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ROČNÍK XXI  Č. 8  SRPEN 2011  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Letecký snímek náměstí Hrdinů a nejbližšího okolí z 29. května 2011.                                                                      
Foto: Ing. Kamil Psotka

Rekonstrukce severní strany
náměstí Hrdinů dokončena

Ve středu 22. června 
2011 v 16:30 hod. se usku-
tečnilo na veřejné ploše 
naproti radnice slavnost-
ní předání zrekonstruo-
vané severní strany ná-
městí Hrdinů veřejnosti. 
Starosta Josef Bazala 
pozval na slavnostní akci 
všechny obyvatele žijící 
na náměstí Hrdinů, které 
patří mezi plošně největší 
náměstí v České republi-
ce. Pokud bychom staro-
městské náměstí rozšířili 
až ke hřbitovu, bylo by 
plošně větší než Václav-
ské náměstí v Praze. A to 
si málo z nás uvědomuje. V první části 
111 přítomných vyslechlo informace 

o průběhu rekonstrukce náměstí a opra-
vy fasády radnice, následovalo požehnání 
náměstí duchovním otcem staroměstské 

farnosti P. Miroslavem 
Suchomelem a po slav-
nostním přestřižení 
bílé stuhy bylo připra-
veno malé občerstvení. 
Vlivem informačního 
šumu přivezli dob-
ré klobásky a pivečko 
s malým zpožděním, 
ale o to více přítom-
ných za horkého počasí 
pak ochutnalo. Byla to 
velmi pěkná akce, která 
ukončila jednu z etap 
postupné rekonstrukce 
Starého Města.

Protější jižní část 
nám. Hrdinů byla do-

končena v roce 2002. 
Milan Kubíček

Přesně v 17 hodin 22. června 2011 členové Rady města přestřihli bílou stuhu. Na snímku 
zleva Ing. Kamil Psotka, Miroslav Horký, Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábranský a Jo-
sef Bazala.                                                                                              Foto: Milan Kubíček
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Hosté si prohlédli i nedalekou budovu hasičské zbrojnice, kde je přivítal 
nejstarší člen sboru Josef Otépka (81). 

Foto: MK

Zahrála country kapela Štrůdl a posluchačům se velmi líbila. 
Foto: Milan Kubíček

Adam Rýdl a Radek Juřena přítomným nabídli velmi kvalitní pivo Rebel 10°. 
Foto: Milan Kubíček

O klobásky byl velký zájem, na grilu je připravil 
šéfkuchař Bronislav Polášek.

 Foto: MK

Na slavnostní akci přišlo více než 100 občanů. 
Foto: Milan Kubíček

Noblesní budova radnice v den otevření severní strany náměstí Hrdinů. 
Foto: Milan Kubíček

Celkové náklady na stavbu činily cca 8,5 mil korun. Na objekt „Bezbariérový chodník 
– severní strana“ byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve 
výši 2.551.000 Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2010, bezbariérový chodník 
a veřejné osvětlení byly zhotoveny v listopadu 2010. Zpevněné plochy a městský mobi-
liář byly dokončeny v květnu 2011, realizaci prováděla firma STAVAKTIV s. r. o. Staré 
Město, projektové práce firma EKOLA – Pavliš s. r. o. Staré Město a návrh mobiliáře
Ing. arch. Luděk Kouřil.                                                                                                 MK
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Radnici ve Starém Městě  vybudoval stavitel Antonín Šupka z Uherského Hradiště, dědeček bývalého starosty 
Ing. Ladislava Šupky. Vlastní realizaci stavby měli na starosti stavbyvedoucí Jan Nakládal a Matouš Burda ze 
Starého Města. Na snímku je i profesor Samko Dudík, který žil ve Starém Městě naproti hřbitova. 

Foto: archiv Jindřišky Stašákové
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Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1  pronájem bytové jednotky č. 2 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu Antonínu 
Varmužovi, bytem Staré Město, Hradišť-

ská 96, na dobu určitou do 31. 12. 2011 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2  ukončení výpůjčky části pozemku 
p. č. 2520/1 orná půda o výměře 162 m2 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, paní Boženě Chrástkové, bytem Sta-
ré Město, Velehradská 1671, dohodou  
k 31. 5. 2011.

1.3  pronájem nebytových prostor o vý-
měře 84 m2 v budově č. p. 1823, ul. Za 
Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ZUŠ Uh. Hra-
diště,  pobočka Staré Město – výtvarný 
obor, na dobu  určitou od 1. 7. 2011 do 
30. 6. 2012, s možností dalšího prodlou-
žení a nájemné ve výši 1 Kč za celou 
dobu pronájmu, za účelem provozování 
činnosti ZUŠ – výtvarný obor. Nájem je 
osvobozen od DPH.

 Spotřeba energií bude hrazena následov-
ně: spotřeba plynu ve výši 6 % z celkové 
spotřeby plynu za budovu (dle pronajaté 
plochy), spotřeba EE dle odpočtového 
elektroměru a spotřeba vody ve výši 
150 Kč/měsíc. 

U S N E S E N Í
z 14. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15. 6. 2011

U S N E S E N Í

1.4   pronájem nebytových prostor a věcí 
movitých (restaurace Victoria) v budově č. 
p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Jar-
mile Parákové, bytem Uherské Hradiště, 
Zahradní 1036, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné za ne-
bytové prostory ve výši 190.000 Kč a rok + 
příslušná DPH (s inflační doložkou od 1.

7. 2012) a za movité 
věci 26.000 Kč a rok 
+ příslušná DPH, za 
účelem provozování 
restaurace.

1.5  nájem pozem-
ků p. č. st. 2253 zast. 

plocha a nádvoří o vý-
měře 840 m2 a p. č. 
st. 2254 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 
430 m2, které se na-
chází pod budovami 
zdravotního střediska 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od vlastníka pozemků, kterým 
je Česká republika (příslušnost hospo-
dařit s majetkem má Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Ra-
šínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové 
Město) na dobu určitou od 20. 7. 2011 
do 19. 7. 2012 a nájemné v místě a čase 
obvyklém.  

3.2  úhradu neinvestičních výdajů pro 
obce, které mají povinnost hradit nein-
vestiční výdaje za žáky plnící povinnou 
školní docházku v Základní škole Staré 
Město za školní rok 2010/2011 ve výši 
3.500 Kč na 1 žáka/školní rok.

6.1  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
a vnitřní směrnicí č. S 01/2007, odmě-
ny ředitelům příspěvkových organizací 
města dle zápisu.

Na řece Moravě a Baťově kanálu můžeme sledovat čilý ruch v provozování lodní 
dopravy. Na snímku loď Morava pro 60 cestujících proplouvá k železničnímu mostu 
ve směru od sídliště Štěpnice.                                                       Foto: Milan Kubíček

Ve Sportovní ulici se počátkem června pracovalo na rekonstrukci kanalizace 
a domovních přípojek. Po dokončení těchto prací se bude pokračovat v opravě 
komunikace a chodníků.                                                          Foto: Milan Kubíček
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Na snímku dopravní letoun L 610, který je umístěn v areálu firmy Kovosteel při vjezdu do Starého Města ve
směru od Brna. 

Foto: Milan Kubíček
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II. doporučila zastupitelstvu města

1.9  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č.  6073/32 orná půda, 
části pozemku p. č. 6073/34 orná půda, 
části pozemku p. č. 6073/219 orná půda 
a části pozemku p. č. 6073/220 orná 
půda o celkové výměře cca 320 m2, vše 
v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

1.10  schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o vzájemné spolupráci č. D/2961/2009/
ŘDP uzavřené za účelem realizace a za-
jištění udržitelnosti projektu „Značení 
kulturních a turistických cílů Zlínského 
kraje“, mezi Zlínským krajem a městem 
Staré Město.

3.3  schválit dodatek č. 2 ke zřizovací lis-
tině Sportovní a kulturní centrum, pří-
spěvková organizace, Společensko-kul-
turní centrum, Brněnská 1249, 686 03 
Staré Město.

5.2  schválit změnu rozpočtu měs-
ta - rozpočtové opatření č. 4/2011. 
Příjmy se zvyšují z 106.178.000 Kč 
na 106.344.000 Kč, výdaje se zvyšují 
z 124.656.000 Kč na 124.822.000 Kč, fi-

nancování zůstává beze změny.

5.3  uzavřít s Komerční bankou, a. s. 
smlouvu o zajištění pohyblivé úrokové 
sazby 12M PRIBOR v úrovni 2,85 % na 
období 2011 – 2021 k úvěrovému rámci 
k dofinancování investičních dotačních

projektů. 

5.4  schválit smlouvu o poskytnutí dota-
ce na zpracování projektové dokumentace 
na vydání stavebního povolení pro stav-
bu protipovodňového opatření „Morava, 
Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení 
kapacity koryta I. etapa“.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Bezbariérový chodník na ulici Velko-
moravská ve Starém Městě. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč JASS-UNI, s.r.o. 
Jalubí 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638.

2.2  o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Revitalizace významné sídelní zeleně 
ve Starém Městě. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč GARDEN MORAVIA 
s.r.o., U Stadionu 824, 687 62 Dolní Něm-
čí.

IV. vyhlašuje

3.1  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisích konkurz na 
funkci ředitele/ředitelky Střediska volného 
času KLUBKO Staré Město, příspěvková 

organizace, U Školky 1409, 686 03 Staré 
Město.

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele/
ředitelky a odborná kvalifikace v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogic-

kých pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném znění
- znalost problematiky organizace a říze-
ní ve školství a příslušných předpisů    

K přihlášce je nutné doložit originály 
nebo úředně ověřené kopie následují-
cích dokladů a příloh:
•  doklady o požadované odborné kvali-
fikaci (diplom i vysvědčení)
•  doklad o celém průběhu zaměstnání 
a délce praxe potvrzený posledním za-
městnavatelem 
•  podrobný životopis 
•  koncepci dalšího rozvoje příspěvkové 
organizace (max. rozsah 3 stran formátu 
A4) 
•  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vy-
žádání 
• lékařské potvrzení o zdravotní způso-
bilosti k výkonu dané funkce (ne starší 
2 měsíců) 
Přihlášku včetně všech výše uvedených 
příloh zaslat nejpozději do 15. 7. 2011 na 
adresu: Městský úřad Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. 
Obálku označit heslem KONKURZ.

V. nesouhlasí

1.11  se záměrem společnosti Jolly Ro-
ger, s. r. o., Uh. Hradiště, Tůně 845, na 
vytvoření záhrabiště pro psy a kočky na 
pozemku p. č. 6067/55 orná půda ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.

4.3.2 s umístěním ocelového reklam-
ního zařízení na pozemku p. č. 6068/
145 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
a s umístěním reklamního zařízení 
PRISMA na pozemku p. č. 6068/83 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
v lokalitě ul. Východní.

VI. vzala na vědomí

1.8  nabídku na výkup pozemku p. č. 
6068/121 orná půda o výměře 2.183 
m2 v lokalitě Baťova kanálu ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od spoluvlastníků pana Jaroslava Kali-
ny, bytem Huštěnovice 91 a pana Karla 
Kaliny, bytem Staré Město, Metodějova 
1321, a navrhuje cenu pro převod po-
zemku ve výši průměrné ceny půdy v k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště podle § 
5 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí 
(10,91 Kč/m2).

4.1  vyjádření města k zahájení územ-
ního řízení dle § 79 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.
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U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:
I. schválila
1.1  smlouvu o výpůjčce pozemků mezi 
Povodím Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 
11 a městem Staré Město, Staré Město, 
nám. Hrdinů 100 pro projekt a stavbu 
„Obnova ekosystému odstavených ra-
men řeky Moravy“.
1.2  prodej dvou ubytovacích buněk 
inv. číslo DHM 40 a inv. číslo DHM 43, 
JUNÁKU – svaz skautů a skautek ČR, 
Středisko „Hradišťská dvojka“ Uh. Hra-
diště, Modrá 66, za cenu 5.000 Kč + pří-
slušná DPH za obě buňky.
2.1  smlouvu o spolupráci v rámci pro-
jektu „Obnova ekosystému odstavených 
ramen řeky Moravy“ s fyzickými osoba-
mi Radomírem Burešem, Bronislavem 
Janečkem a Miloslavem Maňáskem.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Při akci Ukliďme si město se zapojil i osmiletý ško-
lák Vojtěch Zábranský. Společně se svým tatínkem 
Martinem sbíral odpadky po lidech, kterým pojmy 
čistota a pořádek nic neříkají. Za jeho aktivitu mu 
poděkoval starosta Josef Bazala. Ostatní děti, které 
se zapojily do úklidu a přinesly fotografii, byly od-
měněny na Staroměstském dnu v neděli 5. června 
2011. 

