extraliga vyžaduje profesionálnější tým pořadatelů, hlavním 
požadavkem je především vedení statistiky zápasu a její přená-
šení on line do systému, stejně jako zabezpečení přímých pře-
nosů ze zápasů internetem přes systém tvcom 

-  zápasy řídí kromě dvou rozhodčích „na empire“  a druhý 

(„spodní“ ) ještě dva lajnoví rozhodčí.
Výše uvedená specifika přináší i dvě významné výhody proti
stávající problematice v 1. lize: především jen sobotní termíny 
zápasů a také to, že ze dvanácti mužstev je spolu se Starým Měs-
tem hned pět z Moravy, což je podstatný rozdíl proti 1. lize, kde 
jsou to jen dvě mužstva z Moravy a navíc zastoupení ostatních je 
z hlediska vzdáleností hodně náročnější. 
Takže toto jsou základní změny, které nás čekají. Další potom 
souvisí s hráčským kádrem. Při předpokladu, že všichni současní 
hráči budou k dispozici (stále je nerozhodný nahrávač Libor Ka-
mler, který loňskou sezónu vlastně zachránil) bude nutné muž-
stvo doplnit v podstatě na všech postech jedním hráčem. Určité 
předběžné dohody máme na základě  dlouhodobé  spolupráce 
s VSC Zlín a rozhlédneme se i jinde po mladých perspektivních 
hráčích. 

Petr Straka
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Zvířátka kolem nás

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na červen
  Červen studený – sedlák krčí rameny.
  Pláče-li červen a neoschne žitko, v za-

jících, koroptvích bude mít řídko.
  Jak červen teplem září, takový bude 

i měsíc září.
  Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte 

směle!
  Jaké počasí na Medarda bývá, šest ne-

děl trvání mívá.
  Svatá Tonička mívá často uplakaná 

očička.
  Prší-li o svatojánském večeru, zkazí se 

lískové oříšky.
  Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny 

celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
  Jaké počasí na Ladislava bývá, takové 

se příštích sedm neděl skrývá.
EM

Jestliže pijete, abyste zapomněli, zaplaťte laskavě 
předem. 

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milova-
ným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není 
šťastná.

Když člověku vymizí ze života humor, tak už přestá-
vá veškerá sranda.

Víc hlav, víc rozumu, ale jen v případě, že se jedná 
o rozumné hlavy. Čím více hloupých hlav, tím více 
hloupostí.

Zapomínat na staré přátele pro nové je jako vymě-
ňovat plody za květiny.

Důležité je štěstí, ještě důležitější je štěstí v neštěstí.

Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a ne-
dávej najevo, jak si chytrý.

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem 
květů.

První letošní ropuchu obecnou jsme spatřili 24. března 2012, kdy se vyhřívala na jarním sluníčku. 
Samička je asi o třetinu větší a těžší než sameček. V přírodě je samečků asi šestkrát více, proto žabí hoši 
dělají vše proto, aby se s některou ze samiček spářili.                          Text: MK,  foto: Vladimír Kučera.

 S R A N D O V N A
Pražáček na vejletě

Namyšlený Venca z Prahy vystou-
pil ve Starém Městě z rychlíku „Šohaj“ 
a před nádražím se ptá místních šohajů, 
jak se dostane do centra, že nikde nevidí 
vchod do metra ani tramvajovou zastáv-
ku a že je tady „nějakej zmatenej“. Šohaji 
se ušklíbnou a sborově povídají: „Ty se 
do centra nikdy nedostaneš!“

Klepny rozumbradky
Povídají si dvě místní zpravodajky na 

náměstí Hrdinů. „Božo, kdo nic neví, 
musí všemu věřit!“

Ach ta etiketa
Přijde místní bezdomovec do obcho-

du pro okenu a lahváč. Prodavačka mu 
zboží namarkuje a on říká: „A co pytlík? 
Ten by nebyl?“ prodavačka odvětí: „No, 
pytlík tu nějaký mám, ale třeba by ne-
škodilo nějaké kouzelné slovíčko, pane!“ 
Muž bez domova se dlouze zamyslí 
a pak nejistě odpoví: „Čáry – máry pyt-
lík….!?“                                                     PI

Jistě znáte tuto básničku: Nepobrala 
krásy více, po těle má bradavice, u po-
toka v lopuchu, najdeš žábu ropuchu. 
Celou dlouhou zimu přečkala v tmavé 
podzemní komůrce a je pověstná tím, že 
nemá ráda nezvané návštěvníky. Někteří 
lidé se ji štítí, jako kdyby to byl nějaký bu-
bák. Možná je to trochu i jejím jménem. 
Latinsky se jí říká Bufo Bufo, to je skoro 

jako kdyby tím jménem chtěla strašit. Její 
žravost je příslovečná, díky ní zkonzumuje 
velké množství škodlivých živočichů. Ro-
puchu v přírodě vídáme poměrně zřídka, 
neboť po většinu roku vede samotářský 
a noční způsob života. Ropuchy se pohy-
bují pomalu a krokem, nedokáží skákat 
jako rosničky nebo skokani.

Milan Kubíček

Otakárek fenyklový patří mezi nekrásnější 
motýly. Měří až sedm centimetrů. Již 6. dubna 
2012 se s ním setkal v přírodě autor tohoto 
snímku.                          Foto: Vladimír Kučera
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VZPOMÍNKA

Čas tiše plyne, 
nevrátí co nám 
vzal, jenom krásné 
vzpomínky na Tebe 
nám zanechal. Dne 
21. května jsme si 
připomněli první 
smutné výročí úmr-
tí pana Antonína 

Němečka ze Starého Města. S láskou 
vzpomíná maminka a sourozenci. 
Za tichou vzpomínku děkujeme přá-
telům a známým.

Odešla, ale zů-
stala v srdcích 
těch, kteří ji měli 
rádi. Dne 29. květ-
na uplyne deset let 
od úmrtí Marty  
Němcové ze Staré-
ho Města. Vzpomí-
ná rodina a přátelé.

Čas tiše plyne, 
nevrátí co nám vzal, 
jenom krásné vzpo-
mínky na Tebe nám 
zanechal. Dne 31. květ-
na si připomeneme 
již patnácté smutné 
výročí úmrtí pana 
Václava Řimáka ze 

Starého Města, rodáka z Jalubí. Stále 
vzpomínají a za tichou vzpomínku 
všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
děkují manželka, dcery a syn s rodi-
nami.

Smutnou zprávu jsme obdrželi krátce 
před uzávěrkou Staroměstských novin. 
V úterý 15. května 2012 zemřel ve věku 
90 let profesor Jan Slováček. Byl dlou-
holetým předsedou Základní organi-
zace Českého svazu bojovníků za svo-
bodu Staré Město i členem okresního 
předsednictva. S pečlivostí sobě vlastní 

Vzpomínka na Jana Slováčka

Jan Slováček 30. dubna 2011 při vzpomínce 
u památníku obětí druhé světové války v Hra-
dišťské ulici v předvečer osvobození Starého 
Města.                                                    Foto: MK

Jedna z posledních kreseb Jana Slováčka.

připravoval pietní akty k výročí osvobo-
zení Starého Města a vzniku samostatné-
ho Československa.

Patřil k zakládajícím členům folklor-
ního souboru Dolina a velmi napomáhal 

šíření lidových tradic ve Starém Měs-
tě. S radostí vždy komentoval úspěchy 
děvčic a šohajů z Doliny a zvláště dětí 
z Dolinečky. 

    Uspořádal i několik výstav svých 
nových obrazů na staroměstské radnici 
i v městské knihovně. Naposledy v čer-
venci 2011, při příležitosti devadesá-
tých narozenin. Dlouhá léta obohaco-
val obsah našeho měsíčníků kresbami 
a fotografiemi.

   Poslední rozloučení s profesorem Ja-
nem Slováčkem se uskutečnilo v pondělí  
21. května 2012 ve staroměstské smu-
teční síni.

Milan Kubíček

Noc řemeslníků v Památníku Velké Moravy
Nejtypičtějšími předměty spojova-

nými s obdobím Velké Moravy jsou 
honosné šperky. Představují je zejmé-
na zlaté a stříbrné náušnice a gombíky, 
vyrobené za použití náročných techno-

logií, což je dokladem existence místních 
klenotnických dílen. Výrobu právě těchto 
šperků jsme mohli vidět při „Noci řeme-
slníků“ v interiéru Památníku Velké Mo-
ravy, kde je vyráběl pan Pavel Čáp a spolu 

s ním se představili 
Velkomoravané o. s., 
kteří předvedli kování 
velkomoravských ná-
strojů ve venkovních 
prostorách. Akce se 
uskutečnila v pátek 
18. května 2012 od 20 
do 24 hodin. Ukáz-
ky řemeslné výroby 
byli navíc doplněny 
výklady archeologů 
Slováckého muzea, 
které proběhly ve 
20:30 hod. a ve 22:00 
hod. 

Kateřina Kamrlová, 
Slovácké muzeum

V Památníku Velké Moravy se 18. května 2012 uskutečnila Noc  
řemeslníků. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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SPOLEČNÁ OSLAVA ŠEDESÁTNÍKŮ
Bývalí žáci Základní školy Staré Město, 

ročník 1952, se sešli na společné oslavě 
v sobotu 19. května 2012. Ve 13 hodin 
se konala mše v kostele sv. Michaela za 
živé a zemřelé šedesátníky, po skončení 
bohoslužby uctili památku  zemřelých 
na hřbitově. V 15 hodin se konalo 
slavnostní přijetí na radnici sta-
rostou Josefem Bazalou a vedoucí 
odboru hospodářsko - správní-
ho paní Kamilou Tomečkovou. 
K dobré pohodě vyhrávala cim-
bálová muzika Bálešáci. Starosta 
přítomné seznámil s nejnovějším 
děním ve Starém Městě a podě-
koval všem jubilantům za účast na 
tomto setkání. Jménem ročníku 
1952 promluvil Jiří Piluša a vedení 
radnice poděkoval za přijetí. Ná-
sledoval zápis do Pamětní knihy 
města, společný přípitek a foto-
grafování před radnicí. Z obřadní Starosta Josef Bazala při proslovu. Foto: MK K dobré pohodě zahrála CM Bálešáci.

Foto: MK

síně městského úřadu pak všichni spo-
lečně odešli k nedaleké škole, do které 
chodili v letech 1958 – 1967. Potom již 
následovalo příjemné posezení a oslava 
jubilea v prostorách sokolovny.

Milan Kubíček

Muži a ženy z bývalé třídy 9. B se sešli v největším počtu. 
Foto: MK

Bývalá třída 9. A na setkání 45 let po ukončení základní školy. 
Foto: Milan Kubíček

Třída 9. C u staroměstské radnice, kde proběhlo přijetí starostou města.
Foto: Milan Kubíček Jubilanti v obřadní síni na radnici.                                             Foto: MK
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Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům

Důchodci buďte opatrní

Klubovna rybářů na Rybníčku je po rekonstrukci s no-
vou střechou a elegantním pláštěm budovy. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Staré Město nabízí svým  
občanům novou bezplatnou služ-
bu mající za cíl zjednodušit agen-
du spojenou s procesem “vyjádření 
k existenci sítí“.

Na webových stránkách města 
(www.staremesto.uh.cz) byl zřízen 
odkaz pro přístup k aplikaci e-Utili-
tyReport, kde je žadatel systematicky 
veden k vyplnění formuláře pro vy-
tvoření „Žádosti o vyjádření k exis-
tenci sítí“. Žadatel na základě vyplně-
ného formuláře rozešle elektronickou 
žádost všem správcům inženýrských 
sítí, kteří jsou pro dané území aktivně 
zapojeni do služby. Pro ostatní správ-
ce inženýrských sítí, kteří prozatím 
neumožňují příjem žádostí touto 
formou, jsou vygenerovány PDF sou-
bory pro možnost vytištění a doru-
čení svépomocí. Vytvořená žádost je 
v souladu s platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem 
služby (firma HRDLIČKA, spol. 
s r. o.) byl pro působnost našeho sta-

vebního úřadu sestaven tzv. 
registr správců, což je aktuální 
seznam správců, jejichž inže-
nýrské sítě se na daném území 
vyskytují.

Služba e-UtilityReport je 
pro žadatele elegantní, rychlý 
a bezplatný způsob, jak podat 
žádost o vyjádření správcům 
inženýrských sítí tak, aby ni-
kdo nebyl opomenut a aby žá-
dosti jednotlivým správcům 
nebyly odesílány nadbytečně. 

K podání žádosti postačí 
připojení na internet a běžný 
webový prohlížeč. Ovládání 
aplikace je jednoduché, intu-
itivní a doplněno nápovědou 
pro jednotlivé kroky. Více in-
formací o službě a dalších při-
pojených městech se dozvíte 
na http://verejnost.mawis.eu.

e-UtilityReport – Elegant-
ní řešení pro podání žádosti 
o vyjádření k existenci sítí

Mnoho z nás to určitě netuší, ale 
senioři se stávají jednou z nejzadluže-
nějších skupin obyvatelstva. Čím dál 
více lidí je zadluženo ještě před od-
chodem do penze. Mnozí z nich si ne-
uvědomují, že pokud jsou ekonomic-
ky aktivní, mohou dluhy splácet, ale 
s odchodem do důchodu jejich příjmy 
většinou významně poklesnou a oni 
nejsou schopni odvádět pravidelné 
splátky. Ke konci roku 2011 evidovala 
Česká správa sociálního zabezpečení 
více než 700 000 podání v exekuční 
agendě. Exekuce se týkají starobních, 
invalidních i pozůstalostních důcho-
dů. Dluhy seniorů nejčastěji vznikají 
na prodejních zájezdech, při náku-
pu dovolené, kvůli půjčkám pro děti 
nebo při zárukách za jejich úvěry. 
Základní obrana je jednoduchá, nau-
čit se říkat ne. Nikdy nepodepisovat 
nic, čemu nerozumím. Vyžádat si 
dokumentaci a smlouvy domů, pro-
studovat si je, poradit se. Nevěřit na 
„jedinečné šance“, a pokud na nás ně-
kdo naléhá, že se musíte rozhodnout 

Všem našim babičkám posíláme krásnou kytici 
květů. Proč? Jen tak pro radost a potěšení. 

