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Soutěž tanečníků slováckého verbuňku

Vítěz soutěže Ivo Mikuš ze Starého Města.
 Foto: Milan Kubíček

Soutěž tanečníků slováckého verbuňku
V sobotu 28. května 2011 ve 20 hodin se zcela zaplnil divadelní sál i balkon 

s galerií  Společensko-kulturního centra ve Starém Městě, kde si dali dostaveníčko 
milovníci folkloru. Konala se zde regionální soutěž o nejlepšího tanečníka slovác-
kého verbuňku, do které se přihlásilo rekordních 13 verbířů.

Jako první vystoupil Aleš Rada z Do-
liny, který obhajoval loňské druhé mís-
to. Potom se divákům postupně před-
stavili Jan Němeček ze souboru Cifra, 
Vladimír Měštánek z Boršic (Pentla), 
devatenáctiletý Jakub Lanšperk (Pentla 
Boršice), František Silný z Hradišťanu, 

Aleš Rada z Doliny. 
Foto: MK

Tanečníci slováckého verbuňku ze souboru Dolina. Na snímku zleva: Martin Baláž, Petr Grebeň, 
Erik Feldvabel, Roman Škrabal.                                                                        Foto: Milan Kubíček

předlonský vítěz z Kunovin Petr Pěcha, 
tanečník souboru Ondráš, dále Jakub 
Jordán z Vések (Dolina), Petr Soška 
z Nedakonic (Pentla), Václav Dvořák 
(Pentla), Antonín Žmola z Kněžpole 
tancuje v Kalině i Kunovjanu, Ivo Mi-
kuš ze Starého Města (tančil v Hradiš-
ťanu a VUS Ondráš, nyní chodí s Cif-
rou na pivo), Petr Oulehla z Kunovic 

(Handrlák i Old Star Hradišťan) a Ondřej 
Nevařil ze Zlína. Tanečníky doprovázely 
cimbálové muziky Bálešáci a Dolina, po-
řad moderoval Josef Bazala. V odborné 
porotě zasedli Ivan Marčík, Zdeně Kroča, 
Jožíček Jagoš, David Pavlíček (předseda), 
Erik Feldvabel, Libor Habarta.

V doprovodném programu postupně 
vystoupili verbíři, kteří na soutěži ve Sta-
rém Městě dosáhli nejlepších výsledků za 
posledních dvacet let.

Například Petr Grebeň byl čtyřikrát 
první a dvakrát druhý, Aleš Rada byl dva-
krát první, pětkrát druhý a dvakrát třetí, 
Martin Baláž byl dvakrát první, dvakrát 
druhý a třikrát třetí, Erik Feldvabel byl 

dvakrát první ve Starém Městě a pět-
krát vyhrál soutěž verbířů na Meziná-
rodních folklorním festivalu ve Stráž-
nici.

Milan Kubíček, pokračování na str. 2
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Cimbálová muzika Bálešáci.                        Foto: Milan Kubíček

Do soutěže se letos zapojilo rekordních 13 
verbířů. 

Foto: Milan Kubíček

Tanečníci při závěrečném defilé. V popředí stoji malí verbíři Lukáš Balajka,
Robin Feldvabel, Jan Mikuš, Michal Fryšták, Marek Pavlica, velké naděje slo-
váckého verbuňku.                                                             Foto: Milan Kubíček
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Romanu Škrabalovi se v našem měs-
tě nikdy nepodařilo zvítězit, byl čtyři-
krát druhý, dvakrát třetí. Útěchou mu 
ale může být cena diváků, kterou získal 
v letech 1996 a 1998.

V dobře připraveném programu 
jsme viděli i tance z Bílovic v podání 
taneční složky Doliny, Barbora Vacu-
líková krásně zazpívala a všem přítom-
ným opět ukázala, že má zlato v hrdle.

O přestávce jsme si mohli prohléd-
nout výstavu kronik Doliny, fotografií
a historických dokumentů z dvaceti-
letého období, kdy se soutěž verbířů 
z oblasti Dolňácka ve Starém Městě 
koná. Pozvání všech verbířů zajistil 
a výstavku připravil Martin Baláž, loň-
ský vítěz, který však letos v přehlídce 
verbířů nenastoupil.

Pořad moderoval Josef Bazala, v letech 1986 – 
1989 čtyřikrát druhý na soutěži ve Strážnici.

Foto: MK

Martin Baláž s manželkou Jarmilou. Vle-
vo manželé Feldvabelovi, vpravo manželé 
Škrabalovi.                                     Foto: MK

A jaké byly výsledky soutěže? Nečeka-
ným vítězem se stal Ivo Mikuš ze Starého 
Města, bývalý tanečník souborů Hradiš-
ťan a Ondráš. Tatínkův úspěch sledovali 
manželka Kateřina i syn Jan, který roste 
nejen v nadějného verbíře, ale i zpěváka 
a muzikanta. Shodou okolností se oba 
uvidí ještě na soutěži ve Strážnici, kam 
22. května postoupil ze soutěže malých 
verbířů z Popovic syn Jan a o týden poz-
ději ze Starého Města i otec Ivo. Na dru-
hém místě skončil Petr Pěcha z Kunovic, 
třetí se umístil Aleš Rada z Doliny, který 
drží rekord, když byl devětkrát mezi tře-

mi nejlepšími verbíři. Divákům se nejvíce 
líbil Antonín Žmola z Kněžpole a společ-
ně s ním ještě postupují do Strážnice Petr 

Oulehla a František Silný.
„Do Starého Města přijelo 13 ta-

nečníků slováckého verbuňku a s nimi 
i spousta jejich příznivců. Verbíři svý-
mi výkony nadchli diváky a ti jim za 
odměnu připravili nádhernou atmo-
sféru,“ řekl po skončení soutěže Josef 
Bazala.

Letos si připomeneme již šesté výro-
čí, kdy generální ředitel UNESCO Ko-
ichiro Matsuura prohlásil 25. 11. 2005 
slovácký verbuňk za Mistrovské dílo 
ústního a materiálního dědictví lidstva. 
Staroměšťané mohou být hrdí, že jedna 
z kolébek verbuňku je v našem městě 
a z řad jeho obyvatel vyšlo již mnoho 
skvělých tanečníků. Nadějí jsou i pěkné 
výkony malých verbířů Lukáše Balajky, 
Jana Mikuše, Robina Feldvabela, Marka 
Pavlici, Michala Fryštáka a dalších.

Milan Kubíček
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Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing.Vladimír Kučera, staros-
ta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina, radní Miroslav Horký. 

Foto: Milan Kubíček
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Zastupitelstvo města Staré Město
I. schválilo

K bodu 2) rozpočtové opatření č. 3/2011 
– příjmy se zvyšují ze 100.775.000 Kč 
na 106.178.000 Kč, výdaje se zvyšují 
z 116.025.000 Kč na 124.656.000 Kč, fi-
nancování se zvyšuje z 15.250.000 Kč na 
18.478.000 Kč.
K bodu 3) uzavření smlouvy o přijetí 
úvěru ve výši 5.000.000 Kč s Komerční 
bankou, a.s. k dofinancování převodu
100% obchodního podílu Zlínského 
kraje ve společnosti Školní hospodář-
ství, s. r. o. na město Staré Město.
K bodu 4)
4.1 převod 100% obchodního podílu 
Zlínského kraje ve společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o., IČ 26938243 se 
sídlem Staré Město, Velehradská 1469 
do vlastnictví města Staré Město za cenu 
15.000.000 Kč a za podmínek stanove-
ných ve Smlouvě o převodu obchodního 
podílu.

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva 

města Staré Město, konaném 
v mimořádném termínu dne 
16. 5. 2011 v sále radnice ve 

Starém Městě 

U S N E S E N Í
4.2 převod majetku – prodej 
• kanalizace-  STOKA AIVa3-1  l o k a l i t a 
Trávník délka 126 m
• kanalizace – STOKA AIVa-1   l o k a l i t a 
Trávník délka 122 m
• kanalizace – STOKA AIVa-1-1 lokalita 
Trávník délka   88 m
• kanalizace – STOKA AIVa3-2 lokalita 
Trávník délka 102 m
• kanalizace – STOKA AIVa11-7-1 lokalita 
ulice Karoliny Světlé, Klicperova ulice,

Gorazdova ulice délka 
47 m 
• kanalizace – STO-
KA AIVf  lokalita ul. 
K. Světlé, Klicperova,
Gorazdova ulice délka 
203 m 
• kanalizace – STOKA 
AIVg lokalita ul. K. 
Světlé, Klicperova, 
Gorazdova ulice délka 
118 m
• kanalizace – SBĚ-
RAČ AIVc7 lokalita 
Širůch  délka 207 m
• kanalizace – SBĚ-

RAČ IVc7S lokalita Širůch délka 157 m
• kanalizace – STOKA AIVa4-1 lokalita Na 
Výsluní délka 49 m
• kanalizace – STOKA AIVa10-1 lokalita 
Altéře délka 48 m
• kanalizace – STOKA 
AIVa10-2 lokalita Al-
téře  délka 116 m
• kanalizace – STOKA 
AIVb lokalita Za Špicí 
délka 127 m
• kanalizace – STOKA 
AIVd lokalita Tyršova 
délka 256 m
• kanalizace – STOKA 
AIVj-3 lokalita Fin-
ská čtvrť délka 109 m
• kanalizace – SBĚ-
RAČ AVI lokalita Ry-
bárny  délka 20 m

formou nepeněžitého vkladu Slováckým 
vodárnám a kanalizacím, a. s., Uherské 
Hradiště, Za Olšávkou 290. 

Hodnota převádě-
ného kanalizačního 
zařízení dle znalecké-
ho posudku č. 4893-
37/2011 ze dne 21. 3. 
2011 zpracovaného 
společností VEGA 
Uh. Hradiště a. s., Uh. 
Hradiště, Hradební 
1250 na ocenění ne-
peněžitého vkladu je 
3.830.000 Kč.
Nepeněžitým vkla-
dem bude zvýšen 

základní kapitál společnosti Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s. Uh. Hradiš-
tě a počet akcií města bude navýšen 
o 3 830 akcií. Město Staré Město bude 
vlastníkem 26 769 akcií, což činí 3,85 % 
z celkového počtu akcií.

4.3 v souladu s § 84, odst. (4), zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění nákup dvoudráhové technolo-
gie bowlingu se všemi jejími součástmi 
a příslušenstvím (automatické stavěče 
kuželek Schmid K800 International, 
řídící elektronika stavěčů, řídící a evi-
denční program JaR DIGITAL-3 DOT, 
dynamické a statické animace, počítač 
včetně tiskárny, dráhové monitory a po-
čítače, systém horního návratu koulí se 
zásobníkem – loping, hrací desky HPL 
s dekorem Glow a hrací materiál – ku-
želky a koule) umístěné v nebytových 
prostorách SKC Staré Město od pana 
Josefa Hudečka, bytem Vnorovy, Hlavní 
160 za cenu 894.000 Kč vč. DPH.
 
K bodu 5) spolufinancování projek-
tu „Moderní učebny – Moderní škola“ 
navrženého k poskytnutí dotace z ROP 
NUTS II Střední Morava, prioritní osa 
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 
oblast podpory 2.2 Rozvoj měst v cel-

kové výši 4.600.000,00 Kč. Město Staré 
Město se zavazuje zajistit provozní fázi 
projektu po dobu jeho udržitelnosti (to 
je 5 let).
Příjemcem dotace na projekt „Moderní 
učebny – Moderní škola“ je Základní 
škola, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace.
 
II. uložilo

K bodu 4)
4.1 radě města vyhlásit výběrové řízení 
na jednatele společnosti Školní hospo-
dářství, s. r. o.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na snímku zleva Františka Pavlicová, Josef Trňák, Ing. František Šima, Ing. Josef 
Vaculík, František Slavík.                                                         Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva MUDr. Pavlína Pavlacká Vaverková, Ing.Ladislav Vaněk,  
MUDr. Irena Pelechová, Marie Hráčková, Jaroslav Pelka, František Vybíral.

Foto: MK
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Společná fotografie účastníků slavnostního přijetí. Možná nevíte, že německá střední škola je víceletým gymná-
ziem s možností dvojjazyčné výuky některých předmětů např. dějepisu a zeměpisu. Byla založena v roce 1986 
a jméno školy bylo určeno referendem žáků v roce 1996. Od té doby gymnazium nese jméno německého spi-
sovatele Michaela Endeho (1929-1995) autora pohádkového románu „Momo“ a románu „Nekonečný příběh“, 
který byl úspěšně zfilmován.

Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1  pronájem bytové jednotky č. 105 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Zitě 
Spáčilové, bytem Slavičín, Karla Vystr-
čila 383/19, na dobu určitou do 31. 12. 
2011 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

1.2  ukončení pronájmu bytu č. 2 v do-
mě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům paní Iloně Bučekové a panu 
Františku Bučekovi, bytem Staré Měs-
to, Na Valech 25, výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, z důvodu hrubé-
ho porušování povinností nájemcem, 

U S N E S E N Í
z 11. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18. 5. 2011

U S N E S E N Í

vyplývající z nájmu 
bytu zejména tím, že 
nezaplatil nájemné 
a úhradu za plnění 
poskytovaná s uží-
váním bytu ve výši 
odpovídající trojná-
sobku měsíčního ná-
jemného a úhrady za 
plnění poskytovaná 
s užíváním bytu. 
Rada města souhlasí 
se splácením dluž-
né částky na nájem-
ném a zálohách na 
vodném a stočném 
manželi Bučekovými 
v měsíčních splát-
kách ve výši 1.000 
Kč. 

1.3  pronájem části 
nemovitosti – čás-
ti střechy a  půdy 
v objektu  č. p. 1000, 
nám. Hrdinů ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiš-
tě, společnosti Voda-
fone Czech Republic, 
a. s., Praha 10, Vino-
hradská 167, na dobu 

Josef Bazala přijal ve středu 18. května 2011 v obřadní síni na radnici delegaci 
studentů a učitelů Gymnazia Michaela Endeho z Tönisvorstu. Starosta poděkoval 
všem přítomným za vzájemnou spolupráci a paní profesorce předal publikaci Sta-
ré Město ve fotografii.                                                                Foto: Milan Kubíček

určitou do 31. 12. 2021 a nájemné ve 
výši 85.000 Kč/rok s inflační doložkou
+ příslušná DPH, za účelem umístění 
a provozování telekomunikačního za-
řízení. 