Foto: Milan Kubíček

4.2  vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavební-
ho řízení dle ů 78, 87 a § 112 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

4.3.1  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 a § 104 – 106 zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zá-
pisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o odstra-
nění stavby dle § 128 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

5.1  vzala na vědomí hospodaření města 
k 31. 5. 2011.

6.2  zápis ze 4. zasedání sociální komi-
se ze dne 8. 6. 2011.

6.3  Smlouvu o dílo s firmou CRISIS
CONSULTING, s. r. o., Uherské Hradiš-
tě ve věci žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní 
osa 1.3 Omezování rizika povodní, spec. 

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany na 
akci „Zlepšování systému povodňové služ-
by a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska“.

VII. uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.6  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na směnu části pozemku p. č. 6044/642 
orná půda o výměře 119 m2 a části pozem-
ku p. č. 6044/30 ost. plocha o výměře 144 
m2 za část pozemku p. č. 6053/198 ostat. 
pl./ostat. komunikace o výměře 409 m2, 
vše v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
     

1.7  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod části pozemku p. č. 4522/20 
ostat. pl. o výměře cca 70 m2 v lokalitě 
u cyklostezky Staré Město – Velehrad ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.      

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Realizace úspor energie při provozu budovy 
sportovní haly Širůch ve Starém Městě

z 13. zasedání Rady města 
Staré Město, konaném dne 

8. 6. 2011

Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu život-
ní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory  
3. 2. 1. - Realizace úspor energie. 

Projektovou dokumentaci zpracovala firma GG Archico s. r. o., Zelené náměstí 1291,
Uherské Hradiště. Realizaci úspor energie při provozu budovy sportovní haly Širůch 
ve Starém Městě prováděla firma Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěnovice 363, Babice.
Přípravou žádosti a vedením projektu byla pověřena firma Kanspo s. r. o., Požárníků
302/1B, Kroměříž. Stavební práce probíhaly od 1. 9. 2010 do 14. 12. 2010. 
Celkové náklady na realizaci projektu 4.451.138 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evrop-
ské unie 3.783.467 Kč (85 %), příspěvek SFŽP 222.556 Kč (5 %) a příspěvek města Staré 
Město 445.115 Kč (10 %)

Stavba řešila kompletní zateplení sportovní haly Širůch o celkové výměře 2.190,44 m2. 
Byly provedeny práce zahrnující vybourání oken, vchodových dveří, demontáž střešní-
ho pláště. Objekt sportovní haly byl zateplen uceleným systémem ETICS firmy WEBER
s použitím polystyrenu tl. 80 mm a 120 mm s dekorační akrylátovou omítkou v odstí-
nech RA 2C a SU8D. Bylo provedeno zateplení střešního pláště z tepelně izolačních pa-
nelů s polyuretanovou tepelnou izolací tl. 120 mm. Byla provedena dodávka a montáž 
plastových oken a dveří s pákovým uzávěrem. Byly provedeny vyzdívky a dozdívky ob-
vodového pláště.
Ve vnitřních prostorách sportovní haly bylo provedeno zapravení oken, zhotoveny nové 
omítky, opraveny stávající omítky a objekt byl vymalován.

http://europa.eu                            www.opzp.cz
kontakt: Josef Bazala, starosta, tel: 572 416 402, e-mail: bazala@staremesto.uh.cz
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U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva  

města Staré Město, konaného 
dne 27. 6. 2011

U S N E S E N Í
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31. 5. 
2011

II. schválilo
K bodu 4) změnu rozpočtu – roz-
počtové opatření č. 4/2011 - příjmy 
se zvýšily ze 106.178.000 Kč 
na 106.634.000 Kč, výdaje se 
zvýšily ze 124.656.000 Kč na 
125.112.000 Kč, financování
zůstává beze změny.

K bodu 5) Smlouvu o zajištění 
pohyblivé úrokové sazby 12M 
PRIBOR v úrovni 2,85 % na ob-
dobí 2011 – 2021 k úvěrovému 
rámci k dofinancování investič-
ních dotačních projektů s Ko-
merční bankou, a. s. 

K bodu 6) Smlouvu o poskyt-
nutí dotace na zpracování pro-
jektové dokumentace na vydání 
stavebního povolení pro stavbu 
protipovodňového opatření 
„Morava, Uherské Hradiště, 
Staré Město – zvýšení kapacity 
koryta I. etapa“.

K bodu 7)
7.1  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 
87 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Miroslavu Omelkovi, bytem Staré 
Město, nám. Hrdinů 5, za cenu 100 Kč/
m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.

7.2  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6073/32 orná půda, části 
pozemku p. č. 6073/34 orná půda, čás-
ti pozemku p. č. 6073/219 orná půda 
a části pozemku p. č. 6073/220 orná 
půda o celkové výměře cca 320 m2 v lo-
kalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 

panu Aloisi a paní Vlastě Mikulovým, by-
tem Staré Město, Trávník 2117, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

7.3   převod majetku – prodej části pozem-
ku 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 lokalitě ul. Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Mgr. Bořku Mikulovi, bytem Staré 
Město, Trávník 2116, za cenu 800 Kč/m2, 
za účelem rozšíření zahrady.   

7.4  převod majetku – prodej části pozem-
ku 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 výmě-
ře cca 250 m2 v lokalitě ul. Trávník ve Sta-

rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželům panu Mgr. Milanu a paní 
Mgr. Lence Němcovým, bytem Staré Měs-
to, Trávník 2115, za cenu 800 Kč/m2, za 
účelem rozšíření zahrady.   

7.5  převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 4500/10 orná půda o výměře 303 
m2 a části pozemku p. č.  4500/11 orná 
půda o výměře cca 1.040 m2, vše v loka-
litě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov 556, za cenu 
500 Kč/m2, za účelem výstavby podnika-
telského objektu společnosti ARAVER 
CZ.

7.6  převod majetku – výkup části pozem-
ku p. č. 6049/41 orná půda o výměře 179 

m2 v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od paní 
Blaženy Němcové, bytem Staré Město, 
Velehradská 1707, za cenu 25 Kč/m2. 

7.7  převod majetku – směnu částí po-
zemků p. č. 6080/15 orná půda, p. č. 
6080/16 orná půda, p. č. 6080/17 orná 
půda, p. č. 6080/18 orná půda a p. č. 
6080/19 orná půda o celkové výměře 
463 m2 ve vlastnictví společnosti OTR-
-KS, s. r. o., Staré Město, Kostelanská 
2128, za část pozemku p. č. 718 trvalý 
travní porost o výměře 463 m2 ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě 
Prostřední kruhy ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
rozšíření hranice užívaného pozemku.
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 600 Kč/m2.  

7.8  majetkoprávní vypořá-
dání pozemku parcela  číslo 
4560/8 ostatní plocha/komu-
nikace o výměře 17 m2 a po-
zemku p. č. 4560/113 ostatní 
plocha/zeleň o výměře 9 m2, 
které se nachází v lokalitě ul. 
Altéře ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, 
které jsou dnes ve vlastnictví 
České republiky (příslušnost 
hospodařit s majetkem - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábře-
ží 390/42, Praha, Nové Město), 
za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů pod komunikací 
a veřejným prostranstvím.  

K bodu 8)
8.1  v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a ustanovením  
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění dodatek č. 2 ke zřizova-
cí listině Sportovní a kulturní centrum, 
příspěvková organizace, Společensko-
-kulturní centrum, Brněnská 1249, 
686 03 Staré Město.

8.2  dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci č. D/2961/2009/ŘDP uza-
vřené za účelem realizace a zajištění 
udržitelnosti projektu „Značení kultur-
ních a turistických cílů Zlínského kraje“, 
mezi Zlínským krajem a městem Staré 
Město.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na náměstí Hrdinů téměř nenajdeme dům, který zdobí květiny v oknech. Jedním 
z mála květinových příbytků je dům č. p. 424 na severní straně náměstí Hrdinů, kde 
vidíme různobarevné tři druhy květin v prvním poschodí. O květinky se stará paní 
Jana Bajajová a my věříme, že se v brzké době přidají i ostatní občané, a to nejen 
v centru města.                                                                              Foto: Milan Kubíček
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JIŽ POTŘETÍ ZA SEBOU S PŘEVAHOU DĚVČAT 

Na snímku zleva děti: Jonáš Kyncl, Štěpánka Šváčková, Eliška Pospíšilová, Micha-
ela Karlíková.                                                                              Foto: Milan Kubíček
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Na snímku zleva děti: Lukáš Ondrušek, Vojtěch Stojnov, Julie Kašná, Anna Třeti-
nová.                                                                                                            Foto: MK  

Na snímku zleva děti: Kateřina Družbíková, Nikol Sušilová, Matěj Hanák, Vlas-
timil Foltýnek.                                                                             Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Tereza Černíková, Ivan Garaja, Agáta Garajová, Anna So-
bolová.                                                                                                         Foto: MK

Na snímku matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slav-
nostním obřadu.                                                                                           Foto: MK

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 skonče-
ní obřadu Vítání občánků hotovost 
ve výši 3000 Kč odsouhlasených Ra-
dou města Staré Město jako finanční
příspěvek při narození dítěte. Navíc 

každá maminka ob-
držela kytičku a dítě 
malý dárek, který 
jim i po letech bude 
připomínat tuto mi-
lou událost. Mamin-
ky a tatínci se po-
depsali do Pamětní 
knihy města, foto-
grafie všech dětiček pravidelně zveřej-
ňujeme ve Staroměstských novinách, na 
internetových stránkách města a snímky 
z obřadní síně jsou součástí fotokroniky 
našeho města za rok 2011.

Milan Kubíček

V pátek 24. června 2011 se uskutečnilo v obřadní síni staro-
městské radnice letošní třetí Vítání občánků do života. Celkem 
jsme přivítali 16 dětí, šest chlapců a deset dívek, ve dvou skupi-
nách. První batolata přijela na městský úřad v doprovodu ro-
dičů a dalších rodinných příslušníků v 13 hodin. V úvodní sku-
pině jsme napočítali pouze tři chlapce a pět děvčátek. V druhé 
skupině, která měla slavnost v 13:30 h., byl poměr pohlaví úpl-
ně stejný, viděli jsme tři kluky a pět holčiček.

TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

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

topadu, 10. prosince 2011.
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Z naší farnosti
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Na Boží Tělo bývá ve Sta-
rém Městě většinou krásné 
a slunečné počasí. Letos 
v neděli 26. června bylo ale 
zataženo a chladno, přesto 
se do kostela sv. Michaela 
vydalo více než 250 věří-
cích. Na programu byla 
Slavnost Těla a Krve Páně 
v naší farnosti spojená se 
slavností 1. sv. přijímání 
dvou desítek dětí a eucha-
ristickým průvodem, který 
se vydal od kostela k oltáři 
v ulici Sées v domě u Pavla 
a Petry Číhalových.

Milan Kubíček

Památka Božího Těla a první svaté přijímání

Průvod vyšel krátce po desáté hodině z kostela sv. Michaela. 
Přes hřbitov a ulici Sées pokračoval k domu manželů Číhalo-
vých.                                                         Foto: Milan Kubíček

Nádherně připravený oltářík v ulici Sées. 
Foto: MK

Prvního svatého přijímání se zúčastnily dvě desítky dětí. Družičky sypaly na vo-
zovku okvětní lístky pivoněk.                                                    Foto: Milan Kubíček

Otče Františku, blahopřeje-
me Vám ke krásnému kněžské-
mu výročí a vyprošujeme na 
přímluvu P. Marie a Vašeho 
patrona u Boha hodně milostí 
a naplnění příslibu dobrému 
a věrnému služebníkovi.