Text + foto: Milan Kubíček

Dovoz obědů až 
do domu

Pan Bronislav Polášek, vedoucí 
kuchyně v ulici Za Radnicí ve Sta-
rém Městě, nabízí všem občanům 
a firmám nejen ve Starém Městě, ale
i v okolních obcích, dovoz obědů. Na-
bídka je ze čtyř jídel, cena 60 Kč. Ko-
lektiv kuchyně dále všem zájemcům 
připraví rodinnou či firemní oslavu
s dodáním jídla a pití přímo na mís-
to. Pro hospodyňky jsou připrave-
ny vždy v pátek k odběru tři druhy 
čerstvých knedlíků na víkend. Bližší 
informace přímo v kuchyni v ulici 
Za Radnicí nebo na tel.: 572 543 739, 
605 331 286. 

e-mail: jidelnazaradnici@seznam.cz
BP

právě teď, umět říci ne. A trvat na něm.
Za zhruba třetinou nařízených exe-

kucí stojí i drobné dluhy v řádu ně-
kolika stokorun. Jsou to třeba pokuty 
dopravnímu podniku nebo městské 
policii, poplatky obcím za svoz odpadu 

či penále zdravotním pojišťovnám. 
Pokud nastanou finanční problémy,
pak je důležité vědět na koho se obrá-
tit pro odbornou radu a pomoc.

AH
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Bezpečné vítězství v SUDOKU
Se ziskem plného počtu 

bodů a s velkým násko-
kem v kategorii 8. a 9. tříd 
zvítězila v okresním kole 
Karolína Gebrtová z 9. D. 
Špatně si nevedla ani Kris-
týna Psotová z 8. B, která 
se umístila na děleném 10. 
místě. V kategorii 6. a 7. 
tříd si velmi dobře vedla 
Andrea Šatavová ze 7. D 
a Kristýna Schönbaumo-
vá ze 7. C, obě děvčata 
se umístila na děleném  
4. místě. Blahopřejeme.

Mgr. Josef Pavela

O přednášky v Památníku Velké Moravy je vždy velký zá-
jem. Jak vidíme na snímku, převažují lidé střední a starší 
generace. Jsou zváni i studenti a další mladí lidé.

Foto: MK

S velkým náskokem zvítězila Karolína Gebrtová z 9. D. Foto: JP
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Četla jsem v minulých novinách článek 
o módě. Poraďte, co bude módním hitem 
letošního léta?
 (Renča + Míša, maturantky) 
Na koupališti i na „ štěrku“ opět pofrčí atomo-
vé koupačky bikiny. Pokud půjdeme někam na 
diskotéku, doporučuji špičkový model „žhavý 
soumrak.“ Ale tady opravdu pozor. Model 
má dvě varianty. Za prvé, jste-li očekávány 
klukem, o kterém toho víte až moc, za druhé, 
jdete-li randit s borečkem, o kterém toho moc 
nevíte.
Které historické osobnosti uznáváte?
 (Pavel 52 let)
Odpovím vám přímo na tělo. Obdivuji Shake-
speara a Napoleona. Oba se dožili 52 let a oba 
si vzali o šest let starší manželky. Kolik roků 
má Vaše polovička?
Myslíte si, že je u nás opravdová svoboda? 
Nebo je to jenom nějaká proklamace?
 (Radim 28 let)
Podobné otázky dostávám poměrně často. Již 
irský dramatik George Bernard Shaw, nosi-
tel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1925, 
řekl: Svoboda znamená odpovědnost a proto 
se jí většina lidí bojí. A také francouzský bás-
ník Anatole France, nositel Nobelovy ceny za 
literaturu z roku 1921, napsal: Svoboda měla 
vždy na své straně jen nejnepatrnější menšinu 
lidí vzdělaných. Téměř všechno duchovenstvo, 
generálové, nevědomý a fanatický lid chtěli 
pána. Zkuste se nad tím zamyslet.
Letos krásně vykvetly tulipány. Líbí se vám 
tyto květy?
 (Dagmar, dotaz e-mailem)
Tulipán je právem považován za krále cibulo-
vin. Kolika barvami, barevnými kombinacemi, 
tvary květů a velikostmi se může chlubit jen 
málo rodů rostlin. Tulipány však nepochází 
jen z Holandska, řada z nich byla vyšlechtěna 
i v České republice a krásné záhonky tulipánů 
jsme viděli během jara i u nás ve Starém Městě.
Poskytujete různé rady s potěšením nebo se 
škodolibostí?
 (Eva 48 let)
My kluci se strašně starými občanskými prů-
kazy často rádi udílíme dobrá ponaučení, 
abychom se utěšili nad tím, že už nemůžeme 
dávat špatné příklady.
Na motocyklových závodech jsem na vlastní 
oči viděla, jak holky doslova uháněly některé 
mladé motorkáře. Myslíte si, že za to stojí?
 (Pája asi 16 let)
Také jsem si toho všiml. Úplně nejlepší jsou 
perníkoví motorkáři. Jsou roztomilí, sladcí, 
voňaví a když začnou být někdy drzí, můžeme 
jim ukousnout hlavu!
Pane redaktore, mám pro Vás hádanku. Jaké 
jsou tři nejkrásnější věci na světě?
 (Sirael 23 let)
Zcela určitě štamprlka před tím a cigaretka po 
tom. 

Milan Kubíček

Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

O HLEDÁNÍ DOMNĚLÉHO METODĚJOVA 
HROBU VE STUPAVĚ

Zajímavá beseda k takzvaným stu-
pavským falzům se uskutečnila ve čtvr-
tek 12. dubna 2012 v 17 hodin v Památ-
níku Velké Moravy ve Starém Městě. 

Přednášku zahájil Miroslav Vaš-
kových ze Slováckého muzea Uherské 
Hradiště a potom se již ujal slo-
va Luděk Galuška z Moravského 
zemského muzea v Brně společ-
ně se svým synem Jiřím Galuš-
kou, který se poprvé, a velmi 
úspěšně, představil na půdě 
staroměstského Památníku Vel-
ké Moravy. Poslední část před-
nášky patřila průvodci Jiřímu 
Jilíkovi, který se podělil s při-
hlížejícími o své dojmy a názory 
na hledání domnělého Metodě-
jova hrobu ve Stupavě. V závěru 
byl prostor na dotazy účastníků 

Na snímku zleva Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D, doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc, Mgr. Jiří Galuš-
ka a PaedDr. Jiří Jilík.                                                                                             Foto: Milan Kubíček 

přednášky a výměnu zkušeností z ba-
datelské činnosti. Besedu uspořádalo 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
a Historická společnost Starý Velehrad.

Milan Kubíček



Koliba. Tři týdenní turnusy mají nástup 
v červnu a jeden je naplánovaný na září.

K utužení vzájemných vztahů je urče-
no letní posezení v areá-
lu mysliveckého sdruže-
ní Lípa na Polním mlýně 
ve Starém Městě, které se 
koná 29. června. Myslivci 
zajistí občerstvení, bude 
hrát hudba a je mož-
nost opékání špekáčků. 
Velmi vyhledávané je 
společenské odpoledne 
s ochutnávkou burčáku, 
které je naplánováno do 
SKC – sokolovny na 21. 
září. Společná vycházka 
po památných místech 
Uherského Hradiště je 

naplánována na 3. října a 23. listopadu. 
Dále se uskuteční předmikulášské poseze-
ní na sokolovně s hud-
bou a občerstvením. 
Začátkem prosince 
se vedoucí představi-
telé obou organizací 
zúčastní společného 
setkání spolků, které 
se koná pravidelně na 
staroměstské radnici.

V diskuzi vystoupil 
starosta Josef Bazala, 
který poděkoval všem 
přítomným za činnost 
a slíbil podporu pro 
jejich práci i v dalším 
roce. Na minulém za-
sedání zastupitelstva 

18 Ze života spolků a organizací

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ

V pátek 20. dubna 2012 ve 14 hodin se 
opět po roce uskutečnila ve sportovním 
sále Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě výroční členská schůze 
základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami a místní or-
ganizace Svazu tělesně postižených ve 
Starém Městě.

Sportovní sál SKC – sokolovny se za-
plnil do posledního místa, bylo přítom-
no více než 250 občanů nejen ze Staré-
ho Města, ale i z mnoha okolních obcí. 
Schůzi s přehledem řídila Marie Lapčí-
ková, zprávu o činnosti a návrh plánu 
práce na rok 2012 přednesl předseda 
organizace Karel Čejka. Plán činnosti je 
také letos velmi zajímavý, již 23. května 
2012 je připraven zájezd na Svatý Ho-
stýn a dle možností navštíví společně 
i zámek v Holešově. Hodně členů orga-
nizace pravidelně využívá nabídku zá-
jezdů do Podhájské, kde je vyhledávané 

termální koupaliště. Letos uspořádají 
dva zájezdy, jeden 13. června a druhý  
8. srpna. Každý účastník musí mít 
platný doklad totožnosti a zdravotní 
pojištění při cestě do ciziny. A vzhle-
dem k tomu, že Slováci mají evropskou 
měnu, je nutno si opatřit eura. Třetí le-
tošní zájezd zavede všechny zájemce do 
Beskyd na Pustevny s vycházkou k soše 
Radegasta, případně i ke kapli Cyrila 
a Metoděje. Pro zlepšení zdravotního 
stavu členů organizací jsou určeny re-
kondiční pobyty v Luhačovicích v mo-
derně rekonstruovaném hotelu Po-
hoda, který je vybaven také bazénem. 
Dva turnusy pobytů jsou na programu 
v červnu a jeden v listopadu 2012. Další 
zájemci se mohou přihlásit na ozdravný 
pobyt ve Vrbně pod Pradědem v hotelu 

města byl odsouhlasen příspěvek ve 
výši 25.000 Kč. Během výroční schůze 
byly předány věcné dary jubilantům, 
součástí programu byla také bohatá 
tombola a občerstvení.

Jménem redakční rady Staroměst-
ských novin přeji všem našim spolu-
občanům se zdravotním a tělesným 
postižením především zdraví, pohodu 
a osobní spokojenost. Členům výboru 
lze poděkovat za organizování činnosti 
a starost o členy obou organizací. Před-
seda organizace Karel Čejka vyzval 
další členy organizací pro zapojení se 
do práce výboru. V diskuzi vystoupila 
paní Zdenka Machová, která jménem 
všech členů poděkovala výboru za obě-
tavou práci, kterou pro ně dlouhodobě 
vykonávají.

Milan Kubíček 

K účastníkům výroční schůze promluvil starosta Josef Bazala, dále na snímku zleva Karel Čejka, 
Marie Lapčíková a Jarmila Gájová.                                                                     Foto: Milan Kubíček
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Sportovní sál SKC - sokolovny se zaplnil do posledního místa. Foto MK 

Zdravotně postižení občané se na svou výroční členskou schůzi vždy 
velmi těší. Z místních podnikatelů jim do rozpočtu nejvíce přispěl část-
kou 5.616 Kč pan Jaroslav Pelka.                            Foto: Milan Kubíček
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DEN ZEMĚ 2012 – ŠLI JSME SPOLU VEN A UKLIDILI  MĚSTO

Skupina žen se zapojila do úklidu v Kosmově ulici.                   Foto: MH

Část účastníků dopoledního úklidu Starého Města se sešla v sobotu 
21. dubna 2012 společně se starostou Josefem Bazalou na malé občerstve-
ní ve dvoře radnice.                                                                        Foto: MH
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Stejně jako v minulém roce, také le-
tos se v našem městě uskutečnil Den 
Země 2012 společně s akcí Pojďme 

spolu ven ukliďme 
si zem. Hlavními 
organizátory bylo 
město Staré Měs-
to ve spolupráci se 
Střediskem volného 
času Klubko a ob-
čanským sdruže-
ním Rosnička. 

Dopoledne bylo 
připraveno pro 
všechny účastníky 
zapojení do úklidu 
přírodních a re-
kreačních lokalit 
na území Starého 
Města. Sešlo se při-
bližně 40 dospělých 

a dětí a sesbírali mnoho pytlů odpadu 
a vyčistili nevábná zákoutí od pneuma-
tik, harampádí a dalších předmětů, které 
zde odložili nezodpovědní lidé.

V odpoledních hodinách se konala 
oslava Dne Země v areálu Kovosteelu 
s bohatým kulturním a společenským 
programem. Byl zde umístěn informační 
panel s fotografiemi s dopoledního úkli-
du města. Součástí slavnostního zahájení 
akce bylo vylosování 
jednoho z účastníků 
úklidu a předání zají-
mavé ceny.

A co říci na závěr? 
Každý by měl začít 
u sebe a uklidit si. Je 
mnoho lidí, kteří tak 
činí a všichni, kteří 
jdou kolem jejich ro-
dinných domů, bytů, 
zahrádek a prostran-

ství jen potichu zírají. Mít domeček 
a přilehlé prostory jak z pohádky je 
přitom hodně náročné na čas i peníze. 
Když jde někdo kolem a pěkný dům 
a předzahrádku si vyfotí, je to určitě 
prima pocit. Ukliďme svět! Říkám si 
a začněme každý z nás ve svém okolí. 
Hledejme pro svoji činnost spojence. 

Milan Kubíček 

Na Dni Země v Kovosteelu byla ze všech účastníků úklidové akce vylo-
sována Valérie Šenkyříková, která získala poukaz na jednu noc v ka-
jutě pirátské lodi Naděje. Na snímku vpravo ředitelka SVČ Klubko 
Mgr. Monika Havlásková, vlevo starosta Josef Bazala a radní Zlínského 
kraje Milena Kovaříková. Nejmladším účastníkem při úklidu města byl 
Josífek Kubela, kterému nebyly ani dva roky.          Foto: Milan Kubíček 

Jedni se snaží, druzí zas dělají nepořádek 
a znečišťují přírodu a životní prostředí. Dnes 
a denně se setkáváme s nečinností některých 
spoluobčanů, jejich lhostejností a opovržením 
tímto světem.                                    Foto: MH  

Myslivci při úklidu odpadků v přírodě. 
Foto: MH
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Nová skautská stezka u Salašky 
pomáhá cyklistům i výletníkům

Cyklostezka před několika měsíci a v současnosti.                                             Foto: RJ

Zajímavosti  Staroměstské noviny 6/12 Staroměstské noviny 6/12

Cyklisté i pěší mířící na Velehrad si mohou všimnout vy-
říznuté díry ve svodidlech u cementárny na samém začátku 
cyklostezky. Kde se tu vzala? Staroměstští skauti totiž při bře-
hu Salašky vytvořili novou stezku, která se vyhýbá řadě pře-
kážek a výrazně usnadňuje přístup na oblíbenou trasu.

