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Staroměstský den a oslava Dne dětí 
se uskuteční v neděli 5. června 2011

odpoledne na Rybníčku

Děvčata ze souboru Dolina při vystoupení na Staroměstském dnu v roce 2009. 
Foto: Milan Kubíček

V neděli 5. června 2011 od 14 hodin 
se uskuteční na hřišti ve sportovním 
areálu Rybníček v pořadí již pátý Sta-
roměstský den. Připravili jsme pro Vás 
setkání zástupců spolků a organizací, 
kteří se budou na Staroměstském dnu 
prezentovat ve svých stáncích, nebudou 

chybět atrakce pro děti, kulturní a spor-
tovní program.

Vstup na akci je ZDARMA. V přípa-
dě nepříznivého počasí se Staroměstský 
den uskuteční v prostorách Společensko 
- kulturního centra ve Starém Městě. 
Určitě přijďte!                   Milan Kubíček

V PROGRAMU
VYSTOUPÍ

• Myslivci, rybáři, zahrádkáři, 
základní organizace Svazu posti-
žených civilizačními chorobami 
a místní organizace Svazu tělesně 
postižených, Junák – svaz skautů, 
Orel, Sokol, Sbor dobrovolných ha-
sičů, Klubko – středisko volného 
času dětí, Morrigan – skupina histo-
rického šermu, Spolek přátel slivo-
vice, šachový klub, mladí fotbalisté, 
volejbalisté, Dolinečka a další.

• Městští policisté dětem před-
vedou ukázku svého vybavení.

• Společnost KOVOSTEEL 
představí historické zbraně a tech-
niku.

• Soutěže pro děti, budou sladké 
odměny.

• Sbor dobrovolných hasičů 
předvede ukázku požárního útoku 
a vystaví techniku.

• Ukázka parkurového ježdění.
• Historický tábor se střelbou 

z luku.
• Skákací hrad pro malé děti.
• Střelba na terč ze vzduchovek.
• Šachový zápas na velké šachov-

nici a turnaj v bleskovém šachu.

• Oslava Dne dětí v rámci Sta-
roměstského dne. Hry, dílničky, vy-
stoupení kroužků Střediska volného 
času Klubko, Čtyřlístku a dalších.

• Občerstvení všeho druhu za-
jištěno.

Kulturní komise Rady města
Staré Město

Koncert základní umělecké školy
Koncert základní umě-

lecké školy, pobočka Sta-
ré Město, se uskutečnil po 
uzávěrce novin ve čtvrtek 
19. května 2011 v 18 hodin 
v SKC - sokolovně ve Sta-
rém Městě.

V příštím vydání přine-
seme našim čtenářům foto-
reportáž.

MK
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Velikonoční jarmark v režii Staroměšťanů

Velikonoční verbuňk tančí šohajíčci z Dolinečky. Foto: MK

Dolinečka se velmi líbila divákům. Foto: Milan Kubíček
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Na pódiu vystoupily folklorní soubory Pentla z Boršic, Li-
pečka z Jankovic, Drmolice z Polešovic, Střešnička z Jalubí, 
nechyběli Ženáči a ženský pěvecký sbor z Nedakonic, Pěvecké 
sbory Tupešané a Tupeské parádnice z Tupes, Cimbálová muzi-
ka Stanislava Gabriela z Babic a Staré Město reprezentovala Do-
lina s Dolinečkou a cimbálová muzika Bálešáci. Ve stánku mik-
roregionu zajistili nezbytné občerstvení místostarosta Radoslav 
Malina a Ing. Alena Pluhařová, přijel se podívat starosta Josef 
Bazala, za pěkného a slunečného počasí bylo k vidění mnoho 
lidí ze Starého Města, kteří přišli prožít velikonoční dopoledne 
do města za Moravou. 

Milan Kubíček 

Šlahačka Dolinečky proběhla na pódiu již o velikonoční neděli. Foto: MK

V Uherském Hradišti na Masarykově náměstí byl středem zájmu široké veřejnosti tradiční Veli-
konoční jarmark, který se uskutečnil v neděli 24. dubna 2011. Všichni návštěvníci se mohli zapo-
slouchat do pestrého programu, který připravily obce mikroregionu Staroměstsko. 

Tančí a zpívá Dolina. Jako vždy perfektní a profesionální. Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27. 4. 2011

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

I. schválila
1.1  ukončení pronájmu bytové jed-
notky č. 105 v domě s pečovatelskou 
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Ludmile Doleželové, 
bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 
2015, dohodou k 30. 4. 2011. 
1.2 ukončení pronájmu nebytových 
prostor v dětském zdravotním středis-
ku, Za Mlýnem 2048 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
MUDr. Jaroslavě Gabrielové, bytem 
Uh. Hradiště, Kollárova 404, dohodou 
k 31. 8. 2011. 
1.3  ukončení pronájmu částí pozem-
ku p. č. 340/130 orná půda o celkové 
výměře 405 m2 v lokalitě ul. Tovární ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti Mikona Auto, 
s. r. o., Zlín-Louky, třída Tomáše Bati 
372, dohodou k 30. 4. 2011. 
1.4   pronájem části pozemku p. č. 
4551/5 ost. plocha o výměře 10 m2, 
který se nachází před nemovitostí  
č. p. 1911 – Bistro Korádo, ul. Hradišť-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Radislavu Uher-
kovi, bytem Včelary 418, na dobu urči-
tou od 15. 5. 2011 do 30. 9. 2011 a ná-

jemné ve výši 2,00 Kč/m2 a den v období 
květen – srpen a ve výši 1,00 Kč/m2 a den 
v ostatní měsíce, za účelem venkovního 
posezení pro hosty bistra Korádo.  
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty.  
1.5  pronájem části pozemku p. č. 4549/1 
ost. plocha o výměře 12 m2, který se na-
chází před nemovitostí č. p. 106 – re-
staurace PAPÍNO, ul. náměstí Hrdinů ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Janě Havalové, bytem Staré 
Město, Sochorcova 803, na dobu určitou 
od 1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 a nájemné ve 
výši 2,00 Kč/m2 a den v období květen – 
srpen a ve výši 1,00 Kč/m2 a den v ostatní 
měsíce, za účelem venkovního posezení 
pro hosty restaurace PAPÍNO a umístění 
zmrzlinové stroje.  
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty.  
1.6  pronájem části pozemku p. č. 340/
134 ost. plocha o výměře 96 m2 v lokali-
tě ul. Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu JUDr. Jiří-
mu Půčkovi, bytem Staré Město, Sadová 
1822, na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 1,00 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření 
zahrady.
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty.
1.7  nájem lávky pro pěší, která je součás-
tí mostního objektu v km 2,847 trati Ku-

novice – Staré Město, inventární číslo 
IC5000238076 na pozemku p. č. 5206/1 
ost. plocha, dráha ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, a je ve 
vlastnictví Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, na dobu neu-
rčitou a nájemné ve výši 10.000 Kč/rok.
Nájem je osvobozen od daně z přidané 
hodnoty. 
1.19  smlouvu o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadá-
vání a o zmocnění centrálního zadava-
tele mezi městem Staré Město a pově-
řujícími zadavateli (MŠ Komenského, 
MŠ Rastislavova, KMŠ Za Radnicí, ZŠ 
Komenského, SVČ Klubko a SKC) na 
centralizované zadání veřejné zakázky 
na sdružené služby – dodávka zemního 
plynu v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách č. 137/2006 Sb. v plat-
ném znění. 
 V souladu s ustanovením § 151 zákona 
O veřejných zakázkách bude centrál-
ní zadavatel při zadání veřejné zakáz-
ky zastoupen společností eCENTRE,  
a. s., IČ 27149862, se sídlem Jankovco-
va 1518/2, 170 00  Praha 7.
2.1  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci Bezbariérový chodník 
na ulici Velkomoravské ve Starém Měs-
tě. Rada města určila do soutěže vyzvat 
tyto uchazeče: JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, 
Kartusek - Ekostav, s. r. o., Staré Měs-
to, Stavaktiv, s. r. o., Staré Město, SVS 
– Correct, spol. s r. o., Bílovice, Tufír, 
spol. s r. o., Kunovice.
2.2  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služby 
na akci Revitalizace významné sídelní 
zeleně. Rada města určila do soutě-
že vyzvat tyto uchazeče: FLORSTYL,  
s. r. o., Uh. Hradiště, GARDEN Mo-
ravia, Spytihněv, Jana Jandásková 
– TONJA, Uh. Hradiště, Floart, s. r. o., 
Uh. Hradiště, GARDEN, Ing. Ladislava 
Nagyová, Staré Město.
2.3  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci Bezbariérový chodník Staré Město 
náměstí Hrdinů – severní strana, Úpra-
va veřejných ploch na náměstí Hrdinů 
při komunikaci I/55 – sever z důvodu 
změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla. 
2.4  dokumentaci pro stavební povo-
lení na akci Místní komunikace ulice 
Sportovní Staré Město. 
2.5  dokumentaci pro stavební povole-
ní na akci Parkoviště Za Radnicí Staré 
Město, 1. část.

Během měsíce května pracovníci firmy STAVAKTIV s. r. o. Ing. Lubomíra Hučíka dokončovali stavební práce na
severní straně náměstí Hrdinů. Občanům bude sloužit bezbariérový chodník, upraví se veřejné plochy, přibude 
parkoviště, veřejné osvětlení a městský mobiliář. Stavební práce byly podpořeny ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury z programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s ome-
zenou schopností pohybu a orientace.                                                                                       Foto: Milan Kubíček
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3.1  příspěvek neziskové organi-
zaci Naděje o. s., K Brance 11/19e,  
Praha 5 na provoz  Domu pokojného 
stáří v Nedašově pro rok 2011 ve výši 
3.000 Kč.
5.3 nabídku Komerční banky, a. s. na 
poskytnutí úvěru k dofinancování pře-
vodu 100 % obchodního podílu Zlín-
ského kraje ve společnosti Školní hos-
podářství, s. r. o. na město Staré Město.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.14   schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře cca 87 m2 v lokalitě ul. Michal-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Miroslavu Omel-
kovi, bytem Staré Město, nám. Hrdinů 
5, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku.
5.2 schválit rozpočtové opatření  
č. 3/2011.
5.3  přijmout úvěr od Komerční ban-
ky, a. s. k dofinancování převodu 100 %
obchodního podílu Zlínského kraje ve 
společnosti Školní hospodářství, s. r. o. 
na město Staré Město.
6.2   schválit odkoupení 100% obchod-
ního podílu ve společnosti Školní hos-
podářství, s. r. o. od Zlínského kraje za 
cenu 15 mil. Kč.

III. neschválila
1.8   žádost manželů pana Bc. Libora 
Stehlíka, bytem Bojkovice, Bezručova 
čtvrť 868 a paní Lucie Stehlíkové, by-
tem Uh. Hradiště, Dlouhá 303 o převod 
majetku – prodej části pozemku p. č.  
196/2 ostat. pl.  o výměře cca 30 m2 

v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem dorovnání parcely – rozšíření zahra-
dy z důvodu malého množství veřejných 
ploch za sousedním bytovým domem.
1.13   žádost pana Mgr. Milana Hampala, 
bytem Buchlovice, Újezda 624, o převod 
majetku – prodej pozemku p. č. 7089 
orná půda o výměře 67.774 m2 v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem země-
dělské činnosti – výsadba ovocného sadu, 
z důvodu současného využití pozemku 
pro zemědělské účely.
1.17   žádost společnosti VÁCLAV HRA-
BEC, s. r. o., Uherské Hradiště, J. E. Pur-
kyně 365 o snížení nájemného z nebyto-
vých prostor restaurace Victoria včetně 
zázemí a nájemného za movité věci.

IV. vzala na vědomí
1.15   žádost pana RSDr. Zdeňka Uher-
ka, bytem Uh. Hradiště-Mařatice, Ko-
pánky 1540, paní Zdeňky Uherkové, 
bytem Uh. Hradiště-Mařatice, Kopánky 
1540 a manželů pana Pavla Čably a pa-
ní Boženy Čablové, společně bytem Uh. 
Hradiště-Mařatice, Jižní 922 na zřízení 
věcného břemene na uložení inženýr-
ských sítí pro obchodní zónu v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na jejich pozemcích 
p. č. 6068/87 orná půda, p. č. 6068/92 
orná půda a p. č. 6068/103 orná půda 
o celkové výměře věcného břemene 
913 m2.
1.16  žádost manželů pana RSDr. Zdeň-
ka Uherka a paní Zdeňky Uherkové, 
společně bytem Uh. Hradiště-Mařa-
tice, Kopánky 1540 o převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 4500/31 ostat. 
pl./ostat. komunikace o výměře 79 m2 
a pozemku p. č.  6068/191 orná půda 
o výměře 945 m2, vše v lokalitě ul. Vý-
chodní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem zajiš-
tění kvalitního přístupu k čerpací sta-
nici Shell – výsadba a údržba zeleně. 
1.18   zprávu o problematice výsadeb 
veřejné zeleně v okolí bytových domů 
na území města.
5.1 hospodaření města k 31. 3. 2011.
6.2   zprávu o dopadech nákupu 100% 
obchodního podílu ve společnosti Škol-
ní hospodářství, s. r. o. zpracovanou 
Znaleckým a oceňovacím ústavem,  
s. r. o., Prostějov.

V sobotu 30. dubna 2011 byla zahájena plavební sezona na Baťově kanálu. Přístaviště ve Starém Městě je v sou-
časnosti v rekonstrukci, na místě jsme viděli kotvící lodě Zlín, Pálava, Rochus a další.    Foto: Milan Kubíček

Nejdelší štafetový běh světa World Harmony Run – Světový běh harmonie dorazil v úterý 17. května v 8:40 hod. 
do Starého Města. Účastníky běhu, které doplnili žáci staroměstské školy, přivítali před radnicí starosta Josef 
Bazala a místostarosta Radoslav Malina. Posláním tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posilovat atmosféru 
přátelství, vzájemné spolupráce a harmonie mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a národností. 

Foto: Milan Kubíček
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V. odvolala
6.1   členku sociální komise Ing. Marju 
Valovou na návrh Místního sdružení 
ODS Staré Město.

VI. jmenovala
2.1   komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek, která provede i otevírání 
obálek na akci  Bezbariérový chodník 
na ulici Velkomoravské ve Starém Měs-
tě ve složení: členové – Josef Bazala, Bc. 
Robert Staufčík, Ing. Jaroslav Kunčík, 
Ing. Markéta Hrušková, Jiří Obdržálek, 
náhradníci – Radoslav Malina, Martin 
Rachůnek, Ing. Josef Pavliš, Ing. Vladi-
mír Kučera, Ing. Jan Němec.
2.2   komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek, která provede i otevírání 
obálek na akci Revitalizace význam-
né sídelní zeleně ve složení: členové 
– Radoslav Malina, Miroslav Horký, 
Ing. Alena Pluhařová, Ing. Jan Ně-
mec, Ing. Marek Pochylý, náhradníci 
– Josef Bazala, Mgr. Martin Zábranský, 
Ing. Markéta Hrušková, Martin Rachů-
nek, Ing. Pavel Pluhař.
6.1  členkou sociální komise paní Pavlí-
nu Hájkovou na návrh Místního sdru-
žení ODS Staré Město.

VII. zřídila
6.2   pracovní skupinu pro přípra-
vu převzetí 100% obchodního podílu 
ve společnosti Školní hospodářství,  
s. r. o. ve složení: Josef Bazala, 
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Pavel Plu-
hař, Ing. Václav Talák, Ing. Vladimír 
Kučera.

VIII. zabývala se

6.3   na základě připomínky členky 
zastupitelstva města paní Bc. Martiny 
Stavjaňové obsahovou stránkou Staro-
městských novin a konstatovala, že nemá 
žádných námitek k obsahu novin.