P. František Adamec v naší far-
nosti působil víc jak 10 let, nejpr-
ve jako kaplan uherskohradišťský 
a od r. 1969 do r. 1975  byl usta-
noven naším duchovním správ-
cem. Za tu dobu vykonal neoby-
čejně velkou práci především na 
duchovním oživení farnosti, na 
utužení vztahu obyvatel ke své 

farnosti, ale také na podstat-
ném zvelebení kostela a kaple. 
Vždyť kostel byl v polovině 60. 
let na pokraji své existence, kap-
le (márnice) byla jediný prostor 
pro slavení mší sv., fara byla 
zabrána jako školní družina, 
a přístřeší novému knězi farnos-
ti i pro farní kancelář poskytli 
manželé Říhovi z č. p. 1388 na  
Velehradské ulici.   

Otec František patří k velkým 
osobnostem naší obce a tyto 
řádky jsou jen skromným po-
zdravením a poděkováním za 
vše dobré, co v naší farnosti vy-
konal.                  

SV

P. František Adamec oslavil 65. výročí od přijetí svátosti kněžství dne 5. července 2011

Církevní svátek Těla a Krve Páně zdůrazňuje živou přítomnost Ježíše Krista 
ve svátosti oltářní.                                                                                  Foto: MK
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

na měsíc srpen                                                                 a září 2011
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

25. čtvrtek  Ořechov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-
26. pátek  Luhačovice zájezd  Bůh masakru 19.30 -----

28. neděle
 Popovice-
Bukovina

zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

29. pondělí  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden 

a dvě je šest)
19.00 220,-/200,-

30. úterý  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
31. středa  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

ZÁŘÍ 2011
Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. čtvrtek  Uh. Hradiště B
 Dům Bernardy 

Alby 
19.00 200,-/180,-

 2. pátek  Nový Světlov zájezd  Rychlé šípy 19.00 -----
 3. sobota  Uh. Hradiště A  Hráči 19.00 200,-/180,-

 4. neděle  Uh. Hradiště F
 Dům Bernardy 

Alby
19.00 200,-/180,-

 6. úterý  Uh. Hradiště
 Cikáni jdou do 

nebe 
19.00 260,-/240,-

 6. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-
 7. středa  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-
 8. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Hráči 19.00 200,-/180,-

 9. pátek  Uh. Hradiště

 Penzion pro 
svobodné pány 

obnovená 
premiéra 

19.00 220,-/200,-

10. sobota  Uh. Hradiště G
 Dům Bernardy 

Alby
19.00   200,-/180,-

12. pondělí  Teplice zájezd  Harold a Maude 19.00 -----
13. úterý  Děčín zájezd  Harold a Maude 19.00 -----

14. středa  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden 

a dvě je šest)
19.00 220,-/200,-

15. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Hráči 19.00 200,-/180,-

16. pátek  Uh. Hradiště
 Penzion pro 

svobodné pány
19.00 220,-/200,-

17. sobota  Uh. Hradiště C  Hráči 19.00 200,-/180,-
18. neděle  Uh. Hradiště H  Hráči 19.00 200,-/180,-

20. úterý  Kroměříž zájezd
 Penzion pro 

svobodné pány
18.00 -----

21. středa  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-
22. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Modré květy 19.00 220,-/200,-

23. pátek  Uh. Hradiště

 Dalskabáty, 
hříšná ves aneb 

Zapomenutý 
čert

19.00 200,-/180,-

24. sobota  Uh. Hradiště R  Hráči 19.00 200,-/180,-

26. pondělí  Uh. Hradiště školní před.

 Dalskabáty, 
hříšná ves aneb 

Zapomenutý 
čert

10.00 60,-

27. úterý  Uh. Hradiště S  39 stupňů 18.00 100,-

29. čtvrtek  Uh. Hradiště J
 Dům Bernardy 

Alby
19.00 200,-/180,-

30. pátek  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-

Na snímku zleva učitelky hudebního oboru ZUŠ 
Veronika Kaštánková, Jarmila Krystoňová a Jit-
ka Košíková.                         Foto: Milan Kubíček

Kresba: Jan Slováček

PODĚKOVÁNÍ 
UČITELKÁM ZUŠ

Na straně 27 přinášíme fotoreportáž 
a článek z Tanečního večeru ZUŠ, který 
se uskutečnil 21. června 2011 v Kultur-
ním klubu v Uherském Hradišti před 
zcela zaplněným hledištěm. 

Viděli jsme nádherné představení, za 
které děkujeme všem našim učitelkám, 
které se věnují svým žačkám a pomáhají 
jim najít cestu k pohybu, tanci a krásné-
mu kamarádství. Učitelka Jana Krysto-
ňová připravila úvodní část Sněhurka 
a sedm trpaslíků, ve které vystupovala 
v roli Sněhurky sympatická Zuzana 
Karlíková.  V druhé části programu Ta-
nečního večera jsme viděli velmi pěk-
ná vystoupení, které se svými žačkami 
nacvičily učitelky Jitka Košíková, Jana 
Kučerová a Veronika Kaštánková. Ještě 
jednou děkujeme!

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 5. až neděle 7. srpna
INTEL LanCraft summer 2011
Počítačová LANPÁRTY

pátek 12. až sobota 20. srpna
FIDE OPEN
šachový turnaj

sobota 27. srpna
POHNISA
petangue - beach volejbal - tenis
turnaj amatérských družstev 

Malé tanečnice - čarodějničky z Orla při vystoupení na Staroměstském 
dni.                                                                               Foto: Milan Kubíček 

JEDNOTA ORLA DĚKUJE
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Jednota Orla ve Starém Městě děkuje městu Staré 
Město, za to, že umožnilo vystoupení našich tří od-
dílů dětí na Staroměstském dni. 

Po třech letech počasí přálo a akce se uskutečnila v are-
álu Rybníček, kde se staroměstské organizace mohly pre-
zentovat. I naše jednota měla stánek. Zde jsme nabízeli 
propagační materiály. Na vyvěšených tablech byl monito-
rován celý školní rok jak probíhal v oddílech, ve cvičeních, 
soutěžích či vystoupeních na akcích jednoty, župy, ústředí 
i města. Také jsme se pochlubili pěknými diplomy. 

Pro děti byly připraveny stanoviště, na kterých si moh-
ly vyzkoušet svou zručnost a přesnost při házení kroužků 
nebo míčků na cíl, skákání přes švihadla i panáka, či prů-
lez strachovým pytlem. Ti, kteří zvládli všechna stanoviš-
tě, byli odměněni orelským pexesem a lízátkem. Nikdo 
neodešel s prázdnou., za snahu obdržel alespoň sladký 
bonbon.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty 

ZNÁTE HRU PETANQUE?
Mladí Orli reprezentovali naši jednotu v turnaji petanque, 

který se uskutečnil dne 18. června 2011 v Uherském Hradišti. 
Účastníci hráli v družstvech po dvou. I když s tímto sportem 
v oddílu Rekreační sporty teprve začínáme, můžeme se poch-
lubit krásným čtvrtým místem, které obsadily hráčky Karolína 
Jančová s Renatou Machovou. Děkujeme jim i všem ostatním 
za reprezentaci.

Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka Orla

V současné době vrcholí přípravy 
na benefiční Velkomoravský kon-
cert, který uspořádá Římskokato-
lická farnost, Jednota Orel a město 
Staré Město. Koncert se uskuteční 
v neděli 11. září 2011 v 16:30 hod. 
na nově budovaném náměstí Velké 
Moravy ve Starém Městě.

„V pořadu vystoupí soubor Hra-
dišťan, Spirituál kvintet, děti ze 
souboru Dolinečka a celý program 
bude vysílán televizí NOE. Tímto 
koncertem chceme být nápomoc-
ni nejen výstavbě nově budované-
ho kostela sv. Ducha, ale i celého 
prostoru, který bude tvořit nové 
náměstí jako „kulturně – duchovní 
centrum města,“ sdělil starosta Jo-

Velkomoravský koncert se uskuteční na nově budovaném náměstí 
Velké Moravy.                                                                    Foto: MK

VELKOMORAVSKÝ KONCERT – 11. ZÁŘÍ 2011
sef Bazala.

O víkendu 10. - 11. září 2011 
se konají v sousedním Uher-
ském Hradiště Slovácké slav-
nosti vína a otevřených pamá-
tek a lze očekávat, že mnoho 
návštěvníků zavítá také k nám 
do Starého Města na ojedinělý 
kulturní zážitek – Velkomorav-
ský koncert, který má ambice 
stát se novou kulturní událos-
tí vycházející z bohaté historie 
našeho města. Jste srdečně zvá-
ni!

V příštím vydání Staroměst-
ských novin přineseme po-
drobné informace.

 Milan Kubíček
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Odborná porota ve složení Jaroslav Švach, Josef Bazala, Tomáš Machalínek a Michal Závodný. 
Foto: Milan Kubíček

MALÍ TANEČNÍCI SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU ZE STARÉHO MĚSTA
OPĚT MEZI NEJLEPŠÍMI

Marek Pavlica zpívá píseň Dyž sem já šel přes ty 
hory.                                     Foto: Milan Kubíček
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V rámci festivalu Kunovské léto 
se uskutečnila v sobotu 18. červ-
na 2011 na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti přehlídka 
malých tanečníků slováckého 
verbuňku z celé oblasti jižní Mo-
ravy. Do soutěže bylo přihlášeno 
35 verbířů ze Slovácka, z Pod-
luží, Kyjovska i hanáckého Slo-
vácka a pochopitelně nechyběli 
šohajíčci ze Starého Města, kteří 
se připravují v Dolinečce.

V nejmladší kategorii do 9 let na-
stoupil osmiletý Marek Pavlica, na 
kterého se pochopitelně přišli podí-
vat i jeho velmi známí rodiče, dále 

Radovan Siman z Kunovic, vítěz nemladší kate-
gorie do 9 let.                      Foto: Milan Kubíček

se divákům představil Jan Mikuš, 
který Staré Město reprezentoval na 
Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici společně se svým ta-
tínkem Ivo Mikušem. Ten ve svých 
čtyřiceti letech zcela nečekaně vy-
hrál soutěž verbířů v regionálním 
kole ve Starém Městě. Třetí z při-
hlášených nadějných verbířů Mi-
chal Fryšták nakonec nevystupoval, 
protože utrpěl drobné zranění, kte-
ré mu znemožnilo účast.     

Z vítězství se nakonec radoval 
sedmiletý Radovan Siman z Kuno-

René Zhříval z Josefova se umístil na druhém místě 
společně s Janem Mikušem.                      Foto: MK

vic se skladbou Chodím, chodím. Pa-
trně jeho rodiče dobře věděli, proč mu 
dávají málo obvyklé jméno Radovan. 
Téměř na každé soutěži se totiž raduje 
z úspěchu. Jan Mikuš zatančil skladbu 
Dyž sem já šel přes ty hory, porotě se 
velmi líbil a získal druhé místo společ-
ně s René Zhřívalem z Josefova.

Ve středí kategorii od 10 do 12 let se 
divákům představil Robin Feldvabel, 
syn vyhlášeného tanečníka verbuňku 
Erika Feldvabela, pětinásobného vítěze 
soutěže ve Strážnici. Dolinečku repre-
zentoval i dvanáctiletý Lukáš Balajka, 

bydlištěm na Modré, který nako-
nec obsadil třetí místo se skladbou 
Hromy bijů. Jedenáctiletý Robin 
Feldvabel zatančil skladbu za Mo-
ravú třešně sú, porotě se velmi líbil 
a skončil na druhém místě. Z ví-
tězství se radoval Tomáš Harvánek 
z Moravského Žižkova.

Na soutěží jsme viděli i mno-
ho milovníků folkloru ze Starého 
Města, kteří ocenili úspěch našich 
tanečníků. Přejeme všem verbířům  
další ocenění v soutěžích.