1.4  pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách 
o celkové výměře 62,03 m2 v dětském 
zdravotním středisku ve Starém Měs-
tě, Za Mlýnem 2048 paní MUDr. Janě 
Gottwaldové, bytem Krnov, Stará 33 na 
dobu neurčitou a stávající nájemné, za 
podmínky, že paní MUDr. Jana Got-
twaldová se umístí na 1. místě ve vý-
běrovém řízení o navázání smluvního 
vztahu s pojišťovnami v oboru praktic-
ký dětský zubní lékař pro oblast Staré 
Město a okolí, které vyhlašuje Krajský 
úřad Zlínského kraje. 

1.5  ukončení pronájmu nebytových 
prostor a věcí movitých (restaurace 
Victoria) v budově č. p. 1921, ul. Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
VÁCLAV HRABEC, s. r. o., Uherské 
Hradiště, Purkyňova 365, dohodou 
k 30. 6. 2011.   

1.12  smlouvu o sdružení mezi městem 
Staré Město a společností PONTINA-
GAS, s. r. o., Uh. Hradiště, Sokolovská 
570 a společností Služby SM, s. r. o., 
Staré Město, Za Špicí 1798 souvisejí-
cí se zadáním veřejné zakázky, jejímž 
předmětem je výběr nejvhodnějšího 
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dodavatele zemního plynu, včet-
ně uzavření příslušných smluv.   

1.14  změnu podmínky proná-
jmu části pozemku p. č. 4500/11 
o výměře 1.050 m2 a části po-
zemku p. č. 4498/2 o výměře 380 
m2, 2 ks mobilních buněk včetně 
zařízení a 12 ks silničních pane-
lů, vše v lokalitě Baťova kanálu 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, občanskému 
sdružení LODĚ-HAUSBÓTY, 
Uh. Hradiště, Svatováclavská 
906 – pronájem se sjednává na 
dobu určitou do 31. 12. 2036 
s možností dalšího prodloužení, 
a to z důvodu změny a rozšíře-
ní stavby „Přístav Staré Město 
– stavba restaurace a sociálního 
zázemí pro návštěvníky a zákaz-
níky půjčovny lodí“. 

2.1  výzvu k podání nabídek pro 
veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce na akci 
Místní komunikace ulice Spor-
tovní Staré Město. Rada města 
určila do soutěže vyzvat tyto 
uchazeče P a PP, spol. s r. o., Uh. 
Hradiště,  JASS UNI, s. r. o., Ja-
lubí, SVS - Correct, spol. s r. o., 
Bílovice,  Kartusek - Ekostav, s. r. 
o., Staré Město, EKO-UH, s. r. o., 
Staré Město . 

3.1  finanční příspěvky:
- Přípravnému výboru slavností bratr-
ství Čechů a Slováků na pořádání Javo-
řinských slavností na Velké Javořině ve 
výši 1.000 Kč, TJ Jiskře Staré Město na 
fotbalový turnaj „O pohár starosty měs-
ta Staré Město“ ve  výši 20.000 Kč,
- Sdružení Podané ruce, o. s. Brno, 
Francouzská 36 pro Kontaktní centrum 
Charáč Uherské Hradiště na činnost 
v roce 2011 ve výši 20.000 Kč.

3.2   přijetí věcných darů příspěvkový-
mi organizacemi:
– Základní školou Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace od Nadace DSK v hodnotě 
240.110 Kč a od Ing. Jiřího Šašinky fy 
Yaro v hodnotě 5.900 Kč.

- Mateřskou školou, Komenského 1721, 
příspěvková organizace, Staré Město na 
dopravu dětí do Uherského Hradiště na 
plavecký výcvik od fy M.A.B. Group, 
Staré Město ve výši 3.500 Kč  a od Ro-

mana Pochylého ve výši 3.500 Kč.

3.3  termíny svatebních obřadů na II. po-
loletí 2011: 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 
11., 10. 12.

II. doporučila zastupitelstvu 
města

1.7 schválit převod majetku 
– prodej části pozemku p. č.  
6073/34 orná půda, části po-
zemku p. č. 6073/44 ostat. pl., 
části pozemku p. č. 6073/45 
orná půda a části pozemku 
p. č. 6073/219 orná půda o cel-
kové výměře cca 450 m2 v lo-
kalitě ul. Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Mgr. Bořku 
Mikulovi, bytem Staré Město, 
Trávník 2116, za cenu 800 Kč/
m2, za účelem rozšíření zahra-
dy.   

1.8 schválit převod majetku 
– prodej části pozemku p.č. 
6073/44 ostat. pl. a části po-
zemku p. č. 6073/45 orná půda  
o celkové výměře cca 250 m2 

v lokalitě ul. Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům Mgr. Mi-
lanu a Mgr. Lence Němcovým, 
bytem Staré Město, Trávník 
2115, za cenu 800 Kč/m2, za 
účelem rozšíření zahrady.   

1.9  schválit převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 4500/

10 orná půda o výměře 303 m2 a části 
pozemku p. č.  4500/11 orná půda o vý-
měře 2.019 m2, vše v lokalitě ul. Zerza-
vice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

Děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou při Vítání občánků do života 
na radnici dne 6. května 2011. 

Foto: Milan Kubíček

Městské koupaliště na Širůchu bylo otevřeno od patnáctého června. Vstupné se 
nemění, dospělí zaplatí 40,- Kč, (od 17 hodin 20,- Kč) děti, studenti, důchodci 
20,- Kč. (od 17 hodin 10,- Kč). Provozní doba koupaliště je 9:30 - 19:00 hod.

  Ilustrační foto: Milan Kubíček
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u Uh. Hradiště, společnosti ARAVER 
CZ, s. r. o., Vlčnov 556, za cenu 500 Kč/
m2, za účelem výstavby podnikatelské-
ho objektu společnosti.

1.10  schválit převod majetku – výkup 
části pozemku p. č. 6049/41 orná půda 
o výměře 179 m2 v lokalitě Špílov ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od paní Blaženy Němcové, 
bytem Staré Město, Velehradská 1707, 
za cenu 25 Kč/m2. 

1.11  schválit majetkoprávní vypořádá-
ní pozemku p. č. 4560/8 ostatní plocha/
komunikace o výměře 17 m2 a pozem-
ku p. č. 4560/113 ostatní plocha/zeleň 
o výměře 9 m2, které se nachází v lokali-
tě ul. Altéře ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které jsou dnes 
ve vlastnictví České republiky (přísluš-
nost hospodařit s majetkem - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, Pra-
ha, Nové Město), za účelem narovnání 
vlastnických vztahů pod komunikací 
a veřejným prostranstvím.  

III. neschválila
3.1  žádost společnosti Eq.M., kancléř 
MNK Brno – Řečkovice, zastoupený 
Ing. Jiřím P. Drápelem o finanční pří-
spěvek na vydání Moravského historic-
kého sborníku – Ročenky MNK za léta 
2006-2010.

IV. vyhlásila
6.2  výběrové řízení na funkci jednatele 
obchodní společnosti Školní hospodář-
ství, s. r. o.

V. jmenovala
1.13  komisi pro otevírání obálek na 
dodavatele zemního plynu ve složení: 
pan Josef Bazala, pan Radoslav Malina 
a Ing. Vladimír Kučera. 

2.1  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci Místní komunikace uli-
ce Sportovní Staré Město, která provede 
i otevírání obálek, ve složení členové: 
pan Josef Bazala, pan Radoslav Mali-
na, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Robert 
Staufčík, Miroslav Horký, náhradníci:  
Ing. František Šima, Ing. Kamil Psotka, 
pan Jiří Obdržálek, pan Martin Rachů-
nek, Mgr. Martin Zábranský.

VI. vzala na vědomí
6.1  ukončení Dohody o spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku s Policií České republiky, 
Krajským ředitelstvím Jihomoravského 
kraje, dopravním inspektorátem ze dne 
24. 4. 2009 z důvodu legislativních a orga-
nizačních změn.

6.3  zápis z 3. zasedání sociální komise ze 
dne 11. 5. 2011.

VII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.5  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor a věcí 
movitých (restaurace Victoria) v budo-
vě č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém 

Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě.     

1.6  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č.  6073/32 orná půda a čás-
ti pozemku p. č. 6073/220 orná půda 
o celkové výměře cca 20 m2 v lokalitě 
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.   

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Jste srdečně zváni do městské knihovny a informačního centra, které sídlí v ulici Za Radnicí.  Ve dnech 15. - 19. 
srpna 2011 bude knihovna uzavřena.

Foto: Milan Kubíček

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  

Poděkování
Děkuji poctivému nálezci mého 

mobilu, který jej odevzdal do stán-
ku pana Pavla Vlčka na Staroměst-
ském dnu 5. června 2011. 

Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka Orla
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MOUDRÉ MYŠLENKY
Největší úspěch člověka není 

v tom, že nepadne, ale v tom, 
že vždy znovu vstane.

Konfucius

Termíny svatebních obřadů

V sobotu 23. července, 20. 
srpna, 17. září, 15. října, 12. 

listopadu, 10. prosince 2011.

V sobotu 21. května 2011 měl být podle předpově-
di jednoho amerického šarlatána konec světa. Na tuto 
událost se připravovaly tisíce naivních a podvedených 
v USA i jiných zemích světa. My ale nežijeme v Americe, 
ale ve Starém Městě, kde platí jiná pravidla a občané mají 
povětšinou zdravý rozum. Možná i z tohoto důvodu si 
právě na den apokalipsy naplánovali setkání muži a ženy 
ročníku 1940/1941. Po bohoslužbě v kostele sv. Michaela 
jubilanty přijal  na radnici v 14:30 hod. starosta Josef Ba-
zala společně s matrikářkou Kamilou Tomečkovou.

První muž radnice všech 60 přítomných laskavě při-
vítal a poděkoval jim za časté setkávání spolužáků a sta-
roměstských rodáků. Za jubilanty pak promluvil bývalý 
starosta města a hejtman Zlínského kraje František Sla-
vík, který poděkoval vedení radnice za milé přijetí.

Následoval zápis všech přítomných do Pamětní knihy 
města, potom i přípitek kvalitním bílým vínem. Na závěr 
jsme pořídili společný snímek před vchodem do radnice 
a fotoreportáž ze se-
tkání již je součástí 
kroniky města.

Z městského úřa-
du jubilanti odešli na 
prohlídku základní 
školy, pak následo-
valo posezení v pro-
storách SKC - soko-
lovny, kde všichni 
zavzpomínali na 
léta minulá prožitá 
v milovaném Starém 
Městě.

Milan Kubíček

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI

Po skončení oficiální části slavnostního přijetí si všichni připili na zdraví.
Foto: Milan Kubíček

Společné foto ročníku 1950/1951 před budovou městského úřadu. 
Foto: Milan Kubíček

K jubilantům promluvil starosta Josef Bazala, obřad uváděla Kamila Tomečková.             
Foto: MK

 Staroměstské noviny 7/11 Staroměstské noviny 7/11
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Z naší farnosti
Poděkování 

dárcům
Farnost Staré Město upřímně děkuje 
všem dárcům za dar na pokračování 
stavby nového kostela při květnové 
veřejné sbírce v našem městě. Vaše 
štědrost vynesla 377.365 Kč a umožní 
pokračovat v dalších pracích na stře-
še kostela. Všem dárcům vyprošuje-
me Boží požehnání při bohoslužbě 
každou první a třetí neděli v měsíci.
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Sledujete televizi 
dobrých zpráv

NOE?
Vás, kdo máte již připojení na tuto 
stanici prosím, abyste se přihlásili ke 
členství klubu televize NOE. Přihlášky 
jsou k vyzvednutí v kostele. Tato neko-
merční televize žije jen z dobrovolných 
darů, členství nezavazuje k žádné po-
vinnosti. 

Velmi důležité a pro obětavé pracov-
níky nesmírně potřebné je, když roste 
sledovanost a zájem, to je nabíjí ener-
gií. Važme si této svobody projevu, ne-
zapomínejme na dobu minulou. Službu 
občasného zpravodaje členům klubu 
tzv. KANOE (kamarád NOE) přijala 
Ing. Jarmila Pleváková. V letošním roce 
bude celé území naší republiky pokryto 
digitálním vysíláním, to znamená, že 
každý bude mít možnost kanál televize 
NOE sledovat. Věřím, že využijete této 
možnosti a přesvědčíte se o neobyčej-
ných hodnotách a přednostech této 
stanice.

výhoda nevýhoda Pozn.

DVB-S-satelit Jednorázový výdaj, 
nejvyšší kvalita p�íjmu Musí vid�t na jih 

Obtížn�jší instalace 
parabolické antény, 

následuje p�íjem 
zdarma 

Živ� p�es
internet

Všude, kde je internetové
p�ipojení

Je t�eba PC a p�ipo-
jení k internetu 

Nižší kvalita a m�sí�ní
paušální platba 

Televize po PC 
síti-IPTV Vysoká kvalita Nutná pevná telef. 

linka M�sí�ní platby 

�

NÁRODNÍ POUŤ
VELEHRAD 2011
Začátkem  července každoročně zazname-
nává naše město vytrvalý proud návštěv-
níků v autech, autobusech, na kolech i per 
pedes směřujících na Velehrad. Je tu svátek 
slovanských věrozvěstů svatých bratří Cy-
rila a Metoděje, kteří zcela jistě požehnaně 
působili zde na naší půdě. A tak se i většina 
z nás zapojí do tohoto proudu, ať již jako 
zbožní poutníci, nebo jako jen návštěvníci 
zajímavých akcí a atrakcí, ale staroměstští 
muži nebo mládež jsou zváni jako pořada-
telé a na rozdávání písňového programu. 
V pondělí 4. 7. je připravena řada sportov-
ních soutěží a aktivit už od 10 hodin, dále 
např. je možno se zapojit do ručního přepi-
sování Bible (i o hlavním svátku),  ve 14 ho-
din pak pro rodiny s dětmi začíná Kouzelný 
Velehrad a pro mládež  bubenický zážitek 
Za školou s IN!em, od 19:30 hod. Večer lidí 
dobré vůle s populární koncertem pokraču-
je od 21 hodin programem církevních hnutí 
a komunit, vrcholem dne je mše svatá ve 24 
hodin, která uvádí do dne svátku svatých 
věrozvěstů.

O hlavní pouti v úterý 5. 7. se budou ko-
nat mše svaté v bazilice 6:30, v 7:30, v 8:30 
hodin a pak v 15 hodin mše sv. byzantsko-
-slovanského ritu.

Slavnostní poutní mše svatá se bude konat 
na nádvoří v 10:30 hodin.
Následující neděli 10. 7. je tzv. Malá pouť, 
mše sv. je v 7:30, v 10:00 a v 15 hodin a mož-
né zájemce chceme upozornit na odpolední 
blok zajímavých přednášek Centra Aletti od 
13:30 hod. 

