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Slavnostní otevření sídliště Kopánky
Revitalizace, to znamená komplex-

ní obnova sídliště Kopánky, byla do-
končena k 31. květnu 2010. Po více než 
jeden rok trvajících náročných pracích 
došlo na slavnostní uvedení stavby do 
provozu. To se uskutečnilo ve středu 23. 
června 2010 v 10:30 hod. na křižovat-
ce ulic Bratří Mrštíků a Mahenova za 
přítomnosti pozvaných hostů, zhotovi-
tele, investora a pracovníků Městského 
úřadu ve Starém Městě.

S podrobným proslovem, ve kterém 
uvedl průběh stavebních prací, vystoupil 
starosta Josef Bazala, potom se ujal slova 
Svatoslav Outulný, předseda představen-
stva stavební firmy Outulný z Náměstě 
nad Oslavou, který ocenil velmi dobrou 
spolupráci se zaměstnanci městského 
úřadu, zvláště s vedením města a pracov-
níky odboru investic. Krajský úřad  za-
stupoval radní Zlínského kraje Ing. Petr 
Hradecký, který vyzdvihl současnou 
podobu sídliště a jeho velkou proměnu 
k lepšímu. 

Starosta Josef Bazala nám sdělil: „Síd-

nictvím státního rozpočtu ve výši 
1 685 768,81 Kč.

Předmětem revitalizace sídliště bylo 
rozšíření stávajících místních komunika-
cí, opatření komunikací zpomalovacími 
prahy a tím zvýšení bezpečnosti chodců, 
zvýšení kapacity ploch pro parkování 
automobilů z počtu 100 asi na 200. 

Bílá stuha byla přestřižena 23. června 2010 v 10:45 hod. Zleva Ing. Luděk Beneš, Josef Bazala, 
Ing. Petr Hradecký, Jiří Bartošík, Svatoslav Outulný.  Foto: Milan Kubíček

Sídliště a jeho nádherná proměna.  Foto: Milan Kubíček

Slavnostní otevření sídliště Kopánky
liště Kopánky vzniklo 
koncem 60. let minu-
lého století jako typic-
ký produkt urbanismu 
preferujícího zónová-
ní. Město se rozhodlo 
sídliště revitalizovat 
z důvodu zkvalitně-
ní většiny veřejných 
funkcí zde bydlícím 
lidem a ostatním ob-
čanům. Na tuto revi-
talizaci získalo město 
z Regionálního ope-
račního programu 
regionu soudržnosti 
Střední Morava, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti finanční pod-
poru.“ 

Celkové náklady na realizaci projektu 
36 097 833 Kč. Město obdrželo finanční 
příspěvek ve výši 30 683 158 Kč z toho 
28 997 389,19 Kč poskytnul Evropský 
fond regionálního rozvoje a prostřed- dokončení na str. 2
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Dále rozšíření sítě chodníků a úpravy 
ploch pro nádoby na skladování tříděné-
ho komunálního odpadu. „Současná po-
doba sídliště Kopánky je na velmi dobré 
úrovni a rozhodně se nemusíme za vý-
sledek naší společné práce stydět,“ sdělil 
viditelně spokojený Bc. Robert Staufčík, 
vedoucí odboru investic.

Došlo také k vybudování dvou dět-
ských hřišť s novými hracími prvky, 
bylo zrekonstruováno travnaté hřiště na 
kopanou a víceúčelové asfaltové hřiště 
pro míčové hry jako jsou tenis, házená 
malý fotbal, volejbal, k dispozici je i bas-
ketbalový koš. 

Rekonstrukcí, výměnou a moderni-
zací prošlo také veřejné osvětlení, byl 
doplněn chybějící mobiliář, jako jsou la-
vičky, odpadkové koše a stojany na kola. 
Výrazně je také dosazena veřejná zeleň, 

kdy bylo odstraněno z důvodu rozšíření 
parkovacích ploch asi 70 stromů a keřů, 
nově zde bude vysazeno přes 3 000 ks 
stromků a keřů. 

Realizace projektu byla zahájena 
v březnu 2009 a ukončena v červnu  
2010. 