Milan Kubíček
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Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd
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K žákům promluvil starosta Josef 
Bazala, místostarosta Radoslav Mali-
na a zástupkyně ředitele ZŠ Jaroslava 
Kučová. Přítomni byli také starostové 
okolních obcí, jejichž žáci navštěvují 
naši základní školu. Součástí obřadu 
bylo i vystoupení folklorního soubo-
ru a pěveckého sboru školy, zatančila 
děvčata ze skupiny aerobiku. Na závěr 
patnáctiletí mladí lidé obdrželi Pamět-
ní list, který jim bude připomínat tuto 
nezapomenutelnou událost. 

Děkujeme za účast i všem rodičům, 
kteří se přišli na své děti podívat. Do 
dalších let odborné přípravy přejeme 
všem chlapcům a dívkám jen skvělé 
výsledky a úspěch v praktickém životě.

Milan Kubíček

Ve středu 29. června 2011 se uskutečnilo v SKC - sokolovně ve Starém Městě slavnostní rozloučení 
s žáky devátých tříd. V první části programu se začátkem v 15:30 hod. se konalo rozloučení s žáky 9. B  
a 9. C, o hodinu později se sešli naposledy v plném počtu chlapci a dívky ze tříd 9. A a 9. D. 

Na snímku zleva třídní učitelka 9. A Mgr. Hana Pelková, zástupkyně ředitele ZŠ Jaroslava Kučová, starosta 
obce Jalubí Ing. Karel Malovaný, starosta Starého Města Josef Bazala, místostarosta Starého Města Rado-
slav Malina, starosta obce Kostelany nad Moravou Pavel Duda a místostarosta obce Nedakonice Jaromír 
Klečka.                                                                                                                                  Foto: Milan Kubíček

Třída 9. A s třídní učitelkou Mgr. Janou Slančíkovou.       Foto: Milan Kubíček Třída 9. B s třídním učitelem Mgr. Janem Zábranským.               Foto: MK

Třída 9. C s třídní učitelkou Mgr. Jarmilou Balážovou. Za žáky promluvila 
Anna Sikorová.                                                                                        Foto: MK 

Třída 9. D s třídní učitelkou Mgr. Hanou Havlišovou sleduje slavnostní vyřa-
zení spolužáků z 9. A.                                                          Foto: Milan Kubíček
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Slavnosti dožaté – dožínky

Moudra Mr. Orang Utana
Kdo našlapuje zlehka, dojde daleko.

Nebojte se nepřátel, kteří na vás útočí. Obávejte 
se spíše těch, kteří vám lichotí.

Dokud co v hrnci, přátelé u stolu.

Běda tomu domovi, kde rozkazuje kráva volovi!

Je-li někdo mrtev, je to na dlouho.

Dokud bude strach, budou i lupiči.

Kletby s klidem ber: myši vyhrožují kočkám 
pouze z hloubi děr.

Kdo chce z hovad vychovati stádo slušných ho-
vádek, musí bičem dosáhnouti na šíji i na zadek.

Mladí ležáci – staří žebráci.

Dožínky patřily v minulos-
ti ve Starém Městě mezi velmi 
vydařené a oblíbené. Slavnost 
začínala děkovnou mší svatou, 
které se zúčastnila mládež. 

Hlavním pořadatelem bývala Lido-
vá strana, která také zvolila hospodáře, 
hospodyni, sekáče a odběračku. Od-
poledne se pak seřadil průvod, ve kte-
rém šly v pracovním oblečení žnečky 
s ozdobenými srpy a ženci s nazdobe-
nými kosami, povoz s muzikanty a ko-
čár s hospodářem a hospodyní.

Zbabělci jsou nepochybně nebez-
pečný živel, ale co teprve odvážní 
blbci?

Jan Werich

Klepny mají novou oběť
Na pravidelném pokecu místních 

uličních zpravodajek povídá jedna 
z nich: „Paní Šamejzová je neobyčej-
ně zdatná žena, její muž je na ni ve-
lice pyšný. Dopoledne pracuje v kan-
celáři, cestou k domovu si odskočí 
uklidit do školy, večer čepuje pivo 
v hospůdce na sídlišti a v noci hraje 
v baru na piáno.

„A kdy proboha spí?“ „O polední 
přestávce ve výkladní skříni jako re-
klama na noční košile.“

NI

S R A N D O V N A

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

dlouho pěkně pak.
  Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, 

na dobrý podzimek máš velkou 
naději.

  Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
  Moc hub srpnových – moc vánic 

sněhových. 
  Je-li jasno a teplo o Nanebevzetí 

Panny Marie, bývá dobré víno.
  Rosí-li se v srpnu silně tráva, pěkné 

povětří se očekává.                      EM

Na snímku staroměstské dožínky z dvacátých let 20. století. Sedící třetí zprava stárek Hynek Plevák, třetí 
zleva stárka Helena Burdová, uprostřed hospodáři manželé Hrňovi, sedící chlapci vlevo Vraťa Slováček 
a vpravo Jenda Slováček v civilu. 

Foto: archiv JS 

Dožínková slavnost se konala u No-
váků (Rudý dům) a později na Lidovém 
domě v orelské zahradě.

Velmi rád vzpomínám na dožínky  
20. srpna 1995, kterých se zúčastnilo více 
než 400 lidí. Hospodář Ing. Václav Talák 
nasedl se svou chotí Irenou do kočáru 
a vydal se do místa oslav v areálu soko-
lovny. Dožínková veselice byla ve zna-
mení vystoupení souborů Podpolanec 
z Detvy, zatančila Dolina a k tanci a po-
slechu vyhrávala dechovka Zevesanka.

Milan Kubíček, kronikář města

Na komíně bývalého stolařství v Klukově ulici se 
mají čile k světu tři čápata. Staří čápi se ohánějí 
a neustále přináší z okolních luk potravu.                                             

Foto: Lukáš Vala 
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Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné 
školy a Gymnázia ve Starém Městě

K absolventům gymnázia promluvil starosta Josef Bazala. Dále na snímku zleva zástupci školní rady 
Ing. Miroslav Dula, B. B. S. Ondřej Benešík, ředitelka školy Ing. Zdislava Svobodová, zástupce ředitelky 
Mgr. Martin Zábranský.                                                                                                    Foto: Milan Kubíček
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V pondělí 20. června 2011 dostali 
první vysvědčení v nové státní maturi-
tě studenti Gymnázia a SOŠ Staré Měs-
to. Příprava státní maturity v průběhu 
předchozích patnácti let přišla v rámci 
České republiky zhruba na tři čtvrtě 
miliardy korun, její letošní spuštění 
by se dalo vyčíslit částkou 200 milio-
nů korun. Státní maturity odhalily již 
předem známou skutečnost, že mezi 
školami jsou obrovské rozdíly. Studen-
ti si mohli vybrat lehčí a těžší variantu 
maturitní zkoušky. Pro gymnazisty je 
zejména lehčí verze zkoušky až směšně 
lehká, zatímco pro mnohé žáky učilišť 
nezřídka velmi těžká. Podle výsledků 

z celé České repub-
liky u jednotné ma-
turity neuspěla pěti-
na studentů, a to již 
školy předem zhru-
ba desetinu studen-
tů ke zkouškám ne-
pustily. Stát se snažil 
srovnat úroveň jed-
notlivých středních 
škol a učilišť a určil 
dvě úrovně maturit. 
V praxi to ale příliš 
nefungovalo, pro-
tože lehčí verzi si 
zvolilo devět matu-

rantů z deseti včetně 
většiny gymnazistů. 
Tímto se pak vůbec 
neukáže rozdíl mezi 
dobrými a špatnými 
gymnázii. A jak si 
vedli studenti Gym-
názia Staré Město? 
Jejich výsledky pa-
třily mezi nejlep-
ší v kraji. Chlapce 
a děvčata z gymnázia 
velmi dobře ohodno-

tili předsedové maturitních komisí. Na 
ostatních oborech již nebyly tak dobré 
výsledky, o čemž svědčí i větší počet 
studentů, kteří si maturitní zkouš-
ku zopakují. Studenti, kteří neudělali 
zkoušku z některého předmětu, mo-
hou na podzim skládat opravu, a to ze 
všech částí, i kdyby nezvládli třeba jen 
didaktický test. 

Nejprve převzali maturitní vy-
svědčení 20. června 2011 v 15 hodin 
studenti gymnázia třída 4. G, třídní 
učitelka Mgr. Pavla Zábranská. Do 
této třídy chodily také dvě dívky ze 
Starého Města Karin Černá a Martina 
Malenovská. Z 30 žáků celkem 14 stu-
dovalo s vyznamenáním a 16 prospělo. 
Tři studenti obdrželi na maturitním 
vysvědčení samé jedničky. Citát na po-
zvánce: Ať je život šťastný či nešťastný 
plný úspěchů či neúspěchů, vždy je ne-
obyčejně zajímavý. G. B. Shaw

Starosta Josef Bazala se rozloučil se 
všemi studenty a těm nejlepším předal 
knihu Staré Město ve fotografii, která
jim bude připomínat krásná čtyři léta 
mládí prožitá ve Starém Městě.

Potom nám místopředsedkyně ma-
turitní komise Mgr. Helena Pilušová 
představila studenty gymnázia ze tří-
dy 4. H, třídní učitel Mgr. Ivo Ertl. 
Z 25 studentů připuštěných k matu-
ritní zkoušce 12 obdrželo vysvědčení 

Gymnázium třída 4. G s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Zábranskou. 
Foto: Milan Kubíček 

Gymnázium třída 4. H s třídním učitelem Mgr. Petrem Ertlem. 
Foto: Milan Kubíček
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s vyznamenáním a 13 žáků prospě-
lo. Do gymnazijní třídy chodili také 
Staroměšťané Tomáš Motyčka, Petra 
Říhová a Simona Vávrová. Motto na 
pozvánce: Myslet lze jen rozumem, ale 
chápat jen srdcem. Josef Addison

Druhá část předání maturitních vy-
svědčení pokračovala 20. června 2011 

v 17 hodin. Nejprve 
se nám představili 
absolventi oboru 
Agropodnikání, tří-
da 4. A s třídní uči-
telkou RNDr. Rad-
kou Gureckou. Mezi 
17 žáky byla i Lucie 
Velíková ze Staré-

ho Města. Tři žáci 
obdrželi maturitní 
vysvědčení s vy-
znamenáním, sedm 
prospělo a sedm ne-
prospělo a budou 
opakovat maturitní 
zkoušku na podzim.

Motto: Poznáš, že neexistuje nic, 
oč by se pokusila lidská odvaha, a i ty 
sám se staneš divákem i jedním z těch, 
kdo se pokoušejí o velké věci. Seneca

Třída 4. B Ekologie a ochrana 
krajiny, třídní učitel Mgr. Radim 
Pikner. Z celkového počtu 16 připuš-
těných k maturitě zkoušku dospělosti 
vykonalo 11 chlapců a dívek, jeden 
s vyznamenáním a 10 studentů pro-
spělo. Motto: Učení v mládí je rytí do 
kamene, učení ve stáří psaní do písku. 
Čínské přísloví

Třída 4. E Ekonomika zemědělství 
a výživy, třídní učitelka Ing. Miro-

slava Swětíková, mezi 27 studenty 
byly čtyři Staroměšťanky Helena An-
drýsková, Hana Fryštáková, Aneta 
Nováková a Michaela Slaníková. Dva 
studenti obdrželi vyznamenání a 25 
prospělo. 