SV

A jak vysílá TV NOE?
Chtěli byste sledovat program televize NOE a nevíte, jak na to? Možnos-
ti příjmu v našem Starém Městě jsou tyto:

Protože současné analogové vyslání zanikne v roce 2012, připojení k in-
ternetu se musí platit, právě tak IPTV,
je vysílání přes družici DVB-S (satelit) dlouhodobě vynikajícím způ-
sobem příjmu. Souprava DVB-S zaručí nejvýhodnější způsob příjmu 

a nejen pro TV NOE.

ČAS PUTOVÁNÍ
25. červenec je svátek apoštola sv. Ja-
kuba staršího, bratra apoštola Jana 
Evangelisty. Nejen u nás je stále popu-
lárnější pouť k jeho hrobu do Santiaga 
de Compostella ve Španělsku nedaleko 
hranic Portugalska.

Pouť není turistika, při putování má pout-
ník možnost se setkat s přírodou, s Bohem, 
s druhými lidmi a sám se sebou, pouť je 
často cestou k lepšímu poznání sama sebe.
I v  naší zemi je mnoho krásných staroby-
lých poutních míst, i mnoho kostelů zasvě-
cených apoštolu sv. Jakubovi, i když ne tak 
slavných jako Santiago de Compostella. 
K našim poutním místům, promodlených 
našimi předky, můžeme méně náročně pu-
tovat a budeme neméně obohaceni. Poza-
stavte se u přehledu poutních míst u nás na: 
http://www.ultreia.cz/poute-v-cechach/
odkazy-na-poute-v-cr/ a o prázdninách se 
vydejte na pouť!         
                                                              SV

Kostel sv. Ducha  dne 17. června 2011. V současnosti 
se pokračuje ve stavebních pracích na střeše kostela. 

Foto: Milan Kubíček

Staroměstské děti s duchovním otcem farnosti P. Miroslavem Suchomelem 
v kostele sv. Michaela.                                                                             Foto: ZV



9Kultura

Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

FINÁLNÍ SMRŠŤ 2011

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena
 25. sobota  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-
 26. neděle  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

27. pondělí  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe
35. repríza

19.00  260,-/240,-

28. úterý  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-
28. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-
29. středa  Uh. Hradiště  1+2=6 

(Jeden a dvě je šest)
19.00 220,-/200,-

30. čtvrtek  Uh. Hradiště  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
70. repríza

19.00 220,-/200,-

 2. sobota  Uh. Hradiště  Harold a Maude 14.00 250,-/230,-
 2. sobota  Popovice-

Bukovina
 Rychlé šípy 20.30   200,-

 3. neděle  Uh. Hradiště   Harold a Maude
55. repríza

14.00 250,-/230,-

 3. neděle  Popovice-
Bukovina 

 Rychlé šípy
355. repríza   

20.30   200,-

na měsíc červen                                                                 a červenec 2011
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V červenci je podle tradiční čínské medicíny 
nejvíce zatížen krevní oběh. Je to uzavřená 
soustava, kterou tvoří srdce a cévy, jimiž 
proudí krev mezi srdcem a plícemi a mezi 
srdcem a celým tělem.
Dne 1., 2. července – ve znamení Raka.
Žaludek reaguje na náš psychický stav – 
méně se rozčilujte, více se radujte.
Ošetřete rajčata proti plísni bramborové.
Dne 3., 4., 5. července – ve znamení Lva.
U rajčat vyštipujte boční výhony – vzdušná 
rostlina lépe odolává plísni.
Dne 6.,7. července – ve znamení Panny.
Odstraňujte odkvetlé květy, podpoříte nové 
kvetení.
Dne 8., 9. července – ve znamení Vah.
Dne 10., 11. července – ve znamení Štíra.
Dne 12., 13. července – ve znamení Střelce.
Zasaďte jahodníky, aby stačily před zimou 
dobře zakořenit. Zaštipujte rajčata.
Dne 14., 15. července – ve znamení Kozo-
roha.
Dne 15. července – 8:39 LČ Úplněk. Držíme 
půst.
Dne 16., 17. července – ve znamení Vodná-
ře.
Sklízejte a zpracovávejte úrodu.
Dne 19., 20. července – ve znamení Ryb.
Je vhodná doba pro zbavování se bradavic, 
kuřího oka a plísní.
Dne 21., 22., 23. července – ve znamení Be-
rana.
Hned po sklizni jahod odstraňte šlahouny 
jahodníku, aby se rostliny nevysilovaly. Udě-
lejte průklest meruněk, broskví a vlašského 
ořešáku.
Dne 24., 25. července – ve znamení Býka.
Dne 26., 27., 28. července – ve znamení Blí-
ženců.
Vhodný čas na úklidové práce, na malování 
a lakování.
Dne 29., 30. července – ve znamení Raka.
Vysévejte pekingské zelí. Vysazujte předpěs-
tovaný pórek a salát.
Dne 31. července – ve znamení Lva.
Jahody dostatečně přihnojte. Zaštipujte raj-
čatům špičky hlavního stonku.

M. J.

Zaujalo nás 

v Lunárním kalendáři 

V pátek 27. května 2011 se v sále 
SKC ve Starém Městě uskutečnilo pre-
miérové představení dětského folklor-
ního souboru Dolinečka, které bylo vě-
nováno 55. výročí založení souboru. 

Vedoucí jednotlivých skupin připravili 
se svými dětmi veselá a hravá pásma, kte-
rá diváky provedla jednotlivými etapami 
v historii souboru  a jeho jevištní tvorbou 
od 50. let až po současnost. Podle záznamů 
bývalých vedoucích si jednotlivé skupinky 
připravily pásma, která se v těchto letech 
v Dolinečce tancovávala a ta nejoblíbenější 
současní vedoucí s dětmi znovu nacvičili 
a představili právě na této slavnostní pre-
miéře.  Divákům tak byla díky tomuto ši-
kovnému námětu nabídnuta široká paleta 
písniček, tanečků a především říkanek, her 
a dovádění, protknutých nenapodobitelnou 
dětskou spontaneitou, která mnohdy vzbu-
dila nejeden úsměv na tvářích publika, kte-
ré zcela zaplnilo divadelní sál SKC. 

V programu se představily rovněž obě 
cimbálové muziky, které v současné době 
děti při jejich vystoupeních doprovázejí- 
CM Bálešáci s primášem Tomášem Vavří-
kem  a CM ZUŠ vedená Radimem Snop-
kem. Zazpívaly také Repetilky - zpěvačky 
dívčího sboru vedeného Lucií Friedlovou.

JAK ŠEL ČAS S DOLINEČKOU

Dolinečka při slavnostním vystoupení v SKC-so-
kolovně 27. května 2011.    Foto: Milan Kubíček

Na závěr celého krásného večera, který byl 
opravdovým svátkem dětí, se dostalo poděko-
vání všem bývalým vedoucím. Slovy chvály 
nešetřili ani gratulanti, kterých se v závěru 
pořadu na jevišti vystřídala celá řada.

A co Dolinečce k výročí popřát? Přede-
vším stále plno nadšených dětí, které díky 
neutuchající a neocenitelné práci svých ve-
doucích nacházejí vztah nejen k tancování, 
hraní a zpěvu, ale i k sobě navzájem. O tom, 
že si děti svých vedoucích opravdu váží a mají 
je rády, nás přesvědčili i samotní tanečníci při 
závěrečné děkovačce. Většina vedoucích jed-
notlivých skupin Dolinečky je odchovanci či 
aktivními členy právě souboru Dolina, který 
se tak díky jejich skvělé práci s dětmi v Doli-
nečce může těšit na další generace šikovných 
tanečníků, muzikantů a zpěváků.

Vedoucí jednotlivých skupin:
Dolinečka I Kateřina Bazalová, Jarmila 
Vránová
Dolinečka II Alena a Vlastimil Chlupovi, 
Alena Pluhařová
 Dolinečka III Jarmila a Martin Balážovi

Milá Dolinečko,
blahopřejeme k výročí a děkujeme za krásný 
pořad!
Za folklorní soubor Dolina Helena Pilušová
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

středa 13. července
Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ „MUZEUM 3000“
science fiction
Veřejná generálka nového programu
známého brněnského souboru
vstupné: 100,- Kč
začátek v 19:00 hod.
předprodej: od 20. června v Městské knihovně
a informačním centru ve Starém Městě

Na snímku děvčata z kroužku moderního tance, které zatančily exotickou  
skladbu WAKA, WAKA.                                         Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva Mgr. Milana Matyášová, Ing. Vojtěch Foltýnek, 
Ing. Petr Straka a Petr Hájek.                                     Foto: Milan Kubíček

ČERVENÁ KARKULKA
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Na snímku Šárka Tomečková v červeném šátečku, s košíkem plným dobrot a ve 
společnosti fenky československého vlčáka, která má jméno Cassy.
Nepřipomínají vám tak trochu scénku z pohádky Červená Karkulka? 

Foto: LeTo

ZASEDÁNÍ REDAKČNÍ RADY

KLUBKO NA STAROMĚSTSKÉM DNU
Velký blok vystoupení si připravili pro návštěvníky Sta-

roměstského dne, který se uskutečnil 5. června 2011 na 
Rybníčku, vedoucí kroužků Střediska volného času Klub-
ko ze Starého Města. Diváci postupně sledovali vystoupení 
skupinek aerobiku, moderní tance, hip hop a tři skupinky 
břišních tanečnic. Všichni účinkující i jejich vedoucí za-
slouží poděkování za pěkný kulturní zážitek.

Milan Kubíček

Redakční rada Staroměstských novin se schází pravidel-
ně na svém zasedání vždy třetí pondělí v měsíci. 

V redakční radě pracují občané našeho města, kteří 
mají zkušenosti z dopisovatelské činnosti a podílejí se na 
obsahu oblíbeného měsíčníku. Ke čtenářům tak koncem 
každého měsíce putují informace z činnosti radnice a sna-
žíme se poskytnout informační servis o společenském, 
kulturním  a sportovním dění ve městě. Od občanů jsou 
vítány především historické fotografie a dokumenty, které 
nám ještě více přiblíží naši slavnou velkomoravskou minu-
lost.                                                                  Milan Kubíček

I ta nejžhavější náruč jednou zchladne, i to nejvěrnější srdce 
jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude 
nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás 
každý. Stulte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka.

Ema Destinová

Citáty slavných osobností Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který člověk 
opravdu zaměstnaný naprosto nemá čas.                Maurois

Kdo miluje ten se neptá, co dělat?                            Walter

Angličané i Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.
T. G. Masaryk
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Ředitelka Klubka Mgr. Marie Čablová program uváděla.
Foto: Milan Kubíček
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V neděli 12. června 2011 v 15 
hodin přišlo do zahrady Klubka 
v ulici U Školky více než 200 rodi-
čů a rodinných příslušníků chlapců 
a dívek, kteří navštěvují některý 
z místních kroužků. 

V průběhu velmi zajímavého vystou-
pení s názvem GALERIE, které uváděla 
Mgr. Marie Čablová, se představily ma-
minky s dětmi z Klubíčka, viděli jsme 
skupiny břišních tanečnic, vystoupení 
Večerníčků s cvičitelkou Janou Březino-
vou, Ing. Bc. Radka Nemravová nacvi-
čila s dětmi vystoupení Píšťalky, velmi 
se líbila skupina aerobiku, mažoretky 
i všichni ostatní.

Ještě před vystoupením členů krouž-
ků Klubka jsme viděli zdařilou výstavu 
rukodělných výrobků a také jsme si pro-
hlédli vzorky oblíbené soutěže pro ma-

GALERIE 2011 SE KONALA V KLUBKU V ULICI U ŠKOLKY

Do kroužku břišních tanečnic se stále hlásí mnoho dívek. 
Foto: Milan Kubíček

minky „O nej….mls.“
V druhé polovině pěkně připraveného odpoledne za-

čalo pršet, a tak původní program musel být o něco zkrá-
cen. Děkujeme všem účinkujícím, učitelům a divákům za 
podporu této tradiční akce v Klubku.

Milan Kubíček

Jak se vám líbí vzorky soutěže „O nej….mls“? 
Foto: MK

Vystoupení maminek s dětmi z rodinného centra Čtyřlístek. 
Foto: Milan Kubíček

Zajímavé výrobky kroužku keramiky. 
Foto: Milan Kubíček
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Rekonstrukce severní části náměstí Hrdinů dokončena
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Město Staré Město realizovalo 
stavbu: Bezbariérový chodník Sta-
ré Město náměstí Hrdinů - severní 
strana, Úprava veřejných ploch na 
náměstí Hrdinů při komunikaci 
I/55 - sever. Stavba byla rozdělena 
na tři samostatné objekty - bezbari-
érový chodník, místní komunikace, 
parkoviště a veřejné osvětlení.

Objekt Bezbariérový chodník ná-
městí Hrdinů - severní strana byl 
spolufinancován ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) z pro-
gramu zaměřeného na zvýšení bez-
pečnosti dopravy a jejího zpřístupňo-
vání osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Chodník, který 
již nevyhovoval současnému zatížení 
a nesplňoval základní podmínky pro 
bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace se bez-
bariérově upravil dle platných předpi-
sů jak pro nevidomé a slabozraké, tak 
pro tělesně postižené osoby. Chodník 
je 316 m dlouhý a 2,0 m - 4,5 m široký. 
Povrch chodníku tvoří betonová zám-
ková dlažba. Součástí nově navržené-
ho Bezbariérového chodníku náměstí 

I. SCHVÁLILA
1.2  zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku „Veřejná zakázka na sdružené 
dodávky zemního plynu pro město Sta-
ré Město“. 

II. ULOŽILA
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem nebytových prostor 
o výměře 84 m2 v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Rady města 

Staré Město, konaného dne 
30. 5. 2011 v sále radnice ve 

Starém Městě 

U S N E S E N Í

Ve středu 22. června 2011 v 16:30 
hod. se uskutečnilo na veřejné ploše 
naproti radnice slavnostní předání 
zrekonstruované severní části náměs-
tí Hrdinů veřejnosti. Akce se uskuteč-
nila až po uzávěrce Staroměstských 
novin, proto Vám v dnešním vydání 

přinášíme jen technické údaje o stavbě 
a předpokládaný program. V první části 
přítomní vyslechli informace o průběhu 
rekonstrukce náměstí a opravy fasády 
radnice, následovalo požehnání náměs-
tí duchovním otcem staroměstské far-
nosti P. Miroslavem Suchomelem a po 

slavnostním přestřižení pásky bylo 
připraveno malé občerstvení. Více in-
formací přineseme v příštím čísle a již 
28. června si můžete prohlédnout foto-
reportáž z této události na www.stare-
mesto.uh.cz.