IX. uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor v dět-
ském zdravotním středisku ve Starém 
Městě, Za Mlýnem 2048, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.
1.3   zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem částí pozemku p. č. 
340/130 orná půda v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.9   zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č.  6073/32 orná půda, části 
pozemku p. č. 6073/34 orná půda a čás-
ti pozemku p. č. 6073/219 orná půda 
o celkové výměře cca 300 m2 v lokalitě 
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.   
1.10  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č.  6073/34 orná půda, 
části pozemku p. č. 6073/44 ostat. pl., 
části pozemku p. č. 6073/45 orná půda 
a části pozemku p. č. 6073/219 orná 
půda o celkové výměře cca 450 m2 v lo-
kalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
1.11   zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č.  6073/44 ostat. pl. a čás-
ti pozemku 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.   
1.12   zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 4500/10 orná půda o výmě-
ře 303 m2 a části pozemku p. č.  4500/11 
orná půda o výměře 2.019 m2, vše v lo-
kalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.     

1.15  ve spolupráci s odborem investic 
zpracovat zprávu o postupu výstavby 
inženýrských sítí, místní komunikace 
a o majetkovém vyrovnání s vlastníky 
pozemků v lokalitě Louky, ul. Východ-
ní.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Staré Město lze nazvat městem autosalonů. I když u nás žije pouze  6.900 obyvatel, zájemce o nový vůz si zde 
může zakoupit osobní automobil značky Škoda, KIA, Volkswagen, Audi, Fiat i Chevrolet. Foto: Milan Kubíček

Ve středu 4. května 2011 přišly do městské knihovny, která se proměnila v Písmenkové království, děti z prvních 
tříd, aby všem přítomným ukázaly, jak pěkně umí číst. Na snímku třídní učitelka 1. A Mgr. Renata Zacharová 
se svými žáky. Vše sleduje král Knihoslav (Radoslav Malina) a asistentka Bc. Hana Doležalová. 

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

I. schválila
1.  nejvhodnější nabídku na akci „Mo-
dernizace tříd ZŠ“. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč KDZ, spol. s r. o., 
Razov 1256, 763 12 Vizovice.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 8. zasedání Rady města 
Staré Město, konaného 

dne 28. 3. 2011

U S N E S E N Í

BLAHOPŘÁNÍ 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

„Roky plynou jako voda a není 
cesty zpět. Je tu 60 let.“ Toto byly dvě 
věty, které měl na pozvánce k oslavě 
životního jubilea napsány místosta-
rosta Radoslav Malina. V pátek 13. 
května 2011 přišlo do SKC – soko-
lovny několik desítek přátel, spolu-
pracovníků a rodinných příslušníků, 
aby při skleničce dobrého vína za-
vzpomínali na všechna krásně pro-
žitá léta jubilanta.

Připojujeme se k velké řadě gra-
tulantů a Radoslavu Malinovi přeje-
me do dalších let především zdraví, 
štěstí, spokojenost a mnoho radosti 
ze svých vnuček Adélky a Terezky.

Milan Kubíček

Uctili jsme památku obětí 
II. světové války

Pietnímu aktu, který se uskutečnil 
v pátek 29. dubna v 17 hodin u památ-
níku v Hradišťské ulici, předcházelo 
položení květin k dalším pomníkům 
v prostoru Starého Města a k pamět-
ní desce na sokolovně. Na ukončení 
vzpomínkové slavnosti odjela delegace 
představitelů města a dalších účastníků 
k památníku pěti rukojmí v polní trati 
na Potmělúčce.

   S hlavním proslovem vystoupil 
starosta Josef Bazala, potom promluvil 

a na oběti II. světové války zavzpo-
mínal prof. Jan Slováček, předseda 
základní organizace Českého svazu 
bojovníků za svobodu. Čestnou stráž 
u památníku drželi naši skauti, báseň 
zarecitovala žákyně základní školy. 
Na vzpomínkovou slavnost se dosta-
vili i rodiče s dětmi již čtvrté generace 
od památného května roku 1945. Dů-
stojný pietní akt jsme ukončili státní 
hymnou České republiky.

Milan Kubíček

Radoslav Malina se svými nejbližšími.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Čtyři generace účastníků z našeho města.                                                                          Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala (vpravo) a místostarosta Ra-
doslav Malina položili u památníku v Hradišťské 
ulici kytici karafiátů.               Foto: Milan Kubíček
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V pátek 6. května 2011 se uskuteč-
nilo v obřadní síni staroměstské rad-
nice letošní druhé Vítání občánků do 
života. 

Celkem jsme přivítali 17 dětí, sedm 
chlapců a deset dívek, ve dvou skupi-
nách. První batolata přijela na měst-
ský úřad v doprovodu rodičů a dalších 
rodinných příslušníků v 13 hodin. 
V úvodní skupině jsme napočítali 
pouze dva chlapce a sedm děvčátek. 
Zatímco v druhé skupině, která měla 
slavnost v 13:30 h., byl poměr pohla-
ví opačný, viděli jsme pět kluků a tři 
holčičky.

K rodičům, několika prarodičům 
i dalším členům doprovodu promluvil 
místostarosta Radoslav Malina, obřad 
uváděla matrikářka Jana Nosková, na 
varhany zahrála Ing. Alena Pluhařová 
a s krátkým hudebním pásmem vy-
stoupily děti z Křesťanské mateřské 
školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jit-
kou Minářovou.  

Rodiče dětí převzali po skončení ob-
řadu Vítání občánků hotovost ve výši 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OPĚT S PŘEVAHOU DĚVČAT 

Na snímku zleva děti: Veronika Černá, Jan Denis Ali, Izabela Rain Sullivan, Ka-
rolína Fikesová, Šárka Omelková.                                                             Foto: MK

3000 Kč odsouhlasených Radou města 
Staré Město jako finanční příspěvek při
narození dítěte. Navíc každá maminka 
obdržela kytičku a dítě malý dárek, který 
jim i po letech bude připomínat tuto mi-
lou událost. Maminky a tatínci se pode-
psali do Pamětní knihy města, fotografie

Na snímku zleva děti: Zuzana Kalinová, Marek Bednařík, Anna Gieslová, Alice 
Kordová.                                                                                      Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Anděla Novotná, Denisa Vlčková, Petr Kalisz, Tomáš Ada-
mík, Šimon Ryba.                                                                        Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Petr Bukvald, Adéla Blahová, Martin Říha. 
Foto: MK 

všech dětiček pravidelně zveřejňujeme 
ve Staroměstských novinách, na inter-
netových stránkách města a snímky 
z obřadní síně jsou součástí fotokroni-
ky našeho města za rok 2011.

Milan Kubíček

Na snímku matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slavnostním obřadu. 
Foto: MK



8 Farní sloupek

Z naší farnosti

Děti z Křesťanské mateřské školy z ulice Za Radnicí při vystoupení ke Dni ma-
tek, které se uskutečnilo 14. května 2011 v SKC - sokolovně.

Foto: MK

 Staroměstské noviny 6/11 Staroměstské noviny 6/11

Čtvrtek 2. 6. 2011 - Slavnost Nanebevstoupení Krista
završuje událost kříže a vzkříšení, viditelným tělem se nadále stá-
vá Kristova Církev, které přislíbil poslat svou pomoc, Božího Du-
cha. Ve farnosti začíná devítidenní modlitební novéna k seslání 
Ducha svatého. Mše svatá ráno v 6:30 hodin (a také ve středu 
1. 6. v předvečer slavnosti v 18:00 hodin).

Sobota 4. 6. 2011 -  Pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehrad s prosbou 
za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Ve velehrad-
ské bazilice od 16 hodin probíhají modlitby růžence a adorace, 
v 18 hodin bude sloužena mše sv. otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem na úmysl, aby rodiny dokázaly odolávat stále vět-
šímu tlaku na opouštění křesťanského života, byly soudržné, při-
jímaly všechny děti s láskou a podporovaly je, uslyší-li Boží po-
zvání k duchovnímu životu. Na závěr mše svaté otec arcibiskup 
předá Dekrety o absolvování kurzu pastoračních pomocníků, 
který proběhl v našem děkanátu. 
Na tuto pouť jsou zvány srdečně rodiny s menšími dětmi, pro 
které bude od 16 hodin  připraven zábavný program v prostorách 
Stojanova gymnázia.

Sobota 11. 6. 2011 v 10:30 hod. - Primice P. Vojtěcha Drah. Dvouletého 
v Boršicích u Buchlovic.
Tato farnost bude prožívat tuto sobotu významnou slavnost - 
primiční mši svého rodáka P. Vojtěcha Drahomíra Dvouletého, 
člena kapucínského řádu, inspirovaného životem sv. Františka 
z Assisi. Už podruhé slaví tato farnost v Boršicích primiční mši 
svatou synů rodiny Dvouletých, poprvé se farníci radovali na pri-
mici staršího syna P. Miroslava Dvouletého, nyní z primice jeho 
mladšího bratra. I staroměstští  farníci na této slavnosti jistě ne-
budou chybět a budou si přát, aby i z našeho města vzešlo nové 
kněžské a řeholní povolání.

12. 6. 2011 - Slavnost Seslání Ducha svatého (svátek zrození církve) 
Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna 
vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mlu-
vil ústy proroků.
Duchovní obsah slavnosti není lehké si představit a zprostředko-
vat. Duch sv. působí stále pro každého z nás, jako vzduch, světlo, 
aby prozářil láskou naše jednání a dal nám jiskru inspirace k po-
vznesení nad pudové a sobecké stránky naší bytosti. Má mnoho 
podob, ale vždy vede k dobru, kráse, pokoji. Má podobu dob-
rého nápadu, zahlédnutí správného a dobrého řešení životních 
kroků. 
Bez Ducha sv. je nám Bůh daleko, Kristus minulostí, radostná 
zvěst o naší spáse (evangelium) mrtvou knihou, autorita pano-
váním, misie propagandou, bohoslužby nesrozumitelným ritu-
álem, křesťanská morálka jen omezováním svobody předpisy 
a povinnostmi.
S Duchem sv. je náš svět a celý vesmír přetvářen v Boží králov-
ství, Vzkříšený Kristus žije v nás, evangelium je životem v lásce, 
autorita je službou ke svobodě, misie jsou zážitkem Letnic, bo-
hoslužby prožíváním společenství v Bohu, lidské jednání odráží 
Boží řád a dobro.
Nechme se vést Duchem svatým!

Bohoslužby o Svatodušních svátcích v kostele sv. Michaela archanděla:
Sobota 11. 6. v 18 hodin mše svatá vigilie - po ní následuje noční 
bdění. Kostel bude všem otevřen pro soukromé modlitby během 
nočního bdění až do půlnoci. V modlitbách se budou střídat 
společenství farnosti (seniorů, františkánských terciářů, curssi-
listů, otců, matek, mládeže). Každý návštěvník se může zapojit 

do modliteb této noci.
Neděle 12. 6. 2011 v 7:00 hodin mše svatá
   v 9:00 hodin mše svatá (obětována za živé 

a zemřelé Antoníny a Antonie). 
Při mši svaté se zpívají překrásné starobylé hymny -  Přijď,  
Tvůrce, Duchu svatý,  k nám nebo sekvence Přijď ó Duchu 
přesvatý, vyjadřující dary, po kterých lidstvo touží a které jsou 
nám Duchem svatým zprostředkovány. 
Svatodušní nedělí se završuje padesátidenní velikonoční 
doba. 

Svátek Těla a Krve Páně a 1. svaté přijímání staroměstských dětí
23. 6. 2011 na tento čtvrtek připadá Slavnost Těla a Krve 
Páně. Oslavíme ji  mší svatou v 18 hodin
Budeme slavit i následující neděli:
26. 6. 2011 v 8 hodin mše svatá. Při ní přistoupí 23 dětí 
 z 3. tříd k 1. svatému přijímání.
Po mši sv. následuje slavnostní průvod Božího těla s dopro-
vodem hudby, krojovaných, dětí a farníků k venkovním oltá-
říkům v ulicích města, kde bude projevena úcta k Tělu a Krvi 
Kristově a požehnáni přítomní. 

Jen poznámka: Například v německy mluvících zemích jsou 
státními svátky svátek Nanebevstoupení Páně, Svatodušní pon-
dělí i svátek Božího Těla. 

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. středa  Uh. Hradiště M  Cikáni jdou do nebe 17.00 150,-
 1. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-
 2. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

 3. pátek  Uh. Hradiště  Bůh masakru 19.00 200,-/180,-
 4. sobota  Uh. Hradiště L  Hráči 19.00 200,-/180,-
 5. neděle  Uh. Hradiště H  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

 8. středa  Uh. Hradiště O  Cikáni jdou do nebe 17.00 150,-
 9. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Hráči 19.00 200,-/180,-
10. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
10.00 60,-

11. sobota  Uh. Hradiště G  Hráči 19.00 200,-/180,-

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

10.00 60,-

14. úterý  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 8.30 a 10.30 50,-
15. středa  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 8.30 a 10.30 50,-
16. čtvrtek  Uh. Hradiště X  39 stupňů 19.00 200,-/180,-
17. pátek  Uh. Hradiště  Dům Bernardy Alby

veřejná generální zkouška
10.00 50,-

17. pátek  Luhačovice zájezd  Rychlé šípy 19.30 ------
18. sobota  Uh. Hradiště P  Dům Bernardy Alby

premiéra
19.00 250,-/230,-

19. neděle  Uh. Hradiště F  Hráči 19.00 200,-/180,-

20. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Dům Bernardy Alby 10.00 100-
20. pondělí  Uh. Hradiště Y  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

21. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Dům Bernardy Alby 10.00 100,-
22. středa  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
23. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

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

CELOŽIVOTNÍ MOTTO JANA WERICHA

„Ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic – dokaváde 
se dokážu smát, mám víc.“

DOLINEČKA  OSLAVÍ 55 LET

Jste srdečně zváni na výroční kon-
cert folklorního souboru Dolinečka, 
který letos slaví 55. výročí od svého 
založení. Koncert se uskuteční v SKC – 
sokolovně ve Starém Městě v pátek 27. 
května v 19 hod. Podrobné informace 
naleznete na straně 23.

Milan Kubíček

Dolinečka to je takové naše staro-
městské sluníčko. 

Ilustrační kresba: Jindra Pelková

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO
 TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO 

VERBUŇKU

V sobotu 28. května od 20 hodin se 
uskuteční v divadelním sále Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Městě 
soutěž o nejlepšího tanečníka slovác-
kého verbuňku. V programu vystoupí 
tanečníci, vítězové regionálních kol  
z posledních 20 let. Po skončení pro-
gramu bude beseda s cimbálovou mu-
zikou. Jste srdečně zváni.

MK

V roce 2010 byl nejlepší Martin Baláž, letos bude 
v soutěži chybět. Na druhém místě se loni umístil 
Aleš Rada z Doliny (na snímku). 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

pátek 27. května
DOLINEČKA – premiéra
Koncert všech skupin dětí folklorního souboru Dolinečka 
k 55. výročí založení.
Začátek v 19:00 hod.

sobota 28. května
VERBÍŘI
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. 
V programu vystoupí regionální vítězové z období 1990 - 2010, po 
skončení soutěže beseda u cimbálu.
Začátek v 20:00 hod.

neděle 5. června
Staroměstský den
V případě nepříznivého počasí se přesunou kulturní vystoupení 
z hřiště na Rybníčku do sálů SKC - sokolovny.
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VELIKONOČNÍ BAZAR
V SKC - SOKOLOVNĚ 

Folklorní soubor Dolinečka II vystoupil s pěkným velikonočním pásmem.                                                                                             
                                                                                      Foto: Milan Kubíček

O velikonoční neděli 24. dubna 2011 v 15 hodin byl 
uspořádán v rámci zábavně-charitativního odpoledne 
Velikonoční bazar v SKC - sokolovně ve Starém Městě.