Motto: To, co se jednou naučíš, ti už 
nikdo nevezme. Autor neznámý

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala předává knihu Staré Město ve fotografii úspěšné absolventce gymnázia Karin Černé
ze Starého Města, která prospěla s vyznamenáním.                                                                          Foto: MK

Starosta Josef Bazala poděkoval ředitelce školy Ing. Zdislavě Svobodové za 
dlouholeté vedení školy a předal ji kytici květů.                                 Foto: MK

Ekonomika zemědělství a výživy třída 4. E s třídní učitelkou Ing. Miroslavou 
Swětíkovou.                                                                          Foto: Milan Kubíček

Agropodnikání třída 4. A s třídní učitelkou RNDr. Radkou Gureckou (v před-
ní části), Ekologie a ochrana krajiny třída 4. B s třídním učitelem Mgr. Radi-
mem Piknerem (v zadní části).                                          Foto: Milan Kubíček

Budova Gymnázia a Střední odborné školy Staré Město.                  Foto: MK
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Zájezd do Anglie
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Ve dnech 12.-17. června jsme na-
vštívili „10 nej z královské Anglie“. Po 
několikahodinové cestě a zhlédnutí 
památek jsme se ubytovali u hostitel-
ských rodin, kde jsme si po celou dobu 
ověřovali své anglické komunikační 
schopnosti. Během dalších dnů jsme 
viděli Big Ben, London Eye, Bucking-
ham palace, Trafalgar Square, Sto-
nehenge, Tower Bridge, Cambridge, 
Tower of London, Duxford, Win-
chester, Greenwich a mnohé další, ale 
také jsme si nakoupili na světoznámé 
Oxford Street. I přes náročné celo- Chlapci a dívky ze základní školy na výletě v Anglii. 

Foto: ZŠ

Chlapci a děvčata z mateřské školy v Rastislavově 
ulici si nacvičili velmi vydařené pásmo country tanců, 
které předvedli na několika kulturních akcích. Divá-
kům se jejich vystoupení velmi líbilo, a pokud jste ne-
byli přítomni v sále, zasíláme vám dvě ilustrační foto-
grafie.                                                                            MŠ

Milan Kubíček

NEJLEPŠÍ V KRAJI 

Děti z  „beruškové“  školky 
tančily country

Marek Šimoník, žák 9. D, Základní školy Staré Město 
získal ocenění Scia za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji 
v testu čtenářských dovedností devátých tříd základních 
škol. Blahopřejeme.                                                        ZŠ

denní výlety bychom si vše 
rádi zopakovali. Díky tomu-
to vzdělávacímu programu 
si odnášíme spoustu nezapo-
menutelných zážitků. Za ten-
to  poznávací výlet vděčíme 
vedení školy, ale hlavně paní 
učitelce Zoře Tomečkové, 
která se celou dobu o nás sta-
rala a předala nám spoustu 
nových informací.

D. Jurásková, B. Botková 
žákyně 9.D ZŠ Staré  Město

Marek Šimoník.                                                                                      Foto: ZŠ

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  
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26. srpen - den úmrtí významných
 osobností našich dějin

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Kytice růží pro naše 
čtenářky
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Je to hrozné, všude nás mohou sledovat i přes 
vypnutý mobil. Kde to žijeme?

(Luděk 49 let)
Ludvo, nebrečte prosím! Mobil hoďte do kanálu a na 
hlavu si nasaďte klobouček z alobalu, aby vám ne-
mohli číst myšlenky.

Všiml jste si té dámy, co nyní vystupovala u liďá-
ku? Na svůj věk je to štramanda….

(spolucestující z pouličky)
Znám ji také. Zezadu lyceum, zepředu muzeum.

Víte co vám řeknu, hrozně se bojím, až budu 
stará, neštěkne po mě ani pes!

(Renata 32 let)    
Mladá paní, neurážejte pejsany! Pes se nedívá na to, 
zdali je člověk mladý či starý, bohatý nebo chudý. Pes 
vás bude milovat stejně a neskonale věrně ve dvaceti 
i osmdesáti.      

Kterou televizní stanici sledujete nejraději?   
(Zdena 44 let)

Televizi často nesleduji, protože se tam většinou na 
načančaných podnosech servíruje jen levný striptýz 
a stupidita.

Ráda posílám esemesky. Znáte nějakou vtipnou?
(Gábina 17 let)

Sluníčko zapadá, měsíček bledne, vzpomínám na 
tebe v noci i ve dne.  Anebo: Chtěl bych tě mít v objetí 
od půlnoci do pěti.

Manžel se po svatbě hodně změnil, ale jen 
k horšímu, jsem z toho zoufalá. Můžete mi 
nějak poradit?

(Jana 29 let)
Z toho si nic nedělejte, nejste v tom sama. Láska 
bývá většinou slepá, teprve manželství ji vrací zrak.

Jestlipak víte, komu se ve staráku říká král 
svůdníků?

(Radim 28 let)
To ví přece každý, že je to Pepa Punťa, samozvaný 
instruktor autoškoly. První jeho věta zní: „Mladá 
paní, nejdříve vás naučím zahýbat!“

Máme v ulici souseda, od pohledu buran, ale 
nedávno vyhrál velké peníze ve sportce a začal 
se chovat strašně nafoukaně. Už ani nikoho 
nezdraví. Jak ho trochu uzemnit?

(Jan 25 let)
Podívej, v životě to tak chodí. Když dáš divoké svini 
zlatý límec kolem krku, je z ní rázem generál. 

Již jsem se vás jednou ptal v této rubrice, jak by 
měla vypadat ideální manželka. Vaší radou jsem 
se ale neřídil, už jsem šťastně rozvedený. Nyní 
mám tedy druhý dotaz. Jak by měla vypadat 
ideální milenka?

Martin 29 let
Ideální milenka je ta, kterou možno kdykoliv a lehce 
opustit.

Milan Kubíček

Vstoupíme-li hlavní branou do 
Uherskohradišťské nemocnice a. s., 
uvidíme malý pomník, který zde byl 
odhalen významnému lékaři zdejší 
nemocnice. MUDr. Jan Vignati (1899-
1942) působil v Zemské nemocnici 
v Uherském Hradišti v letech 1930-
1940 (primář patologie). Byl to rodák 
z Přerova, rodina je po meči italského 
původu z Milána. Nějaký čas působil 
v Paříži, ovládal dokonale bakteoro-
logii, serologii a další lékařské obory. 
Výsledky jeho odborných prací za léta 
1925-1940 jsou obsaženy v 35 publika-
cích v jazyce českém, anglickém, fran-
couzském a německém. V Uherském 
Hradišti založil Spolek proti rakovině, 
vedl vědecký spolek lékařský pro zemi 
Moravskoslezskou, byl členem Societe 
de biologie v Paříži. Po okupaci se za-
pojil do odbojové organizace Obrana 
národa, gestapem byl zatčen, vězněn 
a nakonec odsouzen k trestu smrti 
jako velezrádce. Byl popraven 26. srp-
na 1942 ve věznici Plötzensee.

V minulém čísle novin jsme našim pravidelným 
čtenářkám poslali červenou růži i s poupátkem. 
Vzhledem k tomu, že jsme do redakce dostali mno-
ho pozitivních ohlasů a růžička se velmi líbila, dnes 
přidáváme velkou kytici pestrobarevných růží. 

Text a foto: Milan Kubíček

MUDr. Jan Vignati zemřel ve stej-
ný den a měsíc jako Přemysl Otakar 
II., král železný a zlatý (26. srpna 1278 
na Moravském poli u obce Dürnkrut), 
i jako český král Jan Lucemburský (26. 
srpna 1346), kde místem jeho smrti je 
bitevní pole u Kresčaku v severní Fran-
cii. Jan Lucemburský nastoupil se synem 
Karlem a 500 těžkooděnci na straně 
francouzského krále Filipa VI. v první 
pozemní bitvě stoleté války (1337-1453) 
proti Angličanům. Možná nevíte, že Jan 
Lucemburský se oženil v roce 1310 ve 
svých 14 letech s tehdy 18-ti letou Eliš-
kou Přemyslovnou. Za 36 let jeho vlá-
dy nikdy nepřekročila hranice českého 
království noha nepřátelského vojáka. 
Pro své hrdinství v bitvě u Kresčaku je 
Jan Lucemburský nazýván „posledním 
rytířem v Evropě.“

Přemysl Otakar II., král železný 
a zlatý, zemřel 26. srpna 1278 po zradě 
v bitvě na Moravském poli, které se na-
chází nedaleko česko-rakouské hranice. 
Přemyslův závratný vzestup následoval 
strmý pád. Zakladatel sousedního krá-
lovského města v posledních letech ži-
vota příliš nedal na rady svého dlouho-
letého souputníka biskupa Bruna, který 
jej od střetu s Rudolfem Habsburským 
varoval. Mezi perličky Otakarova života 
patří i pragmatičnost, když jako devate-
náctiletý uzavřel sňatek s padesátiletou 
Markétou.

I po mnoha letech se díváme na hr-
diny, kteří zahynuli v jeden den a měsíc 
– 26. srpen, s hlubokou úctou.

P.S. Nutno dodat, že v době vlády Jana 
Lucemburského, který nebyl zpočátku 
mezi českou šlechtou a měšťanstvem 
příliš oblíben, byl faktickým vládcem 
českých zemí Jindřich z Lipé. Až po ně-
kolika letech dohadování a sporů došlo 
mezi Janem Lucemburským a šlechtou 
k narovnání. Pozoruhodný je den a mě-
síc úmrtí Jindřicha z Lipé, stejně jako 
jeho král, zemřel 26. srpna (v roce 1329). 
Pokud naši čtenáři příliš nemilují českou 
historii, uvádíme alespoň stejný datum 
úmrtí jiných osobností. Dne 26. srpna 
(v roce 2008) zemřel známý herec Michal 
Dočolomanský a 26. srpna (v roce 1968) 
režisér Martin Frič.

Milan Kubíček
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PRVNÍ VÝROČÍ TRAGICKÉHO ÚMRTÍ OLDŘICHA MAZURKA
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Náhle a bez varování nás opustil jeden ze staré gar-
dy českých jachtařů, Mgr. Oldřich Mazurek. Odešel ze 
světa, jak se sluší na námořníka a kapitána, tragickou 
smrtí hrdiny ve chvíli, kdy se marně pokoušel zachránit 
před utonutím dva lehkomyslné členy své posádky. 

Vodopády Trinity Falls leží na řece 
Walliabou na leewardské straně ostro-
va Svatý Vincent. Je to nádherná ob-
last plná přírodních krás. V odlehlém 
místě se prostupuje panenský deštný 
prales s řekami i prameny a skalnatý, 
hornatý terén. Vodopád Trinity Falls 
byl pojmenovaný kvůli třem spádům 
a je úžasným přírodním výtvorem. 

Oldřich kotvil v zátoce vzdálené 
asi jednu a půl hodiny pěšky od vo-
dopádů. Svým členům posádky chtěl 
ukázat tento přírodní úkaz. Důrazně 
varoval spolucestující, že vzhledem 
k tropickým dešťům, které zvedly hla-
dinu valících se vod, se nikdo nebude 
v jezírku pod vodopády koupat. I když 
vydal přísný a důrazný pokyn, jedna 
lehkomyslná členka posádky (71 let) 
neodolala adrenalinovému zážitku 
a vrhla se do vody. Pod vodopádem byl 
po tropických deštích silný vír, který 

Osudem se mu nestala temná hlubina moře, ale sladká voda 
– zrádný vír vodopádů Trinity Falls na ostrově St. Vincent v Karib-
ském moři dne 29. 6. 2010. Na stejném ostrově, kde skončila svoji 
pouť jeho stará loď Veronika, která tam deset let na svého kapitána 
čekala ve svém posledním doku na souši v zátoce Ottley Hall Bay.