Milan Kubíček 

Hrdinů - severní strana byla vybudová-
na nově zpevněná plocha v prostoru au-
tobusové zastávky z betonové zámkové 
dlažby barvy šedé. 

Souběžně se stavbou bezbariérového 
chodníku byla provedena příjezdová ko-
munikace včetně parkovacích stání a ve-
řejné osvětlení. Rovněž bylo přeloženo 
plynovodní potrubí a zrekonstruovány 
vodovodní přípojky. Na závěr byla stav-
ba doplněna městským mobiliářem - la-
vičkami, odpadkovými koši a stojany na 
kola.

 
Stavební práce byly zahájeny v srp-

nu 2010, bezbariérový chodník a veřej-
né osvětlení byly ukončeny v listopa-
du 2010. Zpevněné plochy a městský 
mobiliář byl dokončen v květnu 2011. 
Realizaci prováděla firma STAVAKTIV 
s. r. o., Staré Město, projektové práce fir-
ma EKOLA - Pavliš s. r. o., Staré Město 
a návrh mobiliáře Ing. arch. Luděk Kou-
řil.

Celkové náklady na stavbu činily cca 
8,5 mil. Kč vč. DPH. Na objekt „Bez- 
bariérový chodník Staré Město náměstí 

Hrdinů - severní strana“ byla poskyt-
nuta dotace ze SFDi ve výši 2.551.000 
Kč.                                                      INV
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana
Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po 
řeči.

Vědomosti v hlavě bídáka – jako dýka v rukou 
pijáka.

Kam čert nemůže nastrčí babu.

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale 
v duši.

Kdo má zlato v truhlici mívá bláto v palici.

Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevy-
váznete živí.

Je třeba si pamatovat, že v politice nejsou 
přátelé.

Koho často bolí z politiky hlava, toho ostříhat 
dohola, poprášit prašivkou za uchem – a praštit 
obuchem.

Cizí blbec pro smích, vlastní pro ostudu.

Boháč je buďto nepoctivec, nebo nepoctivcův 
dědic. 

Pranostiky na červenec
  V červenci do košile rozdělej se, 

a v prosinci po uši oděj se!

  Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije 
mandel i kopa.

  Na Markétu-li prší, ořechy se stromu 
srší.

  Prší-li na svatou Markétu, opada-
jí ořechy vlašské a ořechy lískové 
zčerviví.

  Co červenec neuvaří – srpen nedo-
peče.

  Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, 
jde dobře každý obchod.

  Od začátku července běží slunce již 
k zimě a léto k horku.

  Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě 
sněha.

  Slunce peče – déšť poteče.
EM

O dění v čapích hnízdištích 
na komínech v Klukově a Ko-
menského ulici naše čtenáře 
pravidelně informujeme. Nejpr-
ve bylo osídleno hnízdo v Klu-
kově ulici a dne 2. dubna zde 
byl sveden boj tří čápů o letní 
bydliště. 

„Hnízdo v Komenského ulici bylo 
osídleno prvním čápem 7. dubna, dru-
hý přiletěl až 18. dubna 2011. Také na 
tomto komíně byl sveden boj o hníz-
do. Vyhrála domácí dvojce. Bojovalo 
se na tři kola,“ sdělil nám pan Oldřich 
Jambor. Poražený čáp se přesunul na 
komín v zahradě na jižní straně ná-
městí Hrdinů, kde několik hodin seděl 
v dešti a připravoval se na další útok. 
„V podvečerních hodinách se třetí čáp 
vrátil a začala mela. Souboj pokračo-
val až do večera, shazovali se z komí-
na, zůstala domácí rodinka,“ doplnil 
své pozorování pan Jambor.

Milou zprávu jsme obdrželi do re-
dakce ve středu 25. května. „Na komíně 
v Klukově ulici jsem konečně zahlédla 

Staroměstský čáp při hledání potravy na loukách 
ve směru na Huštěnovice. Až přímo pod zobák 
mu hraboše nadháněla rozpustilá Ťapka. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

Jak praví arabské přísloví: Příjezd 
šaška do města udělá pro zdra-
ví lidí víc než karavana naložená 
léky.

Vincek Prcek paroduje Švejka 
v čekárně zubní ordinace, krátce 
po spatření svého souseda, který 
se viditelně klepe strachy: „Vážený 
pane, pokud se zrovna nehodláte 
oběsit, seďte jen klidně, a čekejte, 
jak se věci vyvinou.“

Kdo je moudrý? Ten, kdo se do-
vede od každého něco přiučit. 
– Kdo je mocný? Kdo se vždy 
ovládne. – Kdo je bohatý? Ten, 
kdo je spokojen. – A kdo je to? 
NIKDO!

Povídají si dvě místní pouliční 
zpravodajky.
„Maňo, kdo nic neví, musí všemu 
věřit!“

PI

tři hlavičky malých čápátek,“ informo-
vala nás Terezka Zambalová, která bydlí 
v rodinném domě v blízkosti.

Milan Kubíček

S R A N D O V N A
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Ing. Jiří Omelka byl oceněn pamětní medailí

Projekt vzdělávání po půlroce...

S inženýrem Jiřím Omelkou jsem se setkal 
na koštu vína, který se uskutečnil ve staroměst-
ské sokolovně v sobotu 14. května 2011. O čem 
jiném by se mělo na výstavě lahodného moku 
především debatovat, než-li o víně.

Ing. Jiří Omelka s medailí a diplomem.                             Foto: Milan Kubíček
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Od 1. prosince 2010 realizuje ZŠ Staré Město spolu s part-
nerskými školami v rámci operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení, dvouletý projekt Ak-
tivně ke vzdělávání. 

Partnerskými školami jsou základní školy Jalubí, Neda-
konice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště - Větrná, 
a Zlechov.

Pedagogové  se společně vzdělávají – začátkem února 
absolvovali v Luhačovicích dvoudenní školení Cesta ke kri-
tickému myšlení. V březnu jsme připravili seminář Ekolo-
gický projekt (Sedm barev duhy), začátkem dubna se na ZŠ 
Uherské Hradiště – Větrná uskutečnil seminář Finanční 
gramotnost.

V dubnu a květnu proběhly semináře Specifické poruchy
učení a chování, kterých se zúčastnilo celkem 75 vyučujících. 
Byli rozděleni do dvou skupin (dvě skupiny I. stupně, jedna 
II. stupně).

Od ledna průběžně probíhají semináře ICT na míru – sta-
roměstští učitelé obou stupňů se zdokonalují v práci s výpo-
četní technikou i s interaktivní tabulí. 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.                                     ZŠ

Známý pedagog zde měl také tři želízka v ohni, a hodně 
nechybělo, a jeho Ryzlink rýnský 2006 výběr z hroznů se stal 
šampionem výstavy, když byl ohodnocen 19 body. Také dva 
další vzorky nedopadly špatně. André 2008 i Modrý Portugal 
2007 získaly shodně 18,3 bodu a zařadily se mezi velmi dobrá 
vína.

Nakonec přišla řeč na školství, v tomto oboru šestašedesáti-
letý Ing. Jiří Omelka pracuje více než 40 let. Až po chvíli jsem 
se dověděl, že obdržel při příležitosti Dne učitelů významné 
ocenění. Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák 
mu udělil ve sloupové síni Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě pamětní medaili, jako výraz poděkování 
a uznání za pedagogickou činnost a významný přínos pro vý-
chovu a vzdělání mladé generace.

Ing. Jiří Omelka učí od roku 1979, to je úctyhodných 32 let, 
na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti. Pod jeho 
odborným vedením již odmaturovalo 63 tříd. Vyučuje pře-
devším strojírenskou technologii, ale také technické kreslení 
a mechaniku.

Patří mezi stále aktivní sportovce, dlouhá léta je členem 
Volejbalového sportovního klubu Staré Město, je vyznavačem 
cykloturistiky. Se svými přáteli procestoval nejkrásnější místa 
v České republice, například 
Jizerské hory, Orlické hory, 
Beskydy, letos se chystá 
s partou přátel do okolí Má-
chova jezera. Mezi jeho další 
koníčky patří rybaření, kří-
žovky a vinaření. 

Děkujeme mu za vzornou 
reprezentaci Starého Města 
a do dalších let mu přejeme 
především hodně zdraví, 
a když jsme si povídali na 
výstavě vín, také  titul Šam-
pion výstavy.

Milan Kubíček Ocenění od hejtmana MVDr. Stanisla-
va Mišáka.                            Foto: MK



15Naši rodáci Staroměstské noviny 7/11 Staroměstské noviny 7/11

Setkání spolužáků z devátých tříd po 45 letech

Bývalá třída 9. A na setká-
ní 45 let po ukončení zá-
kladní školy. 

Foto: Ing. Bohumil Ferda

Třída 9. C u školy na ná-
městí Hrdinů, kde všichni 
získali základní vzdělání. 

Foto: Ing. Bohumil Ferda

Muži a ženy z bývalé tří-
dy 9. B se sešli v největším 
počtu. 

Foto: Ing. Bohumil Ferda

Třída
B

Třída
A

Třída
C



16 Doprava

LIDÉ, VLAKY, KOLEJE

Na trati 341 Staré Město u Uh. Hrad. – Vlárský průsmyk jsou stále více k vidě-
ní motorové vozy Regionova. Cestující si je oblíbili, mají moderní interiér, jsou 
nízkopodlažní a umožňují snadnější cestování zdravotně postiženým lidem. 
Na snímku motorový osobní vlak 12252 po příjezdu do železniční stanice Staré 
Město u Uh. Hradiště.
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Fotoreportáž z železničního prostředí

Většina motorových či řídících vozů, které jsou v provozu na tratích Českých 
drah, má svoje jméno. Nejinak je tomu i u řídícího vozu, který jsme spatřili na 
spěšném vlaku z Brna do Starého Města, který nese pěkné jméno Markétka. Na 
tratích v okolí bylo možno spatřit ještě další řídící vozy se zajímavými názvy 
Asterix, Alois, Beruška, Ferda, Obelix, Tonička a Zdeňka.

Na trati v úseku Staré Město  - Uherské Hradiště – Uherský Brod a ve směru do 
Veselí nad Moravou je velmi hustá osobní doprava. Cestující, kteří na Slovácku 
vlaky využívají, velmi dobře znají motorové vozy řady 810. Ty jezdí na lokálce 
mezi Starým Městem a Kunovicemi již od května roku 1982.

Na trati Bohumín – Břeclav stále probíhají provozní zkoušky elektrických lo-
komotiv řady 380.0, před jejich pravidelným nasazením do provozu. Jedná se 
o nejsilnější stroj nejen v republice, ale i v Evropě. Třísystémová lokomotiva 
řady 380.0 má trvalý výkon 5000 kW při rychlosti 131 km/hod. (max. výkon 
7200 kW, max rychlost 200 km/hod.) Na snímku zbrusu nová 380.012 v čele 
vlaku InterCity 530 „Helfštýn“ z Bohumína do Břeclavi, který zastavuje ve Sta-
rém Městě. Spoj, který má v Břeclavi přípojové vazby na vlaky EuroCity směr 
Budapešť, Bělehrad a Hamburk, přijel přesně podle jízdního řádu.

Nová doba přinesla i značné změny v nákladní přepravě na železnici. Dlouhá 
léta projíždí přes Staré Město na trati Přerov – Břeclav nákladní vlaky se speci-
álními dvoupodlažními vozy, které denně přepraví stovky automobilů značky 
FIAT vyrobených v Polsku ve směru do Itálie a dalších zemí. V čele těchto luk-
rativních přeprav již nevidíme lokomotivy Českých drah Cargo 363, ale stroje 
polského přepravce PKP Cargo ES 64 F4.

Již dvě desetiletí zajišťuje velmi rychlou železniční přepravu v trase Varšava 
– Vídeň vlak EuroCity „Sobieski“. Souprava vlaku je složena z vagonů polských 
železnic konstruovaných pro rychlost 200 km /hod., najdeme v ní čtyři vozy 
2. třídy, jeden vůz 1. třídy a restaurační vagon. V úseku Vídeň – Břeclav jsou 
v čele „Sobieského“ rakouské lokomotivy 1216 „Taurus“, z Břeclavi do Bohumí-
na vlak dopravují stroje řady 362 Českých drah a Poláci používají elektrické 
mašiny EP 09. Spoj byl pojmenován podle polského krále Jana II. Sobieského, 
který v roce 1683 se svými vojsky vyhnal Turky z obležené Vídně. „Sobieski“ 
zastavuje v obou směrech jízdy na nádraží ve Starém Městě, cesta do Vídně 
trvá dvě hodiny a do Varšavy necelých šest hodin.    

Foto: Milan Kubíček 6 x
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Nejznámější osobnosti našich dějin

Nad kronikou města

Dnes posíláme našim milým čtenářkám červenou 
řůži i s poupátkem. 

Foto: Milan Kubíček

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

• Území Starého Města bylo osíd-
leno v pravěku, v době římské i po 
příchodu Slovanů. Ve fuldských aná-
lech v letech 855 a 869 je naše město 
zmiňováno „jako nevýslovná pevnost 
Rastislavova.“ Svědčí o tom řada ar-
cheologických nálezů stejně jako pů-
sobení byzantské misie Konstantina 
a Metoděje, po jejich příchodu v roce 
863 na Velkou Moravu. V roce 2013 
budou uspořádaný oslavy k 1150. vý-
ročí této významné události.

• V roce 1600 seznámila městská 
rada v Uh. Hradišti velehradského 
opata s potrestáním klášterních slu-
žebníků Jakuba a Vítka pekaře, kteří 

„jsouce ožralí“ se zastavili v domě Ada-
ma Zámečníka ve Starém Městě a roz-
bili tam 22 oken z benátského skla. Na 
napomenutí, že okna patří Absolonovi 
Mužíkovi, odpověděli, „že kdyby byly 
třebas čerta, na to nic nedají.“

• Dne 25. října 1886 (po císařských 
hodech) bylo oznámeno správou ško-
ly s přiloženým výkazem 43 školních 
dítek, že byly svými rodiči posílány do 
hospod k muzikám a tancům. Před-
volaní rodičové se dostavili k zodpo-
vědnosti a k pokárání. Sedm rodičů 
se nedostavilo – ti byli oznámeni c. k. 
okresní školní radě.

Milan Kubíček, kronikář města

Hádanky
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Fotoreportáž z železničního prostředí

Foto: Milan Kubíček 6 x

Mám jít na kobereček k šéfovi, jak se zachovat?
(Tomáš 21 let)

Nezapomeň, že musíš zůstat po větru. Jinak šéf vycítí 
tvůj strach.

Tak moc toužím, najít si překrásného kluka, 
se kterým bych prožila nádherný život. Kde ho 
hledat?

(studentka Pája)
Pamatuj, že nekrásnější věci na světě jsou nejméně 
užitečné, například pávi a lilie.