Akci zorganizoval Robert Bellan, na pódiu divadelní-
ho sálu se shromáždilo hodně darů, které byly postupně 
vydraženy a prodány herci Slováckého divadla přítom-
ným divákům. Vybrané peníze 7.640 Kč byly zaslány na 
sbírkové konto „Pomozte dětem“. Všem dárcům i účast-
níkům bazaru děkujeme!

Milan Kubíček

Na Velikonoční bazar přišlo mnoho lidí, zahrála cimbálová muzika Bá-
lešáci, zazpíval dívčí sborek Repetilky.                     Foto: Milan Kubíček

O ceně obrázku malíře Miroslava Maliny se dlouho licitovalo, nakonec 
byl vydražen za 1050 Kč.                                           Foto: Milan Kubíček

V kulturním programu ke Dni matek v neděli 14. května 2011 vystoupily 
malé čarodějničky z Orla a jejich společné dovádění se divákům velmi líbilo. 

Foto: Milan Kubíček

SOUBOR ONDRÁŠ V NOVÉM PROGRAMU
Veřejná generálka nového programu „Muzeum 3000“ 

Vojenského folklorního souboru Ondráš, který režíruje 
Robert Bellan, se uskuteční 13. července 2011 v SKC - so-
kolovně ve Starém Městě. V příštím vydání Staroměstských 
novin přineseme další informace.                                        RB
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,

mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

V Rodinném centru Čtyřlístek se schází maminky se svými dětmi a nacviču-
jí vystoupení pro veřejnost.                                                                 Foto: MK
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Středa a čtvrtek 1. - 2. červen
Zahrada SVČ Klubko SM

DEN DĚTÍ 
Pro předem přihlášené školy.

Neděle 5. červen

DEN DĚTÍ V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO DNE
Hřiště na Rybníčku
Hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků.
Bližší informace na samostatných plakátech.

Úterý 7. červen od 16 hod. 

TVOŘIVÁ DÍLNA – Podnos s pevným dnem z pedigu
Cena: 100,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: šídlo nebo malý šroubováček, pracovní oblečení.

Čtvrtek 9. červen 
Zahrada SVČ Klubko Staré Město

OLYMPIÁDA MŠ
Pro předem přihlášené školy.

Neděle 12. červen
Zahrada SVČ Klubko SM

GALERIE
Závěrečná přehlídka činnosti kroužků za školní rok 2010/
2011.

Soutěž pro maminky „O nej…mls“, kdy mohou přinést 
vlastnoručně upečený nebo vyrobený sladký či slaný mls, 
který ohodnotí porota, všichni účastníci Galerie jej ochutnají 
a autorka nej...mlsu bude odměněna. 

INFORMACE O PROVOZU SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO 
Dne 13. června 2011 končí kroužky na SVČ Klubko ve 
Starém Městě.
Kroužky Rodinného centra Čtyřlístek budou ukončeny dne 
25. června 2011.
 

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 
PŘI SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO

Úterý 7. červen 13:00 - 15:00 hod.

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

Pondělí 13. červen 9:00 - 12:00 hod.

MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

Čtvrtek 23. červen 14:00 - 16:00 hod.

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

Pondělí 27. červen 9:00 – 12:00 hod.

MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy UH, 
pobočka Staré Město, se uskuteční ve středu 15. června 2011 
v 16:00 hod. v městské knihovně v ulici Za Radnicí. Přijďte 
si prohlédnout výstavu prací našich malých umělců.

MK

Děti z Dolinečky poděkovaly ke Dni matek svým maminkám za lásku a pé-
či.                                                                                        Foto: Milan Kubíček
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Archeologický průzkum pokračuje
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Již od poloviny dubna jsme mohli spatřit četu dobrovolných 
archeologů, kteří pod vedením Dr. Luďka Galušky pracují na 
odkryvu půdy a pátrají po archeologických nálezech. Zatím zde 
zjistili pozůstatky sídlištních objektů, v zemině objevili části kostí 
a především úlomky keramiky z velkomoravského období. Velký 
nález byl učiněn ve čtvrtek 21. dubna, kdy archeologové objevili 
kostru vampýra. Jednalo se o mladého člověka ve věku kolem 12 
let, který byl nalezen v typické skrčené poloze. 

Mezi šestičlennou skupinou důchodců - pomocníků archeo-
loga je nejznámější Ján Leško, který pomáhá při výzkumech ve 
Starém Městě již 19 let. Také pan Vratislav Hubík toho hodně zažil 
při objevování naší slavné historie a letos zahájil svou dvanáctou 
sezonu.

Vedoucí průzkumu Dr. Luděk Galuška si letos na podzim při-
pomene významné výročí, když uplyne 25 let, kdy byl jmenován 
ředitelem Moravského zemského muzea v Brně vedoucím archeo-
logických výzkumů ve Starém Městě a okolí.  

Výzkum v této lokalitě bude pokračovat přibližně do konce 
května 2011, potom se sedmičlenný tým archeologů přesune do 
prostor za Intersparem, kde se připravuje výstavba obchodní zóny 
a před tím je také nutno provést průzkum terénu.

Milan Kubíček

Archeolog Luděk Galuška si prohlíží úlomek velkomoravské keramiky, 
který právě odkryl Vratislav Hubík.                           Foto: Milan Kubíček

Ve čtvrtek 21. dubna 2011 byly objeveny další úlomky keramiky. Ján Leš-
ko nám je ukázal.                                                                           Foto: MK

Dne 22. dubna 2011 trojice archeologů odkrývala velkomoravskou pec. 
Foto: Milan KubíčekCelkový pohled na lokalitu průzkumu naší dávné historie.       Foto: Milan Kubíček

V druhé polovině roku 2011 začne výstavba bytového 
domu v prostoru na konci sídliště Alšova, Uprkova. Než 
budou zahájeny stavební práce v této lokalitě, je nutno pro-
vést záchranný archeologický průzkum. Již při stavbě sídliš-
tě Alšova-Uprkova v polovině osmdesátých let 20. století se 
v těchto místech kopalo a archeologové nalezli četné pozů-
statky z doby Velké Moravy, včetně hrobů s ostatky Velko-
moravanů.
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Veverka je ozdobou každé zahrady

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy ne-
budeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, 
nikdy nebudeš bohatý.

Světská sláva je jako žebřík – na jeho vrchol se 
nedá vystupovat s rukama v kapsách.

Hloupý říká co ví, moudrý ví co říká.

Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce stár-
nout.

Nepochopíme ruiny dříve, než jsme sami 
ruinami.

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se 
měla naložit do lihu.

Ženino „ne“ je jako víno. Ochladí, ale vzápětí 
rozpálí.

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

Něžné pohlaví nebývá k sobě něžné.

Primitivové si uklízejí doupě, ale uklizené 
okolí je známkou nejvyšší civilizace.

Pranostiky na květen
  Když v červnu severní větry vějí, tu 

se bouřky opozdějí.

  Jestli červen mokrý bývá, obilí pak 
málo rodívá.

  Jasný den na Medarda tiší rolníkovo 
naříkání.

  Často-li se v červnu hrom ozývá, 
kalné léto potom přicházívá.

  Co červen nedá do klasu, červenec 
nažene v času.

  Svatá Tonička mívá často uplakaná 
očička.

  Na svatého Jana otvírá se létu brána.

  Červen mokrý a studený, bývají žně 
vždy zkaženy.

  Na Jána bez deště – bude pěkně 
ještě.

EM

Veverku obecnou můžeme spat-
řit v různobarevném „kabátku.“ 
Bývají většinou rezavé, ale i še-
dohnědé, tmavohnědé až černé. 
Rezavé veverky vidíme nejčastěji 
v listnatých porostech a zahradách. 
Zatímco ty tmavé jsou častější ve 
smíšených a jehličnatých lesích.

Při skoku ze stromu na strom 
snadno překoná i vzdálenost 4 m. 
Veverčí páreček dokáže dvakrát 

Veverka obvykle dorůstá 19 až 23 cm a dosahuje hmotnosti 250 až 340 g. Huňatý ocas má 15 až 20 cm 
dlouhý, používá ho nejen jako kormidlo při skocích na stromech, ale i jako pokrývku těla při spánku. 

Foto: Milan Kubíček

Zemřel nejvyšší pan iluziorní 
hráč. Všeuměl Vincek Prcek te-
lefonuje: „Je to pravda, že zemřel 
ten náš ondoň?“ „Ano,“ zní odpo-
věď. „Tady Vincek Prcek, prosím. 
Mohl bych se o to místo zajímat 
já?“ „Jste cvok nebo blázen?“, od-
povídá nevrlý hlas. „Pardon, to je 
podmínka?“, ptá se Vincek Prcek.

V prvním manželství žena vždy 
ztrácí nejkrásnější dny svého 
mládí a rozvodem dává hlupá-
kům příležitost k pomluvám.

Jediný talent muže spočívá v tom, 
že je schopen opravdu milovat. 
Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často 
a ne dlouho.

Baví se dva experti v hospodě Na 
Špici. „Václave, víš jaká je definice
lenocha? Člověk, který nepředstí-
rá, že pracuje.“

NI

ročně přivést na svět 3 až 4 mláďata. 
Mláďata se rodí slepá a téměř holá 
a po narození váží pouze 10 až 15 g. 
Plně osrstěna jsou po 21 dnech, oči 
se jim otevřou po čtyřech týdnech 
a chrup dorůstá až po 42 dnech. Sa-
mice kojí mláďata 8 až 10 týdnů. Ve-
verka se dožívá 3 až 7 let a ve většině 
států Evropy je chráněným druhem.

Milan Kubíček
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Výroční schůze zdravotně postižených

 Staroměstské noviny 6/11 Staroměstské noviny 6/11

V pátek 15. dubna 2011 ve 14 hodin se uskutečnila ve spor-
tovním sále Společensko - kulturního centra ve Starém Měs-
tě výroční členská schůze základní organizace Svazu posti-
žených civilizačními chorobami a místní organizace Svazu 
tělesně postižených ve Starém Městě. V sále bylo přítomno 
více než 250 občanů. Schůzi řídil místopředseda Ing. Vác-
lav Pecka, zprávu o činnosti a návrh plánu práce na rok 2011 
přednesl předseda organizace Karel Čejka. V obou organiza-
cích se sdružuje celkem 370 členů z 35 obcí a měst regionu. 
Nejvíce členů je ze Starého Města (187) a také z Uherského 
Hradiště (48). Plán činnosti na rok 2011 je velmi bohatý, již 
25. května je připraven zájezd do Zlína, Pozlovic a Luhačovic, 
rekondiční pobyty jsou naplánovány do luhačovického hotelu 
Zálesí. Velmi oblíbené jsou také zájezdy na termální koupa-

liště v Podhájské, společné akce posezení u táboráku s opéká-
ním špekáčků, ochutnávka burčáku, společná vycházka do 
Památníku Velké Moravy, předmikulášské posezení a také 
společná organizace Staroměstského dne, který se uskuteční 
již 5. června 2011.

V diskuzi vystoupil starosta Josef Bazala, který poděkoval 
všem přítomným za činnost a slíbil podporu pro jejich práci 
i v dalším období. Zastupitelstvo města schválilo příspěvek 
pro zdravotně postižené ve výši 25.000 Kč.

Během výroční schůze byly předány věcné dary jubilantům, 
součástí programu byla také bohatá tombola a občerstvení. 

Všem členům obou organizací přejeme především zdraví, 
štěstí a pohodu. Členům výboru děkujeme za starost o naše 
zdravotně postižené spoluobčany.

Milan Kubíček

Na snímku zleva Ladislav Hamřík, Zdeněk Skalička, Ing.Václav Pecka, Jarmi-
la Gájová, Karel Čejka, Josef Bazala.                                Foto: Milan Kubíček

Do divadelního sálu SKC - sokolovny přišlo více než 250 zdravotně postižených 
občanů.                                                                                   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  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

TAXI
NONSTOP

STARÉ MĚSTO

604 602 202
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V sokolovně jsme viděli derniéru 
veselohry Tetička z Radějova

 Staroměstské noviny 6/11 Staroměstské noviny 6/11

Mnozí z našich 
čtenářů si jistě vzpo-
menou na první dvě 
představení veselohry 
Tetička z Radějova, 
které se uskutečni-
ly v SKC – sokolovně 
v sobotu 28. listopadu 
a v neděli 29. listopa-
du 2009. 

Jedno všední odpoledne na vesnické návsi.                       Foto: Milan Kubíček O hudební a pěvecký doprovod se postarali chlapci a děvčata z Dolinečky. 
Foto: MK

Strýc Jan (Jaroslav Hájek) při 
debatě s vdovcem Matůšem (Jiří 
Horsák).                          Foto: MK

Bohatý vdovec Matůš (Jiří Horsák) a tetička z Radějova (Zdenka Říhová) si 
společně derniéru patřičně užívali.                                      Foto: Milan Kubíček

Vesničanka Maryša (Marcela Hromadová) rozverně koketuje s Martinem (Ja-
roslav Strnad), synem vdovce Matůše.                                                 Foto: MK

Do divadelního sálu tehdy přišlo více než 500 diváků 
a kolektiv ochotníků TJ Sokol Staré Město sklidil zasloužený 
aplaus. Veselohru vidělo postupně i mnoho dalších diváků 
v okolních obcích, herci byli nadšeně přijati i v Luhačovicích, 
kam zajížděli na několik představení. V minulých Staroměst-
ských novinách jsme vás informovali o úspěchu ochotníků 
na národních přehlídkách v Boskovicích, Lázních Toušeni 
a v Litovli.

Derniéra Tetičky z Radějova se konala v neděli 17. dubna 
2011 v 16 hodin před stovkou diváků, herci byli opět výborní 
a přítomné publikum se dobře bavilo. Všem našim ochot-
níkům patří vřelé poděkování za velmi dobrou reprezentaci 
Starého Města a za mimořádné herecké výkony na prknech, 
která znamenají svět.

Milan Kubíček
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Matematický klokan a matematická 
olympiáda

 Staroměstské noviny 6/11 Staroměstské noviny 6/11

Jako každoročně se v polovi-
ně měsíce března na naší škole 
konala soutěž Matematický klo-
kan.

Účastnili se jí všichni žáci od dru-
hých tříd po deváté. A jak jsme dopadli 
v porovnání s ostatními školami naše-
ho okresu? Skvěle. V kategorii Benja-
min (žáci 6. a 7. ročníků) se z 1265 sou-
těžících umístil na 1. místě Jakub Balga 
z 6. D. V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. 
ročníků)  se z 1232 soutěžících umís-

Na snímku zleva: Václav Malina, Karolína Gebrtová, Jakub Balga, Jan Ulrich.
Foto: JP

til Jan Ulrich z 8. D na 2. místě a Václav 
Malina z téže třídy na 3. - 4. místě. Bla-
hopřejeme. 

Další matematické úspěchy jsme sbí-
rali na Matematické olympiádě konané 
6. dubna. Ve „své“ kategorii 6. ročníků 
se Jakub Balga umístil na 4. místě, ale 
kategorii 7. ročníků s přehledem vyhrál. 
V kategorii 8. ročníků se na 2.- 7. děle-
ném místě umístili žáci z 8. D Karolína 
Gebrtová a Václav Malina. Také těmto  
žákům blahopřejeme.

Mgr. Josef Pavela

V úterý 12. dubna 2011 se sešlo 36 nejlepších žáků 6. a 7. tříd 
základních škol na okresním kole Biologické olympiády katego-
rie D, které se uskutečnilo v prostorách Gymnázia v Uherském 
Hradišti pod dohledem odborného garanta a ředitele soutěže 
Mgr. Jana Duška. 

Celá soutěž se sestávala z teoretického testu a tří praktických 
úkolů - poznávání rostlin, poznávání živočichů a laboratorního 
úkolu. Naši školu reprezentovali žáci sedmých tříd - Štěpánka An-
drýsová a Jaromír Talák, kteří vyhráli školní kolo a určitě nezkla-
mali.