Cyklostezka spo-
jující Staré Město 
a Velehrad, který 
je jedním z nejvý-
znamnějších pout-
ních míst v Česku, 
byla vybudována 
v roce 2005. Cyk-
listé, kteří ji chtěli 
využít, musí absol-
vovat zajížďku, ne-
malé převýšení a ta-
ké dvě schodiště. 

„Studoval jsem 
na velehradském 
gymnáziu, cestu 
jsem často jezdil na 
kole. Ale než bych se vymotal na cyklostezku, po silnici už 
jsem v polovině cesty,“ vysvětlil Jakub Ulrich proč stejně jako 
řada dalších cyklistů raději využívá silnici než asfaltovou cyk-
lostezku.

Jednoduchá přírodní stezka po břehu potoka Salaška se vy-
hnula převýšení i schodům a na cyklostezku se napojila v pří-
mém směru bez nutnosti zajížďky. „Vzpomněli jsme si, jak 
se kdysi v mládí po chodníčku na břehu chodilo na pole. Ten 
ale časem úplně zarostl,“ přiblížil počátek nápadu jeden z ini-

ciátorů akce, vedoucí místního skautského střediska Honza 
Novák. 

Pro realizaci nápadu pak skauti s pomocí aktivních staro-
městských cyklistů získali před rokem povolení majitele po-
zemku, kterým je Povodí Moravy, a povolení městského úřa-

du. Poté už snaze 
pomoci domácím 
výletníkům i tu-
ristům nestálo nic 
v cestě. Zbývalo jen 
vydolovat dvouset-
metrový úsek chod-
níku z neprostupné 
hradby ostružiní 
a náletových dře-
vin. 

Na dokončení  
skautské stezky bylo 
potřeba řady dob-
rovolných brigád, 
kterých se účastnili 

mladí skauti i další 
nadšenci. „Rádi pomáháme svému okolí. Stezka byla výborný 
nápad, proto jsme ani chvíli neváhali,“ skromně okomentoval 
zapojení vedoucí Honza Novák.

Zkratku na břehu Salašky tak nyní hojně využívají cyklis-
té k rychlejšímu a pohodlnějšímu napojení na cyklostezku.  
Oblíbili si ji také obyvatelé blízkých domů, kteří oceňují mož-
nost pěkné procházky. Stezka je svými tvůrci i nadále pravi-
delně udržována a čištěna.

Radim Jurák

Oborové dny žáků 9. ročníku se letos nesly v duchu cestování 
a objevování.

O úvodní vstup se postarala skupina p. uč. Zábranského 
s aerobicem. Putování jsme zahájili i zakončili na půdě našeho 
města. Skupina p. uč. Vandové představila II. stupeň naší školy 
ve filmu. Skupina p. uč. Škrabalové si zahrála na světoznámé
chemiky a u některých pokusů mnohým silně zatrnulo strachy. 
Abychom se mohli rozlétnout do dálných zemí, seznámila nás 
skupina p. uč. Mlčúchové s vývojem, současností a náznakově 
i s budoucností dopravy. To už jsme se dostali do záře světel 
nejvýznamnějších velkoměst. Právě velkoměsta si vybrala sku-
pina p. uč. Králové. Když už je řeč o záři a světle, navázali na 
to žáci p. uč. Kubíkové s popisem vývoje a současnosti svíce-
ní, světel a nechyběla i exkurze do budoucna. O závěr našeho 
světového putování se postarala folklorní skupina p. uč. Pavely. 
Předvedli nám jak lidové písně a tance, tak lidový kroj z Uher-
skohradišťska. Všem se to přes drobné technické potíže moc 
povedlo a všem za jejich snahu děkujeme.

Mgr. Jana Vandová

Oborové dny 

Při Oborových dnech jsme si zahráli na světoznámé chemiky. 
Foto: JV
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Dámské odpoledne ve znamení romantiky a léta
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V minulém vydání Staroměstských novin jsme 
přinesli článek Dámské odpoledne bylo velmi úspěš-
né. Téma módy je vždy terčem zájmu dívek, žen 
i babiček a do redakce jsem obdržel několik ohlasů. 
Velmi zajímavý postřeh nám sdělila moderátorka 
akce Veronika Kaštánková.

„Druhá polovina Dámského odpoledne v neděli 15. dubna 
2012 byla věnovaná romantice a taky létu. Šest modelek a tři 
družičky se nám předvedly v krásně sněhobílých svatebních 
šatech. Pro ženy, které se budou teprve vdávat, to byla určitě 
pěkná inspirace a ženy, které mají tuhle životní etapu již za 
sebou, si rády zavzpomínaly a s úsměvem na tváři sledovaly 
novou módu. Salon VIVIANNA z Uherského Hradiště myslel 
i na maminky nevěst a modelky nám předvedly 
krásné společenské šaty a kostýmky vhodné jak 
na svatbu, tak na jakékoliv společenské událos-
ti. Po této ukázce jsme pokračovali v modelech 
na letní sezónu. Kabelky, bižuterie a celá plejáda 
různobarevných a hlavně vzdušných šátků byla 
vždy doladěna ke každému modelu. Je opravdu 
moc pěkný pohled na ženu, která se sladí do po-
sledního detailu. A tohle bylo záměrem Dámské-
ho odpoledne. Odtrhnout ženy od každodenní 
rutiny a práce, uvolnit se, přijít na jiné myšlenky 
a hlavně si odpočinout u toho, co má asi každá 
žena nejraději. Podle účasti na tomto odpoledni 
věřím, že se  akce návštěvnicím líbila a nejen jim. 
Celý den příprav a chystání vládla úžasná nálada 
i mezi účinkujícími. Přesně takovou atmosférou 
jsme chtěli nakazit i naše divačky a myslím, že se 
nám to  povedlo. Tak jako v začátku programu 
nám byla předvedena ZUMBA v podání Branisla-
va Horňáka a tanečnic ze ZUŠ, tak i závěr Dám-
ského odpoledne byl zpestřen tancem, který nás 
krásně navnadil na chvíle dovolených a zároveň 
příjemně ukončil celý program. V úplném závěru 
bylo poděkováno vizážistce Haně Šustrové, která 

nám krásně nalíčila 
a načesala všechny 
modelky a účinku-
jící, dále paní Aleně 
Štefaníkové a Mar-
tině Hráčkové – 
majitelkám salonu 
VIVIANNA, mo-
derátorkám Adéle 
Chrástkové a Ve-
ronice Kaštánkové 
a v neposlední řadě 
majitelce butiku W 
MÓDA paní Jitce 
Wilimové.  Je oprav-
du velká spousta 
účinkujících a po-
řadatelů, která se 
podílela na tomto 
odpoledni a patří 
jim všem velké díky, 
ale zároveň bych 
chtěla  touto cestou 
poděkovat paní Ma-
rii Duchtíkové, se 
kterou jsem realizo-
vala již nejednu akci v SKC – sokolovně, za pomoc a obětavost 
při přípravách a vždy bezproblémovému průběhu všech kona-
ných akcí,“ sdělila usměvavá Veronika Kaštánková.

Dámské odpoledne určitě nebylo poslední módní přehlíd-
kou, která se konala v prostorách SKC – sokolovny ve Starém 
Městě. O dalších akcích Vás budeme informovat na stránkách 
Staroměstských novin. 

Milan Kubíček

Modelky a družičky se předvedly v krásně sněhobílých svateb-
ních šatech.                                                           Foto: M. Zacpal

Moderátorky Adéla Chrástková (vlevo) 
a Veronika Kaštánková.  Jak se vám líbí 
jejich svěží jarní oblečení?

Foto: M. Zacpal

Všechny předváděné modely si mohli zájemci zakoupit ihned po skončení 
přehlídky.                                                                                     Foto: M. Zacpal
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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

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

Víte o tom, že 
Moravané válčili 

s Čechy?
Vše začalo před 820 lety tím, 

že české vojsko v čele s knížetem 
Bedřichem vpadlo na Moravu, kde 
u Loděnic došlo 10. prosince 1185 
k bitvě s vojskem Konráda Oty. Jedi-
nečností bitvy byl fakt, že šlo o první 
a dosud poslední vzájemný duel Če-
chů a Moravanů v našich dějinách.

Dne 25. března 1189 kníže Bed-
řich zemřel a jeho místo konečně 
zaujal Konrád Ota. Tím došlo k opě-
tovnému spojení Čech a Moravy. 
Moravské markrabství však právně 
nepřestalo existovat a Morava za-
ujímala až do poloviny 20. století 
v rámci českého soustátí svébytné 
postavení.

Konrád Ota však dlouho nepano-
val. V roce 1191 doprovázel s oddí-
lem českých bojovníků nového řím-
ského panovníka Jindřicha VI. Na 
jeho výpravě za císařskou korunou 
do Říma a později mu pomáhal při 
obléhání Neapole. V horkém letním 
podnebí zde však podlehl epidemic-
kému onemocnění. Ó, jak krutě se 
vyplnilo rčení, uvidět Neapol a ze-
mřít…

Milan Kubíček

Pohádky s žáky 2. A
Velmi děkujeme paní učitelce Mgr. Renatě Zacharové a asistence Hance za pře-

krásné nazkoušení pohádky, kterou sehráli s žáky 2. A ve středu 16. května 2012  pro 
své maminky k jejich svátku.                                                                         Rodiče žáků

Chlapci a dívky z 2. A. nazkoušeli pohádku.                                                          Foto: Pavel Tománek

Pozor na ty čarodějky!
Poslední dubnový den došlo k velkému reji čarodějnic v prostorách mateřské 

školy v Rastislavově ulici. Představujeme Vám čarodějničky malinké a již zkušené 
ježibaby. Navštívili jsme je ve chvíli, kdy byly v nejlepším...                               MK

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

Děkujeme Vám,
že patříte mezi čtenáře
Staroměstských novin

Moudré myšlenky
• Něžné pohlaví nebývá k sobě něžné.
• Luxus je stejná neřest jako chudoba. Náš 
cíl: více být, nikoli více mít!
• Moudrost je věčná, život je krátký. Vy-
těž proto z něho, co můžeš. Dopřej svému 
mládí potěšení a smyslům rozkoš.

NI
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Zasedání zástupců mikroregionu Staroměstsko
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Stavění máje 
před 62 lety

V roce 1950 staroměstští šohaji 
stavěli jeden máj a káceli tři. Jeden 
přemístili (ukradli) ve Spytihně-
vi a druhý odvezli z Velehradu.  
Občané tehdy našim hochům fan-
dili, ale pro obyvatele obcí, kde byl 
máj ukraden, to byla dlouho velká 
potupa. Tehdejším šohajům je dnes 
již kolem osmdesáti let.

Milan Kubíček

V úterý 15. května 2012 se usku-
tečnilo jednání zástupců mikrore-
gionu Staroměstsko, ve kterém jsou 
sdruženi zástupci Starého Města 
a 18 okolních obcí. Na programu 
bylo schválení auditu, zpráva o hos-
podaření a závěrečném účtu za rok 
2011, požadavek regionu Slovácko 
na navýšení příspěvků členských 
obcí ze současných 4 Kč na občana 
na 10 Kč, instalace povodňových 
hlásičů a příprava na Slavnosti vína, 
které se uskuteční v Uherském Hra-
dišti v měsíci září.

Milan Kubíček Zástupci mikroregionu Staroměstsko při zasedání na radnici ve Starém Městě. 
Foto: Milan Kubíček

Druháčci ze Zá-
kladní školy Staré 
Město se na středu 16. 
května 2012 moc těšili. 
Společně s rodiči jsme 
oslavili svátek všech 
maminek. Děti hrá-
ly pohádku, zpívaly 
a nechyběly básničky 
o mamince. Z pěkně 
vydařeného odpoledne 
ve škole děti napsaly:

Moje maminka byla 
dojatá, když se dívala 
na pohádku. Pohádka 
se nám moc povedla. 
Měla slzy v očích, když poslouchala 
básničky. Večer jsme si četli knížku, 

Jedna z májek ve Starém Městě, která byla po-
stavena v blízkosti hospůdky u Svatého Petra. 

Foto: Milan Kubíček 

Odpoledne pro maminky

kterou jsem napsal. Měla pět kapitol. 
Ten den jsem si užil a byl jsem rád, že 
se maminka pobavila. (František Blaží-

ček 2. B)
Těšila jsem se na 

pohádku O dvanác-
ti měsíčkách, protože 
jsem hrála Marušku. 
Dala jsem mamince 
kytičku a knihu, kte-
rá se jmenovala Kniha 
o mně. Byla o rodině, 
škole, zvířátku, kama-
rádkách a o mých pěti 
smyslech. Psala jsem ji 
sama. (Anička Foltýn-
ková, 2. B).
Mgr. Milana Matyášová
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L e t n í  K r o m ě ř í ž  o k o u z l í  v ý s t a v o u
              A c t i s  E f f e c t o r  –  T v o ř e n o  s v ě t l e m

Interaktivní výstava Actis Effector (Tvo-
řeno světlem) bude v Rotundě Květné 
zahrady v Kroměříži instalována od  
5. června do 26. srpna 2012.
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Zcela ojedinělý projekt, který 
široké veřejnosti představí v Čes-
ku netradiční pojetí umělecké vý-
stavy, se pro letní měsíce připra-
vuje v Kroměříži. 