Všimla jsem si, že Staroměšťané nikterak nena-
podobují exotická jména a nejsou pod vlivem 
právě vysílaných seriálů. Také téměř nehledí na 
žebříčky filmových hvězd a rychlokvašených
Superstar. Nebo je to jinak?

(Jana 42 let)
Máte pravdu, rodiče v našem městě téměř nepodlé-
hají módním výstřelkům v pojmenování svých rato-
lestí. Angeliku, Esmeraldu, Jenifer, Šeherezádu nebo 
Arnolda, Harryho, Omura či Kevina u nás mezi 
malými dětmi asi nenajdete.

Vy asi zrovna nemusíte tělnaté ženské?
(korpulentní dáma středních let)

A vy určitě chcete slyšel něco pěkného? Tak tedy: 
Všechno je putna, jen když nám chutná!

Chodíte na fotbal na Rybníček, jak se vám líbí 
výsledky Jiskry?

(Marek 25 let)
Nejraději chodím s trojicí bezva pánů. Jmenují se 
Trefil, Věřil a Náhoda. Pokud jsme přítomní kom-
pletně, Jiskra vždy vyhraje.

Ruku na srdce. Myslíte, že jsou vaše fotky 
dokonalé?

(Jaroslav 56 let)
Podívejte, někdo fotí dokonale, já se snažím fotogra-
fovat pravdivě.

Slyšela jsem, že jedna hraběnka vlastnila 
pozemky ve Starém Městě. O kterou šlechtičnu 
se jednalo?

(Miroslava 48 let)
Počátkem 17. století si pozemky ve Starém Městě ku-
povali četní měšťané z Hradiště. Třeba v roce 1640 
zde vlastnili dvůr s jedním lánem také hradišťští je-
zuité.  A máte pravdu, že dvůr a lány tu měla i maji-
telka vizovického panství hraběnka Doczi.

Moc by mě zajímalo, jestli jste často dostával ve 
škole poznámky do žákovské knížky?

(Andula 47 let)
Vzpomínám si na jednu: Svou sílu ukazuje nevhod-
ně v pracovní výchově, a ne v tělocviku. Neustále 
utahuje děvčatům svěráky.

Co se to tu děje? Co ti mladí blbnou? V naší 
ulici se letos rozvádí již třetí manželství ….

(Josef 77 let)
A vy hledáte viníka? Můžou za to většinou nepouče-
né manželky, které se neřídí známým doporučením 
našich babiček: Chceš-li, aby v dům tvůj zašla slun-
ka zář, málo mluv, sladce líbej, dobře vař!

Milan Kubíček

Květinka 
pro naše čtenářky

Opět se blíží výročí příchodu so-
luňských bratří Cyrila (Konstantina) 
a Metoděje na Velkou Moravu a již za-
čínají přípravy na 1150. výročí, které 
budeme slavit v roce 2013. Přiznejme 
si po pravdě, jaké jsou naše znalosti 
o patronech Evropy? Jsou dobré, malé 
nebo spíše žalostné? Svatí Cyril a Me-
toděj jsou známí nejen ve slovanských 
zemích, ale v celé Evropě a jako její 
patronové v celém křesťanském světě. 

I když oba bratři společně pobývali ve 
Starém Městě a v okolí pouze čtyři roky 
(863 – 867) zanechali za sebou neuvěři-
telně velké cyrilometodějské dílo. Prá-
vě oni přinesli nejen nám, ale i celému 
Slovanstvu křest a s ním život v plnosti. 
Veligrad (Staré Město) byl centrem Mo-
ravy a připravované výročí bude nejen 
evropského, ale světového rozměru. 
Jsme dostatečně hrdí na místo, ve kte-
rém žijeme?

Milan Kubíček

1) Kdo má vpředu dvě oči, ale 
vzadu ještě spoustu dalších?

2) Kdo chodí spát v botech?
3) Ve stáji jsou lidé a koně. 

Celkem je zde 22 hlav a 72 no-
hou. Kolik koní a kolik lidí je 
ve stáji?

4) Kdo byl starší, Cyril nebo 
Metoděj?

Odpovědi 
1) Páv
2) Kůň
3) Ve stáji je 14 koní a 8 lidí
4) Metoděj
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PŘED 60 LETY UKONČILI ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

Společná fotografie před radnicí.                                                                                          Foto: Milan Kubíček

Třída 1. B – žáci (chlapci) školní rok 1942/1943. 
Foto: archiv Vítězslava Macha   

 Staroměstské noviny 7/11 Staroměstské noviny 7/11

Setkání, na které jste tímto zváni, je 
výjimečné a neopakovatelné, uskutečňu-
je se po šedesáti letech od opuštění tříd 
naší milované staroměstské měšťanky! 
Setkání spolužáků po tak dlouhé době 
staroměstská historie nepamatuje! 

Tak zněly dvě úvodní věty pozvánky 
na setkání spolužáků ročníku 1936, kte-
ří ukončili měšťanku ve Starém Městě 
v roce 1951. Hlavními organizátory se-
tkání byli Vítězslav Mach a Ing. Stanislav 
Grebeníček, kteří přivedli své spolužáky 
na městský úřad. V obřadní místnosti 
je slavnostně přijal starosta Josef Bazala 
a matrikářka Kamila Tomečková, která 
obřad uváděla.

Přítomní muži a ženy se narodili v le-

Třída 1. A – žáci (chlapci) školní rok 1942/1943 s paní učitelkou Běšínskou. 
Foto: archiv Vítězslava Macha

Starosta Josef Bazala poděkoval přítomným za 
jejich zájem o dění na radnici a ve Starém Měs-
tě.                                                             Foto: MK

tech 1935 a 1936 a byli mezi nimi zástupci 
mnoha povolání. Například učitelé, lékař, 
konstruktér letadla L 610, profesionální 
potápěč, parašutista, řemeslníci i tajemník 
a místostarosta obecního úřadu.

Za jubilanty promluvil Vítězslav Mach 
a poděkoval starostovi za milé přijetí. Po-

tom si všichni připili na zdraví a nako-
nec jsme pořídili společnou fotografii 
před radnicí. Pak se již všichni odebrali 
do restaurace Victoria na Širůchu, kde si 
několik hodin povídali a vzpomínali na 
Staré Město svého dětství a mládí.  

Milan Kubíček

Jubilanti poslouchají v obřadní místnosti proslov starosty.                                              Foto: Milan Kubíček
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Na zámku v Miloticích jsme byli unášeni dávnou historií, krásou, přepychem a noble-
sou té doby.                                                                                  Foto: Bc. Hana Doležalová 

Předškoláci zavítali do největších moravských lázní – Luhačovic.
Foto: Milena Ulmannová
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Prvňáčci a paní učitelky se ve středu 25. května 2011 probudili do 
nádherného slunečného dne. Těšili se na pohádkový výlet na zámek 
do Milotic a do ZOO Hodonín.

Na zámku nás čekala hraběnka a její komorné. Paní komorné ob-
lékly děti i učitelky do nádherných historických kostýmů. Byli jsme 
unášeni dávnou historií, krásou, přepychem a noblesou té doby. Ofi-
ciálně jsme se přivítali s hraběnkou, která nás provedla zámkem a se-
známila s tehdejším životem. Hrála hudba. Malé princezny tančily 
s hraběnkou a dvorní dámy přihlížely šermířskému umění malých 
princů. Plni dojmů jsme zapřáhli „kočár“ a uháněli do Zoologické za-
hrady v Hodoníně, kde jsme plnými doušky vnímali realitu ze života 
zvířat. Odjížděli jsme domů s nezapomenutelnými zážitky a touhou 
se do pohádkového světa zase někdy vrátit.

Mgr. Milana Matyášová

Pohádkový výlet CHLAPCI A DĚVČATA Z MŠ

RASTISLAVOVA  V LUHAČOVICÍCH
Červen je čas výletů. Počasí nám přeje a tak jsme 

se rozhodli s našimi předškoláky z Mateřské školy 
v Rastislavově ulici vyrazit do lázeňského města 
Luhačovice. Už cesta vlakem byla pro mnohé děti 
zážitkem. Ochutnávání léčivých pramenů některé 
děti nadchlo, ne všechny však ochutnaly. Kdo ne-
zkusil, alespoň přivezl domů rodičům. V krásném 
prostředí jsme strávili den plný sluníčka a pohody. 
Děti přijížděly domů unavené, ale spokojené.

Milena Ulmannová

 Žáci prvních tříd oslavili svůj svátek 1. června a také 
2. června 2011.

Ve středu 1. června jsme se pěšky vypravili do Gale-
rie v Uherském Hradišti na Kytičkový den. Zde si každý 
žák vyrobil svoji originální papírovou kytičku, kterou 
potom symbolicky vysázel na nádvoří Galerie. Odmě-
nou dětem byla nejen sladkost, ale i malý dáreček v po-
době hrníčku. Potom jsme se osvěžili pravou italskou 
točenou zmrzlinou a vedrem značně znaveni se vrátili 
zpět do školy.

    Ve čtvrtek 2. června pro nás připravily Den dětí 
pracovnice Střediska volného času Klubko ve Starém 
Městě. Tentokrát děti provázely pohádkové postavičky 
Pat a Mat a v duchu jejich hesla: „Proč to dělat jednodu-
še, když to jde složitě,“ se neslo celé zábavné dopoled-
ne. Děti musely prokázat značnou zručnost a šikovnost 
při plnění náročných úkolů. S Patem a Matem totiž žáci 
nejen tapetovali, hledali ztracené věci, zatloukali hřebí-
ky, lovili klíče z kanálu, ale také na kolečkách převáželi 
těžký náklad. Unaveni prací jsme potom usedli k ohni 
a posilnili se vlastnoručně opečeným špekáčkem. Aby 

nám do oběda vyhládlo, tak jsme si na přilehlém hřišti trošku za-
sportovali. Kluci hráli fotbal a holky se houpaly na houpačkách, 
dováděly na skluzavce či na opičí dráze. Celé dopoledne se nám 
i přes nepřízeň počasí vydařilo.

Mgr.Vlasta Dostálková

Děti ze základní školy oslavily svůj svátek. 
Foto: Mgr.Vlasta Dostálková

Prvňáčci slavili Den dětí
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 Základní umělecká škola Uher-
ské Hradiště, pobočka Staré Město, 
uspořádala koncert absolventů, só-
listů a souborů, který se uskutečnil 

Koncert ZUŠ pozorně sledovali na snímku zleva: 
Stanislav Nemrava, Blanka Bazalová, Josef Baza-
la a Magdalena Uhrová. 

Foto: MK

Trpasličí pochod od B. Pawlowského v podání žákyň tanečního oboru.
 Foto: Milan Kubíček

Koncert absolventů, sólistů a souborů ZUŠ
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Po úvodním slovu ředitele ZUŠ 
Mgr. Stanislava Nemravy a starosty Jo-
sefa Bazaly se na pódiu postupně vystří-
dali malí umělci z místní ZUŠ. Jako první 
jsme se potěšili nad Trpasličím pocho-
dem dívek z prvního a třetího ročníku 
tanečního oboru, na housle zahráli Jan 
Mikuš, Jan Gregor, na klavír Lucie Palová 
(absolventka I. stupně), Denisa Witteková 
(abs. I. st.), Kristýna Andrýsková (abs. II. 
st.), Kamila Ulrichová (abs. II. st.) a Bar-
bora Hýžová, na zobcovou flétnu zahrály
Daniela Paličková a Klára Kovaříková, 
skladby W. A. Mozarta předvedlo kla-
rinetové trio Josef Vanda, Petr Seménka 
a Monika Pleváková (abs. I. st.), ozdobou 
koncertu bylo vystoupení cimbálové mu-

ve čtvrtek 19. května 2011 v 18 hodin ve 
Společensko-kulturním centru ve Staré 
Městě před téměř zaplněným divadel-
ním sálem.

ziky s primášem Robinem Feldvablem, kte-
rá zazpívala lidové písně v úpravě Radima 
Snopka Až já na tu vojnu a Hej bystra woda. 
Tanec žákyň 5. a 6. ročníku Čtyři roční ob-
dobí od Antonia Vivaldiho byl vyvrchole-
ním úspěšného koncertu.

Poděkování zaslouží učitelé ZUŠ B. 
Droščáková, J. Krystoňová, Václav Ovčá-
čík, Radim Snopek a Marta Špačková, kteří 
jednotlivá čísla připravili a Petra Jarmarová 
doprovázela účinkující na klavír.

Všichni absolventi obdrželi na závěr 
koncertu kytičku květů, kterou jim předali 
Josef Bazala, Mgr. Stanislav Nemrava a Ra-
dim Snopek.

Milan Kubíček

Kamila Ulrichová absolventka II. stupně. 
Foto: MK

Lucie Palová absolventka I. stupně. 
Foto: MK

Cimbálovou muziku s primášem Robinem Feldvablem odborně vede Radim 
Snopek.                                                                                   Foto: Milan Kubíček

Klára Kovaříková absolventka I. stupně. 
Foto: MK
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Ono vždy platilo, v zdravém těle - zdravý duch. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Zdraví je to nejcennější, po čem každý člověk 
touží. Pokud mladého člověka netrápí žádné po-
tíže, vůbec si neuvědomuje, co to zdraví je, jak je 
veledůležité.

Zdraví se dá charakterizovat jako dobro, o kte-
rém nevíme, dokud ho neztratíme. Jestliže se po-
díváme kolem sebe, prohlédneme si jednotlivé 
členy rodiny, zjistíme, že nemocí je bezpočet, ale 
zdraví jen jedno. A když už nemoc přijde, je dobré 

včas vyhledat lékaře. Ale nejlepšími lékaři určitě 
nejsou naši spoluobčané v bílých pláštích, ale jsou 
jimi zdravý životní styl bez alkoholu, drog a ciga-
ret, přiměřená dieta, klid a veselost. Asi nejdůle-
žitější je zbytečně se nestresovat a dávat si pozor 
na prochladnutí. To jsou nejčastější příčiny skoro 
všech nemocí. A pak může být součástí našeho jí-
delníčku i zdravá zelenina, o které si dnes bude-
me povídat.

Cibule pro zdraví člověka

Cibule je známá zdravá zelenina, od-
hleňuje, čistí, dezinfikuje, odstraňuje na-
dýmání, tiší střevní koliky, posiluje od-
měšování žaludečních šťáv, vyhání červy. 
Zevně čistí rány, změkčuje hlízy, rozhání 
otoky. Šťáva cibule s medem nebo i se 
sirupem se užívá hojně proti kašli, při 
plicním kataru, při rýmě, chřipce. K té-
muž účelu slouží čaj, připravený z hrstky 
lipového květu a lžičky čaje, spařit v ¼ 
litru vařící vody. Do čaje se přidává po 
usazení šťáva z jedné cibule smísená 
s práškovým cukrem (v čaji z lipového 
květu).