Štěpánka obsadila krásné medailové 2. místo, pouhé tři body za 
vítězkou a Jaromír slušné 9. místo. Škoda jen, že tato kategorie už 
nemá další postupové kolo. Věříme, že v příštím roce postoupí oba 
naši mladí „přírodovědci“ ve vyšší kategorii až do krajského kola.

Mgr. Martin Motyčka Štěpánka Andrýsová vzorně reprezentovala naši školu. Foto: MM

Poznáváme země 
Evropské unie

V pátek 15. dubna 2011 jsme společ-
ně se žáky 7. ročníků „odcestovali“ na 
jednodenní výlet po Evropě.

V rámci projektových dnů se nám 
představilo celkem pět skupin. V úvo-
du i závěru našeho výletu jsme zhlédli 
divadelní scénky. Ta první byla O Ba-
čovi a jeho zatoulané ovci. Na další za-
stávce jsme si představili úřední jazyky, 
kterými se hovoří v zemích Evropské 
unie. Poté jsme si připomněli osobnosti 
na našich bankovkách, ochranné zna-
ky bankovek, země EU platící vlastní 
měnou a země EU platící eurem. Jeli-
kož byl náš plán výletu náročný, další 
zastávka následovala v  některých ev-
ropských automobilkách, kde jsme si 
vybrali krásné autíčko. Odtud jsme si 
to namířili přímo na největší fotbalové 
stadiony, kde jsme zhlédli utkání vel-
kých evropských klubů. Seznámili jsme 
se s historií vybraného klubu, s jejím 
majitelem, největšími úspěchy a největ-
šími hvězdami současnosti i minulosti. 
Po dlouhém, náročném a vyčerpáva-
jícím dnu na nás čekal relax v podo-
bě druhé divadelní scénky, tentokrát 
O Popoluške. Obě divadelní scénky 
nám žáci zahráli ve slovenštině.

Vystoupení byla velmi zdařilá 
a všechny bych ráda pochválila za vzor-
nou přípravu, snahu a odvahu vystou-
pit před svými spolužáky a kamarády. 
Děti se těší, že budou moci předvést své 
vystoupení rodičům před rodičovský-
mi schůzkami. 

Mgr. Jitka Baná

Biologická olympiáda
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Nejznámější osobnosti našich dějin

Nad kronikou města

Krásné růžové květy sakury posíláme všem našim 
pravidelným čtenářkám.
Japonská třešeň sakura kvete přibližně 10 až 15 
dní v dubnu a po tu dobu se většině květinko-
milovných lidí až zatajuje dech při spatření této 
nádhery.

Text + foto: Milan Kubíček
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Učitel národů Jan Amos Komen-
ský patří mezi nejznámější osobnosti 
našich dějin. Jeho tvář téměř všichni 
poznají, je po něm pojmenován největ-
ší počet ulic, náměstí, sadů. Ve Starém 
Městě máme Komenského ulici, a tře-
ba v Uherském Hradišti se nachází Ko-
menského náměstí. 

Komenský je také typickou tváří na-
šich bankovek. Za předmnichovské re-
publiky byl jeho portrét na pětikoruně, 
za totality na dvacetikoruně, nyní je na 
dvousetkoruně. 

Zajímavé jsou názory Komenského na 
manželství. Do manželství neměli podle 
Komenského vstupovat příliš mladá děv-
čata a mladí hoši. Za optimální považo-
val věk mezi dvacátým a třicátým rokem 
u mužů a mezi osmnáctým a čtyřiadva-
cátým rokem u dívek. V tomto věku již 
měli být budoucí manželé nejen lépe při-
praveni na své životní úkoly, ale v důsled-
ku manželství se jim již nemělo dostávat 
ani tolika příležitostí k „nerozvážným 
láskám.“

MK
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1) Kde bylo první sídlo 
 Přemyslovců?

2) Na kterém hradě přišel 
 Jan Žižka o oko?

3) Na kterém zámku najdete
 Rumcajse, Macha 
 a Šebestovou?

4) Kdo je na světě nejchytřejší?

Co říkáte na svatby v květnu, prý jsou nešťastné 
a většinou se manželství brzy rozpadnou?

(Kačka a Vojta 22 let)
Na vaši otázku není jednoznačná odpověď. Podívejte 
se na učitele národů Jana Amose Komenského. Ten 
se potřetí oženil v 57 letech právě 17. května 1649, 
vzal si o víc než 30 let mladší Janu Gajusovou, která 
se mu po smrti druhé manželky Marie Doroty pečli-
vě starala o čtyři děti.

Máte rád Harryho Pottera?
(Mates 9 let)

Dívka na koštěti byla lepší.

Když vám dám na vybranou pivo nebo víno, 
samota nebo přátelé, klid nebo akce a vzrušení?

(Radim 24 let)
To je u mě jednoduché. Pivo, samota, klid. Sednout 
si na zápraží domu s pohledem do zahrady, tiše se 
napít pivečka ze džbánku s jezevčíkem na klíně.

Sledovala jsem podivný plakát na vývěsce, kde 
se psalo, že by se měla změnit obsahová náplň 
novin? Co vy na to?

(Marie 53 let)
Jsem pro každou špatnost, ale bulvár neumím. Po-
dobně jako Husák, Jakeš či Brežněv, se výzva u mě 
nedočkala pochopení.

Myslíte, že víra je tady silná?
(Bohuš 37 let)

Tradiční česká víra je silná, že kdo umí víc než já, má 
mít po zásluze míň peněz než já.

Manžel si zve do bytu kamarády z „mokré 
čtvrti“, už jsem na to alergická. Jak ty všechny 
pobudy taktně upozornit, že přichází nevhod? 

(Mirka 45 let)
Příště jim s úsměvem naservírujte pivo v plechovce 
dva dny po otevření. 

Vařím sice málo, ale skoro pokaždé slyším „fuj, 
co to tady smrdí“? Jak mám tu moji prskavku 
vtipnou odpovědí uzemnit?

(Vašek 48 let)
Se vztyčeným ukazováčkem ženušce oznamte, že je 
to pouze milostná předehra, hlavní chod, smažené 
tvarůžky, teprve připravíte.

Rozhodla jsem se rozvést. Poraďte jak postu-
povat?

(žena asi 35 let)
Rozvod manželství je neskutečně stresující záležitost, 
tak od toho činu raději dejte obě ruce pryč!

Co si s odstupem času myslíte, z pohledu kroni-
káře, o našem osvobození v letech 1945 a 1989?

(Miroslav 60 let)
Osvobození téměř vždy přechází v porobu. V obou 
případech lidé slavili svobodu a ani si pořádně ne-
všimli, jak velké mají na rukou okovy.   

Pět let jsem pracoval v cizině, ale po návratu se 
mi nedaří najít správnou děvčicu, kterou bych si 
přivedl do nového bytu. Místní baby se mi zdají 
hrozné, jedna jako druhá!

(Tomáš 26 let)
Takový mlaďoch a takový pesimista! Jako k zámku, 
tak i ke každé ženě, existuje klíč. Někdy se jen delší 
dobu hledá.

Milan Kubíček

V roce 1715 bylo Staré Město su-
žováno morovou epidemií. K této 
tragédii se ještě připojila povodeň, 
kdy vody řeky Moravy zaplavily 25. 
května 1715 Staré Město a okolí. Bylo 
zbořeno mnoho domů a ještě 6. červ-
na 1715 se ve Starém Městě a Hradišti 
jezdilo na loďkách.

V roce 1790 žilo ve Starém Městě 
259 rodin o 1124 lidech v 119 domech. 
Starým kostelem farním býval kos-
telík sv. Víta. V roce 1890 mělo Staré 
Město již 521 domů a 3464 obyvatel.

Dne 1. května jsme si připomněli 
170. výročí zahájení provozu na trati 
Břeclav – Staré Město. Na jejím budo-

vání se podílelo 20 tisíc dělníků. Hlav-
ním provozovatelem kantýn (stravovna 
provizorního rázu) byl židovský pod-
nikatel Braun, pozdější majitel jarošov-
ského pivovaru.

Železnice byla ve Starém Městě dříve 
nežli v Přerově, Olomouci, Ostravě či 
Praze. I sousední Uherské Hradiště si 
muselo na železnici počkat až do roku 
1883.

Nejprve se jezdilo pouze po jedné 
koleji. Teprve až 6. 11. 1873 byla vybu-
dována druhá traťová kolej v úseku Sta-
ré Město – Napajedla.

Milan Kubíček, kronikář města

Hádanky
Odpovědi 
1) V Levém Hradci.
2)  Na největším středoevropském 

hradě Rábí.
3)  Na renesančním zámku Krato-

chvíle.
4) Sníh, vždycky ho něco napadne.   

Kvetoucí sakura 
pro naše čtenářky
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NAD ŠÁLKEM KÁVY SE STAROSTOU JOSEFEM BAZALOU
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Se starostou Josefem Bazalou jsem se 
sešel v pondělí 16. května 2011 a nad šál-
kem kávy jsme debatovali o současném 
dění ve Starém Městě. 

Blíží se dokončení rekonstrukce pra-
vého křídla radnice, budova bude mít 
konečně odpovídající a důstojný vzhled 
a opravy pláště budovy byly provedeny 
v souladu s původní historickou doku-
mentací. Cílem zastupitelů je mít k dis-
pozici k potřebám občanů dostupnou 
a moderní radnici. Na rozdíl třeba od  ji-
ných měst, kdy radnice funguje na pěti či 

sedmi místech a občané tak běhají z jed-
né budovy do druhé. Občanům slouží 
kompaktní, dostupná a bezbariérová 
radnice, která pracuje rychle a efektiv-
ně. Staré Město je sídlem mikroregionu 
Staroměstsko a pověřeným úřadem pro 
vyřizování úředních záležitostí občanů 
i z okolních obcí. 

Pane starosto, v loňském roce jste 
oslavil padesátku, před třemi dny jste  
gratuloval k šedesátým narozeninám 
místostarostovi Radoslavu Malinovi. 
Jaké bylo Vaše přání k jubileu nejbližší-
ho spolupracovníka?

Poblahopřál jsem mu především pev-
né zdraví, veselou mysl a stále mnoho 
pracovního elánu a dobré rodinné záze-
mí.  

Naše čtenáře jsme již informovali 
o připravovaných změnách ve Školním 
hospodářství s. r. o. Co bude dál po 
koupi školního statku, jaké jsou zámě-
ry města? 

Na zasedání Zastupitelstva Zlínského 
kraje ve Zlíně a následně na zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město byl schvá-
len prodej obchodního podílu ve společ-
nosti Školní hospodářství do majetku 

Starosta Josef Bazala poblahopřál místostarostovi Radoslavu Malinovi 
k šedesátým narozeninám.                                  Foto: Vladimír Kučera

města Staré Město za částku 15 milionů 
korun. Do konce června 2011 bude zrušena 
živočišná výroba, zajistíme sklizeň letoš-
ní úrody na polích a je pravděpodobné, že 
rostlinná výroba bude pokračovat i v roce 
2012. Na programu je zpracování územní-
ho plánu, ve kterém bude provedena nová 
urbanizace celého území a je předpoklad 
přeměnit celou lokalitu pro bydlení, to zna-
mená, že zde budou postaveny nové byty 
nebo domy. Výstavbu nových objektů plá-
nujeme postupně po etapách. Výuka stu-
dentů na Střední odborné škole Staré Měs-
to nebude omezena, studenti budou jezdit 

na praxi do zemědělských 
zařízení v okolí. 

V současné době se 
dokončuje rekonstrukce 
severní strany náměs-
tí Hrdinů, dále finišují
práce na opravě fasády 
pravého křídla radnice. 
Kdy plánujete ukončení 
těchto akcí?

V termínu do 31. květ-
na 2011 dokončíme terén-
ní úpravy na severní stra-
ně náměstí Hrdinů. Budou 
odstraněny přestárlé keře 

a také několik zbývajících stromů. Na pod-
zim budeme vysazovat nové stromy a keře, 
aby se v příštích letech celé náměstí opět 
zazelenalo. Výsadbu zaplatíme z progra-
mu revitalizace zeleně. Na náměstí budou 
dosazeny nové lavičky, odpadkové koše 
a další mobiliář. Také budovu radnice 
a konečný nátěr fasády dokončíme v první 
polovině června. Jakmile 
bude hotovo, plánuji při-
bližně v polovině června, 
uspořádáme slavnostní 
otevření severní strany 
náměstí Hrdinů, bude 
hrát hudba a zajistíme 
občerstvení. Samozřejmě 
pozveme všechny občany 
z přilehlých domů.

Plavební sezona na 
Baťově kanálu již byla 
zahájena, ale přístaviště 
ve Starém Městě prochází 
rekonstrukcí. Jak se zde 
bude postupovat?

V současnosti je provozovatelem pří-
stavu firma Lodě, hausbóty Zdeněk Kleč-
ka, byly zde zahájeny stavební práce, které 
skončí letos na podzim. Příští rok již bude 
turistům a všem zájemcům o plavbu po Ba-

ťově kanálu k dispozici nezbytné zázemí, 
včetně sociálního zabezpečení a občerst-
vení. Půjčovna lodí je v provozu bez pře-
rušení.

Důležitou spojnicí především chod-
ců a cyklistů mezi Starým Městem 
a Uherským Hradištěm je lávka, kte-
rá je součástí železničního mostu přes 
řeku Moravu. V regionálním tisku jsme 
zaznamenali zprávy, kde se hovořilo 
i o možném zrušení lávky, což by se jistě 
nelíbilo mnoha občanům. Jaký je tedy 
stav v této záležitosti k dnešnímu dni?

Majitelem a správcem železničního 
mostu přes řeku Moravy je Správa želez-
niční dopravní cesty, která lávku k pro-
vozu železnice nepotřebuje. Proto bylo 
z jejich strany zvažováno i o uzavření 
této lávky. Po několika jednáních s SŽ-
DC jsme se dohodli, že společně s měs-
tem Uherské Hradiště zaplatíme 20 tisíc 
korun za pronájem části mostu přes řeku 
Moravu. Deset tisíc zaplatí město Uher-
ské Hradiště a stejnou částku Staré Měs-
to. Naším společným zájmem je také za-
jistit osvětlení lávky a nezbytné opravy.

V minulém čísle Staroměstských no-
vin jsme zveřejnili výzvu všem zájem-
cům o provozování pivnice, vinárny 
a bowlingu, která se nachází v prosto-
rách SKC – sokolovny. Kdy si zde opět 
zahrajeme turnaj v bowlingu nebo po-
sedíme na oslavě v salonku vinárny?

V současnosti běží výběrové řízení, 
zájem má několik provozovatelů. O no-
vém nájemci rozhodneme na nejbližším 

zasedání Rady města a občany budeme 
informovat. 

Staré Město patří mezi města, která 
se vyznačují pořádkem v ulicích, hodně 
domů a bytů je vyzdobeno květinami, 

Již jen několik metrů zbývalo 12. května 2011 k dokončení pokládky 
zámkové dlažby na náměstí Hrdinů.                    Foto: Milan Kubíček
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Král Knihoslav opět po roce pasoval 
děti z prvních tříd za rytíře „Řádu čte-
nářského.“             Foto: Milan Kubíček

lidé si svých příbytků hledí a snaží se i svým dílem dbát 
na dobrou pověst a vzhled města, kde žijí. Byl jste jedním 
z iniciátorů výzvy „Ukliďme si město“, kterou zveřejňuje-
me na straně 27. Komu je tato výzva především určena?

Výzvu adresujeme všem spoluobčanům, kterým není 
lhostejný vzhled města a jsou ochotni pro jeho zlepšení něco 
udělat. Většina z nás sledovala ve sdělovacích prostředcích, 
s jakým velkým ohlasem se setkala obdobná výzva obča-
nům Bratislavy, kteří si vyčistili a uklidili své město před 
zahájením světového šampionátu v hokeji. Také ve Starém 
Městě máme oblasti, které jsou zanedbány, kde se hromadí 
odpadky a které nejsou naší dobrou vizitkou. Již tuto neděli 
29. května očekávám, že se zapojíme do úklidu a společně 
odstraníme alespoň část toho, co způsobila lidská bezo-
hlednost a lhostejnost. Všechny děti, které se akce zúčastní, 
následně odměníme sladkou odměnou na Staroměstském 
dni v neděli 5. června. 