Výstava s tajemným názvem Actis 
Effector (Tvořeno světlem) bude uve-
dena v nádherných prostorách interiéru 
Rotundy v Květné zahradě. Spojení pro-
cházky pečlivě udržovaným francouz-
ským parkem a okouzlení z nevšední 
výstavy, která doslova mění prostor a po-
souvá čas, přináší originální letní zážitek 
pro všechny věkové kategorie. 

Výstava je od počátku koncipována 
jako harmonie barokního interiéru Ro-
tundy a uměleckých objektů na bázi mo-
derních technologií 21. století: LED pa-

nelů, LCD obrazovek, počítačem řízených 
objektů i zvukových instalací. Důležitým 
prvkem celé výstavy je citlivé zakompo-
nování těchto technicky propracovaných  
artefaktů do prostoru i převážně interak-
tivní ráz vystavovaných artefaktů. Návštěv-
níci budou mít příležitost měnit světelnou 
atmosféru Rotundy vlastním pohybem, 
mohou na velkoplošných panelech promě-
ňovat obrazce a společně vytvářet a sledo-
vat výstavu v mnoha akčních proměnách. 
Uvnitř raně barokní Rotundy Květné za-
hrady v Kroměříži naleznete u nás zatím 
ojedinělé ukázky nového druhu umění, 
které díky počítačové technologii pracuje 
se světlem a jeho barvami, s pohybem ob-
jektů v prostoru, s animačním oživením 
sochy a také s výtvarnými symboly, jež 
přímo dokreslují význam tohoto místa za-
psaného na Seznam památek UNESCO.

Autorem vystavovaných objektů je 
Stanislav Vajce, výtvarník žijící v Ně-
mecku, absolvent Akademie výtvar-
ných umění v Mnichově, jenž se tímto 
náročným projektem uvede jak v rodné 
Kroměříži, tak i v kontextu moderního 
umění prezentovaného v České republi-
ce.                           Dagmar Šnajdarová

Všichni dobře známe film Anděl
na horách, kde hlavní roli brilantním 
způsobem ztvárnil pan Jaroslav Mar-
van. Stejně pohodově, jak probíhala 
dovolená ve filmu, proběhly dva lyžař-
ské výcvikové kurzy (2. 3.–16. 3. 2012) 
žáků Střední odborné školy a Gym-
názia ve Starém Městě. Jako každým 
rokem se žáci 1. ročníku vypravili 
naučit se nebo zdokonalit své lyžařské 
a snowboardové dovednosti a schop-

Studenti ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město se vypravili na týden do 
Jeseníků.                                                                                                                  Foto. DŠ

„Andělé“ ze SOŠ a Gymnázia Staré Město na horách 
nosti do Jeseníků do lyžařského středis-
ka Praděd – Ovčárna, které je nejvýše 
položeným centrem lyžování v České 
republice.

Ski areál Praděd – Ovčárna leží na 
území Chráněné krajinné oblasti Jesení-
ky v okolí nejvyšší hory Hrubého Jese-
níku Pradědu (1491 m n. m.). Jsou zde 
již tradičně nejlepší sněhové podmínky, 
o čemž jsme měli možnost se přesvědčit. 

Až 250 cm sněhové pokrývky posky-
tovalo skutečně vynikající podmínky 
pro zimní sporty. 

Ubytováni jsme byli v příjemném 
prostředí chaty Figura. V dosahu 
150 m od chaty jsou tři vleky s celkem 
pěti sjezdovkami různých obtížností. 
Od nejjednodušší modré, přes středně 
náročnou červenou až po nejtěžší čer-
nou. V průběhu pobytu jsme lyžovali 
na všech těchto sjezdovkách.

Po dnech plných lyžování, turistiky 
a běhu na lyžích absolvovali žáci kaž-
dý večer doprovodný program, který 
si zčásti připravovali sami. Součástí 
večerního programu byly tedy nejen 
hry a soutěže, ale i přednáška členů 
horské služby.

Lyžařský výcvikový kurz se vyda-
řil. Na tom měli hlavní podíl nejen 
všichni lyžařští instruktoři, ale i všich-
ni žáci. Naštěstí se nestal žádný váž-
ný úraz, a tak jsme naplněni novými 
sportovními zážitky jen neradi odjíž-
děli domů. 

Dagmar Šnajdarová



25Kultura

Přátelské setkání u fotografií zahájil starosta Josef Bazala (vpravo), na snímku zleva fo-
tografové Květoslav Fryšták, Vladimír Kučera, Jaroslav Kunčík a Petr Kunčík. Poslední 
z autorů Josef Křen se nezúčastnil z důvodu zahraniční cesty.

Foto: Milan Kubíček

Příroda je mocná čarodějka a nacházíme v ní 
jevy neskutečné.                 Foto: Vladimír Kučera
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Setkání fotografů v kongresovém centru Kovosteelu
Již od soboty 21. dubna 2012 

je v Kongresovém centru v areálu  
Kovosteelu ve Starém Městě instalo-
vána fotografická výstava pěti auto-
rů se společným tématem zachycení 
ptactva, zvířat, květin a přírody kolem 
nás. Ve čtvrtek 3. května 2012 si autoři 
fotografií Květoslav Fryšták, Vladimír
Kučera, Jaroslav Kunčík, Petr Kunčík 
a Josef Křen pozvali své přátele a mi-
lovníky fotografií na prohlídku svých
snímků. Všichni přítomní mohli také 
projít zrekonstruované prostory býva-
lého skladiště cukru, které nyní slouží 
jako školící středisko firmy Kovosteel.
Největší je Mayův sál se 128 místy, dále 
se zde nachází dvě učebny, větší Kost-
kárna s 50 místy a menší Surovárna 
s 24 místy. Nechybí počítačová učebna 
(Bednárna), dvě seminární místnos-
ti (Sušárna a Řepník) a dvě zasedací 

místnosti (Varna a Majška). Stavba 
je po rekonstrukci vybavena novou 
vzduchotechnikou, sádrokartonovými 
konstrukcemi, rozvody zdravotechniky 
a elektra. Na úpravě komplexního de-
signu se podílel Ing. arch. Jan Konečný, 
který mj. navrhoval interiéry a expozi-

ce pro firmu Baťa v Torontu, Škoda
Auto v Německu a Francouzskou 
filharmonii v Paříži. Ve školícím
středisku firma Kovosteel řeší neje-
nom systematický rozvoj schopnos-
tí a znalostí svých zaměstnanců, ale 
realizuje i různé školení a kurzy pro 
jiné firmy i širokou veřejnost.

Ale vraťme se k přátelskému se-
tkání nad fotografiemi pětice
autorů. S úvodním slovem vy-
stoupil Vladimír Kučera, další 
slovo patřilo starostovi Josefu 
Bazalovi, který všem přítom-
ným fotografům poděkoval za 
velmi pěkné snímky z přírody. 
Na setkání nechyběli manažeři 
Kovosteelu Bronislav Janeček 
a Radomír Bureš. Potom si již 
pět desítek přítomných pro-
hlédlo vystavené snímky a spo-
lečně se radovali nad prezen-
tací fotografií z přírody. Žák
Základní školy ve Starém Měs-
tě Vojtěch Štěrba obdivoval fo-
tografie ptáků, na setkání jsme
hovořili s Alenou Pluhařovou, 

která si všechny snímky se zájmem 
prohlédla a vzala s sebou i nejmlad-
ší účastnici výstavy - vnučku Maj-
dalenku.

Na závěr si ještě můžeme připo-
menout slova jednoho z vystavují-
cích fotografů Květoslava Fryštáka: 
„Cílem mého fotografování je při-

Kosatec sibiřský.             Foto: Květoslav Fryšták

blížit mizející přírodní prostředí a jeho 
krásu lidem, kteří se často do těchto 
míst nedostanou. Mám na mysli lidi, 
kteří kromě městského prostředí a dál-
nic spojujících jednotlivá města neznají 
nic jiného. A je jich hodně.“

Výstavu si můžete prohlédnout do 
konce června.

Milan Kubíček
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Americká mise – staroměstští volejbalisté poznávali Floridu

Na leteckém snímku vidíme komplex Kennedyho vesmírného střediska. John F. Kenne-
dy Space Center je americký kosmodrom na Mysu Canaveral ostrova Merritt na Flori-
dě. Středisko je spravováno americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku 
(NASA). Jižní polovina ostrova Merritt patří vojenskému námořnictvu, které zde vy-
budovalo komplex Cape Canareval Air Force Station. Právě odtud  startovalo mnoho 
raket Atlas, Titan i první kosmické lodě. Severní část ostrova patří NASA, která si zde 
postavila Kennedyho vesmírné středisko. V dobách největšího rozkvětu kosmického  
výzkumu zde pracovalo 17 tisíc zaměstnanců. Přistávací dráha pro raketoplány je širo-
ká 120 metrů a dlouhá přes pět kilometrů. Vesmírné středisko je oblíbeným cílem turis-
tů a je tady vlastní centrum pro návštěvníky.                                           Foto: archiv SN
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V polovině března 2012 se člen re-
dakční rady Staroměstských  novin  
Petr Straka spolu s partou volejbalo-
vých přátel  Vraťou Broklem, Laďou Pa-
roulkem, Mirkem Hrabalem a Milošem 
Němcem vydali na cestu za oceán. Na 
návštěvu Spojených států je pozval bý-
valý hráč Jiskry Staré Město a spoluhráč 
Miroslava Hrabala a Vratislava Brokla 
z osmdesátých let Jiří Stelzer. Ten ode-
šel z republiky v září roku 1989 a po 
krátké anabázi v západním Německu 
(úmyslně používám označení států jak 
to bylo příslušné této době) odcestoval 
do „ameriky“. Tam se původně věnoval 
různým pracím, aby se nějak uživil, až 
v něm vykrystalizovalo přesvědčení, že 
chce ve Spojených státech zůstat a vrhl 
se na studium. Své studijní zaměření 
začal ve státě Nové Mexiko. Obory, kte-
ré si zvolil  - pro nás netypické (žádné  
jiné právě nebyly na příslušné univer-
zitě volné), jsou trochu zvláštní a to 
„hudba, tanec, jízda na koni“. Později 
se vrhl na studium angličtiny. Násled-
ně vystudoval obory zaměřené na sport 
a trenérství (hlavně plavání a volejbal), 
které mu pomohly zařadit se do společ-

nosti. Díky tomu se dostal na univerzitu 
ve Valdostě (stát Georgia) nejdříve jako 
asistent až se postupně vypracoval na 
profesora.  

V této pozici je již téměř 10 let. Za-
sloužil se o spolupráci s českými školami, 
například Univerzitou Palackého v Olo-

Vchod do Disneylandu ve městě Orlan-
do. Postavičky Mickeyho Mause či Ka-
čera Donalda a mnoho atrakcí přivede 
návštěvníky do jiného světa, kde se za-
pomíná na všední starosti. 

Foto: Petr Straka

mouci  a Univerzitou J. E. Purkyně 
v Brně. Organizuje výměnné pobyty 
studentů na univerzitě ve Valdostě 
a i díky tomu každoročně přijíždí do 
České republiky. 

Po letech vzájemné komunikace 
a modernímu spojení přes internet 

(SKYPE) dozrála myšlenka návštěvy 
Jirky v jeho nové domovině. A tak 
se také stalo. Výše uvedená skupinka 
přátel vyrazila za oceán a po dobu  
čtrnácti dnů s jeho výraznou dispe-
čerskou organizací procestovala Flo-
ridu. 

Již po úvodním seznámení s jeho 
novým bydlištěm jsme byli překvapeni 
tím, že o naší návštěvě pana profesora 

Na snímku zleva: Petr Straka, Miloslav Němec, Vladislav Paroulek, Miroslav Hrabal, 
a Vratislav Brokl při návštěvě Kennedyho centra kosmických letů – střediska NASA. 

Foto: PS
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Záliv Juno Beach, kde měl ještě nedávno zámeček o rozloze 17 tisíc čtverečních stop 
golfista Tiger Woods.                                                                                             Foto: PS
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informoval místní tisk (viz fota z titul-
ní stránky novin). Na další cesty se celá 
výprava vydala dvěma auty, za jedním 
byl připojen ještě karavan, na druhém 
na závěsném zařízení upevněna  kola, 
aby byl pobyt pestřejší o cykloturistiku. 
Cestovatelé postupně navštívili několik 
přímořských kempů v St. Augustine 
Beach, Fort Myers, Key Largo, West 
Palm Beach (konkrétně Juno Beach). 
Cestou zpět z jihu Floridy jsme na-
vštívili i pověstný Disneyland ve městě 
Orlando a zastavili se na mysu Cana-
veral v Kennedyho centru kosmických 
letů NASA .  Na všech zastávkách jsme 
poznávali život v Americe, zemi neo-
mezených možností a dokumentovali  
různé zajímavosti.  

Zážitků bylo hodně, asi nejvíce 
v paměti utkvěly následující: 

Projížďka zapůjčenou lodí s „kapitá-
nem“ Jirkou  zálivem Juno Beach a z pa-
luby lodě prohlídka  milionářských 
domků celebrit jako např. světozná-
mého golfisty Tigera Woodse a  dalších
známých sportovců, herců a světových 
osobností. 

Dále to byla večerní návštěva Dis-
neylandu se všemi možnými atrakcemi. 

Nezapomenutelná pro všechny zůstane 
exkurze v  Kennedyho centru kosmických 
letů NASA na mysu Canaveral, prohlídka 
modulů kosmických lodí a raketoplánů, 
stejně jako přímá účast v simulační kabi-
ně kosmické lodi 
a prožitek od  star-
tu, zážehu motorů, 

přes jejich burácení, 
sledování rychlosti 
a dráhy letu až po vr-
chol, kdy tělo zažívá  
pocity při přetížení   
( … přežili jsme to). 

Vyzkoušeli jsme si 
také střelbu na asfal-
tové holuby, kdy jsme 
Jirkovým přátelům 
připomněli  olympij-
ského vítěze z Mon-
trealu 1986 a sta-

roměstského rodáka Josefa Panáčka, 
i když my jsme tak úspěšní nebyli. 