Šťáva z cibule v čaji se bere při duš-
nosti, nadýmání, kolice a vodnatel-
nosti. Rozmačkaná cibule se přikládá 
zevně na ránu po hmyzu a na otekliny. 
Zanícené otoky chladí a rozhání roz-
mačkaná cibule nebo nať, přiložená na 
postižené místo (zabalená v plátýnku).

Po získání cibulové šťávy je nejlepší 
nakrájet 2 - 3 cibule do skleněné misky 
a na cibuli dát 3 lžíce medu. Během 2 
- 3 hodin cibule pustí šťávu, která je vý-
borná zejména pro malé děti při kašli. 
Přidáme-li ještě k tomu několikrát sli-
vovici, máme výborný lék proti kašli 
pro dospělé.

Stařenčiny recepty 

 Cibule velmi pomáhá proti kašli. 
Do skleničky s tekutým medem nakrá-
jím na drobno větší cibuli. Za 2 hodiny 
vytlačí med z cibule šťávu (ta klesne 
později na dno), vrchní vrstva medu 
zřídne. Pak dávám kávovou lžičku 6 
a vícekrát denně. První lžičky nejsou 
zvlášť chutné, ale příchuť medu počá-
teční potíže překoná.

 Je mi skoro osmdesát, když má pr-
šet, trápí mě v noci křeče. Ukrojím vždy 
cibuli a potřu bolavé místo, a je po kře-
čích. Když mě bolí hlava, potřu si čelo 
plátkem cibule, a je po bolesti.

Česnek –lidový léčebný 
prostředek

Česnek obsahuje řadu účinných lé-
čebných látek, které jsou citlivé na vyšší 

teploty, K léčení se používají stroužky 
česneku – připravuje se z nich nejčas-
těji česneková polévka-oukrop, topin-
ky, česneková šťáva s mlékem, odvar 
k výplachům.

Česnek posiluje střevní činnost, 
potlačuje hnilobné pochody, vyhání 
roupy a škrkavky, odhleňuje, snižuje 
krevní tlak, je protijedem při otravě 
houbami i nikotinem. Zevně použitý 
čistí a hojí. Česneku se užívá při střev-
ních katarech, při střevní tuberkulóze, 
úplavici, nadýmání, vodnatelnosti, 
močových kaméncích (odvar ve víně), 
při ateroskleróze, vysokém krevním 
tlaku, při kataru průdušek i chrapotu.

Zevně se česnek přikládá na kuří 
oka, v lidovém lékařství naříznuté 
stroužky případně i česneková nať po 
pokousání psem. Pojídání syrového 
česneku, například nakrájené stroužky 
na chlebě s máslem, tělesně povzbuzu-
je, připisují se mu i projevy odhodla-
nosti a statečnosti. Česnekový pach se 
z úst odstraní po vypití mléka nebo 
borůvkové šťávy.

Mnoho mužů má česnek v oblibě, 
určitě ví proč. U žen jsou většinou pro-
blémy s jeho trávením, ale používání 
česneku lze vřele doporučit zvláště že-
nám v přechodu a těm, které trpí vyso-
kým krevním tlakem. 

Milan Kubíček

DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA

Dělej jen to, co tě baví a čemu věříš. 
Obklopuj se jen lidmi, které máš rád, 
kterým důvěřuješ, na kterých ti záleží. 
Všechno ostatní je nepodstatné a při-
pravuje tě o sílu a čas.

NI
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V zdravém těle - zdravý duch
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Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo ve složení Anna Pavlicová, Tomáš Slováček, Radim Doležal, 
Richard Hájek a Matěj Mazáč.                                                                                                 Foto: ZŠ

SOUTĚŽ VE ZNALOSTECH PŘÍRODY
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Dne 13. 5. 2011 se opět po roční pře-
stávce konala soutěž pátých tříd základ-
ní školy ve znalostech přírody. Soutěže se 
zúčastnilo 10 družstev ze Starého Města 
a letos poprvé i dvě družstva zatupující 
Základní školu v Jalubí. 

Soutěž byla tvořena 30 teoretickými 
otázkami a praktickou částí, kde žáci 
museli poznat patnáct rostlin a patnáct 
živočichů. Znalosti soutěžících byly 
značně rozdílné. Zatímco první druž-
stvo získalo krásných 61 bodů z osm-
desáti možných, poslední družstvo jich 
mělo pouze 30,5. 

Ne právě potěšitelným poznatkem ze 
soutěže je, že dětem dělá problémy po-
znat naprosto běžné druhy rostlin, které 
byly nasbírány v blízkém okolí školy. 

Radost jistě mají učitelé ZŠ z Jalubí, 

Vítězný tým při poznávací části soutěže.                                                            Foto: ZŠ

jejíž žákyně se umístily na krásném druhém místě. 
Složení prvních tří družstev bylo následující: 
1. místo: Anna Pavlicová, Tomáš Slováček, Ra-

dim Doležel, Richard Hájek, Matěj Mazáč
2. místo:  ZŠ Jalubí - Jana Krokavcová, Nikola 

Chmelařová, Jana Oharková, Lucie Skřivánková, 
Kateřina Macková

3. místo:  Dominik Stašek, Tomáš Panáček, Josef 
Juřička, Valerie Šenkyříková, Dalibor Tomaštík

Závěrem bych chtěla poděkovat Mgr. Aleně Ba-
lážové za přípravu soutěže.

IAP

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

MYŠLENKA DNE

Vzdělávejme se dnes a denně! Vzdělání 
zbavuje totiž hlouposti, hlouposti, která plodí 
strach, strachu, který plodí bezmoc, bezmoci, 
která plodí nenávist, a nenávisti, která plodí 
příšery.

Pavlína Richterová, historička

JE MNOHO NOVIN,
POUZE JEDNY JSOU STAROMĚSTSKÉ
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DOLINEČKA 
SLAVILA

Děti z Dolinečky se loučí s diváky 27. května 2011 po koncertě k 55. výročí založení souboru. 
Foto: Milan Kubíček

Alena Chlupová dostala krásnou kytici květů od maminek, které se svými dětmi navštěvují rodinné 
centrum Čtyřlístek.                                                                                                Foto: Milan Kubíček

Poděkování  Aleně Chlupové
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Před zaplněným sálem Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě 
se v pátek 27. května 2011 představily 
publiku všechny skupinky dětského 
folklorního souboru Dolinečka v kom-
ponovaném pořadu Tak šel čas. Soubor 
v pořadu doprovázely cimbálová mu-
zika Bálešáci a cimbálová muzika ZUŠ 
Staré Město, program doplnil svým vy-
stoupením dívčí sborek Repetilky. 

Pořad  byl oslavou 55. výročí založe-
ní souboru a provedl nás celou dlouhou 
historií. Diváci byli seznámeni s býva-
lými i současnými vedoucími souboru, 
s tím, čím byla v jednotlivých obdobích 
historie vyplněna činnost, jaké byly vy-
užívány kroje, kteří muzikanti dětské 
tanečníky doprovázeli.  

Tento strohý úvod těžko vypovídá 
o atmosféře, která celý program pro-

vázela. Byl to večer plný dětské radosti,  
prvních neumělých pokusů o tanec těch 
nejmenších a již téměř bezchybných vy-
stoupení skupinky nejstarších dětí. Ale 
hlavně byl odměnou těm, kteří se dětem 

věnovali a věnují, kteří obětují svůj čas 
tomu, aby udržovali tradici živoucí, aby 
v dětech podporovali lásku k těmto tra-
dicím a vychovávali tak své nástupce. 

Alena Pluhařová

Jedním z lidí, pro které je  Dolinečka 
již dlouhou řadu let srdeční záležitostí, 
je vedoucí Dolinečky II  Alena Chlupo-
vá, která se sice ve Starém Městě nena-
rodila, ale dělá pro něj víc, než mnozí 
rodáci. 

Co o ní říci? 
Blíž jsem ji poznala v době, kdy po 

povodni  přišla o bydlení, zůstala bez 
prostředků a střechy nad hlavou. Ko-
hokoliv z nás by to zlomilo, jí ne. Vybu-
dovala spolu se svou početnou rodinou 
nový domov a přitom nikdy nezapomí-
nala i na ostatní.  Dnes už si to možná 

mnozí neuvědomují, ale to báječně fun-
gující rodinné centrum Čtyřlístek je její 
„dítě“, ona s tímto nápadem přišla a poda-
řilo se jí přesvědčit tehdejší vedení radni-
ce o potřebě takového zařízení ve Starém 
Městě. I tady začala z ničeho, věnovala 
svůj čas, nápady a často i vlastní finan-
ce tomu, aby rozjela činnost centra, aby 
umožnila hlavně maminkám  na mateřské 
dovolené společně trávit volný čas, sdělo-
vat si zkušenosti a udržovat tak kontakty 

s okolním světem.  Její životní energie, 
obětavost a síla začínat pořád znovu 
jsou pro mě vzorem ve chvílích, kdy se 
mi toho všeho nedostává. Obdivuji její 
schopnost skloubit velice náročné za-
městnání  s přípravou choreografií pro
Klubíčko a Dolinečku, s aktivitami ve 
prospěch ostatních. Tímto chci podě-
kovat nejen jí, ale i všem jejím blízkým, 
bez jejichž podpory by se neobešla.

Alena PluhařováKdyž jsou děti při vystoupení a společných 
hrách štastné, to je nejlepší vizitka jejich ve-
doucích a učitelů.          Foto: Milan Kubíček
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Žáci Základní školy Staré Město 
letos uspěli v literární soutěži, kterou 
pořádá Knihovna Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti. 
Soutěž nese název  “Píšu povídky, 
píšu básně, je mi těžko, je mně krás-
ně…”

Děti se zúčastnily kategorie 6. a 7. tříd. 
V podkategorii poezie získala 2. místo 
Lucie Korvasová (6. D) a v podkategorii 
próza získal také 2. místo Jaromír Talák 
(7. A). V 730 příspěvcích poslaných do 
knihovny se naši žáci určitě neztratili. 
Za účast a krásné umístění v krajském 
kole oběma gratulujeme. Přejeme jim, 
aby je literární múza neopouštěla. Bude-
me doufat, že i příští rok obsadíme me-
dailové příčky.

Mgr. Petra Blažková

Tak v prvé řadě si musíme povědět, 
proč se tenhle deštník tolik bál vody. Jeho 
otec i matka byli deštníky. Protože byli 
ale pokusnými deštníky, vědci na nich 
zkoušeli nejrůznější pokusy. Tak napří-
klad vzali velký a silný ventilátor a testo-
vali je ve větru. Při 100m/s ještě zůstaly 
rozevřené. Ale při 110m/s se úplně otočily 
a než jako deštníky, vypadaly spíše jako 
radary. To ovšem nebylo všechno utrpe-
ní.

Musely ještě podléhat krupobití, bouř-
ce a kyselým dešťům. Ty se jim nakonec 
staly osudnými. Jednoho dne strčili vědá-
toři pod sprchu několik deštníků (a mezi 
nimi i rodiče našeho strašpytle) a pus-
tili na ně kyselý déšť. „Doufám, že naše 
pokusy nebudou marné,“ řekl nejstarší 
z vědců, známý svými pokusy na nejrůz-
nějších věcech – od tužek přes počítače 
až po auta. Kyselý déšť se valil na deštní-
ky plnými proudy. Ty ovšem nevydržely 
a dokonale nepromokavá látka se na nich 
rozpadla. Či spíše úplně zmizela a zůsta-
la jen holá kovová kostra. A ta již nebyla 
k ničemu. Proto byly ostatky vyhozeny 
o železných nedělích na sběrný dvůr. To 
byl důvod, proč měl jejich syn panickou 
hrůzu z vody. 

Vždycky, když chtěl někdo vyjít do li-
jáku a snažil se ho otevřít, nikdy se mu to 
nepodařilo. A když už se to podařilo, tak 
se hned zavřel. Proto ho nikdo nechtěl, 

a tak šel, jak se říká, z ruky do ruky. Často 
byl dáván lidem, které neměl dárce moc 
v lásce. Zajímavé je, že tenhle deštník byl 
o dost odolnější než jeho rodiče. Proto by se 
teoreticky neměl bát ani větrů, ani krupo-
bití, tím méně deště. Ale v praxi se zkrátka 
bál, což byla pro mnohé lidi nevysvětlitel-
ná záhada. Každý déšť považoval za kyselý, 
i při sebemenším mrholení se domníval, že 
z oblohy padá přinejlepším síra. Poslední 
majitel ho odnesl ke svému známému, opra-
váři deštníků. Při předávání majitel prohlá-
sil: „Ten deštník není normální! Snad je to 
vynález Járy Cimrmana, protože ten vyna-
lézal takové věci, které měly skrytý význam! 
Tady ale něco podobného nevidím!“ a ode-
šel si koupit nový, neboť nevěřil, že by s tím 
mohl někdo něco udělat. Opravář to však 
dokázal. Jako jediný na světě rozuměl řeči 
deštníků. Vyslechl si jeho problém a odvedl 
si ho k psychiatrovi. Ten si původně chtěl 
do ordinace pozvat jeho, poněvadž nepova-
žoval za normální, když někdo tvrdí, že vy-
šetření potřebuje on a ne deštník. Nakonec 
uvěřil a s pomocí deštníkářova tlumočení  
si  vyslechl jeho nářek. Na závěr prohlásil, 
že na strach se musí strachem. Ať prý polé-
vá deštník vodou. Jiné rady není. Opravář 
poděkoval, a protože ho jeho původní ma-
jitel nechtěl, ponechal si ho. A skutečně se 
mu podařilo ho z fobie vyléčit a on se stal 
normálním deštníkem, nejlepším přítelem 
člověka v přeháňce.

Jaromír Talák 7. A ZŠ Staré Město 
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Na snímku Jaromír Talák a Lucie Korvasová, 
úspěšní účastníci literární soutěže. 

Foto: PB

O deštníku, který se bál vody

Literární soutěž
žáků základní školy

Naděje

Červený kvítek
v mé ruce se chvěje

každý jeho lístek
je zdroj naděje.

Chvíli se zdrží
pak ho vítr vezme.
Tam, kde zlo hrozí

tam kvítek opět klesne.

Je pravda:
Můžeš mít růží,
snížeš mít fialku,
ale počkej chvíli

a pojď do říše spánku.

Tam červený květen 
v tvé ruce se chvěje,
tam kde je zlý svět

si zdroj naděje.

Lucie Korvasová 6. D

Hádanka

Květina červená
roste mi v dlaních.
V ruce se schovává

nehledej ji na stráních.