Právě včera, v neděli 15. května, převáželi z Letu Ku-
novice přes Staré Město do Kovosteelu trup letadla L 610. 
Letoun by měl být přístupný veřejnosti a od konce května 
bude umístěn v sousedství majáku Šrotík a pirátské lodi 
Naděje. Dlouhá léta jste pracoval v Letu, proto je tu i další 
moje otázka. Jaký je váš vztah k tomuto letadlu?

V Letu Kunovice jsem pracoval nejprve v dělnické pro-
fesi, později v technologickém oddělení. Čtyřicetimístný le-
toun L 610 měl být chloubou Letu a všech jeho zaměstnan-
ců, dodnes si vzpomínám na jeho první let v prosinci 1988. 
Celkem bylo vyrobeno šest kusů, ale vlivem rozpadu Letu 
nikdy nedošlo k jeho sériové výrobě. Jedno letadlo skon-
čilo v USA, nedávno získalo jednu šestsetdesítku i letecké 
muzeum v Olomouci, a proto jsem rád, že i u nás ve Starém 
Městě máme jedno z šesti vyrobených letadel. Vždyť se po-
dívejme kolem, kolik Staroměšťanů v Letu pracovalo nebo 
má k této firmě bližší vztah.

V sobotu 28. května proběhne v SKC – sokolovně re-
gionální kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku. Jaký je váš tip na vítěze?

Jasného favorita soutěže nemám. Souboj o prvenství 
podle mě svedou nejen verbíři ze staroměstské Doliny, ale 
i tanečníci z Kunovic a okolních obcí. Například Aleš Rada, 
Petr Pěcha, Ondřej Siman nebo Ondřej Nevařil. Velkým lá-
kadlem pro diváky určitě bude přehlídka všech vítězů sou-
těže za posledních 20 let. Přijďte se také podívat.

Rozhovor připravil: Milan Kubíček

Oprava pravého křídla budovy radnice bude dokončena do poloviny 
června. Řemeslníci obnovují původní historické detaily. 

Foto: Milan Kubíček

Pasování prvňáčků
za čtenáře knihovny

 Ve středu 11. května 2011 se uskutečnil v SKC – sokolovně 
v pořadí již šestý ročník pasování chlapců a dívek z prvních tříd 
Základní školy Staré Město mezi rytíře „Řádu čtenářského.“ To-
muto oblíbenému obřadu, který se těší stále většímu zájmu dětí 
a rodičů, předcházela čtyři setkání dětí z 1. A, 1. B, 1. C a 1. D 
v městské knihovně s králem Knihoslavem (Radoslav Malina). 
Městská knihovna se na krátký čas proměnila v Písmenkové krá-
lovství a každý z žáků první třídy musel ukázat přítomným, jak 
pěkně se naučil číst.

Viktorie Rachůnková z 1. C se pochlu-
bila spolužačkám svým diplomem. 

Foto: MK 

Pohádku Pyšná princezna zahráli dětem herci z divadélka s poetickým názvem 
„Řád Červených Nosů.“                                                                 Foto: Milan Kubíček

Poděkování zaslouží třídní učitelky Mgr. Renata Zacharová,  
asistentka Bc. Hana Doležalová, Mgr. Milena Matyášová, 
Mgr. Vlasta Dostálková, Mgr. Jitka Trnčáková, které děti vyučují. 
Vřelé díky patří také knihovnicím Miladě Rokytové, Janě Truba-
číkové, králi Knihoslavovi a dalším členům organizačního kolek-
tivu, kteří připravují tuto skvělou akci. Za uplynulých šest let bylo 
pasováno za čtenáře místní knihovny již téměř 400 dětí.

Milan Kubíček



Vernisáž20

VÝSTAVA MICHALA HUDÁKA V KNIHOVNĚ
Milada Rokytová a Jana Trubačíková, pracovnice Městské knihovny 

a informačního centra Staré Město, uspořádaly výstavu soch, maleb a graf-
fiti pětadvacetiletého umělce ze Starého Města Michala Hudáka. Vernisáž
se uskutečnila ve středu 20. dubna 2011 v 17 hodin v prostorách městské 
knihovny, o hudební doprovod se postarala Kateřina Bazalová.
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S úvodním proslovem vy-
stoupila Michalova maminka 
Anna, která přítomné sezná-
mila s dosavadním životem, 
vzděláním a zájmy svého syna. 
„Mišo po narození vyrůstal 
v Bratislavě a odmalička jsme 
mu dávali volný prostor a sle-
dovali jeho zájmy. Rád kreslil, 
maloval, navštěvoval základní 
uměleckou školu v Bratislavě, 
potom i v Uherském Hra-
diště, vzdělával se v oboru 

Návštěvníky vernisáže přivítala Milada Rokytová (vlevo),  hostům se věnovala Jana Trubačíková. 
Michal Hudák stojí uprostřed. Foto: Milan Kubíček

O hudební doprovod se postarala Kateřina 
Bazalová.                                              Foto: MKTaké díla ulice, graffiti, si občas najdou cestu do galerií. Foto: MK

umělecký kovář, studuje vysokou umě-
leckou školu v Bratislavě obor sochařství. 
Ve svém volném čase rád maluje graffiti,
těmto tvůrcům je ve Starém Městě vyčle-
něna stěna za železniční tratí. Michal má 
také velmi rád přírodu. Jsem velmi ráda, 
že jste se přišli na výstavu podívat,“ sdělila 
maminka Hudáková.

Na vernisáži byl přítomen i otec Jan 
Hudák, který se postaral o občerstvení 
hostů, nechyběl ani mladší syn Jakub, kte-
rý navštěvuje Gymnázium v Uherském 
Hradišti. Přijďte se na výstavu podívat. 
Vernisáž vám přiblížíme ve fotoreportáži. 
Další snímky najdete na www.staremes-
to.uh.cz

Milan Kubíček

Děvčata z tanečního oboru ZUŠ si své vystoupení pěkně užívala. 
Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika ZUŠ s primášem Robinem Feldvablem. 
Foto: Milan Kubíček

Děti poděkovaly maminkám k svátku
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Ochutnávka vína s besedou u cimbálu

V sobotu 14. května 2011 byl na programu Společensko-kul-
turního centra ve Starém Městě v pořadí druhý košt vína. K dobré 
pohodě zahrála cimbálová muzika Dolina. Akci připravil Klub 
přátel vína Staré Město a výstavní výbor ve složení Jan Batůšek, 
Lukáš Přikryl, Virginio Sigismondi, Radek Fryšták, Luděk Vávra, 
Karel Čejka a Stanislav Švec.

Degustace a hodnocení vín proběhlo 9. května 2011 na témže 
místě. Garantem hodnocení byl Vojtěch Luža a 16 čtyřčlenných 
komisí ohodnotilo celkem 675 vzorků, z toho 434 bílých vín, 210 
červených vín, 26 rosé a pět přírodně sladkých výběrových vín. 
Staroměstští vinaři se opět podíleli největším počtem 115 vzorků. 
Dále se zúčastnili vinaři z obcí Mařatice (35 vzorků), Boršice (31), 
Bzenec (30), Čejkovice (22), Polešovice, Zlechov (21), Sady (19), Ja-
lubí, Míkovice, Popovice (všichni po 18).

Úvodní slovo do katalogu napsal starosta Josef Bazala: „Po prv-
ním úspěšném ročníku tak máte možnost opět se setkat v důstoj-

Starosta Josef Bazala přivítal účastníky koštu vín společně s členy výstavního 
výboru.                                                                                   Foto: Milan Kubíček

V divadelním sále SKC - sokolovny byla připravena kvalitní nabídka čer-
vených vín.                                                                                     Foto: Vladimír 

ném kulturním zařízení. Věřím, 
že i vystavené vzorky Vám dají 
alespoň na chvíli zapomenout 
na každodenní povinnosti a těž-
kosti. Právě ochutnávka vín je 
dobrou příležitostí popovídat 
se svými přáteli nejen o víně, 
ale i o každodenních radostech 
a starostech,“ napsal první muž 
radnice. 

Šampionem výstavy z bílých vín se stalo Rulandské šedé 2008 
výběr z hroznů, Josef Prát Jalubí, šampionem výstavy z červených 
vín bylo vyhodnoceno Zweigeltrebe 2009 vinaři Balíček-Hruška 
Kudlovice a šampionem výstavy z výběrových vín bylo Chardon-
nay 2009 ledové, Vinařství Vaďura Polešovice.

Mezi nejlépe hodnocenými figurovalo i mnoho staroměstských
vinařů.

Veltlínské zelené (Batůšek + Přikryl 18,8), Veltlínské červené 
rané (Stanislav Švec 18,8),  Neuburské (Virginio Sigismondi 18,9), 

Ing. Josef Bozděch ochutnal znamenité bílé.
Foto: Vladimír Kučera

Ruladské šedé (Pavel Pluhař 18,8), Chardonnay (Vojtěch Vít 19,0, 
Batůšek + Přikryl 18,9), Ryzlink rýnský (Ing. Jiří Omelka 19,0, 
Virginio Sigismondi 18,9), Aurelius (Radek Štrajt 18,6), Pálava 
(Virginio Sigismondi 18,9), Sauvignon (Virginio Sigismondi 18,8), 
Tramín červený ( Batůšek + Přikryl 18,6), Modrý Portugal (Miro-
slav Rosůlek 18,7), Svatovavřinecké (Josef Fryšták 18,5), Frankov-
ka (Pavel Pluhař 18,9), Zweigeltrebe (Josef Čevela 18,7), Rulandské 
modré (Jaroslav Pelka 18,6) Cabernet Moravia (Radek Fryšták 
18,7), Cabernet Sauvignon (Virginio Sigismondi 18,6), Výběrové 
vína (Ryzlink rýnský 2005 Ledové Virginio Sigismondi 18,9). 

Druhý ročník Výstavy vín ve Starém Městě se vydařil, vládla 
dobrá pohoda v obou sálech, vyhrávala cimbálová muzika Dolina 
a našim vinařům můžeme popřát dobrý rok, aby úroda a následné 
zpracování hroznů více splnilo očekávání, než tomu bylo v roce 
minulém.

Milan Kubíček
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Cvičitelky z jednoty Orla Staré Měs-
to si systematicky zvyšují kvalifikaci na
různých seminářích. Tentokrát absol-
vovaly 19. dubna 2011 v Kunovicích 
seminář „Zumba pro děti“, akreditovaný 
u Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. 

S lektorkou Blankou Simanovou cvi-
čitelky strávily několik hodin tanečně 
– pohybového semináře zaměřeného na 
metodiku, jak začlenit prvky zumby do 
pohybové výchovy dětí ve věku 3 – 12 
let. Cílem je rozvinout zdravý životní styl 
a včlenit fitness jako přirozenou součást
dětských životů. Získané zkušenosti bu-
dou uplatňovat ve svých cvičeních. 

Dgmar Zálešáková
starostka Orla

Vzdělávací akce „Zumba pro děti“

RADOST V JEDNOTĚ ORLA

Velkou radost nám připravili rodiče 
dvojčátek Halodových, kteří Barunku 
a Olinku přihlásili do členské základny 
jednoty Orla ve Starém Městě. Dvojčátka 
již navštěvují cvičení v oddíle „Rodičů 
s dětmi“ a dělají veliké pokroky. Ve čtvr-
tek 14. dubna 2011 jim byly slavnostně 
ve cvičení předány členské průkazy. Pří-
tomní rodiče i děti holčičkám zatleskali. 
Cvičení vedu již několik let, ale toto jsou 
první dvojčata, která se stala členy naší 
orelské jednoty.

Dagmar Zálešáková
starostka jednoty St. Město

TURNAJ VE STOLNÍM 

TENISU

V sobotu 16. dubna 2011 se uskuteč-
nil ve sportovní hale v Hluku turnaj ve 
stolním tenise. Své síly zde změřili regis-
trovaní i neregistrovaní hráči, kategorie 
žáci, junioři a muži. Z tohoto turnaje se 
nejúspěšnější hráči kvalifikovali na finá-
lový turnaj v Polné, který se uskutečnil 
7. května 2011. Jednota Orla Staré Město 
zde měla také zástupce, kteří postoupili 
do Polné. Gratulujeme!

    Poděkování patří také řediteli tur-
naje bratru Kamilu Basovníkovi a hlav-
nímu rozhodčímu bratru Jiřímu Hu-

báčkovi z jednoty Orla Uherské Hradiště, 
kteří bravurně zvládli celý turnaj organi-
začně i technicky.

Bohuslav Blaha, 
jednota Orla Staré Město

Pečujeme o dědečka

Rodinné centrum Akropolis, Stará Te-
nice 1195, Uherské Hradiště otevřelo nový 
klub pro všechny, kteří se starají o seniory. 
Můžete přijít každé druhé úterý v měsíci 
až do 20. prosince 2011 vždy v 17 hodin.

Přijďte si popovídat s lidmi, kteří řeší 
stejné problémy, vyměnit si s nimi své zku-
šenosti, trošku si oddechnout a načerpat 
sílu. V případě zájmu zde mohou poskyt-
nout poradenství v oblastech pracovně 
– právní, sociální nebo zabezpečí kontakt 
s odborníky z dalších oborů, například 
psychologem, geriatrem apod.

Více informací naleznete na www.ak-
ropolis-uh.cz, tel.: 608 851 095, e-mail: in-
fo@akropolis-uh.cz

RR

VÝCHOVNÝ KONCERT 

NA MÍRU

Ve středu 27. dubna 2011 se prvňáčci 
na výchovném koncertě Základní umě-
lecké školy ve Starém Městě nenudili. Děti 
si užily zpěvu a rytmických her. Učily se 

správným pěveckým dovednostem. Vy-
zkoušely si hrát na flétnu, klavír a housle.
Trochu to neladilo a skřípalo, ale vše dali 
do pořádku skvělí žáci tamější základní 
umělecké školy a předvedli krásnou 
hru na různé hudební nástroje. Nadše-
ním jsme skoro všichni nedýchali. Děti 
z dramatického oboru nás zase rozvese-
lily vtipnými básničkami. Žákům a je-
jich učitelům hudby a hlavní režisérce 
koncertu paní učitelce Blažíčkové moc 
děkujeme a těšíme se na další hudební 
setkání.

Milana Matyášová

TERMÍNY
SVATEBNÍCH OBŘADŮ

V sobotu 11. června, 23. čer-
vence, 20. srpna, 17. září, 15. října, 
12. listopadu, 10. prosince 2011.

MOUDRÉ MYŠLENKY

Muž dá život za toho, kdo ho 
chápe, žena se obětuje pro toho, 
kdo ji lichotí.

Tamilské přísloví

Víno je jak děvčica: mosíš sa 
oň starat po celý rok a nesmíš ho 
spustit z očí.

Staroměstští vinaři
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DOLINEČKA aneb TAK ŠEL ČAS

V roce 1965 byl poprvé použit název 
Dolinečka. V průběhu 70. let si již děti 
se svými vedoucímu troufly na přípra-
vu samostatných vystoupení. Postupně 
přibývalo nejen dětí, ale i vedoucích. 

Před koncem století tak existovaly 4 sku-
pinky, ve kterých se scházely děti všech 
věkových kategorií… 

Že chcete vědět o Dolinečce a její his-
torii více? Přijďte se podívat 27. května 

Dolinečka při „šlehačkovém“ vystoupení v Uherském Hradišti na Velikonočním jarmarku v neděli 
24. dubna 2011.                                                                                      Ilustrační foto: Milan Kubíček

Před více jak 50 lety se pomalu začala rozvíjet činnost 
národopisného kroužku při Základní škole ve Starém 
Městě. Děti se učily první taneční kroky, lidové písnič-
ky, nacvičovaly pásma.