V neposlední  řadě jsme absolvovali 
prohlídku celého areálu pracoviště na-
šeho hostitele university ve Valdostě od 

budov, přes sportovní halu s palubov-
kou pro volejbal a basketbal, na ocho-
zu pak s atletickou dráhou a perfektně 
vybudovaným rozlehlým fit-centrem.
Ve venkovním areálu se nacházejí fot-
balová hřiště, tenisové kurty, prošli 
jsme i kolem kolejí pro studenty se  stu-
dentskou jídelnou. Zkrátka vybavení 
perfektní. 

Při závěrečném večírku jsme vše 
kladně vyhodnotili a náš návštěvní po-
byt skončil, zůstaly vzpomínky a boha-
tá fotodokumentace.  

 Petr Straka

O volejbalistech ze Starého Města informoval v USA i místní 
tisk, který přinesl fotografii tehdejší vynikající volejbalové party.
Na snímku dole hostitel Jiří Stelzer.                               Foto: PS

Americké noviny Daily Times jistě netřeba představovat. V jejich 
mutaci Valdosta Daily Times byla zveřejněna fotografie staro-
městských volejbalistů. Na snímku zleva: Miloslav Němec, Miro-
slav Hrabal, Vladislav Paroulek, Vratislav Brokl a Petr Straka. 

Foto: PS
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Věda je zábava!

V archeoskanzenu na Modré si studenti vyzkoušeli střelbu z luku. 
Foto: SP

Společná fotografie studentů.                                                   oto: SP
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Tato věta zazněla z úst studentů Gymnázia Ladislava Jaroše 
z Holešova v poslední dubnový víkend mnohokrát. Studenti 
1. ročníku se účastnili výměnného vědeckého pobytu na Vele-
hradě, který organizovala Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město v rámci projektu „Realizace environmentálních ak-
tivit v krajinných typech Zlínského kraje“, a který navazoval na 
výměnný pobyt našich studentů v Holešově.

Celá akce byla zaměřena na výzkum v oblasti biologie, chemie, 
zeměpisu, fyziky, dějepisu a základů společenských věd. Páteční 
odpoledne bylo věnováno aktivitám, které studentům připravi-
ly učitelky ZSV a dějepisu Mgr. Pavla Zábranská a Mgr. Ivana 
Andrýsková. A co studenti v pátek viděli a co si vyzkoušeli? Na-
vštívili obecní úřad, kde je přivítal starosta Velehradu Stanislav 
Gregůrek, a prohlédli si baziliku. V archeoskanzenu si mj. vy-
zkoušeli střelbu z luku, práci na hrnčířském kruhu a ochutnali 
chléb vyrobený podle receptu starých Slovanů. 

Sobota 28. dubna 2012 byla vyhrazena pro vědecký výzkum 
na Salaši. Biologická skupina Mgr. Radima Piknera zkoumala 
rozdíly v množství bezobratlých v přirozených lesních porostech 

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

a v porostech uměle vysazených. Chemici v čele s Ing. Růženou 
Borkovou se zaměřili na stanovení ukazatelů pitné a povrchové 
vody kolorimetrickou metodou. Skupina fyziků RNDr. Dag-
mar Kučerové zkoumala mj. závislost změny tlaku vzduchu na 
nadmořské výšce a skupinka zeměpisu pod vedením Mgr. Soni 
Patočkové se zaměřila na práci s přístroji GPS, která vyvrcho-
lila hledáním pokladů. V průběhu celého dne vstupoval do 
vědeckého programu Mgr. Branislav Horňák, který si pro stu-
denty připravil aktivity zaměřené na osobnostní výchovu. Pro 
ty ze studentů Gymnázia Holešov, kteří nebyli po dlouhém dnu 
zcela vyčerpáni, bylo připraveno noční hledání pokladu, které 
se setkalo s velmi kladným ohlasem. 

V neděli 29. dubna 2012 jsme se se studenty z Holešova roz-
loučili a vědecký víkend skončil. Studenti i učitelé obou gym-
názií označili tuto akci jako velmi zdařilou a obě skupiny učite-
lů se těší na další spolupráci mezi gymnázii.

Mgr. Soňa Patočková
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DĚTI PODĚKOVALY MAMINKÁM K SVÁTKU

Dívky ze 4. ročníku tanečního oboru ZUŠ při vystoupení Divošky 
a Čanki.                                                                  Foto: Milan Kubíček
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Komise kultury Rady města 
Staré Město uspořádala v neděli  
13. května 2012 od 14:30 hod. v sále 
Společensko - kulturního centra ve 
Starém Městě slavnostní vystoupe-
ní dětí ke Dni matek. Akci zahájil 
a všem maminkám poblahopřál 
k svátku starosta Josef Bazala a de-
vadesátiminutový program modero-
val místostarosta Radoslav Malina. 
Ve zcela zaplněném divadelním sále 
vystoupily děti z mateřských škol 
Rastislavova, Komenského a KMŠ 
Za Radnicí, Dolinečka I a Dolinečka 
IV. Velmi se líbily žákyně tanečního 

oboru ZUŠ, cimbálová muzika ZUŠ 
i děvčata z Klubka. Viděli jsme děti 
z Orla při cvičení a pohybových hrách 
i skladbu rodičů s dětmi. Na vlčka 
a pasačku si zahráli rodiče s dětmi 
z Klubíčka, básničky a cvičení s ná-
zvem Mravenčí ukolébavka předvedly 
děti z Křesťanské mateřské školy v uli-
ci Za Radnicí.

Všichni organizátoři, účinkující 
děti a jejich učitelé i návštěvníci slav-
nostního vystoupení zaslouží naše 
poděkování. Více fotografií na www.
staremesto.uh.cz    

Milan Kubíček

Růže pro maminku
Nebem letí jedna růže,

má milá maminko snad Ti pomůže.
září jako diamant v mém srdci
a mé srdce je diamant blyštící.

Ta růže je má milá maminko pro Tebe,
tak si ji ponechej jenom pro sebe.

Růže jak kamínek plňoučký vzpomínek,
jak rudý rubín září.

Ať nikdy maminko, nezmizí překrásný
úsměv z tvých tváří.

Napsala Romana Pijáčková 2. D

Děti z Orla při cvičení a pohybových hrách.                           Foto: MK

Básničky a cvičení s názvem Mravenčí ukolébavka předvedly děti 
z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí.                      Foto: MK

Děti z mateřské školy Rastislavova při tanečním vystoupení na písně 
Michala Davida.                                                      Foto: Milan Kubíček
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Třetí ročník výstavy vín ve Starém Městě byl úspěšný

Košt vína  Staroměstské noviny 6/12 Staroměstské noviny 6/12

Košt ve Starém Městě nám zraje, 
asi stejně jako to víno. Letošní třetí 
ročník v sobotu 12. května 2012 se vy-
dařil, přišlo více lidí než v roce 2011, 
návštěvníci se bavili při dobré muzice 
a viděli zajímavý kulturní program.

„Degustace se uskutečnila již 
v pondělí 7. května 2012 v sále Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě. Garantem hodnocení byl pan 
Josef Bičan. Bylo hodnoceno celkem 
687 vzorků, z toho 429 bílých, 211 
červených vín, 31 rosé a 16 přírodně 
sladkých výběrových vín.,“ sdělil člen 
výstavního výboru Luděk Vávra. Nej-
více vzorků dodali vinaři ze Starého 

Na snímku zleva šampion výstavy z bílých vín (Sauvignon 2010 pozdní 
sběr) a také šampion z výběrových vín (Frankovka 2011) Dalimil Vrána 
ze Starého Města. Vedle něj stojí šampion výstavy z červených vín Karel 
Kaňovský z Kněžpole (Modrý Portugal 2011). Starosta Josef Bazala jim 
za úspěch poblahopřál.                                             Foto: Milan Kubíček

Na snímku členové výstavního výboru Jan Batůšek (zleva), Karel Čejka, 
Lukáš Přikryl, Luděk Vávra, Virginio Sigismondi, Stanislav Švec, Radek 
Fryšták a starosta Josef Bazala.                                                 

Foto: Milan Kubíček

Ke koštu vína samozřejmě patří milé a hezké 
dívky.                                 Foto: Milan Kubíček

Bylo opravdu z čeho vybírat. K ochutnání bylo připraveno 687 vzorků. 
Foto: MK

Města (133), dále 
Mařatice (32), Čej-
kovice (32), Borši-
ce (31), Polešovice 
(28), Jalubí (23).

V jednotlivých 
odrůdách bylo vy-
hodnoceno jako 
nejlepších i deset 
vzorků Staroměš-
ťanů. Luděk Vávra 
(Neuburské 2009 
pozdní sběr (dále 
jen PS) – 19.0 b.), 
Dalimil Vrána 
(Sauvignon 2010 

PS – šampion), 
Dalimil Vrána 
(Chardonnay + 
rulandské šedé 
2011 – 18,9 b.), 
Virginio Sigis-
mondi (Cabernet 
Sauvignon 2008 PS 
– 19.0 b.), Dalimil 
Vrána (Dornfelder 
2011 PS – 19.0 
b.), Radek Fryšták 
(Frankovka 2009 
PS – 19.0 b.), Vir-
ginio Sigismondi 

(Cabernet Moravia + Dornfelder 2011 
PS – 18,7 b.), Ja-
roslav Bilavčík 
(Blauburger 2009 
Kab – 18,8 b.), 
Batůšek – Přikryl 
(Frankovka 2011 
výběr z hroznů 
– 19,2), Dalimil 
Vrána (Fran-
kovka 2011 VzB 
– šampion).   

Vraťme se ješ-
tě k dvojnásob-
nému šampionu 
výstavy vín Dali-
milu Vránovi ze 
Starého Města. 
Na košt přispěl 
celkem 17 vzor-
ky a mimo dvou 
ocenění šampion 

výstavy získal ještě dvě první mís-
ta a pět druhých míst. Vinaření se 
věnuje teprve tři roky a mezi jeho 
„učitele“ patří především italský ka-
marád Virginio Sigismondi, který 
na košt přispěl 15 vzorky a většina 
z nich se umístila také na předních 
místech. Je vidět, že slovácko – ital-
ská spolupráce funguje na výbor-
nou!

Všichni organizátoři, vystupující 
v kulturním programu i návštěvníci 
koštu zaslouží naše poděkování za 
pěkně připravenou akci, která se již 
natrvalo zapisuje do společenského 
kalendáře Starého Města.

Milan Kubíček
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Školní akademie 2012 na SOŠ a Gymnáziu Staré Město

Mobilita projektu Comenius v Turecku

Ve dnech 2. 5. - 8. 5. 2012 proběhla 
poslední mobilita a slavnostní ukončení 
projektu Comenius v Turecku. Výjezdu 
se zúčastnili čtyři studentky, čtyři uči-
telky a ředitel SOŠ a Gymnázia Staré 
Město.

Poslední mobility projektu Comenius  
It is time for fun with physics: play, learn, 
live. I love physics with games se zúčast-
nili kromě nás také studenti a učitelé 
z Maďarska, Lotyšska, Itálie, Portugalska 
a hostitelské země Turecka. Studentky 
byly ubytovány tři dny v rodinách turec-
kých studentů v hlavním městě Ankaře. 
Hlavní program probíhal v hostitelské 
škole Aydinlikevler Anadolu Lisesi, kde 
na vědeckém festivalu studenti předvá-
děli své fyzikální pokusy a vysvětlovali 
jejich průběh. 
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Letošní tradiční školní akademie se 
uskutečnila 19. dubna 2012. V progra-
mu se představili jak zástupci tříd, tak 
i jednotlivci v sólových vstupech. Třída 
3. G, která patří mezi pravidelné účin-
kující,  si pro tuto příležitost připravila 
píseň v ruském jazyce, do programu se 
také aktivně zapojili i žáci 1. H , 1. G 
a 2. H s pěknými tanečně - herecký-
mi scénkami. Velmi pozoruhodným 
seskupením byla skupina studentů, 
kteří navštěvují výuku hudební výcho-
vy. Pod dirigentskou taktovkou Jaku-
ba Karlíka ze 3. H připravili skladbu 
Mama mia, kterou zahráli na ozvuč-
né roury, tzv. „ boomwhakers“. Jakub 
Karlík, jeden z nejtalentovanějších 
studentů našeho gymnázia, rovněž na 
kytaru doprovodil flétnistky Andreu
Horkou a Denisu Huťkovou, pro kte-
ré napsal vlastní hudební skladbu. Na 
jevišti se dále představily naše baletky 
Anna Sikorová a Karolína Barotová, 
sólově zazpívala Aneta Poláchová ze 
3. F, dobře míněné rady mužům vše-
ho věku ve vztahu k ženám zazněly ve 
vtipné skeči Jakuba Čumíčka ze 4. H. 
Dvěma tanečními vstupy zazářili ta-
nečníci školního folklorního souboru 
a závěr akademie už tradičně patřil 
skvělé školní beatové kapele Alterně. 
Pořadem provázeli zkušení moderáto-
ři Markéta Beranová a Václav Dvořák, 
které doplňoval sehraný tým zvukařů 
a kulisáků.  

Všechna vystoupení, která měli 
diváci možnost v rámci školní akade-

mie na jevišti shlédnout, byla oceně-
na bouřlivým potleskem. Stejně jako 
v předchozích letech i letos tato akce 
ukázala, že škola poskytuje svým žá-
kům nejen kvalitní studijní zázemí, 
ale i prostor pro rozvoj jejich zájmů 
a podporu osobnostního růstu. Všich-
ni účinkující si svá vystoupení náležitě 
užívali a věříme, že se vrhnou se stej-
ným nadšením a zápalem i do přípra-
vy dalšího ročníku školní akademie. 
Velké poděkování zaslouží všichni 
účinkující, moderátoři, realizační tým 
a především Jakub Karlík za skvělou 
uměleckou spolupráci.

Mgr. Helena Pilušová

V programu byla také návštěva 
univerzity, kde právě probíhal festi-
val přírodních věd. Mohli jsme zde 
sledovat různé zajímavé chemické, 
biologické, matematické a fyzikální 
experimenty. 