Tuhletu květinu
potřebuješ nutně,
jedinou rostlinu
co ti neuvadne.

Teprve až poslední dech
z úst se ti vypustí
ve věčných snech
květina tě opustí.

Pochopils mou hádanku?
Co je tohle za kytku?

Je to život, co můžeš klít,
je to srdce, co právě přestalo bít.

Lucie Korvasová 6. D

Hurá prázdniny!
Tak prý jsi Jeníčku o prázdninách s dě-

dečkem sám, „ povídá učitelka po rozdá-
ní vysvědčení. „A nebojíš se?“ „Já ne, ale 
dědeček!“                                                  PI

Sloní chobot 
– inženýrské dílo

Pravým inženýrským dílem, jež by 
však člověk snad ani nesvedl, je sloní 
chobot. Skládá se ze čtyřiceti tisíc svalů, 
ale hlavním zázrakem na nich je skvělá 
zkoordinovanost celé soustavy.

NI
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Staroměstský den se těšil zájmu 
dětí i dospělých

Staroměstský den zahájil starosta Josef Baza-
la, programem provázel místostarosta Rado-
slav Malina.                                      Foto: MK
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Po třech letech se Staroměstský den 
opět uskutečnil v přírodním prostředí  
sportovního areálu Rybníček. Minulé dva 
ročníky totiž propršely a akce se přesunula 
do sálu SKC - sokolovny.

„Na Staroměstském dnu jsme rozdali 
dětem 40 pexes, 120 hlavolamů a 250 píšťa-
lek,“ řekla nám vedoucí městské knihovny 
Milada Rokytová. Děti si mohly zasoutěžit 
o pamlsky ve stánku Klubka, kluci a dívky 
si zaskákali na nafukovacím hradu u vcho-
du do areálu, velkému zájmu se těšila sku-
pina historického šermu Morrigan, SDH 
se prezentoval výstavou požární techniky 

a praktickým zásahem, šachový klub 
připravil simultánku a zahradní šachy, 
vystoupily děti z Orla, Sokola, Klubka, 
nechyběli šermíři, skauti, účastnila se 
Dolinečka a Staroměstská kapela, pre-
zentovaly se místní spolky.

„Bylo to velmi vydařené odpoledne, 
kterého se zúčastnilo více než 700 dětí 
a diváků. Poděkování zaslouží všichni 
organizátoři z kulturní komise města, 
účinkující i návštěvníci,“ sdělil starosta 
Josef Bazala.  

Milan Kubíček

Sokol připravil gymnastické cvičení s lavičkami. 
Foto: Milan Kubíček

Vedoucí Orla u svého stánku. 
Foto: Milan Kubíček

Staroměstského dne se zúčastnilo více než 700 diváků a účinkujících.
 Foto: MK

Břišní tance v podání tanečnic z Klubka. 
Foto: Milan Kubíček

Myslivci patří mezi nejaktivnější spolky v našem městě. 
Foto: Milan Kubíček

Bylo velké vedro, a tak Spolek přátel slivovice nabízel dospělých „vitamin 
S“ proti pocení. Na snímku zleva: Petr Štefka, Ladislav Prostředník a Jiří
Lahodný.                                                                                          Foto: MK
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Vyhlášení konkurzu na místo  ředitele/ředitelky Střediska 
volného času KLUBKO, Staré Město, příspěvkové organizace

Mažoretky z Klubka při vystoupení na Galerii 2011 v neděli 12. června 2011. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Rada města Staré Město vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
konkurz na funkci ředitele/ředitelky Střediska volného času KLUBKO, Staré Město, příspěvková organizace, U Školky 1406, 686 03 Staré Město

Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky a odborná kvalifikace
 v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
 v platném znění, 
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů, 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení)
• doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• podrobný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců) 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do  15.7.2011 na adresu: 
Městský úřad Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.

Obálku označte heslem KONKURZ.

      Josef Bazala , starosta města

Výstavní výbor  by chtěl tímto člán-
kem poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravách  a zdárném průběhu výstavy 
vín, která proběhla 14. května 2011 ve 
Společensko- kulturním centru ve Starém 
Městě.

Poděkování patří zejména všem vi-
nařům, kteří i přes neúrodu v roce 2010 
poskytli celkem 675 vzorků vín a mnozí 
z nich se navíc zúčastnili i degustace, kte-
rá proběhla 9. května. Vzhledem k tomu, 
že se sešel dostatečný počet degustátorů 
– dostavilo se jich celkem 61, mohly být 
téměř všechny komise po čtyřech, což je 
předpoklad k objektivnímu hodnocení 
předložených vzorků, i když jak již uvedl 
starosta Josef Bazala ve svém úvodním 
příspěvku v katalogu, ne vždy budou vi-
naři s ohodnocením spokojeni a v těchto 
případech je žádáme o pochopení.

Organizační výbor taktéž děkuje všem 
kamarádům a přátelům, kteří přišli na-
lévat na degustaci a dále pak pomáhali 
i s přípravou na výstavu vín. 

Poděkování patří taktéž i starostovi 
Josefu Bazalovi, za příspěvek do katalo-
gu a za účast při předání cen na výstavě 
a tajemníkovi Vladimíru Kučerovi, za 
zhotovení fotodokumentace z degustace 
i výstavy.

Velké poděkování patří všem sponzo-
rům, bez jejichž finančního i jiného při-
spění, by se výstava neobešla. 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA PODPORU 

VÝSTAVY VÍN VE 
STARÉM MĚSTĚ

Degustace 675 vzorků vín se uskutečnila 9. května ve velkém sále SKC 
- sokolovny ve Starém Městě.                            Foto: Vladimír Kučera

VODIS Olomouc s. r. o.
Spolek přátel slivovice o. s. Staré Město
KOVOSTEEL s. r. o. Staré Město
DORG trubní systémy s. r. o. Česká Ves
KOVOVÝROBA-HOFFMANN s. r. o. 
Ostrožská Nová Ves
FERROMORAVIA, s. r. o. Staré Město 
CGM CZECH a. s. Říčany
PaPP spol. s r. o. Uh. Hradiště
VHS Javorník – CZ s. r. o. 
VTP PELKA s. r. o. Staré Město
GG Archico a. s. Uherské Hradiště
CHEDO, spol. s. r. o. Uherské Hradiště
IZOLFA CZ s. r. o. St .Město
C. S. O. spol. s. r. o. Staré Město
BD SENSORS s. r. o. Buchlovice
ANTREG a. s.Vyškov 
AUTOBAZAR TIP-AUTO s. r. o. Popovice
JAKOS spol. s. r. o. Kudlovice
LÁTAL  s. r. o. Staré Město
DLAŽBA  s. r. o. St. Město
PROMONT Kněžpole s. r. o.

Ke sponzorům, kteří letošní výstavu podpořili patří :

SECURITY UH spol. s. r. o. Staré Město 
KOVOSA s. r. o. Staré Město
Stings Ing. Jaroslav Zemánek s. r. o.

Elektromontáže Wunderlich s. r. o. Boršice
IFEX-PRODUKT Zlechov s. r. o. 
TRIDIF s. r. o. St. Město 
CIMBRIA HEID ČR, 
s. r. o. Staré Město
DARSHAN s. r. o. St. Měs-
to
MAREL 
KAMO Staré Město ob-
chodní společnost s. r. o.
PARFUMERIR BETTY 
Staré Město
NODIS-MIP s. r. o. Buch-
lovice
Veltex JG s. r. o. Velehrad
INSTALA  Ivan Šimon Ja-
rošov

SLOVÁCKÁ STAVEBNÍ s. r. o
Jízdní kola Stanislav Číhal St. Město  s. r. o.
Nářadí a nástroje s. r. o. Uherské Hradiště
Nadace DKS 
NAPAJEDELSKÉ STAVBY s. r. o.

Výstavní výbor
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Světoznámí hokejisté hráli fotbal na Širůchu
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Hokejisté KHL, NHL, doplnění hráči z evropských týmů, se utkali s družstvem  fotbalových osob-
ností, které vedl Petr Švancara.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Utočí hokejisté a vzápětí vyrovnávají na 2:2. 
Foto: Milan Kubíček

Po delší době se opět zaplnil v so-
botu 11. června 2011 po 16 hodině 
sportovní areál na Širůchu, kde si 
dali dostaveníčko hokejisté z kanad-
sko-americké NHL a také česká dru-
žina z Kontinentální hokejové ligy, 
kde hrají týmy z Ruska, Lotyšska 
a Běloruska. Hokejisté přijeli proto, 
aby sehráli benefiční utkání s týmem
fotbalových osobností doplněným 
sponzory.

Výtěžek sportovního utkání, šek 
v hodnotě 50 tisíc korun, byl určen Do-
movu pro osoby se zdravotním postiže-
ním na Velehradě. V dražbě sportovní 
výstroje se navíc vybralo 675 tisíc korun 
a i tyto peníze poputují na dobročin-
né účely, především pro Nadaci Femi-
na. Nejcennější trofejí byl dres Atlanty 
Thrashers brankáře Ondřeje Pavelce,
který jeden z fandů získal za 150 tisíc.

Pro děti byly připraveny atrakce na sousedním hřišti. Stále živo bylo 
v okolí skákacích hradů, kde se vyřádili kluci i holky.              Foto: MK 

Na stadion Širůch byl pozván nejen 
hrdina nedávného hokejového mistrov-
ství světa brankář Ondřej Pavelec, ale 
i Petr Čajánek, slovenský reprezentant 

Pavol Demitra, Ja-
kub Voráček, Petr 
Vampola, Karel Ra-
chůnek, Ivan Ra-
chůnek, Tomáš Ra-
chůnek, Petr Průcha 
a další. 

Mistr extraligy 
z Třince Ladislav 
Kohn, jinak rodák 
z Uherského Hra-
diště, nastoupil v tý-
mu osobností, který 
vedl Petr Švancara 
a na hřišti mu se-
kundovali nejen 
Vít Valenta, Michal 
Kordula, Luděk Ze-
lenka, Michal Ka-

dlec, Tomáš Abrahám, ale i bavič Michal 
Suchánek, kterého při sportovním klání 
netaktně opustil kolega Richard Genzer. 
Přítomen byl také šprýmař Josef Alois Ná-

hlovský a další. Hlavním organizátorem 
byl Jakub Kovář.   

Počasí bylo jako na objednávku, při-
šlo více než dva tisíce diváků, bavili se 
nejen sportovní příznivci a milovníci 
fotbalu, ale i děti s rodiči na sousedním 
hřišti, kde se konal dětský den spojený 
s mnoha atrakcemi a soutěžemi.

Utkání hokejových a fotbalových 
hvězd začalo ve stylu parádiček Petra 
Švancary, který vsítil první dva góly, 
pak se hra vyrovnala a v závěru první-
ho poločasu byl stav 4:3 pro fotbalisty. 
Z výsledku se nakonec radovali všichni, 
protože utkání skončilo remízou 8:8. 
Jedničkou na hřišti byl Petr Švancara, 
který vsítil 4 branky, další přidali Kad-
lec, Kohn, Burda a Beníček. Za hokejisty 
se dvakrát trefil kapitán Karel Rachůnek,
po dvou gólech přidali Demitra a Juře-
na, úspěšný byl také Průcha a Zelenka.

Milan Kubíček

Na hrázce jsme viděli, a často i slyšeli, skalní příznivce 1. FC Slovácko. 
Foto: Milan Kubíček
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Hurá
na prázdniny

Na závěr školního roku byli chlapci a děvčata paní ředitelkou Vítězslavou Černou 
pasováni na školáky.                                                                                    Foto: KMŠ

Předškoláci na výletě v Buchlovicích.                                                          Foto: VČ

Tak, už je tu červen a prázdniny máme za dveřmi. 
Ani poslední školní měsíc jsme se rozhodně nenudili. 
Stihli jsme oslavit svátek všech dětí, pro chlapce a děv-
čata jsme připravili spoustu soutěží. 

Dále jsme se vydali na výlet. Sluníčko nám již od 
rána slibovalo krásné počasí a po nezbytných přípra-
vách jsme se s dětmi ocitli na Ranči v Kostelanech, 
kde nás přivítali kovbojové a kovbojky, kteří měli pro 
děti připravený zajímavý program. Děti si mohly vy-
zkoušet jízdu na koních, střílení z luku, podívaly se, 
jak vypadá westernové ježdění a na závěr ještě  viděly 

divadelní pohádku.  
Další cestu jsme podnikli do Buchlovic. Zúčastnili 

jsme se prohlídky zámku a poté jsme si udělali hezkou 
procházku po zámecké zahradě i k záchranné stanici, 
kde pečují o ohrožená zvířata.

Závěr školního roku patří především těm nejstarším 
dětem, s kterými se musíme, bohužel, rozloučit. Pro-
to právě „Svatojánská noc“ patřila hlavně jim. Nejdříve 
všechno začalo soutěžením na naší zahradě, pak se opé-
kaly špekáčky a děti si mohly zatančit na minidiskotéce. 
Po dovádění se ale předškoláci museli rozloučit se svými 
rodiči a čekala je noc v KMŠ, na kterou se všichni moc 
těšili! A protože hoši i dívky byli velmi stateční, tak na 
závěr školního roku byli paní ředitelkou „pasováni na 
školáky“.

Za celý kolektiv bychom všem dětem chtěli popřát 
krásné prázdniny a všem školákům úspěšný start v zá-
kladní škole.

KMŠ

Letadlo z Kunovic v areálu Kovosteelu Pozvánka na Mysliveckou noc

Při vjezdu do Starého Města ve směru od Brna můžeme spatřit letadlo  
L 610. Bylo k nám přivezeno z Kunovic 15. května 2011. Celkem bylo vyro-
beno šest kusů, jedno skončilo v USA, druhé v Leteckém muzeu v Olomou-
ci a naši staroměstskou šestsetdesítku může denně spatřit nejvíce projíždějí-
cích. Na výrobě letadla se podíleli i konstruktéři a mnoho techniků i dělníků 
ze Starého Města.                                                     Foto: Milan Kubíček
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Žáci uspěli na Mistrovství 
České republiky v softbalu
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TJ Jiskra Staré Město – Bánov 3:2 (2:2)
Již čtvrté vítězství v řadě zaznamenali fotbalisté Jiskry 22. května 2011, když 

v dramatickém utkání zvítězili nad Bánovem 3:2. Do konce 1. poločasu se hosté 
ujali dvakrát vedení brankami M. Dalajky (22) a A. Pavlíčka (29) za Jiskru srovnal 
M. Horák (26) a O. Hastík (44). O vítězství rozhodl  po pokutovém kopu J. Žajdlík, 
který vsítil třetí gól v 65. minutě.