V únoru se žáci šestých 
tříd Základní školy Staré 
Město zúčastnili 1. ročníku 
soutěže „Sapere - Vědět, jak 
žít“.

Soutěž se týká zdravého 
životního stylu a snaží se 
zvyšovat zájem žáků o tuto 
problematiku. Ze školního 
kola, které se konalo pro-
střednictvím internetu, po-
stoupila tři děvčata, která 
školu reprezentovala v okres-

2011 od 19 hodin do Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě. 
Dolinečka, CM Bálešáci, dívčí sborek 
Repetilky a CM ZUŠ si pro Vás při-
pravili komponovaný pořad, ve kterém 
Vás seznámí se střípky ze své historie. 
Podíváme se, jaké tanečky se učily naše 
babičky, co zpívali naši tatínkové, nebo 
jaké zvyky dodržovali naši starší sou-
rozenci. Každá ze skupinek Dolinečky 
si připravila nová pásma, ve kterých 
můžete nalézt prvky dětského folkloru 
typické pro jednotlivá desetiletí.  Ať už 
to jsou písně, tance, či dětské hry. Ti 
nejmenší si připravili pásmo Ve mlý-
ně. Starší děti se předvedou s pásmem 
Na horách, za které získaly ocenění na 
Krajské přehlídce dětských folklorních 
souborů. Nejstarší děti nám připome-
nou jarní zvyk na dědině – stavění máj-
ky. Uslyšíme také Lukáše Balajku, který 
si vyzpíval postup až do národního kola 
soutěže Zazpívej slavíčku. O hudební 
doprovod se tentokrát postará nejen 
zkušená CM Bálešáci s primášem To-
mášem Vavříkem, ale i CM ZUŠ pod 
vedením Radima Snopka. Nebudou 
chybět ani jejich nová hudební čísla. 
V neposlední řadě zazní milostné písně 
v podání dívčího sborku Repetilky.

Jak vidíte, zajímavého programu je 
připraveno požehnaně. Pokud budete 
mít čas, přijďte mezi nás. Můžeme spo-
lečně nahlédnout do tajemstvím opře-
dené historie Dolinečky a seznámit se 
i se současnou činností. Tak tedy na-
shledanou v pátek 27. května na pořa-
du DOLINEČKA aneb TAK ŠEL ČAS.

Kateřina Bazalová

Sympatické dívky Michaela Tomšů, Veronika Novotná, Adéla Machálko-
vá získaly krásné 3. místo v soutěži zdravého životního stylu.     Foto: PB

ním kole, konaném také přes 
internet. Sestava dívek tvoře-
ná Michaelou Tomšů (6. B), 
Veronikou Novotnou (6. B) 
a Adélou Machálkovou (6. 
A) získala nakonec krásné 
3. místo. Postup do krajské-
ho kola nám letos unikl. Ale 
již teď se těšíme na účast ve 
2. ročníku. Své znalosti z vý-
chovy ke zdraví žáci jistě 
uplatní i příští rok.

Mgr. Petra Blažková

Úspěch v soutěži 
o zdravém životním stylu
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Školní akademie 2011 na SOŠ
a Gymnáziu Staré Město

O tom, že žáci Střední odborné školy 
a Gymnázia ve Starém Městě jsou aktiv-
ní nejen ve výuce, ale i ve svém volném 
čase, svědčí každoročně plno nápaditých 
tanečních, hudebních ba i divadelních 
scének, kterými se žáci jednotlivých tříd 

Studentky SOŠ a Gymnázia Staré 
Město Veronika Máčková, Lucie Gabla-
sová, Monika Malárová a Simona Vávro-
vá ze  třídy 4. H a  dále Hana Červená-
ková a Karolína Nemravová ze třídy 3. H 
složily úspěšně mezinárodní jazykovou 
zkoušku z francouzského jazyka DELF. 
Tato zkouška (DELF-Diplôme d´Etudes 
en Lanque Française)  je mezinárodně 
uznávanou zkouškou pod záštitou fran-
couzského Ministerstva školství. Složení 
zkoušky potvrzuje jazykové kompetence 
nefrankofonních kandidátů ve francouz-
ském jazyce. Zkoušky jsou připravovány 
v souladu se Společným evropským re-

prezentují na školní akademii. Ta letošní se 
uskutečnila ve čtvrtek 14. 4. 2011 na podiu 
školy. V úvodu dopoledního představení 
předala ředitelka školy Ing. Svobodová 
ocenění žákům, kteří reprezentovali školu 
v nejrůznějších soutěžích. Odpolední vy-
stoupení bylo určeno především rodičům 
a veřejnosti. V těchto dvou představeních 
se na jevišti prezentovala většina tříd školy. 
K zajímavým počinům patřila bezesporu 
vlastní skladba, se kterou se představi-
li žáci 2. B či precizní taneční show 2. G. 
Velký ohlas sklidily písně skvělé školní ka-
pely „Alterny“, něžné taneční vystoupení 
sólistky Bětky Havlíčkové, či um taneční-
ků školního folklorního souboru, které už 
tradičně patří k vrcholům této akce. Před 
zcela zaplněným sálem se dostalo velkého 
poděkování a ocenění všem členům kape-
ly Alterny, cimbálové muziky a tanečního 

Mezinárodní jazykové zkoušky DELF- aneb nous aimons le français!
ferenčním rámcem pro jazyky, který defi-
nuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 
– C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na zá-
kladě úspěšného zvládnutí zkoušky, která 
se skládá se ze čtyř povinných částí: poro-
zumění mluvenému slovu, čtenému textu, 
mluvený a písemný projev.

K čemu diplom slouží? Úspěšné slože-
ní zkoušek DELF & DALF umožní přes-
něji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. 
Zkoušky jsou platné na celém světě a po 
celou dobu vašeho života. Zaměstnava-
telé i frankofonní vysoké školy stále více 
užívají Společného evropského rámce pro 
definování požadovaných schopností při

vyhledávání nových zaměstnanců a stu-
dentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují 
tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Diplomy byly našim úspěšným stu-
dentkám předány přímo na pobočce 
Francouzské aliance ve Zlíně a dokazují 
stále se zvyšující úroveň výuky fran-
couzského jazyka na našem gymnáziu. 
Studentkám děkujeme za skvělou repre-
zentaci školy a blahopřejeme!

Za  sekci francouzského jazyka SOŠ 
a Gymnázium Staré Město

Mgr. Helena Pilušová

souboru, kteří se velmi zasloužili o zvý-
šení kulturní úrovně školy a kteří budou 
v květnu skládat maturitní zkoušku. Do 
příprav školní akademie se s velkým zá-
palem zapojil celý realizační tým, v čele 
se zvukaři a kulisáky, díky nimž dopadla 
letošní akademie na výbornou. Pořa-
dem provázeli Markéta Beranová a Vác-
lav Dvořák. 

Mgr. Helena Pilušová
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Pietního aktu, který se konal 29. 
dubna 2011 u památníku na Hradišťské 
ulici se zúčastnila i skupina Orlů se svý-
mi dětmi z jednoty Staré Město. Úvodní 
proslov pronesl starosta Josef Bazala, 
pak zarecitovala báseň žákyně základ-
ní školy a zástupci Města Staré Město, 
Orla, Sokola, politických a občanských 
organizací položili kytice květin k pa-
mátníku. Pamětník prof. Jan Slováček, 
předseda ZO ČSBS vzpomněl na těžké 
období 2. světové války. Vzpomínková 
slavnost byla ukončena státní hymnou. 

Zálešáková Dagmar, 
starostka jednoty Orla

Matematické soustředění
Letos se již po páté zúčastnili žáci matematických tříd 6. D a 8. D matematického 

soustředění v rekreačním středisku Kopánky Mikulčin vrch.
Dva dny plné matematických her, kvízů, tangramů, logických úloh a také sportov-

ních aktivit se dětem líbily. Po celou dobu byly jejich výsledky hodnoceny a v závěru 
soustředění byli žáci odměněni pochvalnými listy a sladkostmi. I když matematiky bylo 
někdy až nad hlavu, chválíme žáky za jejich svědomitý přístup a spolupráci během ce-
lého pobytu.

Mgr. Jitka Kardosová

Stavění mája 
u Duba

Pan Josef Dubovský všem pro 
radost zorganizoval stavění mája 
v blízkosti hostince U Duba. Akce se 
uskutečnila v sobotu 30. dubna 2011. 
K tanci a pohodě hrála country ka-
pela Štrúdl. 

Text + foto: František Vrána

Na fotografii tři generace orelské rodiny spo-
lečně se starostou Josefem Bazalou a mís-
tostarostou Radoslavem Malinou. Foto: MK

66. výročí osvobození 
Starého Města

V rekreačním středisku Kopánky Mikulčin vrch proběhlo matematické soustředění žáků tříd 6. D 
a 8. D.                                                                                                                                          Foto: JK

Na snímku zleva Libor Hromada, Václav Malina a Vendula 
Chlumová.                                                                       Foto: JK

Co je finanční gramotnost?
Finanční gramotnost je soubor znalos-

tí, dovedností a postojů občana nezbyt-
ných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe
i svou rodinu v současné společnosti. Aby 
se dokázal orientovat v problematice pe-
něz a cen. 

Proto na naší škole vznikl pro žáky 8. 
ročníku nový předmět Fi-
nanční gramotnost. Jeho žáci 
se spolu s ostatními dětmi naší 
školy (celkem 133 žáků) zú-
častnili 2. ročníku soutěže Fi-
nanční gramotnost kategorie I. 
Do okresních kol se na území 
České republiky přihlásilo 288 
tříčlenných školních družstev, 
složených ze žáků, kteří se ve 
školních kolech umístili na 
prvních třech místech. Školní, 
okresní i krajská kola probíha-
la prostřednictvím informač-
ního systému, což bylo pro 
žáky zajímavé.

Družstvo ZŠ Staré Město se v okres-
ním kole v konkurenci 21 škol umístilo 
na 1. místě, v krajském kole obsadilo 
krásné 2. místo. Václavu Malinovi z 8.
D, Liboru Hromadovi z  8. C a Vendule 
Chlumové z 8. A blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Kardosová
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Studenti SOŠ a Gymnázia v Maďarsku
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Ve dnech 23. - 28. března 2011 se 
mohlo díky mezinárodnímu projektu 
Comenius  „It is time for fun with phy-
sics; play, learn, live“ zúčastnit osm stu-
dentů v doprovodu dvou učitelek zahra-
ničního pobytu v Maďarsku. 

Byli jsme ubytováni v rodinách ma-
ďarských studentů ve městě Nyíregyhá-
ze. Na tamější střední škole technického 
zaměření, kterou navštěvuje 900 stu-
dentů, nás přivítal pan ředitel. Studenti 
a učitelé školy pro nás připravili zajíma-
vý program včetně prohlídky města.    

Nezapomenutelným zážitkem pro nás 
byla soutěž katapultů, které studenti vlast-
noručně vyráběli. Výlet do Budapešti nás 
všechny nadchnul. Při procházce po hlav-
ním městě jsme shlédli řadu krásných ar-
chitektonických památek.

Díky pobytu v Maďarsku jsme zábav-
nou formou získali řadu nových znalostí 
a dovedností z oblasti fyziky, cizích jazyků 
i historie Maďarska. Navíc jsme našli mno-
ho přátel, se kterými jsme stále v kontaktu, 
a tak všichni pevně věříme, že se do Ma-
ďarska brzy vrátíme.

RNDr.  Radka Gurecká

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
Kopánky 2052 Staré Město - Tel.572 544 028
email uspd.staremesto@ouss-uh.cz

Oslavu jara a prvního 
máje jsme uspořádali i na do-
mově pro zdravotně postiže-
né ve Starém Městě Kopánky.  
Společně s dětmi z MŠ jsme 
ozdobili a postavili májku na 
zahradě domova. Děti pak 
předvedly pásmo písní a ta-
nečků  na oslavu jara a sluníč-
ka. Svým působivým vystou-
pením dokázaly povzbudit 
k pohybu i naše obyvatele. 
Toto jarní setkání s dětmi je 
již tradiční a vždy přínosné 
pro obě strany. Již teď se tě-
šíme na další setkání a dě-
kujeme učitelkám i dětem za 
hezké dopoledne.

Bc. Ludmila Jančaříková 
– vedoucí domova

ŽUPNÍ
ATLETICKÉ ZÁVODY

Psal se 7. květen 2011 a skupina 
nejmladších Orlů – sportovců se vy-
dala vstříc župním atletickým hrám 
do Nivnice. Bylo krásné slunné po-
časí a na místním nově opraveném 
hřišti vládla sportovní a přitom i ka-
marádská nálada. Závodů se zúčast-
nily jednoty Dolní Němčí, Domanín, 
Drnovice, Moravský Písek, Nivnice, 
Staré Město, Uherský Brod, Veselí 
nad Moravou a Zlín. 

Staroměstská skupina, ve složení 
Barunka Foltýnková, Lucinka Houd-
ková, Natálka Slováčková, Barborka 
Vaňková, Nikolka Benedíková, Lá-
dík Janča, Šimon Slavík, Vojta Slavík, 
Vojta Zábranský, Erik Zimčík a To-
máš Petržel, byla odhodlaná vydat 
úplné maximum a porazit v duchu 
fair play místní i vzdálené orelské 
jednoty. Po slavnostním zahájení se 
přítomní závodníci rozdělili do sku-
pin a závody v lehké atletice se zapo-
čaly. Sportovci soupeřili ve čtyřboji  
(60 m, dálka, hod kriketovým míč-
kem a běh na dlouhou trať dle ka-
tegorií – 200 m, 300 m, 400 m, 800 
m).  Naše děti obsadily 1., 2. i 3. místa 
a stály na stupních vítězů: v kategorii 
benjamínci děvčata: Lucinka Houd-
ková 2. místo a Barborka Vaňková 3. 
místo, v kategorii benjamínci chlap-
ci: Erik Zimčík 1. místo a Ladislav 
Janča 2. místo, v kategorii nejmladší 
žákyně: Natálka Slováčková 3. místo 
a v kategorii nejmladší žáci Vojtěch 
Zábranský 3. místo.

Mgr. Jana Ferdová

Děti na atletických závodech.                                                           Foto: JFVýlet do Budapešti všechny nadchnul.                                                             Foto: RG
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BÍLÉ KONTEJNERY

Staroměstští skauti u mohyly účastníků odboje. 
Foto: RJ

Skauti se vydali 
do Beskyd na Ivančenu
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Letos trochu netradičně, nikoliv na 
svátek sv. Jiří (patrona skautů), ale kvůli 
Velikonocím o týden později 1. května, 
jsme se vydali do Moravskoslezských 
Beskyd k Ivančeně – mohyle z kamenů 
a poutnímu místu skautů. Na nádraží se 
nás účastníků sešlo 11, bohužel jen tři 
děti. Ranní cestu vlakem do Frýdlantu 
nad Ostravicí někteří prospali, pročetli 
nebo jako vlčata prokřičeli.

Už při přesedání z vlaku na vlak 
v Ostravě jsme potkávali spousty skau-
tek, skautů a turistů mířících pod Lysou 
horu uctít památku zavražděných účast-
níků protinacistického odboje.

Ve Frýdlantu vysedáme z vlaku do 
slunečné soboty, to bude radost šlapat! 
Vydáváme se vstříc beskydským kop-
cům s úsměvem na tváři. Devítikilome-
trovou trasu k Ivančeně zvládáme všich-

ni bez problémů, tedy těch fyzických, já 
nebyl ušetřen stovky otázek typu: „Už 
tam budem?“ a po 101. duchaplné otázce 
prchám napřed.