Čtvrtý den jsme přejeli do Istan-
bulu s krátkou zastávkou v Burse, 
kde jsme navštívili několik památek. 
Další dva dny jsme poznávali zajíma-
vá místa v Istanbulu a podnikli jsme 
také výlet na lodi. V úterý ráno jsme 
odletěli domů. 

Tato mobilita nám přinesla nové 
přátele, nové zkušenosti, zlepšili jsme 
se v angličtině a hlavně jsme strávili 
hezké chvilky s fyzikou. 

Studentky 3. G 
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Přednáška o Iránu
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V neděli 18. března 2012 v 18 hodin 
se konala v malém sále Orlovny ve Sta-
rém Městě velmi zajímavá přednáška 
P. Radima Kuchaře o jeho putování po 
Iránu. Kdo přišel, jistě nelitoval. 

Se svými třemi spolubratry prožil 
dobrodružnou pouť po této muslim-
ské zemi. Pod záštitou „cestovní kan-
celáře Prozřetelnost“, do které svěřil 
celé putování, nám přiblížil velmi těž-
ký život v této chudé, ale krásné zemi. 

Župní atletické závody
Za krásného svátečního dne 8. května 2012 přijela 27 členná skupina Orlů změřit 

své síly do Nivnice. Atletických závodů se zúčastnily jednoty Staré Město, Nivnice, 
Domanín, Vnorovy, Uherský Brod, Veselí nad Moravou a Zlín. Letošní závody byly 
výjimečné nejen účastí 88 závodníků, ale i počtem medailí, které si přivezli Orlové ze 
Starého Města. 

V kategorii benjamínci chlapci si zlatou medaili odnesl Ládík Janča, v katego-
rii benjamínci děvčata vybojovala 2. místo Barunka Šmídová. Ani nejmladší žáci  
neodešli s prázdnou na krásné zlaté příčce se umístil Šimon Slavík a na bronzové po-
zici František Blažíček. Nejmladší žákyně Nikolka Stričko vybojovala 1. místo. Liduš-
ka Gieslová získala zlatou medaili v kategorii mladší žačky. Dále starší žačka Katka 
Malinová se umístila na stříbrné pozici a Karolína Jančová na bronzovém stupni vítě-
zů. Dorostenka Monika Pleváková si odnesla zlatou medaili. I ženy ze Starého Města 
si odnesly cenné kovy, a to zlato Marcela Šmídová, stříbro Blanka Jančová a bronz 
Hana Slováčková.

Děkujeme obětavým rodičům i cvičitelům, kteří přivezli děti na závody, i všem, 
kteří reprezentovali naši jednotu. Také děkujeme pořádající jednotě Nivnice, která 
připravila pro závodníky nejen diplomy a medaile, ale i dobré pohoštění.

Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka Orla

Ústřední turnaj ve 
stolním tenisu

V sobotu 5. května 2012 se vydala 
skupina neregistrovaných hráčů z od-
dílu stolního tenisu do Polné u Jihlavy, 
aby změřila své síly v ústředním tur-
naji jednotlivců. Soutěže se zúčastni-
li registrovaní i neregistrovaní hráči 
z orelských jednot celé České republiky. 
Ve velmi silné konkurenci vybojovala 
krásnou bronzovou medaili Marie Čo-
žíková. Pěknou bramborovou pozici 
obsadila nejmladší členka našeho týmu 
Blanka Jančová. Byl to pěkný výkon, 
neboť naše skupina bojovala o vítězství 
i s registrovanými hráči. Sláva vítězům 
a čest poraženým!!

Dagmar Zálešáková
starostka Orla Staré Město

Své poutavé vyprávění doložil spoustou 
snímků promítaných na dataprojektoru, 
doplněných verši a hudbou. Dvě hodiny  
uběhly jako voda. Mohli jsme si prohléd-
nout sbírku kamenů z různých míst Iránu 
i měnu, kterou se zde platí. Naše dotazy 
všechny zodpověděl. K příjemné atmosféře 
přispělo také bohaté pohoštění od místních 
farníků a dobrý čaj, který uvařila sestra  
V. Batůšková. 

Dagmar Zálešáková
starostka Orla

Atleti ze Starého Města na závodech v Nivnici.                                                                    Foto: JF

Co možná nevíte
Staroměstská kaple sv. Jana Křti-

tele patří mezi nejstarší stavby na 
jižní Moravě. Se jménem světce 
Jana Křtitele se můžeme setkat také 
v dalekých Cáchách (Aachen).

Cáchy byly hojně navštěvovaným 
poutním místem křesťanů, protože 
v chrámovém pokladu byly uloženy 
Ježíškovy plenky, šaty Panny Marie 
a šátek, do nějž byla zahalena uťatá 
hlava Jana Křtitele.

MK
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Hodnocení projektu Aktivně ke vzdělání

 Staroměstské noviny 6/12 Staroměstské noviny 6/12

Projekt Aktivně ke vzdělávání, kte-
rý je podpořen ESF a státním roz-
počtem České republiky, končí.
Příjemcem byla Základní škola Sta-
ré Město, partnery projektu byly ZŠ 
a MŠ Uherské Hradiště - Větrná, 
ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ 
Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ a MŠ 
Zlechov. 

V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
Cesta ke kritickému myšlení
Asertivita v rodině a ve škole
Týmová spolupráce v praxi
Třídnické hodiny jinak 
Šikana ve školním prostředí a její řešení
Specifické poruchy učení a chování
Osobnostní a sociální výchova (Základy, 
Osobnostní a sociální výchova v huma-
nitních a přírodovědných předmětech)

Finanční gramotnost
ICT na míru 
Ekologický projekt
Bylo proškoleno celkem 518 pedago-
gických pracovníků, kteří budou zís-
kané zkušenosti využívat v každodenní 
praxi.

ZŠ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 11. dubna 2012 se žáci 6., 
7. a 8. ročníku zúčastnili na Základní 
škole ve Starém Městě okresního kola 
Matematické olympiády. Největším 
úspěchem bylo umístění Patrika Bund-
zela z 8. C na 3. - 5. místě. K pěknému 
umístění blahopřejeme.

Mgr. Jitka Kardosová

Patrik Bundzel byl z našich žáků nejlepší.
 Foto: JK

Dobrý kamarád rád sluníčku pomů-
že. V mateřské škole Komenského se 
dobrých kamarádů našlo hodně. Bě-

V mateřské škole Rastislavova ve Sta-
rém Městě proběhl v dubnových dnech 
Týden pro Zemi. V rámci tohoto týdne 
měly děti možnost nahlédnout do pro-
středí, ve kterém pracují naši hasiči. Star-
ší děti jely do Uherského Hradiště, kde je 
přivítal náš profesionální hasičský sbor. 
Mladší děti si prohlédly hasičskou zbroj-
nici ve Starém Městě. Tady nás velmi 
ochotně provedl pan Kotačka. Seznámil 
nás s prací hasičů a ukázal nám veškerou 
techniku.

V rámci Týdne pro Zemi jsme zamě-
řili i práci s dětmi na ochranu životního 
prostředí, třídění odpadů. V závěru týdne 
děti malovaly na chodníky, aby byla naše 
Země krásnější. Chlapci a dívky ze třídy 
Kuřátek vyrobili společně s paní učitel-
kou mapu zeměkoule. A víte, co děti po-
užily jako barvu k vymalování? Použité 
čajové sáčky! Prostě v tomto týdnu jsme 
šetřili naši přírodu každou chvilku.

Milena Ulmannová

Týden Země s dětmi v mateřské škole Rasti-
slavova.                                          Foto: MU

TÝDEN ZEMĚ V MŠ RASTISLAVOVA

hem měsíce dubna probíhal velký úklid 
školní zahrady, ve kterém rodiče s dětmi 
vydatně pomáhali. Vyhrabávali trávníky, 
zametali chodníky, natírali veškeré dře-
věné vybavení zahrady (loď, domečky, 
lavečky, dřevěná zvířátka). 

S dětmi jsme se zašli podívat, jak se již 
použité staré železo dá využít i jinak. Vý-
stava železných zvířátek v Kovosteelu se 
všem dětem velice líbila.

Děti z Kašpárkové třídy zajely do Na-
pajedel podívat se do hřebčína na koníčky 
živé. Měsíc duben jsme zakončili taneč-
kem a písničkou pro klienty Ústavu so-
ciální péče na Kopánkách. Děti pomohly 
vyzdobit březovou májku, která byla ná-
sledně vztyčena na zahradě ústavu.

VH

Sluníčko má na jaře hodně práce

Děti z mateřské školy Komenského pomohly 
vyzdobit májku klientům Ústavu sociální 
péče na Kopánkách.                       Foto: VH

V Kovosteelu mají jedinečnou KOVOZOO, 
ve které je k vidění 31 zvířat. Jedním z nich 
je také krokodýl.                            Foto: VH
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Pasování 60 nových rytířů „Řádu čtenářského“
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V první části pasování děti z 1. tříd vystoupily v SKC – sokolovně s kul-
turním pásmem.                                                           Foto: Milan Kubíček 

Ve středu 16. května 2012 se usku-
tečnil v SKC – sokolovně ve Starém 
Městě již osmý ročník pasování chlap-
ců a dívek z prvních tříd základní ško-
ly na rytíře „Řádu čtenářského.“ Jedná 
se o velmi oblíbený obřad, kdy se děti 
z prvních tříd nejprve dopoledne do-
staví do městské knihovny, která se 

promění na Písmenkové království, 
a za přítomnosti krále Knihoslava 
(místostarosta Radoslav Malina) a ve-
doucí knihovny Milady Rokytové žáčci 

postupně jeden po druhém předvedou, 
jak pěkně se naučili číst. Letos prvňáč-
kům předčítal i ředitel školy Mgr. Josef 
Jurnykl. 

V 15:30 hod. se pak všichni prvňáčci 
dostavili do SKC – sokolovny, kde nejprve 
vystoupili v krátkém kulturním progra-
mu, pak viděli pěknou pohádku v podání 
herce loutkového divadla Valašská stud-
na Daniela Taraby. Známá pohádka Pták 
ohnivák a liška Ryška děti v sále velmi 
pobavila a herce všichni přítomní odmě-
nili velkým potleskem. Pak již došlo k sa-
motnému obřadu pasování prvňáčků za 

čtenáře knihovny, 
které provedl král 
Knihoslav společně 
s princeznou Kni-
hoslavou (Barbora 
Trubačíková).

Od roku 2005 
již bylo pasováno 
téměř 500 staro-
městských dětí. 
„Touto malou slav-
ností se snažíme 
podpořit knihy 
a čtení, protože to 
děti mají stále těž-
ší v době počítačů, 
televize a další nej-
novější techniky. 
Chlapce a děvčata 

Daniel Taraba, herec loutkového divadla 
Valašská studna ze Zašové, naše prvňáčky 
v sále velmi pobavil. Děti viděly pohádku 
Pták ohnivák a liška Ryška. 

Foto: Milan Kubíček

Jako první byla pasována mezi rytíře 
„Řádu čtenářského“ Michaela Bidmanová. 
Na snímku zleva král Knihoslav, princezna 
Knihoslava a vedoucí městské knihovny Mi-
lada Rokytová.           Foto: Milan Kubíček

Král Knihoslav se nejprve setkal v knihovně se všemi dětmi z 1. tříd. Chlapci a děvčata mu uká-
zali, jak pěkně se naučili číst. Na snímku žáci třídy 1. B s učitelkou Mgr. Šárkou Šimůnkovou. 

Foto: Milada Rokytová

se snažíme přivést k pravidelnému čte-
ní. Poukázat na důležitost knihy jako 
pramene poznání i zábavy,“ sdělila ve-
doucí knihovny Milada Rokytová.

Zvláštní poděkování zaslouží třídní 
učitelky Mgr. Jana Broklová, Mgr. Šár-
ka Šimůnková a Mgr. Jana Daňhelo-

vá, které děti vyučují. Vřelé díky patří 
našim knihovnicím, králi, princezně 
i ostatním členům organizačního ko-
lektivu.

Více informací z této akce na www.
staremesto.uh.cz   

Milan Kubíček
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Relaxační centrum MADIS se nachází za sokolovnou
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Již druhým rokem funguje ve 
Starém Městě wellness klub s mo-
derním sportovním a společenským 
zázemím. Do redakce jsme dosta-
li několik dotazů občanů, kteří se 
zajímali o možnosti využití tohoto 
nově zrekonstruovaného objektu. 
O odpověď jsme požádali osobu nej-
povolanější, Vladislava Paroulka, 
jednatele společnosti MADIS, která 
relaxační centrum provozuje.

„Relaxační centrum vzniklo v ro-
ce 2010 na části pozemku venkovní-
ho areálu Sokolovny ve Starém Městě. 
Naše firma MADIS s. r. o. přistoupila
k tomuto řešení, když dozrála myšlen-
ka  přestavby objektu staré ocelokůlny 
na zázemí pro sportovce využívající 
přilehlé kurty beach volejbalu a tenisu. 

Mělo vzniknout prostředí, nejenom pro 
využití aktivních sportovců, ale i vol-
nočasových aktivit veřejnosti Starého 

Města, o které se 
někdo stará a má 
daný řád.

Již vybudovaná 
zařízení, tenisové 
kurty a beach vo-
lejbalové kurty se 
zastřešenou per-
golou, které pro-
vedli svépomocí 
volejbalisté Sta-
rého Města za fi-
nančního přispění 
svých mecenášů, 
jsme tak převzali 
pronájmem a dá-
le jsme provedli 
stavební úpravy. 
Ukončením pře-

stavby ocelokůlny 
v roce 2011 byl dán 
do provozu objekt, 
ve kterém se nachá-
zí wellness klub, so-
ciální zázemí a bar 
pro návštěvníky 
relaxačního centra. 
Především vybu-
dováním hřiště na 
petanque a místa 
na ohniště byly vy-
tvořeny podmín-
ky pro všechny, co 
mají rádi aktivní 
pohyb ve společ-
nosti. Tímto se 
znovu zrodilo cen-
trum sportu a od-

počinku uprostřed města v prostředí pod 
vzrostlými lípami, které již léta tvoří his-
torickou část sokolovny, dnes Sportovně 

- kulturní centrum Staré Město. 
Staroměstsky řečeno „chca dostát 

svého slova“ bude areál relaxačního 
centra denně otevřen od 15:00 do 22:00 
hodin a ve dnech pracovního klidu 
od rána. Každý, kdo přijde vstupem 
z Kosmovy ulice, může jen navštívit 
příjemné prostředí baru, kde je výzdo-
ba se zaměřením na sportovní historií 
volejbalu a ledního hokeje na sokolov-
ně. Nejenom veřejnost, ale i firmy nebo 
organizace, mohou využívat celého are-
álu jako uzavřená společnost na firem-
ní sportovní hry, prezentace, obchodní 
jednání a další aktivity. Vždy jste vítáni 
a obslouženi profesionálními pracov-
níky,“ sdělil Vladislav Paroulek.