Buchlovice - TJ Jiskra Staré Město 3:3 (2:2)
V neděli 29. května 2011 fotbalisty TJ Jiskra Staré Město dělilo od vítězství na 

hřišti v Buchlovicích jen 10 minut. V 80. minutě totiž srovnal na konečných 3:3 
domácí Z. Tomešek. Nejlepším hráčem Jiskry byl vyhlášen M. Grebeň, autor dvou 
branek, třetí gól přidal M. Kment.

TJ Jiskra Staré Město – Kněžpole B 0:3 (0:2)
V utkání Jiskry s týmem Kněžpole B byli sice mírným favoritem hosté, kteří fi-

gurovali na druhém místě tabulky okresní soutěže, ale věrní fandové Jiskry věřili 
v alespoň jednobodový zisk. Zázrak se však nekonal. Kněžpole B si odvezlo ze Sta-
rého Města tři body a vsítilo tři góly. Snad se diváci budou radovat někdy příště.

MK

Ve dnech 6. - 7. června 2011 se konal celostátní  
turnaj základních škol v softbalové lize. Turnaj
proběhl v areálu SK Krč Praha.

Základní školu Staré Město reprezentovalo 
družstvo deseti žáků ve složení Josef Blaha, Pavel 
Chybík, Michal Janeček, Milan Koželuha, Patrik 
Krokavec, Pavel Sadílek, Štěpán Stodůlka, Jan 
Ulrich, Jakub Vaculík a Tomáš Verbík. Koučem 
družstva byl pan Jan Verbík z Kunovic. Soutě-
žilo osm nejlepších škol z  České republiky - ZŠ 
Salmova Blansko, Gymnázium Ústavní Praha 8, 
ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod, ZŠ Emy Destinové
Praha 6, ZŠ Porubská Ostrava, Biskupské gymná-
zium České Budějovice, ZŠ Polabiny 1 Pardubice 
a ZŠ Staré Město. 

První den se nám ve skupině A nedařilo a pro-
hráli jsme všechny tři zápasy. Je možné, že se na 
výkonech podepsalo i brzké vstávání a dlouhá 
cesta vlakem. Druhý den jsme však měli větší 
štěstí. Po taktických pokynech, několika kratších 
trénincích a výborném vedení kouče Jana Verbí-
ka, jsme vítězně zdolali jak Pardubice, tak Prahu 
8. Těmito vítězstvími jsme skončili v turnaji na 
pěkném 5. místě. Za výborné umístění patří dík 

Žáci ZŠ Staré Město obsadili na turnaji v Praze pěkné 5. místo.                          Foto: IK

nejen našim hráčům, kteří se vypjali k úžasnému výkonu, ale i perfektnímu 
koučování pana Jana Verbíka. Všem, kteří se podíleli na tomto  pěkném výsled-
ku, patří velké poděkování. 

Vedoucí družstva Mgr. Eva Koňaříková

TJ Jiskra Staré Město
– Babice 9:2 (4:1)

V neděli 12. června 2011 se na Ryb-
níčku střílelo jako u Verdunu. Za deštivé-
ho počasí Jiskra deklasovala Babice, když 
hosté přijeli jen s devíti hráči. Střelecky 
se vyznamenal R. Abrhám, který vsítil 
hattrick (20., 73. a 80. minuta), dva góly 
zaznamenal J. Botek a P. Šobáň, po jedné 
brance přidali R. Hastík a M. Horák, kte-
rý byl také vyhlášen nejlepším staroměst-
ským hráčem. 

MK

Mařatice
– Jiskra St. Město 3:2 (1:2)

V posledním utkání okresní soutěže 
zajížděla Jiskra k derby utkání do Mařa-
tic, které byly v čele soutěže. Málem se 
konalo překvapení, když Jiskra vedla po 
prvním poločase 2:1. V závěru měly více 
štěstí Mařatice a dvěma góly otočily skó-
re zápasu. Za Jiskru skórovali O. Hastík 
a J. Botek. Mařatice postupují do vyšší 
soutěže, Jiskra skončila v první polovině 
tabulky na 7. místě.

MK

FOTBALISTÉ TJ JISKRA 
V OKRESNÍ SOUTĚŽI



30 Sport

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město   

KULTURISTA MARTIN CETKOVSKÝ NA VELKÉ CENĚ V BELGII
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Velmi dobře vykročil do nové se-
zony naturální kulturista Martin Cet-
kovský ze Starého Města. Jistě si na něj 
vzpomenete z příspěvků v našich no-
vinách v minulém roce, kdy jsme psali 
o jeho úspěšných startech na soutěžích 
a vzorné reprezentaci Starého Měs-
ta. V roce 2010 se umístil na 2. místě 

v České republice a získal bronzovou me-
daili za třetí místo v evropské soutěži.

Martin Cetkovský startoval 14. května 
2011 na mezinárodní Velké ceně v bel-
gickém Fosses – La Ville. Zde se setkal 
se závodníky z Belgie, Francie, Německa 
a Slovenska. Ve velké konkurenci získal 6. 
místo. „Čtrnáctihodinová cesta do Belgie 
byla hrozná, ale její absolvování stálo za 
to,“ sdělil spokojený kulturista po návratu 
do Starého Města.

O týden později, 21. května 2011, se 
konalo mezinárodní Mistrovství České re-
publiky v Třinci. O průběhu soutěže nám 
Martin Cetkovský řekl: „V Třinci proběhla 
obrovská sportovní bitva, protože zde star-
tovalo zatím největší množství závodníků. 
Moje výsledné 5. místo by se možná zdálo 
podle předešlého úspěchu jako neúspěch, 
ale myslím si, že je to úspěch. Jak kvalita 
soutěžících šla nahoru, tak forma byla po-
znamenána velmi náročným předešlým 
týdnem. Důležité je ovšem, že člověk zví-
tězí sám nad sebou a dokáže si sám poručit 
v sebekázni.“ 

Naturální kulturistika je velmi náročná. 
Málokdo z nás si totiž dokáže představit 
dodržovat až čtyřměsíční striktní dietu 

a do toho cvičit dvakrát denně. Pokud 
se chcete podívat na více fotografií nebo
se dozvědět další informace o tréninku 
a dietě, navštivte webové stránky www.
kulturistika.rychle snadno.cz       

Milan Kubíček     

Martin Cetkovský na soutěži.                 Foto: IC

„Dobrý kulturista musí zvítězit sám nad sebou 
a poručit si v sebekázni,“ říká Martin Cetkovský.

 Foto: IC

Tělocvičná jednota Sokol Staré Měs-
to je součástí České obce sokolské, kte-
rá bude v příštím roce slavit 150 let od 
svého založení. TJ Sokol Staré Město má 
175 členů, cvičíme ve čtyřech odděle-
ních, součástí je také úspěšný divadel-
ní odbor. Pro významné výročí Sokola 
s heslem 150 let v pohybu se chystá řada 
společenských a kulturních akcí a také 
hlavně cvičení na XV. všesokolském sle-
tu v Praze. Skladby pro všechny věkové 
kategorie jsou již připravené, doufejme, 
že na příští staroměstském dnu některé 
z nich předvedeme.

   Na letošním Staroměstském dnu 
Sokolové pro diváky připravili ukázky 
z našich cvičebních hodin předškolních 
dětí a nejmladšího žactva – gymnastika 
na lavičkách a gymnastický přeskok. Na 
soutěži sokolské všestrannosti v Uher-
ském Hradišti předvedli naši předško-
láci také atletické discipliny – skok do 
dálky, hod tenisovým míčkem a závod 
v běhu.

Naši soutěžící: 1. družstvo – Kristýn-
ka Hájková, Rozálka Zemánková, Jindra 
Húcký, 2. družstvo – Žanetka Pavlíková, 
Martin Jagoš, Filip Hájek. Soutěžícím i je-
jich rodičům za reprezentaci staroměst-
ského Sokola srdečně děkujeme.

P.S. Nejúspěšnější z našich závodníků: 
V hodnocení sportovní gymnastiky získa-
la Rozálka Zemánková 3. místo. V hodno-
cení lehké atletiky byla Kristýnka Hájková 
na 1. místě. Blahopřejeme!

Ing. Antonie Řádková

Stánek TJ Sokol na Staroměstském dnu na Rybníč-
ku. Ing. Antonie Řádková se pochlubila sokolským 
diplomem.                                 Foto: Milan Kubíček

Pomaturitní 
třídní setkání

Letos se poprvé konaly státní ma-
turity, chlapci a děvčata, kteří úspěšně 
složili zkoušku dospělosti, měli důvod 
k oslavě. Většina maturantů se pravi-
delně setkává i po letech, a jak jde čas, 
tak se mění i texty pozvánek.

Po deseti letech od maturity
Sejdeme se ve sklípku na sokolovně, 

nyní je tam krásná a sexy servírka.

Po dvaceti letech od maturity
Opět se sejdeme ve sklípku na soko-

lovně, točí tam znamenité plzeňské. 

Po třiceti letech od maturity
Sejdeme se na sokolovně, ve sklípku 

vaří i dietní jídla.

Po čtyřiceti letech od maturity
Sraz budeme mít opět na sokolovně, 

je tam bezbariérový přístup.

Po padesáti letech od maturity
Letos se sejdeme ve sklípku na soko-

lovně, tam jsme ještě nebyli.

Zaslala Michaela Holásková



31Spektrum Staroměstské noviny 6/11 Staroměstské noviny 6/11 31Lovy beze zbraní

Samec má na hlavě červenou čepičku, samice má 
pouze červený týl. Datel hnízdí jednou ročně, samice 
snáší 4 – 5 bílých vajec.         Foto: Vladimír Kučera
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Pestrobarevní ptáci z naší přírody
V dnešní fotoreportáži Ing.Vladi-

míra Kučery vás seznámíme s třemi 
krásnými ptáky, kteří se v malém počtu 
vyskytují v naší přírodě.

Ledňáček říční je průměrně 16,5 cm 
velký pták, velmi výrazně zbarvený 
s oranžovou spodinou a modrým hřbe-
tem, křídly a temenem. Hnízdí v no-
rách, které si hloubí ve strmých březích, 
v jedné snůšce bývá 5 - 7 světlých vajec. 
Ledňáček říční je silně ohrožený a tu-
díž i přísně chráněný druh.

Vlha pestrá je o něco větší než kos, 
dorůstá 27 – 29 cm, rozpětí křídel má 
35 - 40 cm. Jedná se o tažný druh, který 
zimuje na africkém kontinentu. Hníz-
dí především v hlinitých a pískových 
lomech, v České republice přitom mů-
žeme spatřit jen několik desítek párů. 
Hnízdní nory bývají až dva metry 
hluboké, vlha pestrá snáší 5 - 6 bílých 
vajec, na kterých sedí asi 20 dnů, a pak 
krmí mláďata 20 - 25 dnů.

Datel černý je největší evropský zá-
stupce čeledi datlovitých. Je dlouhý 45 
– 50 cm, rozpětí křídel má až 76 cm, 

Na nabírání potravy má datel dlouhý lepkavý ja-
zyk se zoubky na konci. Vzhledem k jeho plaché 
povaze je velmi obtížné ho spatřit. 

Foto: Vladimír Kučera

hmotnost 250 – 320 g. Od ostatních dat-
lovitých ptáků se liší tím, že létá přímo 
a ne ve vlnovkách jako třeba strakapoud. 

Hnízdí dutinu si vytesává až osm met-
rů nad zemí, v hlubokých lesích a čas-
to v buku.                       Milan Kubíček

Ledňáček se živí malými rybami, vodním hmyzem a obojživelníky. 
Foto: Vladimír Kučera

Vlha pestrá je naprosto nezaměnitelná. Má světle až tmavě hnědý hřbet, hnědo-
modrá křídla, modré břicho a prsa, tmavé končetiny, žluté od prsou černě ohraniče-
né hrdlo, černý zobák, světlé čelo a tmavé temeno a zátylek. Foto: Vladimír Kučera Neskutečně krásní „manželé Vlhovi“.                           Foto: Vladimír Kučera

Pro své krásné zbarvení je nazýván „létající drahokam.“ Vnější část křídel, 
hřbet, ocas a téměř celou hlavu má modrou, hruď a končetiny jsou jasně 
oranžové, zobák tmavý, skvrna pod ním a po stranách krku pak zbarvena 
bíle. Ledňáček má nápadně asi 4 cm dlouhý zašpičatělý zobák. Rozpětí křídel 
má 25 cm a dosahuje hmotnosti 40 – 45 g.                  Foto: Vladimír Kučera
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Anekdoty na poslední stranu

Dáreček za vysvědčení

Adélka dostala za vysvědčení nové 
jízdní kolo. 

Objede poprvé dům a volá:
„Tati, bez šlapání!“

Objede podruhé dům a volá:
„Mami, bez držení!“

Objede dům potřetí a volá:
„Babi, bez žubů….“

PI

Dolinečka III si připravila pořad Na dožatú. V Dolinečce III působí v současnosti nejstarší děti 
pod vedením manželů Balážových.                                                                   Foto: Milan Kubíček

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
21. července. Uzávěrka je již 11. července 
2011.
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Dětský folklorní soubor Dolinečka 
při Základní škole Staré Město, cim-
bálová muzika Bálešáci, cimbálová 
muzika základní umělecké školy, dív-
čí sborek Repetilky, učitelé a vedoucí 
souborů připravili pro širokou veřej-
nost pořad k 55. výročí založení Doli-
nečky s názvem Tak šel čas.

V pátek 27. května 2011 v 19 ho-
din se zcela zaplnil divadelní sál Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě a všichni přítomní se těšili z je-
dinečného dvouhodinového kultur-

ního zážitku. Po skončení pořadu všem 
přítomným poděkoval starosta Josef Ba-
zala a vyjádřil přesvědčení, že i nadále 
budou obětaví vedoucí souborů pracovat 
s dětmi a mládeží při zachování nádher-
ných slováckých tradic.

Atmosféru perfektně připraveného 
koncertu vám přiblížíme několika foto-
grafiemi a na stránkách našich novin při-
nášíme i další články a informace k této 
vydařené kulturní akci.

Milan Kubíček

Soubor Dolinečka I v pásmu Velikonoční pondělí. Do-
linečku I navštěvují děti školního věku, které pracují 
pod vedením Kateřiny Bazalové a Jarmily Vránové. 

Foto: Milan Kubíček 

Velmi se líbilo i další vystoupení Dolinečky II s ná-
zvem Májový deštíček. Dolinečku II vedou manželé 
Alena a Vlastimil Chlupovi společně s Alenou Plu-
hařovou.                                      Foto: Milan Kubíček

Tak šel čas DolinečkyTak šel čas Dolinečky