Olda se narodil 29. 11. 1948 ve Starém Městě. Byl to renesanční 
člověk, muž mnoha profesí a zájmů. Při úspěšné dráze profesionál-
ního tanečníka (například ve světoznámém souboru Laterna magi-
ka) vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, zároveň 
byl uznávaným profesionálním fotografem, odvážným cestovatelem 
a kdoví čím vším ještě. Jeho největší vášní a láskou bylo ale moře. 
Začínal v osmdesátých letech v Polsku, následovalo Středomoří, 
nakonec propadl navždy kouzlu Karibského moře a opravdovým 
druhým domovem se mu staly ostrovy Malých Antil, kam po roce 
1989 začal pravidelně jezdit. Kotvil tam se svou jachtou Veronikou 
na známém místě u pláže Palm Islandu v Jižních Grenadinách pat-
řících ke Sv.Vincentu. Olda byl populární postava po celých Návětr-
ných ostrovech. Všude byl doma. Nebylo zátoky, kde by ho neznali, 
kde by neměl přátele, od hoteliérů přes nejchudší rybáře a rasta-
many až po žraloka na reefu u Sandy Islandu. Později se proslavil 
jako oblíbený a respektovaný profesionální charterový kapitán na 
lodích všech typů a velikostí, s rozsáhlou a věrnou klientelou. Jako 
registrovaný jachetní instruktor Ministerstva dopravy České repub-
liky předával své zkušenosti novým začínajícím jachtařům. Znala 
jej celá Praha, celé Čechy a celý svět. Lidé jej milovali. Naposledy 
se s ním přišly rozloučit v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na 
Malé Straně, a pak v námořnické hospodě na Císařské louce, stovky 
lidí. Odpočinek věčný našel doma ve Starém Městě dne 26. 7. 2010. 
Ať jeho památka zůstane navždy s námi na všech sedmi mořích ce-
lého světa.

Syn Richard Mazurek a přátelé

nezvládne ani nejlepší plavec. Mocný vír 
začal ženu stahovat pod vodu. Kapitán 
zakazuje všem vstup do vody, ale manžel 
topící se ženy ho neposlouchá a skáče jí 
na pomoc do jezírka. Pomoci tonoucímu 
páru skáče i sám kapitán. Vír je však tak 
silný, že později stáhne všechny tři pod 
vodu, kde utonou. 

Olda vynaložil veškeré úsilí na zá-
chranu členů posádky, ale krutý živel nad 
jeho nezměrnou snahou a úsilím zvítězil. 
Vodopády nakonec vydaly tři mrtvá těla. 
Stalo se v úterý 29. června 2010 v půl dru-
hé odpoledne. Kapitán – hrdina již nikdy 
nespatří svou jachtu jménem „Tequila“, 
již nikdy nepotěší své nejmilejší a nejbliž-
ší. Neštěstí bylo o to krutější, že na ostro-
vě Svatý Vincent právě probíhal karneval. 
Všude zavládl smutek, Olda byl místními 
ctěn a milován. Posádku i syna Richarda 
nenechali místní v neštěstí samotné. Nej-
více pomohl osobní přítel Dennis Amb-

rose, vládní zmocněnec pro karneval 
i ministr Dr. Thomson.

Mgr. Vladislav Mazurek

Vrhl se do vody, aby zachránil tonoucí

Za klidného stavu vody se mohou turisté v blíz-
kosti vodopádu Trinity Falls koupat. V den tra-
gédie tropický déšť zvedl hladinu vody a došlo 
k neštěstí.                                                Foto: RM
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OLDO NIKDY NEZAPOMENEME!

S Oldřichem Mazurkem jsem se naposledy setkal v sobotu 24. dub-
na 2010 v ulici Na Vyhlídce. Šel jsem tehdy na reportáž do Kovosteelu, 
kde se konal Den země, Olda kráčel proti mně od vlakového nádraží 
opět po čase navštívit svoje milované Staré Město, přátele a kamarády. 
Prohodili jsme pár vět, velmi jej mrzelo, že se vrací domů, kde již není 
maminka Viktorie, která zemřela jen před pár měsíci. Kde by mě na-
padlo, že již za 66 dní Olda vstoupí do brány nebeské…

Ve Starém Městě vyrůstal na Špitálce, neustále se vzdělával ve spo-
lečnosti starších bratrů Jaroslava a Vladislava. Maturoval na Gymná-
ziu v Uherském Hradišti, tančil v Dolině a již v 18 letech po vítězném 
konkurzu odešel do Státního souboru písní a tanců Praha, se kterým 
procestoval celou Evropu. Po mnoha letech přestoupil do televizní-
ho baletu, s Laternou magikou projel kus světa, byl sólistou v neza-
pomenutelném Kouzelném cirkusu, dokonce tancoval i před britskou 
královnou Alžbětou. Dokončil dálkové studium na Karlově univerzi-
tě, pak dvacet let pracoval jako uznávaný reklamní fotograf. Největší 
láskou bylo moře. V Polsku si udělal kurs jachtingu a vyplul brázdit 
četná světová moře a oceány.

Jeho osobní přítel kapitán námořního jachtingu Míla Křížek o něm 
napsal: V Oldovi odešel vynikající kapitán a velký člověk, který dokázal 
jachting povýšit ze sportu na světový názor. Svým činem posunul laťku 
cti tak vysoko, že málo kdo ji přeskočí. Obávám se, že my ostatní ji bu-
deme po zbytek života už jenom podlézat. Zůstala nám po něm rána 
v srdci, ale i hrdost, že nám bylo dopřáno cti být jeho kamarády.

Opět se potvrdilo, že z malého domku často vychází velký muž. 
A to je i věčný příklad Oldřicha Mazurka, který odešel do světa z do-
mečku na Špitálce.

Milan Kubíček

Oldřich
v srdcích blízkých

Tragický odchod Oldy je pro mě obrovská ztrá-
ta. Procestoval celý svět, projel stopem z Moskvy 
přes Irán, Afghánistán, Pákistán až do Indie. Zpět 
si to zamířil stopem přes Himaláje až do Bulhar-
ska, křížem krážem projel USA i Japonsko. Byl vy-
nikající lyžař, ukázal a přiblížil mi svět, byl jsem 
s ním nejen v Karibiku, ale poprvé i na lyžování 
v Alpách. Ztratil jsem v něm přítele, bratra, ale 
také nepřebernou studnici zážitků a zkušeností. 
Oceňoval jsem na něm smysl pro humor, byl vyni-
kajícím vypravěčem a znal spoustu anekdot. Byl to 
dobrý člověk, skvělý chlap.

Mgr. Vladislav Mazurek, bratr

Na Oldu si často vzpomenu. Ze Starého Měs-
ta odešel do světa velmi mlád a v souboru Dolina 
jsme se minuli. Přesto jsem se těšil na jeho pravi-
delné návraty do Starého Města vždy o Vánocích. 
Setkávali jsme se na Štěpánské besedě u cimbálu 
a dlouhé chvíle jsme spolu rozmlouvali. Se zájmem 
jsem poslouchal jeho zajímavé zážitky a postřehy 
z cest. Staré Město měl natrvalo zapsáno ve svém 
srdíčku a rád se sem vracel.

Josef Bazala

I když se s Oldou Mazurkem již nikdy nese-
tkáme, jeho bývalá firma Irwin – Yacht s. r. o.
nadále existuje. 

Vede ji syn Richard Mazurek, který je char-
terový námořní kapitán a rád zve všechny 
zájemce o poznání neodolatelných krás Ka-
ribiku na jedinečnou plavbu. Blíže na www.
caribsurf.cz   

MK

Při rozhovoru s domorodcem.                                            Foto: RM

Olda Mazurek na své lodi v Karibiku.                                                                  Foto: RM
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Výstava ZUŠ v knihovně s názvem Škola a tvorba

Zahrála cimbálová muzika ZUŠ pod vedením Radima Snopka.                               Foto: Milan Kubíček
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Výstavu zahájil ředitel ZUŠ Mgr. Sta-
nislav Nemrava, který všem poděkoval 
za účast a ocenil přístup knihovnic Mi-
lady Rokytové i Jany Trubačíková a také 
poděkoval starostovi Josefu Bazalovi za 
dlouhodobou spolupráci při organizo-
vání společenských a kulturních akcí, ve 
kterých se zúčastňují žáci pobočky ZUŠ 
ve Starém Městě. Učitelé ZUŠ a vedoucí 
knihovny od něj obdrželi kytici červe-

Městská knihovna a informační centrum ve Starém Městě a Základní umělec-
ká škola Uherské Hradiště, pobočka Staré Město, společně zorganizovaly výsta-
vu prací žáků a absolventů výtvarného oboru. Vernisáž se uskutečnila v městské 
knihovně ve středu 15. června 2011 v 16 hodin.

Učitelka výtvarného oboru ZUŠ Jana Bouzko-
vá výstavu zahájila. Od ředitele ZUŠ Mgr. Sta-
nislava Nemravy obdržela kytici, od starosty 
Josefa Bazaly knihu Staré Město ve fotografii.

Foto: Milan Kubíček

ných karafiátů.
Učitelka ZUŠ Jana Bouzková představila 

jednotlivá výtvarná díla svých žáků, pro-
vedla nás celou expozicí, vystavenými záti-
šími a také jsme si prohlédli textilní koláže. 
Výtvarnému oboru dále vyučují Zuzana 
Trnková a Petr Štulír.

Starosta Josef Bazala v krátkém proslovu 
ocenil práci všech učitelů na pobočce ZUŠ 
a předal jim reprezentativní publikaci Staré 

Město ve fotografii.
Potom jsme se zapo-

slouchali do několika 
skladeb cimbálové muzi-
ky ZUŠ, kterou připravu-
je k vystoupením Radim 
Snopek a prohlédli jsme 
si vystavená díla. Zaujala 
nás kolekce obrázků Af-
rické rytmy od nejmen-
ších dětí Sofie Machové
(9 let), Barbory Plevákové 
(8 let), Anety Janovské (6 
let), Marie Macháčkové 
(8 let), Zuzany Jelínkové 
(8 let), Filipa Hřiba (8 let) 
a Martina Fornůska (10 
let), nechyběly portréty 
Mony Lisy, obrázky hu-
dební party kolem Micka 

Jaggera a Keitha Richardse a také kopie 
obrazu Výkřík (Křik), který je nejzná-
mějším obrazem norského malíře Edvar-
da Muncha. Originál najdeme v norské 
Národní galerii v Oslu.

Výstavu dětských prací v městské 
knihovně si můžete prohlédnout do kon-
ce srpna. V týdnu od 15. do 19. srpna 2011 
bude knihovna zavřena.

Milan Kubíček

Jak se vám líbí kolekce obrázků s názvem Africké rytmy? 
Foto: Milan Kubíček

Tajuplný obraz Mona Lisa od Leonarda da 
Vinciho je patrně nejslavnější portrét všech dob. 
„Giocondu“ namalovaly také děti z výtvarného 
oboru ZUŠ. Originál obrazu vznikl již v roce 
1503 a je vystaven v pařížském Louvru. 

Foto: MK
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V květnu jsem byl pozván jako čestný host na 
slavnostní vystoupení konané při příležitosti 55. 
výročí založení souboru Dolinečka. Velice mě mr-
zelo, že se ho s ohledem na svůj zdravotní stav ne-
mohu zúčastnit. 

Mnohem více mě ovšem mrzí to, co je uvede-

no ve sborníčku, který byl k tomuto výročí vy-
dán. Mnohé informace se nezakládají na pravdě 
a já bych rád uvedl historii Dolinečky na pravou 
míru. Věřím, že mi autoři brožurky odpustí, ale 
považuji to za svou povinnost.

VÝROČÍ DOLINEČKY
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Národopisný kroužek, který 
pracoval ve Starém Městě při zá-
kladní škole, neměl na počátku 
své činnosti s Dolinečkou nic 
společného.  

Je pravdou, že v roce 1964 jsem 
jako vedoucí souboru Dolina při-
zval tento kroužek pod vedením 
paní učitelky Stuchlíkové k účin-
kování na slavnostech v Žatci, ale 
tím naše spolupráce skončila.

Soubor Dolinečka byl založen 
až na přelomu let 1967 - 1968 
jako přípravka pro dospělý sou-
bor Dolina. Založil jsem ho na 

žádost paní učitelky Slováč-
kové, která mi doporučila 
skupinku svých žáků, kteří 
měli chuť zdokonalovat svou 
folklorní průpravu a posléze 
se stát členy Doliny. Zkoušeli 
jsme sice v prostorách školy, 
ale to bylo to jediné, co nás 
se školou spojovalo. Doli-
nečka šla svou cestou, které 
byla odlišná od cesty školní-
ho národopisného kroužku. 
Tento stav trval až do roku 
1981, kdy jsem ukončil svou 
činnosti vedoucího Doliny 

Josef Bazala a bratři Pavel a Petr Sýkorovi (zleva a zprava), Vojtěch Chla-
chula a Pavel Gabriel  při folklorním vystoupení v sokolovně.