K vrcholu jsme dorazili kolem 11 ho-
diny, tedy celou hodinu před proslovem 
starosty Junáka. Vlčata ztrácíme v davu, 
ale jen na chvíli. Potkali jsme se s klu-
kama ze vsetínského oddílu, se kterými 
jsme prožili krásné tři dny na táboru 
v obci Suchá Loz. Ještě se stihneme najíst 
a už začíná starostův proslov. 

Hovořil o svornosti, odvaze prosa-
zovat dobro a ochotě pomáhat bližním. 
Minutou ticha jsme uctili hrdiny z řad 
skautů, kteří se nesklonili před nacistic-
kým nepřítelem a aktivně se účastnili 
odboje, za což byli v polském Těšíně 24. 
dubna 1945 popraveni. Nakonec jsme 
společně zazpívali národní i skautskou 

hymnu a na mohylu při-
dali každý svůj kamínek 
nebo jako Kotel obrovský 
šutr.

Od Ivančeny nás hna-
lo hřmění a temně modrá 
mračna. Naštěstí nás déšť 
nestihl a ještě jsme na ná-
draží stihli partičku oblí-
beného Bangu.

S drobnými kompli-
kacemi jsme do Starého 
Města dostali až v 21:00, 
ale příjemně unavení 
a ospalí.

Radim Juráň (Hobit)Na Ivančině se sešli skauti z celé Moravy.                                   Foto: RJ

UKLIĎME
SI  MĚSTO !

Vážení spoluobčané, 
pro ty z Vás, kterým není lhostejný vzhled 

města a jsou ochotni pro jeho zlepšení něco 
udělat, vyhlašujeme výzvu

UKLIĎME SI MĚSTO !
Většina z nás si před svým domem udr-

žuje pořádek, uklidí po nepořádných li-
dech odpadky, zamete prach a listí. Jsou 
ale místa, která zůstávají zanedbána, kde 
se hromadí odpadky a rozhodně nejsou 
naší dobrou vizitkou. Jedná se o okolí ná-
kupního centra, slepá ramene řeky Moravy, 
pozemky podél komunikací a cyklostezek 
apod. Pojďme společně v neděli 29. května 
2011 projít místa ve městě a jeho okolí, kde 
je potřeba přiložit ruku k dílu, a vyčistit je 
od toho, co tam lidská bezohlednost zane-
chala. Vezměte s sebou své děti a naučte je, 
že Staré Město je i jejich městem, že příroda 
se má chránit a odpadky patří do kontejne-
rů, ne na skládky podél cest. 

Vy, kteří se do akce chcete zapojit, si mů-
žete plastové pytle na odpad vyzvednout:

-  v pátek 27. května v době od 7.30 do 
14.30 hodin na radnici v informacích

-  v neděli 29. května v době od 8.00 do 
9.00 hodin ve dvoře radnice

Pytle naplněné sebranými odpady budete 
moci uložit na třech sběrných místech pod-
le toho, kterou část města a okolí se rozhod-
nete vyčistit:

-  u železničního přejezdu v ulici A. Škráš-
kové (spodní konec ulice Na Vyhlídce)

-  naproti lávky přes Baťův kanál (za nově 
vybudovanou komunikací k sídlišti 
Trávník)

-  u sportovního areálu Širůch  (mezi poto-
kem Salaška a fotbalovým hřištěm)

Děti, které přinesou na Staroměstský den, 
který se koná v neděli 5. června 2011, foto-
grafii z účasti na této akci, dostanou slad-
kou odměnu. 

Josef Bazala, starosta

Jistě jste zaznamenali, že se na 
několika místech města objevily 
nové bílé kontejnery, které jsou ur-
čeny ke sběru starého textilu. 

Věříme, že novou službu uvítáte, 
každý z nás občas potřebuje vyhodit 
staré oblečení, které prozatím končilo 
v popelnicích na komunální odpad. 
Prosíme Vás, neukládejte do kontejne-
rů na tříděný odpad jiné odpady, než 
na které jsou určeny, komplikujete tak 
možnost jejich další využití. 

Tříděním odpadů pomáháte chránit ži-
votní prostředí, vytříděné druhy jsou dále 
zpracovávány a nekončí tak na skládkách.  

Kontejnery jsou umístěny v ulicích 
Kopánky (2 x), Michalská, Alšova a na 
náměstí Hrdinů.

Děkujeme Vám všem, kteří jste tuto 
skutečnost pochopili a vzali za svou. Díky 
Vám se naše město zařadilo v otázce třídě-
ní mezi nejlepší v republice.

Josef Bazala, starosta města
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Do Mikuláše je ještě daleko, 
ale fotbalisté TJ Jiskra již nadělují

Fotbalisté TJ Jiskra Staré Město hrají svá utkání okresní soutěže ve sportovním areálu na Rybníč-
ku.                                                                                                      Ilustrační foto: Milan Kubíček

Zaujalo nás 

v Lunárním kalendáři 
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V červnu je podle tradiční čínské medicíny 
potřeba posilovat tenké střevo. Růst střev-
ní mikroflóry podporují všechny zakysané 
mléčné výrobky jako acidofilní mléko, živé 
jogurty, brynza a neošetřené sýry.
Dne 1. června – ve znamení Býka.
Novoluní – ošetřete nemocné nebo špatně 
rostoucí rostliny.
Dne 2., 3. června – ve znamení Blíženců.
Odstříhejte odkvetlé výhony růží. Zaštipuj-
te balkonové květiny.
Dne 4., 5. června – ve znamení Raka.
Dne 6., 7. června – ve znamení Lva.
Vysazujte mladé zakořeněné sazenice ja-
hod.
Dne 8., 9. června – ve znamení Panny.
Vysévejte červenou salátovou řepu pro 
podzimní sklizeň.
Dne 10., 11., 12. června – ve znamení 
Vah.
Vysazujte kosatce. Přesazujte jarní cibulo-
viny.
Dne 13., 14. června – ve znamení Štíra.
Dne 15., 16. června  – ve znamení Střelce.
15. června  – 22:13 LČ Úplněk. Držíme 
půst.
Úplné zatmění měsíce od 21:09 hod.
Dne 17., 18. června – ve znamení Kozo-
roha.
Dne 19., 20. června – ve znamení Vodná-
ře.
Sklízejte úrodu, zmrazujte a zavařujte. 
Zvýšená dispozice k tvorbě křečových žil.
Dne 21., 22., 23. června – ve znamení 
Ryb.
Vhodná doba pro zbavování se bradavic, 
kuřích ok a plísní.
Dne 24., 25. června – ve znamení Berana.
Proveďte průklest ořešáku.
Dne 26., 27. června – ve znamení Býka.
Lidový recept při bolesti v krku: rozvařte 
v mléce nadrobno nakrájenou cibuli, pře-
ceďte ji a oslaďte medem. Pijte ještě horké.
Dne 29., 30. června – ve znamení Blížen-
ců.
Dobývejte květinové cibule – tulipány, nar-
cisy, modřence aj.                                   M. J.

Co říkáte na politiku?
„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská 
krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mrav-
ní bída je příčina, hospodářský úpadek je 
následek. Potřebujeme mravní stanovis-
ka k lidem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, 
nevyhazovat hodnoty za nic. Nevydírat 
pracující, dělat to, co nás pozvedlo z pová-
lečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci 
a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější 
než lenošení a mrhání…..“

Z výroků Tomáše Bati z roku 1932 

Tři zápasy v okresní soutěži v květnu, tři vítězství, devět bodů a parádní skóre 
13:2, taková je bilance fotbalistů TJ Jiskra Staré Město za poslední období.

TJ Jiskra Staré Město – Ostrož-
ská Nová Ves B

2:1 (0:1)

Na domácím trávníku se Jiskře 
příliš nedaří, také hosté z Ostrožské 
Nové Vsi se ujali 1. května vedení 
brankou Kreisla. Teprve po přestávce 
zavál ten správný vítr a domácí se ra-
dovali z vítězství, když autory branek 
byli O. Hastík a O. Svoboda.

Korytná – TJ Jiskra Staré Město 
1:6 (0:1)

Do Korytné, v tabulce předposled-
ní, odjela Jiskra 8. května s odhodlá-
ním získat plný počet bodů, a to se 
také podařilo. V prvním poločase za-
znamenal branku M. Panáček, v dru-
hém poločase se střílelo jako u Ver-
dunu a další góly přidali M. Grebeň 
(2), J. Botek, J. Žajdlík a D. Šatava. 

Hradčovice – TJ Jiskra Staré 
Město 0:5 (0:1)

Poslední výjezd zavedl Jiskru 15. 
května na hřiště do Hradčovic, které 
se v tabulce krčily na posledním mís-
tě. V prvním poločase padla jediná 
branka z kopačky O. Hastíka, tentýž 

borec přidal dva góly v druhém polo-
čase. Dařilo se také D. Šatavovi, který 
vsítil další dvě branky, a tak po 90 mi-
nutách hry Jiskra odjížděla z Hradčovic 
s výsledkem 0:5. Za svou neprůstřelnost 
byl brankář Jaroslav Hodulík vyhlášen 
nejlepším hráčem.

Po tomto utkání byla TJ Jiskra v ta-
bulce okresní soutěže na sedmém mís-
tě.

Milan Kubíček  

Úspěch mladých fotbalistů

V sobotu 23. dubna 2011 se uskuteč-
nil turnaj starších přípravek O pohár 
starosty obce Zlechov. Mladí fotbalisté 
TJ Jiskra Staré Město pod vedením tre-
néra Zdenka Bemera obsadili v těžké 
konkurenci 10 mužstev krásné 2. mís-
to, když podlehli až ve finále po velkém 
boji Viktorii Otrokovice 0:2. Dalším 
dílčím úspěchem bylo vyhlášení nej-
lepšího brankáře turnaje, kterým se stal 
brankář Jiskry Tomáš Vanda.

ZB

POZDNÍ LÍTOST NAD MANŽELEM
„Proč pláčete sousedko?“

„Je mi líto manžela“
„A co se mu proboha stalo?“

„Zase jsem ho po fotbale musela zmlátit.“
   NI
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VZDĚLÁVACÍ 
SEMINÁŘ
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Naše cvičitelky z Orla, tentokrát 
z oddílů Rodiče s dětmi, Cvičení 
a pohybové hry, Rekreační sporty 
a Kondiční cvičení, využily nabíd-
ky vzdělávacího semináře „Využití 
overballů v tělesné výchově“ ko-
nané v příjemném prostředí Yoga 
and Cyclink studio v Uh. Hradišti. 

Lektorka PaedDr. Hana Tou-
farová nás v několika hodinovém 
bloku seznámila s technikou vyu-
žití overballů pro rozvoj silových 
schopností a flexibility, se cviky
rovnováhy a koordinace. 

Přítomní si vyzkoušeli všech-
ny nabízené techniky s overbally 
a vyšel i čas na seznámení s flexi
- barem, který si procvičíme v dal-
ším semináři, jak slíbila Mgr. Jitka 
Blechová ze Vzdělávací agentury 
KPS Vsetín, akreditované vzdělá-
vací instituce MV a MŠMT.

Dagmar Zálešáková

Cvičitelky na vzdělávacím semináři.
Foto: DZ

Krajské kolo 
Pythagoriády

Dne 27. dubna se uskutečnil  1. ročník 
krajského kola Pythagoriády.  

Zúčastnili se ho úspěšní řešitelé okres-
ních kol. Za naši školu do krajského kola 
postoupili Jakub Balga  a Václav Malina, 
oba se stali úspěšnými řešiteli. Jakub Bal-
ga obhájil svá vítězství z okresního kola 
a umístil se na 1. místě v kategorii 6. roč-
níku a na 1. – 2. místě v kategorii 7. roční-
ku. Blahopřejeme k vítězství a děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Slančíková

I naši nejmenší školáci oslavili v pátek 29. dubna Den Země 

Zahrada SVČ Klubko ve Starém Městě se proměnila ve válečnou stezku a chlapci 
a děvčata v indiány a indiánky. Hned po příchodu se děti rozdělily do skupinek. Kaž-
dou vedla jedna „náčelnice“, se kterou malí indiáni postupně procházeli celkem sedm 
stanovišť s nejrůznějšími úkoly. 

Nejdříve si každý vyrobil indiánský náhrdelník z kůže, který spolu s indiánskou če-
lenkou (tu si děti vyrobily už dříve ve škole v rámci projektu Indiánská matematika) 
zdobil malé indiány. Učili se lovit bizony (stříleli z luku do terče), poznávat siluety stro-
mů, či svými znalostmi z přírody zachránit kánoi. Také museli prokázat poznatky a zku-
šenosti o tom, co patří nebo nepatří do ohně. Všichni společně zkusili postavit z polínek 
pyramidu a pagodu. Vzájemná spolupráce byla také nutností při stavění indiánského 
totemu z plechovek, který děti stavěly se zavázanýma očima. 

Posledním úkolem dětí byla indiánská matematika, kde každý dostal kousek z roz-
střiženého obrázku týpí s početním příkladem, který musel nejdříve vypočítat a potom 
vybarvit správnou barvou a nakonec všichni dohromady složit. Za splnění všech úkolů 
dostala skupinka dětí celkem sedm indiánských symbolů, které si nalepily do obrázku  
krajiny. Obrázky jsme si vystavili ve třídách. Budou nám připomínat zajímavě strávené 
školní dopoledne. 

Mgr. Renata Zacharová

Indiáni a indiánky na zahradě Střediska volného času Klubko.                              Foto: Mgr .Jitka Trnčáková

Den Země u prváků

FINÁLE TURNAJE 

STOLNÍHO TENISU

Ústřední finálová akce ve stol-
ním tenise jednotlivců se konala 
v Polné 7. května 2011. Naši jed-
notu zastupovali tři reprezentanti. 
Po velmi náročných utkáních si 
Orel jednota Staré Město vybo-
jovala, v kategorii muži Bohuslav 
Blaha, zlatou medaili a v kategorii 
ženy Marie Čožíková bronzovou 
medaili. Vítězům gratulujeme!!

DZ

Úspěšný řešitel Jakub Balga navíc ještě zvítězil  
v okresním kole Archimediady. Je to soutěž pro sedmý 
ročník, Jakub sám je šesťák. O to je jeho úspěch cen-
nější.                                                                  Foto: JS
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Motocyklové závody ve 
Starém Městě ve dnech 7. - 8. 
května 2011 byly doprováze-
ny proměnlivým, chladným 
a větrným počasím. Bylo 
převzato rekordních 269 
strojů z Německa, Slovinska, 
Rakouska, Slovenska a České 
republiky. Do závodu se kva-
lifikovalo   233 jezdců.

Jelo se celkem devět zá-
vodů a jezdci byli hodnoceni 
v jedenácti kategoriích. Po-
řadí závodů bylo následují-
cí: třída Klasik do 175 ccm, 
Klasik do 250 ccm, Klasik 
do 350 ccm, Klasik do 500 

ccm + Klasik do 750 
ccm. Po hodinové 
přestávce v době od 
12:20 do 13:20 ho-
din, kdy se konalo 
slavnostní zahájení, 
přišly na řadu side-
cary, potom Pohár 
125 ccm SP, Pohár 
250 ccm SP. Dále se 
jel Pohár 125 GP + 
250 GP, a jako po-
slední v 17:24 hod. 
odstartovala velmi 

početně zastoupená 
třída Supermono, 
která byla zařazena 

do série Mistrovství 
České republiky.

Slavnostní zaháje-
ní se konalo v 12:20 
hod. v prostorách 
u startu a cíle závo-
du na Huštěnovské 
ulici. Milým zpestře-
ním bylo vystoupení 
mažoretkové skupiny 
Rolničky z Ostrožské 
Lhoty. Příznivce rych-
lých strojů přivítal 
starosta Starého Měs-
ta Josef Bazala, který 
byl současně hlavním 
pořadatelem. Nad zá-
vodem převzal záštitu statutární zástupce 
hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. 
Předsedou Jury byl Karel Křovina, ředite-
lem závodu PhDr. Jiří Svoboda  a průběh 
závodů komentoval hlasatel Ing. Karel 
Kratochvíl. Na místě slavnostního zaháje-

ní nechyběl předseda Motosport klubu 
Uherské Hradiště Ing. Libor Karásek, 
hlavní lékař závodu MUDr. Antonín 
Karásek, o hosty se v průběhu závodu 
staral místostarosta Radoslav Malina. 