Všichni zájemci se mohou informo-
vat na adrese: Relaxační centrum MA-
DIS, Kosmova  2169 686 03 Staré Měs-
to, provozní - tel. 734 442 472, e-mail. 
madis@quick.cz

 Milan Kubíček

Vstup do relaxačního centra je z Kosmovy ulice.                          Foto: VP

 Na kurtech za sokolovnou si všichni zájemci mohou zahrát tenis a plá-
žový volejbal.                                                                                       Foto: 

Úspěšní plavci jednoty Orel Staré Město. 
Foto: HD

V sobotu 14. dubna 2012 se sjelo 
do Zlína 47 závodníků, kteří si změři-
li své síly v plavání. Ústředních závodů 
se zúčastnily pouze jednoty Domanín, 
Staré Město a Zlín. I přes tuto účast se 
podařilo naší výpravě vybojovat stupně 
vítězů. Výprava ve složení cvičitelka Bc. 
Hana Slováčková a závodníci Alžbět-
ka Pleváková, Monika Kejřová, Jakub 
Popelka a Vojtěch Giesl přivezla zlato, 
stříbro i bronz. V plaveckém stylu prsa 

na zlaté pozici ve své kategorii se umís-
til Jakub Popelka, stříbrnou pozici získali 
Monika Kejřová a Vojtěch Giesl. V pla-
veckém stylu kraul se na 2. místě umístili 
Jakub Popelka, Monika Kejřová a na 3. 
místě Vojtěch Giesl. Gratulujeme! Děku-
jeme všem závodníkům, kteří reprezen-
tovali naši jednotu, i když plavání není 
jejich doménou, neboť navštěvují oddíly: 
stolní tenis, rekreační sporty a florbal.

Bc. Hana Slováčková, cvičitelka

Ústřední plavecké závody
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Fantastickou sezónu završilo naše 
„B“ mužstvo v neděli 22. dubna 2012, 
kdy v domácím prostředí hostilo v po-
sledním kole přímého konkurenta 
v boji o postup do 1. ligy mužstvo ŠK 
Lokomotiva Brno „B“. Mírným favori-
tem byl hostující celek, ale naši hráči 
toto důležité utkání zvládli na jedničku 
a dokázali svého soupeře porazit nej-
těsnějším možným rozdílem 4,5-3,5,  
čímž  v celé soutěži neztratili ani bod. 
Vyhráli Jarek Sháněl, Antonín Vavruš-
ka a Pavel Dvouletý, remízu přidali 
Petr Bažant jr., Vojta Dobeš a Robert 
Staufčík. Na tomto skvělém úspěchu 
se podíleli tito hráči – Petr Bažant 
jr. 6,5 bodu z 9 partií, Petr Bažant sr. 
7 b.(11),  Jarek Sháněl 8,5 (11), Vojta 
Dobeš 5,5 (10),  Robert Staufčík 5,5 
(9),  Antonín Vavruška 6,5 (11), Pavel 
Dvouletý 9 (11), Laďa Kňazovčík 2 (2), 
kapitán mužstva Radovan Studený  8,5 
(11), Milan Rachůnek 0,5 (1),  Radim 
Stuchlý 1 (1) a Tonda Vávra 1 (1). 

Těžkou úlohu mělo „C“ mužstvo, 
které zajíždělo do Kroměříže s cílem 
pokusit se vybojovat remízu v zápase, 
nebo alespoň prohrát co nejméně, což 
by dávalo šance na záchranu v soutěži. 

Tato taktika bohužel v samotném 
utkání nevyšla a „C“ mužstvo prohrálo 

1. liga vrácena zpět do Starého Města

V sobotu 2. června 2012 se uskuteční v areálu 
na Širůchu ve Starém Městě již třetí ročník Slo-
vácké benefice, která je letos věnována tragicky
zesnulému hokejistovi Karlu Rachůnkovi. Právě 
před rokem, 11. června 2011, si dali na Širůchu 
dostaveníčko hokejisté z kanadsko - americké 
NHL a také česká družina z ruské Kontinentální 
hokejové ligy. Hokejisté loni přijeli proto, aby se-
hráli benefiční utkání s týmem fotbalových osob-
ností doplněným sponzory. Bylo to velmi zajímavé 
utkání a  skončilo spravedlivou remízou 8:8. Zápas 
se odehrál před zaplněným Širůchem.

Bohužel jen za několik týdnů po staroměstské 
benefici, 7. září 2011, se stala velká tragédie u Jaro-
slavli, při které zahynulo 26 hokejistů týmu Loko-
motiv Jaroslavl a mezi nimi i česká družina Karel 
Rachůnek, Jan Marek, Josef Vašíček a slovenský 
reprezentant Pavol Demitra.

Vstupné 50 Kč (výtěžek ze vstupného bude vě-
nován na fotbalovou mládež).

Milan Kubíček
Hokejisté KHL, NHL, doplněni hráči z evropských týmů, se utkali 11. června 2011 
na Širůchu s družstvem fotbalových osobností, které vedl Petr Švancara.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Konečná tabulka 2. ligy

Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Staré Město B 11 0 0 33 61.5 46

2. ŠK Lokomotiva Brno 
B 9 0 2 27 59.5 44

3. ŠK HPM TEC Husto-
peče 6 1 4 19 48.0 29

4. Slavia Kroměříž B 5 3 3 18 49.0 35
5. T.J. Sokol Šumperk 5 1 5 16 37.5 20

6. TJ ŠK Veselí nad 
Moravou 4 3 4 15 45.5 23

7. Spartak Adamov 5 0 6 15 41.5 24
8. TJ Podlužan Prušánky 4 0 7 12 38.5 21
9. ŠK Staré Město C 4 0 7 12 38.0 19
10. SK Boršice 2 4 5 10 42.0 26
11. ŠK Zlín C 2 1 8 7 34.5 19
12. TJ Sokol Hošťálková 2 1 8 7 32.5 19

nečekaně vysoko 2,5 - 5,5. Vyhrál Honza 
Horsák, remízu přidali Petr Blaha, Milan 
Krča a Jenda Šmíd sr.

Nakonec se k našim hráčům přece jen 
přiklonilo štěstí, poněvadž zápas Zlín 
„C“-Boršice skončil nečekanou remízou, 

a tak druholigová příslušnost zůstává 
našim barvám.

Do 1. ligy postupuje Staré Město „B“, 
do krajského přeboru sestupují posled-
ní tři mužstva.

Milan Rachůnek 

Slovácká benefice věnována Karlu Rachůnkovi
Program Slovácké benefice 2. června 2012:
13:00 - zahájení dětského dne
15:00 - fotbalové utkání kamarádi Karla Rachůnka – Slavoj Houslice
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Domácí jezdci zcela opanovali závod sajdkár. Na snímku zleva druzí Karel 
Kalina, Radek Koňařík, vítězná posádka Stanislav Parýzek a Petr Verbík, třetí 
skončili Libor Karásek a Karel Rýdlo.                             Foto: Vladimír Kučera 

Domácí jezdci opanovali závod sidecarů

Úspěšný jubilejní 
X. ročník Slováckého okruhu 

Úspěšný jubilejní 
X. ročník Slováckého okruhu 

Slavnostní zahájení se konalo v neděli 6. května 2012 krátce po 12. hodině v pro-
storu startu a cíle u Tradixu. Na snímku zleva: statutární zástupce hejtmana 
Zlínského kraje Libor Lukáš, hlavní pořadatel starosta Josef Bazala, člen orga-
nizačního týmu a lékař závodu MUDr. Antonín Karásek, ředitel závodu PhDr.  
Jiří Svoboda a hlasatel Ing. Karel Kratochvíl.                       Foto: Milan Kubíček   

Závody motocyklů ve 
Starém Městě ve dnech  
5. - 6. května 2012 se usku-
tečnily za zcela ideálního 
počasí. Bylo oblačno až polo-
jasno, teploty se pohybovaly 
od 20 do 23 °C, s výjimkou 
večerů nepršelo a ani ne-
foukal silný vítr. Do závodu 
se kvalifikovalo 221 jezdců
z České republiky, Německa, 
Rakouska, Slovenska, Slo-
vinska a Švýcarska. Jelo se 
celkem devět závodů a jezdci 
byli hodnoceni v deseti kate-
goriích. Pořadí závodů bylo 
následující: třída Klasik do 
175 ccm, Klasik do 250 ccm, 
Klasik do 350 ccm, Klasik do 
500 ccm + Klasik do 750 ccm. Po hodi-
nové přestávce od 12 do 13 hodin, kdy 
se konalo slavnostní zahájení, přišly na 
řady sidecary, potom Pohár 125 GP, Po-
hár 125 SP. Pohár 250 CRR a Mistrov-
ství ČR Supermono.

OTEC ČESKÉ MOTORKY
Určitě vás někdy napadla otázka, kdo 

byl tvůrcem první české motorky a kdo 
ji proslavil ve světě? Její otcové byli dva. 
Václav Laurin se narodil 27. září 1865 
v Přepeřích u Turnova. Václav Klement 
se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. 
Určitě jsou vám povědomí, protože oba 
stáli u zrodu aut v Mladé Boleslavi. Stej-

ně tak i slavný kon-
struktér pan Daimler 
začal nejprve s mo-
tocyklem. Nejprve 
ale prodávali jízdní 
kola. Klement sháněl 
objednávky a Laurin 
vedl výrobu. Nedaři-
lo se jim. Zájem o ko-
la stále klesal. Proto 
se Klement rozjel do 
Paříže hledat inspi-
raci. S Laurinem se 
nakonec shodli, že 

budou vyrábět mo-
torky, později snad 
auta. V roce 1899 
byla jejich motorka, 

kterou pojmenovali 
příhodně Slavia, ho-
tova. Aby zvýšili sta-
bilitu stroje, umístili 
jako první motor dolů 
do rámu, tam, kde je 
dnes. A ještě jedno 
revoluční zlepšení za-
vedli – elektromagne-
tické zapalování. Moto-
cykl mohl dosáhnout 
rychlosti 35 kilometrů 
v terénu a 50 kilome-
trů na závodní dráze. 
Časopis Epocha v roce 
1900 chválil spotřebu, 

která byla opravdu nevelká: tehdejší 
mašinisti zaplatili jen 50 – 55 krejca-
rů za benzin na 100 kilometrů. Laurin 
a Klement vyrobili dvě rozdílné pojízd-
né kubatury této řady motorek. Jednu 
s motorem 1,25 koňských sil a druhou 
o polovinu síly koňské vyšší. Silnější 
varianta mohla být pomocí otáčivého 
kloubu spojena s elegantním závěsným 
vozíkem z ocelových rour a dobrého 
plátna. Cena stroje s celou výstrojí byla 
80 zlatých, přívěsný vozík sajdkára se 
tehdy pořídil podle úprav od 90 do 100 
zlotých. Jejich motocykly pronikly do 
Francie, Kanady, Anglie a Ruska. Navíc 
motocyklový závodník Václav Von-
dřich na motorce L + K ve Francii zví-
tězil, a to byl teprve začátek. Nastal čas 

prvních aut a úspěšné značky  
L + K, tedy Laurin a Klement.

LEGENDÁRNÍ MIROSLAV ČADA
Letošního jubilejního zá-

vodu se zúčastnil jako host  
i osmasedmdesátiletý motocy-
klový závodník Miroslav Čada. 
Patřil k nejlepší generaci čes-
koslovenských jezdců, která 
nechyběla při motocyklových 
závodech ve Starém Městě 
v průběhu padesátých let mi-
nulého století. Zvláště dnešní 
sedmdesátníci a starší lidé stále 
vzpomínají na generaci Františ-
ka Šťastného, Stanislava Maliny, 

Gustava Havla, Václava Paruse 
(pokračování na str. 38)

Legendární Miroslav Čada (na snímku vpravo) s Eduardem Klimkem.
Foto: Vladimír Kučera
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Vítězná sajdkára Petr Verbík a Stanislav Parýzek.                                                            
Foto: Vladimír Kučera

a Miroslava Čady. První motocyklový 
silniční závod Miroslav Čada jel v šest-
nácti letech doma ve Znojmě. Tehdy se 
učil automechanikem u firmy Lengál.
Jeho pan mistr byl sice starší pán, ale 
stále jezdil závody. Již od roku 1952 Mi-
roslav Čada vyhrával na Moravě všech-
ny závody a třeba v roce 1955 byl opět 
neporazitelný, stal se mistrem republi-
ky a na Velké ceně v Brně dojel druhý 
za Němcem Hansem Baltisbergrem. 
V roce 1955 sledoval výtečnou jízdu 
Miroslava Čady na okruhu ve Starém 
Městě i současný starosta obce Babice 
Miloslav Maňásek. Bylo mu tehdy tepr-
ve pět let, ale na styl jízdy a ovace po ví-
tězství Miroslava Čady stále vzpomíná 
i po mnoha letech.