Foto: archiv Jana Slováčka 

Vystoupení Dolinečky v rámci Kopaničářských slavností v Hrozenkově 13. července 1969.
 Foto: archiv Jana Vojtíka

V úterý 21. června 2011 proběhla v mateřské škole v Ras-
tislavově ulici jedna z posledních akcí tohoto školního roku, 
a to tradiční rozloučení s předškoláky, spojené s odpovídá-
ním na vylosované otázky. 

Děti si pro rodiče připravily písničky, tanečky i ukázku 
angličtiny, kterou se některé z nich naučily v kroužku. Na 
konci byli naši předškoláci pasováni do řad školáků. Na pa-
mátku si odnesli knihu s věnováním, šerpu, tablo a sladkou 
odměnu.

A tak nezbývá než popřát našim absolventům mnoho 
úspěchů a radosti při šťastném  startu do školy a hlavně pri-
ma nové kamarády.

Iveta Polášková
Chlapci a dívky po prázdninách nastoupí do základní školy. Na svou mateřinku  
budou všichni dlouho vzpomínat.                                                                    Foto: MŠ

a Dolinečku převzal pan učitel Antonín Dr-
gáč. Vzhledem k tomu, že vedoucími Doli-
nečky od té doby byli vesměs učitelé, logicky 
přešla její činnosti pod záštitu školy. 

Možná se někomu zdá nepodstatné, kdy 
a za jakých okolností soubor vznikl, důleži-
té je to, že vydržel do dnešních dnů a jeho 
činnost je obdivuhodná. Ale já si myslím, že 
historie by měla být pravdivá a přesná, jinak 
nemá cenu. Proto jsem napsal tento článek 
a pokud dožiji, rád s Dolinečkou oslavím 
v příštím roce 45. výročí jejího vzniku. 

Jan Vojtík

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ RASTISLAVOVA

Takoví jsme tenkrát byli
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Dětské hřiště na Kopánkách je nejnovější. Do provozu bylo uvedeno 
v červnu 2010. 

Foto: Vladimír Kučera

Deset dětských hřišť ve Starém Městě
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Ve Starém Městě máme celkem deset dětských hřišť, kte-
rá jsou umístěna v různých čtvrtích našeho města. Nejnovější 
hřiště byla otevřena v červnu loňského roku na sídlišti Kopánky 
v rámci revitalizace této místní části. Maminky a ostatní rodin-
ní příslušníci zde mohou navštívit se svými dětmi velké dětské 
hřiště v sousedství Domu s pečovatelskou službou a v blízkos-
ti hlavní místní komunikace se nachází malé hřiště Kopánky. 
Další dětská hřiště jsou umístěna v Nerudově ulici, v sousedství 
Společensko-kulturního centra, v ulici Sées, trochu skryté veřej-
nosti je hřiště na Zerzavici. Velké oblibě se těšilo hřiště v Luční 
čtvrti a chvíle odpočinku a oddychu s dětmi nabízejí ještě hřiště 

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ ROČNÍKU 1932

V sobotu 3. září 2011 ve 14 hodin se uskuteční setkání spo-
lužáků roční 1932 a to jako obvykle v restauraci  „Victoria“. 
Těšíme se na shledání.

Za výbor devětasedmdesátníků Kamila Jancová

v ulicích Michalská, Uprkova a na Rybníčku.
Nejvíce finančních prostředků (1.289.885 Kč) bylo vyna-

loženo na vybudování moderního dětského hřiště z mnoha 
prvky na sídlišti Kopánky, naopak nejlevněji vyšlo pořízení 
dětského koutku ve dvoře SKC – sokolovny, za které jsme za-
platili 31.130 Kč.

V příštích Staroměstských novinách přineseme informace 
z provozního řádu a našim čtenářům představíme i fotografie
dalších dětských hřišť na území Starého Města.

Milan Kubíček

V Luční čtvrti je umístěno moderní dětské hřiště. 
Foto: Milan Kubíček

Drobné černé koťátko bylo zahnáno nepřítelem na strom 
v blízkosti radnice v pondělí 27. června 2011 kolem 14 hodiny. 
Celé vyděšené se dostalo do koruny stromu, zpět na zem to ale 
nešlo. Proto byla přivolána hlídka městské policie, která násled-
ně zajistila vedoucího pracovníka Služeb města SM pana Karla 
Doseděla, který vystrašené kotě sundal. Za ochotu a bleskový 
zásah všem zúčastněným děkuje paní z ulice Za Radnicí.      RR

Záchrana koťátka

CYKLISTICKÁ PŘILBA – ODMĚNA PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 3. C 

Povinnou součástí cyklistické výbavy každého mladého 
cyklisty je cyklistická přilba.

Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě byla vyhlášena soutěž  
Operačního programu Doprava o 5 000 cyklistických přileb. Žáci 
3.C se této soutěže zúčastnili. Každý žák nakreslil obrázek na do-
pravní téma, který musel obsahovat vlajku Evropské unie. Vypl-
něný formulář s odpověďmi na otázky týkající se silničního pro-
vozu a všechny své namalované obrázky stačily děti odeslat ještě  
do 24. 6. 2011 na adresu organizátora soutěže. Dne 29. 6. 2011 
dopoledne čekalo děti milé překvapení ve dvou krabicích. V kaž-
dé z nich byl milý dárek – barevné cyklistické přilby pro každého, 
které určitě poslouží a splní svůj účel již v době těchto prázdnin. 

 
ZŠ

Žáci 3.C se zúčastnili soutěže s názvem Doprava a získali milý 
dárek – barevnou cyklistickou přilbu pro každého.         Foto: ZŠ
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Prof. Jan Slováček devadesátiletý 
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„Co je to proti věčnosti,“ dalo by se 
říct, když v životě je třeba proplout slo-
žitými cestami, než dojdete vysokého 
věku. O zdraví ani nemluvě. V pondělí 
18. července 2011 se dlouholetý dopi-
sovatel Staroměstských novin prof. Jan 
Slováček dožívá 90 let. 

Jeho otec byl zámečníkem v cukro-
varu, dlouholetým předsedou tamní 
odborové organizace a v roce 1923, 
mimo jiného, prvním náměstkem sta-
rosty Starého Města. Mladší syn Vra-
tislav se vyučil rovněž zámečníkem, 
Jan maturoval v roce 1941 na reálném 
gymnáziu v Hodoníně. Pokračovat ve 

vysokoškolském studiu 
mohl až po válce. Spolu-
práce s organizacemi par-
tyzánů a skupinami pa-
rašutistů při zaměstnání 
skončila pro bratry Slováč-
ky tragicky. Vratislav byl 
po zatčení na útěku smr-
telně zraněn, Jan vězněn 
v Uherském Hradišti, Brně 
a vězeňském táboře ge-
stapa v Mirošově u Plzně, 
kde se dočkal osvobození. 
Po návratu a vysokoškol-
ském studiu v Brně získal 
v roce 1948 způsobilost 
vyučovat na českosloven-
ských středních školách 
kreslení a zeměpisu. Dva 
roky působil na gymnáziu 
v Uherském Brodě, dále 
pak v Uherském Hradišti. 
Významnou roli v jeho ži-
votě hrála znalost hry na 
housle a klavír. Účinko-
val na školních akademi-
ích, pomáhal při nácviku 
písní a tanců k hodovým 
slavnostem, až zakotvil 
v slováckých souborech 
v Uherském Brodě a Uherském Hradiš-
ti. Národopisné kroužky, které založil na 
obou gymnáziích tam působí dodnes.

Přehnané využívání souborů písní 
a tanců k účinkování na veřejnosti, ve-
doucí až k takzvané „únavě z folkloru,“ 
donutilo Jana Slováčka v roce 1958 ukon-
čit působnost v částečně se již profesio-
nalizujícím souboru Hradišťan. Z přátel 
a studentů gymnázia vytvořil pak muziku 
staroměstské chase. Přes problémy, které 
mu působily změny pracoviště, stál v je-
jím čele 30 let. Na posledním pracovišti 
ve Slováckém divadle zařadil do jubi-
lejního představení hry Maryša i staro-
městské šohaje. Znalý cizích řečí provedl 
Dolinu s houslemi řadou světových fes-
tivalů s prokazatelnými úspěchy. Přitom 
také kreslil a maloval, aby svými obrazy 
obohatil své výstavy uspořádané buď sa-
mostatně (v roce 1996 na staroměstské 
radnici ke svým 75. narozeninám) nebo 
kolektivně, např. v Sdružení výtvarníků 
Moravsko-slovenského pomezí.

Na minulá léta vzpomíná v kolektivu 
Hudců Pondělníků v Uherském Hradišti, 

rád se zúčastňuje představení Doliny 
a Dolinečky. Své dojmy a vzpomínky 
svěřuje našim Staroměstským novi-
nám.

Jménem redakční rady mu přejeme 
do dalších let především zdraví, osobní 
spokojenost a stále tvůrčí myšlení i ak-
tivitu.                               Milan Kubíček

Výřez z fotografie cimbálové muziky na Slavnostech bratrství Če-
chů a Slováků ve Starém Hrozenkově v 60. letech minulého století. 
Zleva Václav Ševčík, Jan Slováček, Antonín Dostálek. 

Foto: archiv JS

Jan Slováček: Portrét JUDr. Michaely Svo-
bodové z Brna, olej. Jan Slováček: Kytice slunečnic, olej.
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Tak šel čas Dolinečky
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Tak šel čas je název jubilejního představení Dolineč-
ky, dětského souboru lidových písní a tanců při Základní 
škole ve Starém Městě, konaného v pátek 27. května 2011 
ve staroměstském Společensko-kulturním centru. Jeho ná-
zev je zdrobnělinou, zřejmě přiléhavou, k souboru Doli-
na staroměstské chasy, která se po hodových slavnostech 
v roce 1956 rozhodla, že se bude scházet i nadále, zpívat 
a tančit, účastnit se besed a akcí již v té době existujících 
sdružení a souborů.

Organizátoři letošního představení si dali za úkol připravit 
a uskutečnit jubilejní akci vzpomínání, ale také jako přehlíd-
ku současné tvořivé práce s dětmi a mládeží. Mají k tomu plné 
pochopení ředitelství školy a dnes již zkušené vedoucí jednot-
livých věkových skupin dětí a dokonce dvou dobře vedených 
cimbálových muzik s názvem připomínajícím tradiční letní 
stravu „sauát a báueše“ – Bálešáci a cimbálovku Základní umě-
lecké školy Staré Město vedenou Radimem Snopkem. 

Chlapci z Dolinečky při vystoupení na pódiu SKC – sokolovny. 
Foto: MK

Profesor Jan Slováček obdržel od  Dolinečky kytici květů. 
Foto: Milan Kubíček

Děti se loučí s nadšeným publikem po skončení pořadu k 55. výročí založení souboru Dolineč-
ka.                                                                                                                   Foto: Milan Kubíček

Při vzpomínkách na léta minulá bylo vel-
kým kladem zasluhujícím ocenění, že i hry, 
tance, zpěvy a hudba často zaznamenávaly 
velký pokrok v úpravách i novém podání. 
Dělávali jsme to i my a mne potěšilo zašeptá-
ní Věrky Šprňové – Mičkové, sedící v hledišti 
vedle mne, hned při prvním čísle – Veliko-
noční pondělí: „Začínají Vaším verbuňkem 
Ej šlahačka moja z prútí vrbového.“

Obdivovali jsme  zručně prováděné vari-
ace kdysi jednoduchého Klobúkového, stej-
ně jako žence s kosami a děvčata s hraběmi 
v Dožaté z 60. let a současné počínání mlat-
ců druhé skupiny v pásmu Na mlatě. Mile 
působilo střídání skupin od nejmenších po 
nejstarší v průběhu celého podvečera, stej-
ně jako jejich jistota i určité sebevědomí, že 
to musí dobře dopadnout i pro to nejmenší 
děvčátko, držící si zelenou pokrývku hlavy 

pro jistotu jenom na hrudi. Že všecky měly vlásky spletené v lelí-
ky bylo rovněž pozoruhodné, jenom mi asi ušlo postřehnout zda 
je měly všecky ukončené pantlou. Pentle a šatky kol hlavy děvčat, 
stejně jako nejrůznější varianty ustrojení, citlivě doplňovaly jed-
notlivé krajově odlišné děje na pódiu. Tak výstižně to předvedly 
děvčata ve sboru zvaném Repetilky, zpívající v odlišném ustro-
jení písně milostné na rozdíl od východoslovenských Kariček. 
Kdyby byly na prodej, nejeden soubor by je rád koupil. Jenomže, 
ony se prodat nedají, protože jich mládenci rádi majú.