Vzpomněli jsme na legendárního 
jezdce Martina Loichta, který tragic-
ky zahynul po havárii 10. června 2010 
na ostrově Man. Celková bilance pana 
profesora z Vídně ve Starém Městě v le-
tech 2004 – 2010 je obdivuhodná: sedm 
vítězství, čtyři druhá místa a tři třetí 
místa. Čest jeho památce!

Třída Klasik do 175 ccm se již tra-
dičně jela „O cenu Potraviny Hráčko-

vá“. V úvodním nedělním zá-
vodu zvítězil stejně jako v roce 
2010 Eduard Klimek na moto-
cyklu MZ Vihur - 1967 v čase 
18:22.110, což znamenalo prů-
měrnou rychost 109,764 km/h, 
druhý se umístil Pavel Strapina 
(ČZ 125 Pepa - 1969), který měl 
na vítěze ztrátu 12 vteřin. Na tře-
tím místě skončil Jaromír Tázler 
z obce Rasošky. A jak dopadli 
dva domácí borci? Karel Kalina 
byl pátý a Milan Šobáň starší za-
jel také velmi dobře a skončil na 
devátém místě.

Třída Klasik do 250 ccm byla za-
stoupena 26 jezdci. Jelo se „O cenu 
města Staré Město“ a nejvíce jsme fan-
dili Pavlu Navrátilovi, který v roce 2008 
skončil na druhém místě a v roce 2007 
a 2010 závod s přehledem vyhrál. Letos 

Státní hymna pro vítěze třídy Klasik 250. Na snímku zleva Petr Krsek, vítěz 
Pavel Navrátil, Milan Bango, dcera Bohumila Kováře a starosta Josef Bazala. 

Foto: Milan Kubíček

Na Velehradské ulici závody sledovaly stovky diváků.          Foto: Vladimír Kučera

Anežka Svobodová (16 let) jela jako dračice a ve 
třídě 125 SP skončila šestá. 

Foto: Vladimír Kučera

Libor Karásek a Libor Lukáš v sidecaru uzavírají trať před sobotním trénin-
kem.                                                                                 Foto: Vladimír Kučera.

Domácí jezdci získali rekordních sedm pohárů

IX. ročník motocyklových závodů
Slovácký okruh ve Starém Městě

IX. ročník motocyklových závodů
Slovácký okruh ve Starém Městě
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Domácí juniorka Jan Pospíšil (92), Radek 
Koňařík (22) a Michal Šlezar (81) v závodě  
125 SP.                                 Foto: Vladimír Kučera

Karel Matuš si jede pro vítězství v třídě Klasik 500.
                                            Foto: Vladimír Kučera

Karel Kalina (7) v závodě Supermono. 
Foto: Vladimír Kučera

Karel Matuš (88) s Pavlem Navrátilem (19)  před-
vedli krásný souboj ve třídě  250 GP.              

Foto: Vladimír Kučera

Pavel a Michal Šlezarovi zajeli nejrychlejší čas  
mezi sidecary.                     Foto: Vladimír Kučera

třídu Klasik do 250 ccm opět suverén-
ně vyhrál Pavel Navrátil z Uherského 
Hradiště (Yamaha DS 7 1972) v čase 
17:02,063 t. j. 118,356 km/h, se ztrátou 
8 vteřin druhý skončil Petr Krsek z Čes-
ké Skalice na stroji ČZ z roku 1972.  Na 
třetím místě dojel se ztrátou devět vte-
řin Milan Bango z Miletína. Ceny nej-
lepším předali starosta Starého Města 
Josef Bazala a místostarosta Radoslav 
Malina.

Třída Klasik do 350 ccm se jela „O 
cenu Kristiána“. V letech 2008 a 2009 
dominoval v této kategorii „černý pro-
fesor“ z Vídně Martin Loicht (loni byl 
druhý). Letos vyhrál Vítězslav Hatan 
z Mirošova (čas 15:31.734, rychlost 
129,925 km/h), který zaslouženě získal 
zlatý věnec. Pavel Navrátil na Yamaze 
skončil druhý, necelých 13 vteřin za 
vítězem a třetí se umístil Martin Vese-
lý. Dvaasedmdesátiletý Heinz Rösner 
z německého Hundshüpelu skončil na 
osmnácté pozici. Předloni v této třídě 
jel Rakušan Helmut Hafner (79 let), 
který byl nejstarším závodníkem na 
Slováckém okruhu. 

Pavel Matuš z Uherského Hradiš-
tě skončil čtrnáctý se ztrátou jednoho 
kola. 

Třída Klasik do 500 cm „O cenu sta-
rosty Starého Města“ měla opět  domá-
cího vítěze. Zlatý věnec pro nejlepšího 
jezdce získal Karel Matuš jun., který 
startoval na stroji Suzuki T 500 z roku 
1968, když zajel čas 16:26,250, průměr-
ná rychlost 122,677 km/h. Jen o šest 
vteřin pomalejší byl druhý Petr Jurák 
z Brna na Hondě CB 500, třetí se umís-
til Jiří Serbousek z Velkého Třebešova 
(Honda CB 500). 

Třída Klasik do 750 ccm „O cenu 
Veteran klubu Kunovice“. V nejsilnější 
kubatuře na bedně poprvé převažovali 
cizinci. Nejlepšího času 15:39,031 do-
sáhl Rakušan Johann Fürböck z Víd-
ně, který jako jediný startoval na stroji 
Weslayke Seeley z roku 1970. Petr Kunz 
na stroji Honda CB 750 z roku 1972 
získal stříbrný věnec a ze třetího místa 
se radoval Slovinec Silvo Habat (Honda 
CB 500 E). Legendární Frank Mrázek 
oslavil v den závodu 75. narozeniny, ale 
skončil až na pátém místě. Poprvé po 
třech letech nestál na stupních vítězů. 
V letech 2010 a 2008 byl první, v roce 
2009 skončil druhý. V šedesátých le-
tech emigroval do Kanady a získal její 
občanství. Dvacetkrát vyhrál titul mis-
tra Kanady a dvanáctkrát titul USA. 

Závod sidecar se jel „O cenu Zlín-
ského kraje“ a o jeho atraktivnost se 

postaral fakt, že z celkového počtu 16 
posádek byly čtyři domácí. Závod byl vy-
hlášen jako jízda pravidelnosti, rychlost 
tedy nebyla rozhodujícím faktorem v cel-
kovém  hodnocení. Zlaté věnce si odnes-
la populární dvojice Jaroslav Zatloukal 
a vousáč Jan Exner, kteří navázali na svou 
úspěšnou sérii z let 2005 – 2008, kdy byli 
třikrát druzí a jednou třetí. Ve Starém 
Městě závodili s vůbec nejstarším stro-
jem BSA 500 De Luxe z roku 1930. Druzí 
skončili Jiří a Tomáš Humlovi z Příbrami, 
bronz patřil Karlu Kalinovi a Radku Ko-
ňaříkovi (Yamaha Douglas, r. 1969).

     V závodu sidecar jsme viděli i jed-
nu ženu. Místo původně nominované 
Jitky Benešové ze Dvora Králové nastou-
pila Lucie Kolářová, která jela společně se 
Zdeňkem Nechanickým. Na stroji Jawa 
600 se umístili šestí. Staroměšťané Pavel 
Šlezar a Michal Šlezar na stroji Suzuki – 
Schmidt byli v závodě nejrychlejší a zajeli 
i nejrychlejší kolo - čas: 02:08.953, rych-
lost: 118,125 km/h. (Oproti loňsku, kdy 
byli také nejrychlejší, se ještě zlepšili o pět 
vteřin). V hodnocení jízdy pravidelnosti 
však skončili až na desátém místě. Ještě 
hůře dopadla dvojice Petr Verbík a Mari-
an Panáček, která skončila na 12. místě a  
sajdkára s osádkou Libor Karásek a Karel 
Rýdlo se umístila na 14. místě.

Závod Pohár do 125 ccm GP „O 
cenu Parfumerie Betty“. Start závodu byl 
v 16:15 hod. společně s jezdci kategorie  
do 250 ccm GP. Trofej nejcennější si odve-
zl Patrik Kolář ze Dvora Králové (Honda 
RS 125) 18:036.016, rychlost 135,484 km/
h, druhý se umístil Němec René Lohse 
(Honda RS 125, čas 18:41.969), a třetí byl 
další Němec Steffen Gramer, který jako
jediný v kategorii startoval na stroji Apri-
lia RS 125. Z celkového počtu 12 jezdců, 
11 startovalo na motocyklech Honda.

Závod Pohár do 125 ccm  SP (Sport 
Production) „O cenu Potraviny Kouři-
mová“ byl opět početně zastoupen, když 
na Slovácký okruh vyrazilo celkem 30 
jezdců. A bylo se na co dívat, protože 
v tomto závodu nastoupila i jediná žena 
Anežka Svobodová, pochází z Chotěbo-
ře, má 16 let. První závod jela ve svých 
šesti letech v Dunajské Stredě, jejím jez-
deckým vzorem je Valentino Rossi. Dív-
ka s přezdívkou „Any“ jela jako dračice 
a obsadila znovu báječné šesté místo. Ra-
dek Koňařík ze Starého Města se umístil 
na 15. místě, Michal Šlezar nebyl klasifi-
kován, když nedojel pro technickou záva-
du. Zvítězil Miroslav Sedlo z Rajhradu na 
stroji Cagiva z roku 2008, čas 20:22.172, 
rychlost 123,732 km/h), druhý se umístil 
Petr Kolář (Aprilia RS 125) a třetí skončil 
Radek Chlíbek (Aprilia RS 125 R).
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Anekdoty na poslední stranu

Vzácná shoda
Motorkář Fredy přijel se stopař-

kou do motorestu, kde právě podáva-
li zabijačkové menu. „Dám si jitrni-
ci,“ říká Fredy číšníkovi. „A jelito?“, 
zeptá se pinkl. „To si dá také jitrnici,“ 
odpoví zvesela Fredy.

Moto dialog v kuchyni
Božka připravuje volské oko. Do 

kuchyně vtrhne manžel Tonda a za-
čne křičet: „Pozor, pozor, víc oleje! 
Potřebujeme hodně oleje! Spálí se to! 
Pozor! Otočit, otočit! No dělej! Rych-
le otočit! Na co čekáš? Pozor ten olej! 
Otoč to, sakra! Proboha! A co sůl? 
Dej tam sůl! Slyšíš? Nezapomeň!“ 
Žena už to nevydrží a úplně vyner-
vovaná se ptá. „Co tak řveš? Myslíš, 
že neumím volské oko? Tonda klid-
ným hlasem odpoví. „To jen abys 
měla představu, jaké to je, když na 
mě vřískáš při řízení.“

PI

Jaroslav Zatloukal a Jan Exner byli nejlepší v jízdě pravidelnosti sideca-
rů.                                                                          Foto: Vladimír Kučera

Libor Kamenický (1) a Johanes Kehrer (14) bojují o první pozici v zá-
vodě Supermono.                                                Foto: Vladimír Kučera

Pavel Navrátil  stříbrný ve třídě Klasik 350.   Foto: Vladimír Kučera

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
30. června. Uzávěrka je 20. června 2011.

Závod Pohár do 250 ccm SP 
„O cenu Araver a. s.“ se vyznačoval 
početnou startovní listinou. Na závod-
ní okruh vyrazilo 30 jezdců, kteří ab-
solvovali 10 kol. Zlatý věnec za první 
místo získal Martin Veselý z Brna na 
stroji Aprilia RS 250 z roku 1999. Zajel 
čas 19:06.468, rychlost 131,937 km/h. 
O vteřinu pomalejší byl další brněnský 
jezdec Jan Vysloužil (Yamaha TZR 250), 
třetí skončil Petr Kunz z Loukova. Sta-
roměšťan Milan Šobáň starší na stroji 
Yamaha Sport dojel na 14. místě, když 
bylo klasifikováno 19 jezdců.

Závod Pohár do 250 ccm GP „O 
cenu předsedy Motosport klubu Uh. 
Hradiště“ je tradičně nejrychlejším zá-
vodem Slováckého okruhu. Rychlostní 
rekord stále drží Němec Henrik Voit 
(Aprilia RSW 250), který v roce 2009 
zajel nejen nejrychlejší kolo 01:41.678, 
rychlost 149,703 km/h, ale i závod 250 
ccm GP vyhrál časem 17:19.805, prů-
měrná rychlost 145,525 km/h. Honič-
ka o první místo se letos konala pouze 
mezi domácími borci. Karel Matuš jun. 
(Honda RS 250) vybojoval zlatý věnec 

za vítězství, čas 17:52.094, 
rychlost 141,045 km/h. Pa-
vel Navrátil získal stříbrný 
věnec, když cílem projel 
necelých devět vteřin za 
Matušem. Jaroslav Havrda 
z Otrokovic dojel do cíle 
třetí se ztrátou dvě minuty 
a 36 vteřin na vítěze. Oba 
nejlepší jezdci z Uh. Hra-
diště startovali na motocy-
klech Honda RS 250.

O č e k á v a -
ný závod Su-

permono  „O cenu Rekma 
s. r. o. Břeclav“ byl odstar-
tován jako poslední v 17:24 
hod. Ve startovním poli jsme 
napočítali 22 jezdců, z domá-
cích usilovali o body do Mis-
trovství České republiky Ka-
rel Kalina, Pavel Matuš, Milan 
Šobáň mladší, Pavel Šlezar, 
Radek Koňařík, Karel Rydlo, 
nestartoval původně přihlá-
šený Milan Šobáň senior. 
Jednalo se o rekordní počet 
domácích jezdců v jednom 
závodě. O vítězství bojovalo 
duo Libor Kamenický a Němec Johanes 
Kehrer, úspěšnější byl jezdec z Hohndor-
fu, když zvítězil v čase 17:57.516, rychlost 
140,39 km/h, druhý se umístil v těsném 
závěsu Libor Kamenický (Mali JAWA 06, 
čas 17:58.141), třetí projel cílem se ztrátou 
28 vteřiny Karel Kalina (Katyam 690). Mi-
lan Šobáň byl jedenáctý, Pavel Matuš dva-
náctý, Pavel Šlezar třináctý a Karel Rydlo 
šestnáctý. Radek Koňařík nebyl klasifiko-
ván pro technickou závadu.  

Devátý ročník Slováckého okru-
hu O cenu Bohumila Kováře se vydařil 

a všem organizátorům, 
pořadatelům i sponzorům 
patří poděkování za odve-
denou práci a poskytnutou 
pomoc. Domácí jezdci zís-
kali rekordních sedm míst 
na bedně (v roce 2010 jen 
čtyři). Tři první místa vy-
bojovali Karel Matuš jun. 
(Klasik 500 + Pohár 250 
GP) a Pavel Navrátil (Klasik 
250), dále dvě druhá místa 
Pavel Navrátil (Klasik 350 
+ Pohár 250 GP), dvě třetí 
místa Karel Kalina (Super-
mono + Sidecary společně 

s Radkem Koňaříkem).
Zvláštní poděkování patří také 

vedení Střední odborné školy a Gym-
názia ve Starém Městě v čele s ředitel-
kou Ing. Zdislavou Svobodovou, která 
zajistila společně se svým kolektivem 
zázemí pro všechny zúčastněné jezd-
ce a členy jejich doprovodu. Díky také 
Staroměšťanům za projevenou toleranci 
a trpělivost, i když někteří lidé nepatří 
mezi obdivovatele motorek a silničních 
závodů.

Milan Kubíček
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