MAŽORETKY ROLNIČKY PŘI ZAHÁJENÍ 
Slavnostní zahájení se konalo již 

tradičně ve 12 hodin v prostoru star-
tu a cíle závodu na Huštěnovské ulici. 
Přítomné přivítal starosta Josef Baza-
la, který byl současně hlavním pořa-
datelem. Nad závodem převzal záštitu 
statutární zástupce hejtmana Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš. Předsedou jury 
byl Karel Křovina, ředitelem závodu 
PhDr. Jiří Svoboda a průběh závodů 
komentoval Karel Kratochvíl společně 
s Vladimírem Kovářem. Na místě slav-
nostního zahájení nechyběl předseda 
Motosport klubu Uherské Hradiště 
Ing. Libor Karásek, hlavní lékař závo-
du MUDr. Antonín Karásek, o hosty se 
v průběhu závodu staral místostarosta 

Radoslav Malina. Před vyhlášením vítězů 
dopoledních závodů vystoupila mažoret-
ková skupina Rolničky z Ostrožské Lho-
ty. Mezi jednotlivými závody kroužily 
po trati repliky bugatek z Muzea Aloise 
Samohýla. Vítěze závodů zase vozily po 
okruhu historické kabriolety z Veterán 
klubu Kunovice. Po oba dva dny jsme 
v roli Safety Carů mohli vidět dva krás-
né sporťáky Hyundai Genesis v barvách 
letošního ročníku, tedy červený a bílý, 
z Autosalonu Samohýl. V sobotu večer 
pak desetileté jubileum závodů zdůraznil 
velký ohňostroj nad Starým Městem

VÝSLEDKY ZÁVODŮ
Třída Klasik do 175 ccm se již tra-

dičně jela „O cenu Potraviny Hráčková“. 
Tradiční byl také vítěz závodu Eduard 
Klimek, který stál na stupni nejvyšším 
i v letech 2010 a 2011. Vítěz na moto-
cyklu MZ Vihur – 1967 však letos pro-
jel okruh daleko svižněji, protože do 
poslední chvíle jej pronásledoval cel-
kově druhý Marek Vrána. Výsledkem 
byl Klimkův čas 17:52.090, o 30 vteřin 
rychlejší než v loňském roce. Na třetím 
místě skončil Jaromír Tázler z obce Ra-
sošky. A jak dopadli dva domácí jezdci? 
Letos pětasedmdesátiletý Milan Šobáň 
i Karel Kalina závod nedokončili. Mi-
lan Šobáň patří mezi legendy  českoslo-
venského motocyklového sportu.

Třída Klasik do 250 ccm byla zastou-
pena 22 jezdci. Jelo se „O cenu města 
Staré Město“ a nejvíce jsme fandili do-
mácímu Pavlu Navrátilovi, který v této 
třídě kraluje již mnoho let a pravidelně 
se navrací na stupně vítězů. Posuďte 
s námi: Pavel Navrátil závod v letech 
2007, 2010 a 2011 vyhrál a v roce 2008 
skončil na druhém místě. Také letos se 
žádná změna nekonala. Suverénně vy-
hrál Pavel Navrátil z Uherského Hra-
diště (Yamaha DS 7 1972) v rekordním 
čase  16:16.980, se ztrátou osmi vteřin 
dojel druhý Lubomír Koudelka a třetí 
skončil Jiří Švihnos. Ceny nejlepším 
předali starosta Starého Města Josef Ba-
zala a místostarosta Radoslav Malina. 

Vítěz třídy Supermono Johanes Kehrer (14).
Foto: Vladimír Kučera

(dokončení ze str. 37)
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Milan Šobáň - senior.                                                            
Foto: Vladimír Kučera

Karel Matuš - junior.
Foto: Vladimír Kučera

Radost ze zlatého věnce nejrychlejšího muže  
X. ročníku Wolfganga Schustera. 

Foto: Vladimír Kučera

Vítězství v ostrých 125 GP patřilo Steffenu Grä-
merovi.            

Foto: Vladimír Kučera

Souboj Pavla Navrátila (97) a Lubomíra Koudelky 
ozdobil závod třídy Klasik 250 ccm.      Foto: VK

Třída Klasik do 350 ccm se jela  
„O cenu předsedy Vlády České republi-
ky.“ Před startem závodu jsme si vzpo-
mněli na „černého profesora“ z Vídně 
Martina Loichta, který tento závod v le-
tech 2008 a 2009 vyhrál a v roce 2010 
dojel druhý. A právě měsíc po závodě 
ve Starém Městě Martin Loicht v červ-
nu 2010 tragicky zahynul na závodním 
okruhu na ostrově Man. Čest jeho pa-
mátce! Letos vyhrál Vítězslav Hatan 
z Mirošova (čas 15:34.948) a zaslouže-
ně získal zlatý věnec. Pavel Navrátil na 
Yamaze skončil druhý, necelou vteřinu 
za vítězem a třetí se umístil Lukáš Bělič 
s odstupem 32 vteřin za Hatanem. Již 
třiasedmdesátiletý Heinz Rosner z ně-
meckého Hundshübelu letos závod ne-
dokončil. Připomeňme si jeho vítězství 
na Velké ceně Brna ve třídě 250 ccm 
v roce 1964. V letech 1965 – 1969 vy-
hrál 26 velkých závodů.

Třída Klasik do 500 ccm „O cenu 
starosty Starého Města“ měla opět stej-
ného vítěze, jako v roce předchozím. 
Zlatý věnec pro nejlepšího jezdce zís-
kal Karel Matuš jun., který startoval na 
stroji Suzuki T 500 z roku 1968, když 
zajel čas 16:28.190. V cílové rovince 
mu dýchal na záda Radek Jozefík, který 
byl o půl vteřiny pomalejší, třetí skon-
čil Pavel Novák s výrazným odstupem 
22 vteřin na vítěze. Již podruhé toho 
dne předával cenu vítězi starosta Josef 
Bazala a také v tomto případě poblaho-
přál k triumfu domácímu jezdci Karlu 
Matušovi.

Třída Klasik do 750 ccm „O cenu 
Veterán klubu Kunovice“ byla zastou-
pena nejmenším počtem závodníků. 
V nejsilnější kubatuře zvítězil Petr 
Kunz na stroji Honda CB 750 z roku 
1972, stříbrný věnec získal loňský vítěz 
Rakušan Johann Fürbock a ze třetího 
místa se radoval Jiří Turek. Legendár-
ní Frank Mrázek startoval v předvečer 
svých 76. narozenin, ale nakonec nebyl 
klasifikovaný. Přitom v posledních čty-
řech letech stál ve Starém Městě třikrát 
na stupních vítězů. Frank Mrázek v še-
desátých letech emigroval do Kanady 
a získal její občanství. Dvacetkrát vy-
hrál titul mistra Kanady a dvanáctkrát 
titul USA.

Závod sidecarů se jel „O cenu Zlín-
ského kraje“ a byl velmi očekávaný příz-
nivci motocyklového sportu. Startovalo 
rekordních 18 posádek, z toho bylo pět 

domácích. Závod byl vyhlášen jako jízda 
pravidelnosti, rychlost tedy nebyla rozho-
dujícím faktorem v celkovém hodnocení. 
Závod skončil velkým triumfem domá-
cích jezdců, kteří kompletně obsadili 
stupně vítězů a navíc jedna osádka skon-
čila na pátém místě. Zlaté věnce si odnes-
la dvojice Petr Verbík a Stanislav Parýzek 
(v loňském roce Petr Verbík s Marianem 
Panáčkem skončili na 12. místě). Vítězo-
vé startovali na stroji Yamaha Kindle 900 
z roku 1973. Druzí skončili Karel Kalina 
a Radek Koňařík na motocyklu Yamaha 
Douglas 650 z roku 1969 a bronz patřil 
Liboru Karáskovi a Karlu Rýdlovi (BMC 
Suzuki GT 750), kteří si oproti roku 2011 
polepšili o 11 míst. Čtvrtí se umístili Jo-
sef Vlček a Zdeněk Nechanický ze Dvora 
Králové (Jawa 600) a pátá příčka patřila 
Karlu Matušovi a Martinu Kratochvílovi 
(Suzuki 1000 Seymaz). Poslední staro-
městská osádka Pavel Šlezar a Michal Šle-
zar (Suzuki Schmidt) projížděla Slovácký 
okruh v nejrychlejších časech, ale ty ne-
byly rozhodující. Šlezaři ale zaznamenali 
dílčí úspěch, v jízdě pravidelnosti si opro-
ti loňsku polepšili o jedno místo. Milov-
níci historických strojů viděli v této kate-
gorii i vůbec nejstarší motocykl BSA 500 
De Luxe z roku 1930, na kterém závodila 
dvojice Jaroslav Zatloukal a Jan Exner ze 
Šumperka. Sajdkáry si vyzkoušela i dvoji-
ce Chaily Suter a jediná žena v přívěsném 
vozíku Brigitte Fauch (Suzuki Windle) ze 
švýcarského Rottenschwilu a skončili na 
pěkném sedmém místě. Další zahranič-
ní osádka Edo Dolenc a Tomaž Jesenek 
(BMW R 75) ze Slovinska se umístila na 
desátém místě.

Závod Pohár do 125 ccm GP  „O cenu 
Parfumerie Betty“ se ve výsledcích příliš 
nelišil od předchozího ročníku. Na stup-
ních vítězů jsme potkali stejné jezdce, 
jen si vyměnili stupínky na bedně. Zvítě-
zil Němec Steffen Grämer ( v roce 2011 
3. místo), který jako jediný z jedenácti-
členného pole startoval na stroji Aprilia 
RS z roku 2001. Všichni ostatní jezdci zá-
vodili na motocyklech Honda. Druhý se 
umístil loňský vítěz Patrik Kolář ze Dvora 
Králové a třetí skončil další Němec René 
Lohse.  

Závod Pohár do 125 ccm SP „O cenu 
Potraviny Kouřimová“ byl rekordně po-
četně zastoupen, když na Slovácký okruh 
vyrazilo 37 jezdců včetně jediné ženy Ve-
roniky Hankocyové z Brna. Stejně jako 
v loňském roce zvítězil Miroslav Sedlo z Raj- 
hradu (Cagiva Mito 125 z roku 1998). 
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Anekdoty na poslední stranu

Prkotina na silnici
Po skončení motocyklových zá-

vodů zastavil na obchvatu Starého 
Města opilý policista opilého moto-
cyklistu a ptal se ho: „Jak to, že řídíte 
dva?“ 

Na to mu motorkář odpověděl: 
„A kvůli takové prkotině jste mě ob-
klíčili?“

Ženy – milovnice zvířat 
„Jaká zvířata mají ženy nejraději?“, 

ptá se Lojza Šamejz svého kamaráda 
při taneční zábavě na Polním mlýně. 
„Lišku za krkem, jaguára v garáži, 
tygra v posteli, straku jako finanční-
ho poradce a vola na služební cestě.“

Změna je život
Toužíš-li po nenadálé změně, obuj 

si boty obráceně!
NI

Historické skvosty z Veterán klubu Kunovice v prostoru startu a cíle.
Foto: Vladimír Kučera

Mažoretková skupina Rolničky z Ostrožské Lhoty.
Foto: Vladimír Kučera

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
29. června. Uzávěrka je 18. června 2012.

Stříbrný věnec získal Oldřich Hanák 
a třetí skončil Radek Lamich. Z domá-
cích jezdců se umístil Michal Šlezar na 
13. místě a Radek Koňařík skončil až 
devětadvacátý.

Závod do 250 CCR (Pohár přírod-
ních okruhů) „O cenu Araver a. s.“ Na 
závodní okruh vyrazilo 36 jezdců, kteří 
jeli 10 kol. Stupně vítězů však nám při-
pravily značné překvapení, když se ne-
umístil nikdo z třech nejlepších z roku 
2011. Zlatý věnec za první místo získal 
Němec Wolfgang Schuster (Yamaha TZ 
250), který zvítězil s velkým náskokem 
před Michalem Ježkem (Honda RSR) 
a třetím Karlem Matušem jun. (Honda 
RS 250). Na 24. místě dojel Milan Šobáň 
sen., Pavel Navrátil závod nedokončil.

Závod Supermono – „O cenu předse-
dy Motosportklubu Uherské Hradiště“, 
byl vyvrcholením nedělního odpoledne 
na Slováckém okruhu.Ve startovním 

poli jsme napočítali 25 
jezdců, z domácích usi-
lovali o body do Mis-
trovství České republiky 
Karel Kalina (loni dojel 
třetí), Milan Šobáň, Pa-
vel Matuš, Karel Rydlo 
a Radek Koňařík. Suve-
rénním vítězem se stal 
německý jezdec Joha-

nes Kehrer (MZ 
Supermono z ro-
ku 1998), který 
najel na druhého 
Vítězslava Hata-
na 25 vteřin. Třetí 
příčka nakonec 
patřila Marcelu 
Kučinskému a ne-
populární čtvrté 
místo získal Karel 
Kalina. Solidně 
zajel Milan Šobáň 
(7. místo), Pavel Matuš projel jako čtrnác-
tý a Karel Rydlo skončil osmnáctý. Radek 
Koňařík závod nedokončil.

Jubilejní X. ročník Slováckého okru-
hu se vydařil. Všem organizátorům, pořa-
datelům i sponzorům patří poděkování za 
odvedenou práci a poskytnutou pomoc. 
Domácí jezdci získali, stejně jako loni, 
rekordních sedm míst na stupních vítězů. 
Tři první místa v závodě vybojovali Pavel 

Navrátil (Klasik 250), 
Karel Matuš jun. (Klasik 
500), Petr Verbík a Sta-
nislav Parýzek (sideca-
ry), dále dvě druhá mís-
ta Pavel Navrátil (Klasik 
350), Karel Kalina a Ra-
dek Koňařík (sidecary) 
a dvě třetí místa Libor 
Karásek a Karel Rydlo 
(sidecary) a Karel Matuš 
jun. (Volná do 250 SP).

Zvláštní poděková-
ní patří vedení Střední 

odborné školy a Gymnázia ve Starém 
Městě v čele s ředitelem Mgr. Bedři-
chem Chromkem za zajištění zázemí 
pro všechny zúčastněné jezdce a členy 
jejich doprovodu. Velké díky také Sta-
roměšťanům za projevenou toleranci 
a trpělivost, i když někteří lidé nepatří 
mezi obdivovatele motorek a silničních 
závodů

Milan Kubíček

 Mezi jednotlivými závody kroužily po trati repliky bugatek z Muzea Aloise Samohýla.
Foto: Vladimír Kučera