Zbývá poděkovat všem, i těm, které jsem jmenovitě neuváděl. 
Přesto chci mnoho dalších úspěchů popřát pěvci Lukáši Balajko-
vi a oběma muzikám za to, že při současném evropanství udržují 
potřebný charakter pravé slovácké lidové muziky. Všichni jsou 
zajisté i chloubou představitelů Starého Města, starosty Josefa 
Bazaly a jeho zástupce Radoslava Maliny. 

prof. Jan Slováček



25Tak tady žijeme

Z policejního deníku

Městští policisté Petr Hubáček a Miroslav Nosek  předvedli účastníkům Staroměstského dne techni-
ku, výzbroj a výstroj.                                                                                         Foto: Radovan Studený
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JE MNOHO NOVIN,
POUZE JEDNY JSOU STAROMĚSTSKÉ

Členové Sboru dobrovolných hasičů ze Starého Města ukázali na Rybníč-
ku bleskové uhašení požáru automobilu.              Foto: Radovan Studený

Zásah v pravou chvíli
Hlídka městské policie zasahovala 

na hlavní světelné křižovatce u radnice, 
kde se nacházela silně podnapilá mla-
distvá. Mnoho nechybělo a skončila 
pod projíždějícím autem. Na místě zjiš-

těno, že se jedná o teprve patnáctiletou 
dívku z Hluku, dechová zkouška pro-
kázala 2,56 % alkoholu. Po telefonické 
domluvě dcera předána matce a celá 
záležitost nahlášena na sociální odbor 
do Uherského Hradišti, kde se již situa-
ce v rodině řeší.

Zachránili sebevraha
Na služebnu městské policie přišel 

silně rozrušený muž, který uvedl, že 
chce skoncovat se životem, už si něco 

popil a snědl nějaké prášky. Stále tvrdil, že 
vše ukončí a chce jít do Kroměříže. Vzá-
pětí se pokusil do sebe hodit další prášky. 
V tom mu strážníci zabránili, odebrali 
mu celé plato léků. Následoval převoz 
nešťastníka pod dohledem do nemoc-

nice v Uherském 
Hradišti na příjem 
interního odděle-
ní. Dotyčnému byl 
před eskortou ode-
brán nůž a uschová-
no jízdní kolo.
Potřeboval od-
voz do špitálu

Po telefonickém 
oznámení všímavé-
ho občana výjezd na 
místo v Luční čtvrti, 

kde se nacházel silně podchlazený pět-
advacetiletý muž. Choval se zmateně, 
přivolána záchranka a předán do péče 
lékařů. 

Usalašil se ve vagonu
Na žádost bezpečnostní služby vy-

konávající ostrahu železnice výjezd 
na nádraží Českých drah, kde měl být 
v odstaveném vagonu nějaký muž. Na 
pokusy o probrání reagoval jen velmi 
sporadicky. Nakonec byla přivolána 
sanitka k převozu muže do nemocnice. 
Následně vyrozuměna o situaci man-
želka.

 

Ztratil se klient z domova na 

Kopánkách
Pečovatelkou z Ústavu sociálních 

služeb na Kopánkách přijato oznáme-
ní, že se z vycházky nevrátil jeden z kli-
entů. Po bleskovém pátrání muž zjištěn 
na Hradištské ulici, převezen a předán 
ošetřujícímu personálu.

MP + MK
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Handicapovaní občané sportovali

MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ FIDE OPEN 2011 VE STARÉM MĚSTĚ JIŽ PO DEVÁTÉ

Na  Staroměstském dni se představily nejmladší šachové naděje. 
Ilustrační foto: Radovan Studený
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Slavnostní zahájení turnaje v minulém roce. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Šachový klub Staré Město pořádá ve dnech 12. - 20. srpna 
2011 v pořadí již IX. ročník mezinárodního šachového turnaje 
FIDE OPEN Staré Město 2011. Turnaj se uskuteční v obou sálech 
Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. Hraje se švýcar-
ským systémem na 10 kol. Na finančních cenách bude rozděleno
celkem 50 000 Kč, pro vítěze turnaje je určeno 12.000 Kč. Slav-
nostní zahájení se koná v pátek 12. srpna v 15:00 hod.

Již X. Sportovní hry pro handicapované občany proběhly 
v měsíci červnu na víceúčelovém hřišti na Modré. Pořadatelem 
byl tentokrát Domov pro osoby se zdravotním postižením ze Sta-
rého Města. Tyto sportovní hry se staly tradicí a každoročně se 
účastní sportovci z pěti domovů v regionu. Jsou to DZP – Vele-
hrad Vincentinum, Kopretina, Cihlářská Kunovice, Staré Město, 
Zborovice. 

Sportovní klání bylo rozděleno do více disciplín dle stupně 
postižení. Sportovci urputně mezi sebou soutěžili, aby získali pro 
svůj domov co nejvíce medailí, za velké podpory přítomných di-
váků. Podpořit je přijeli také hosté z krajského úřadu v čele s pa-

V minulém roce se turnaje zúčastnilo celkem 181 šachistů 
z 12 zemí. Vítězem se stal velmistr Vladimír Talla z Ostravy 
před Petrem Neumanem z Turnova a novoborským Markem 
Vokáčem. Z domácích hráčů se umístil nejlépe na výborném 
5. místě František Vrána.

 Ing. Robert Staufčík

Sportovní hry se staly tradicí. 
Foto: LJ

ní radní Mgr. Taťánou Nersesjan, dále ředitel SSl Mgr. Antonín 
Ondráš, starostové okolních obcí, MUDr. Jiří Rohel – ošetřu-
jící lékař a ostatní hosté. Krásné počasí přispělo k dobré at-
mosféře celého sportovního dne. Nechyběla ani kulturní část 
s diskotékou pod vedením pana Kury. Novinkou byl předávací 
štafetový kolík, vyrobený v dílně pana Antonína  Hájka. Bude 
poselstvím pro další pořadatele sportovních her pro handica-
pované občany. Všichni sportovci byli za svou snahu odměně-
ni medailí a taškou plnou překvapení. Tato setkání přispívají 
k upevňování přátelských vazeb a ke zdravé soutěživosti mezi 
našimi uživateli. 

Za podporu děkujeme všem sponzorům.
Bc. Ludmila Jančaříková – DZP Staré Město

Sportovci se velmi snažili, aby získali pro svůj domov co nejvíce medailí.
Foto: LJ
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Taneční večer základní umělecké školy

 Staroměstské noviny 8/11 Staroměstské noviny 8/11

Základní umělecká 
škola Uherské Hradiš-
tě, pobočka Staré Měs-
to, uspořádala v úterý 
21. června 2011 v 19 
hodin tolik očekávaný 
Taneční večer v Kul-
turním klubu v Uher-
ském Hradišti.

V první části Taneč-
ního večera jsme viděli 
zdařilou pohádku Sně-
hurka a sedm trpaslíků, 
kterou s dětmi nastu-
dovala učitelka Jarmi-
la Krystoňová. V roli 
Sněhurky se představila 
kouzelná Zuzana Karlí-
ková. Po přestávce  jsme 
se potěšili z tanečních 
vystoupení, které s naši-
mi šikovnými děvčátky 
připravily učitelky Jitka Přišel princ a Sněhurka procitla.                                                            Foto: Milan Kubíček

Děvčata z tanečního oboru se loučí s publikem před přestávkou. 
Foto: Milan Kubíček

Ve skladbě s názvem „V utajení“ se neutajila skutečnost, že mezi tanečnicemi se 
zcela nečekaně objevil vedoucí pobočky ZUŠ Radim Snopek. 

Foto: MK

Ředitel ZUŠ Mgr. Stanislav Nemrava ocenil všechny absolventky knihou Staré 
Město ve fotografii.                                                                                    Foto: MK

Starosta Josef Bazala předal učitelkám tanečního oboru ZUŠ kytici květů. Na 
snímku s Veronikou Kaštánkovou.

Foto: Milan Kubíček

Košíková, Jana Kučero-
vá a Veronika Kaštán-
ková. 

V závěru Taneční-
ho večera pak staros-
ta Josef Bazala předal 
všem učitelkám kytici 
květů a poděkoval jim 
za skvělou výuku na-
šich dětí a ředitel ZUŠ 
Mgr. Stanislav Nemrava 
ocenil šestici absolven-
tek knihou Staré Měs-
to ve fotografii. V le-
tošním roce ukončily  
I. stupeň tanečního obo-
ru Anna Botková, Amá-
lie Malinová, Kristýna 
Mitášová, Aneta Oso-
hová, Kristýna Snopko-
vá a Markéta Stránská.  

Milan Kubíček



STAROMĚSTSKÉ NOVINY: Vydává Městský úřad ve Starém Městě, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, tel. 572 416 445. 
Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Milan Kubíček tel. 572 416 445, mobil 724 041 366, e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - středa 12:30-16:30 hod., jinak dle telefonické domluvy. 
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: lvprint@lvprint.cz, Tisk L.V. Print Uherské Hradiště, www.lvprint.cz, tel. 776 776 008. Registrační číslo MK ČR E 13099.

28 Ahoj děti!  

Anekdoty na poslední stranu

Adoptovali dospěláka
„Můžou se adoptovat dospělí 

lidé?“, zeptal se Michálek své ma-
minky a hned si odpověděl: „Dáme 
si do novin inzerát. Adoptujeme 
muže, kterého doma nikdo nechce. 
Ale mám podmínku,“ dodal klučina 
vzápětí. „Musel by tě mít rád….“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
26. srpna. Uzávěrka je 15. srpna 2011.

Motýlci opět první

 Staroměstské noviny 8/11 Staroměstské noviny 8/11

Dětem z MŠ Komenského se po-
dařilo už podruhé získat Putovní po-
hár Plavecké školy Uherské Hradiště 
v soutěži Vodní hry malých kapříků. 
Letos chlapci a děvčata obstáli v kon-
kurenci dvanácti mateřských škol. 
Malí plavci měřili své síly v pěti sou-
těžních disciplínách – splývání na 
břiše, proplouvání oken, lovení puků, 
podplavání desky a přebíhání mostu. 
K zdařilým výkonům jistě přispěla vý-
borná atmosféra a podpora fandících 
rodičů.

Ivana Zavřelová

Malí plavci měřili své síly v pěti disciplínách a získali Putovní pohár Plavecké školy Uherské Hra-
diště.                                                                                                                                       Foto: MŠ

Jménem Městského úřadu ve Starém Městě 
se s dětmi přišla rozloučit vedoucí odboru 
hospodářsko-správního paní Kamila Tomeč-
ková. Na snímku s Lucií Houdkovou. 

Foto: MK

všem rodičům za dobrou spolupráci ve školním roce 2010 – 2011, za podporu 
jakéhokoliv druhu a přejeme jim a jejich dětem hezkou dovolenou plnou odde-
chu a pohody.

Loučíme se s dětmi, které odcházejí po prázdninách z naší školičky do 1. tří-
dy ZŠ. Rodičům přejeme, aby měli pro své „prvňáčky“ dostatek času, trpělivosti 
a klidu. 

Za celý kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců MŠ Komenského
Dagmar Mazůrková, ředitelka školy

Motýlci opět první

DĚKUJEME

Děti z mateřské školy v Komenského ulici ve čtvrtek 23. června 2011 se svými učitelkami. 
Foto: Milan Kubíček