Ve středu 23. června 2010 v 16:30 
hod. bylo slavnostní zahájení provo-
zu sídliště za účasti občanů města. 
K dobré pohodě zahrála country skupina 
Štrůdl, kolektiv kuchyně Bronislava Po-
láška zajistil pohoštění. Na křižovatce ulic 
Kopánky a Janáčkova se sešlo více než 
200 obyvatel sídliště a jejich příbuzných, 
na místě vládla spokojená atmosféra, 
děti tančily v rytmu hudby. „Povedlo se 
opravdu vynikající dílo, jehož výstavbu 
jsem pozoroval a dokumentoval z oken 
svého domu. Máme být na co hrdí,“ řekl 
jeden z místních, Oldřich Jambor. 

Zajímavou fotoreportáž z této slav-
nostní akce si můžete prohlédnout na  
www.staremesto.uh.cz

Milan Kubíček

Na Kopánkách bylo vysazeno 3000 stromků a menších i větších 
keřů.  Foto: Milan Kubíček

Dětské hřiště s novými hracími prvky v západní části sídliště.  Foto: Milan Kubíček

Kopánky v průběhu stavebních prací.  Foto: Oldřich Jambor

Pohled na Kopánky ze spodní strany od koupaliště.  Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.3 pronájem části pozemku p. č. 
4549/1 ost. plocha o výměře 10 m2, 
který se nachází před nemovitostí  
č. p. 1061 – restaurace PAPÍNO, ul. 
nám. Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, paní Janě Ha-
valové, bytem Staré Město, Sochorcova 

803, na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 
30. 9. 2010 a nájemné ve výši 2,00 Kč/
m2 a den v období červenec – srpen 
a ve výši 1,00 Kč/m2 a den v měsíci září, 
za účelem venkovního posezení pro 
hosty restaurace PAPÍNO a umístění 
zmrzlinové stroje. 
Nájemné je osvobozeno od daně z při-
dané hodnoty. 
1.10 mandátní smlouvu mezi městem 
Staré Město a společností eCENTRE, 
a. s., Praha 7, Jankovcova 1518/2 na pro-
vedení auditu stávajícího stavu odběru 
elektřiny a provedení komplexního za-
dávacího řízení v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
v platném znění na dodavatele elektři-
ny. 
1.11 dohodu o partnerství mezi měs-
tem Staré Město a Zlínským krajem, 
Zlín, tř. Tomáš Bati 21 za účelem vzá-
jemné součinnosti při přípravě a rea-
lizaci projektu „KORIS – Komplexní 
odbavovací, řídící a informační systém 

U S N E S E N Í
z 66. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16. 6. 2010

U S N E S E N Í

veřejné dopravy ve Zlínském kraji“.
1.13 změnu předmětu výpůjčky u smlou-
vy o výpůjčce ze dne 14. 3. 2008 uzavřené 
mezi městem Staré Město a Sportovním 
a kulturním centrem, příspěvková orga-
nizace, Staré Město, Brněnská 1249 dle 
předloženého návrhu.
1.14 pronájem části pozemku p. č. 
2414/13 ost. plocha/sportoviště o vý-
měře 1.900 m2 TC Staré Město, ob-
čanské sdružení, Staré Město, Karo-

líny Světlé 1013, na dobu určitou od 
1. 7. 2010 do 30. 6. 2025 a nájemné ve výši 
45,00 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, za 
účelem vybudování nafukovací tenisové 
haly, a dále pronájem části pozemku p. č. 
2413 zahrada a části pozemku p. č. 2414/1 
orná půda o celko-
vé výměře 5.100 m2 
TC Staré Město, 
občanské sdružení, 
Staré Město, Ka-
rolíny Světlé 1013, 
na dobu určitou od  
1. 7. 2010 do 30. 6. 
2025 a nájemné ve 
výši 5,00 Kč/m2 a rok 
+ příslušná DPH, za 
účelem vybudování 
doplňkových akti-
vit (minigolf, lanová 
dráha, lezecká stěna 
apod.). 
2.1 projektovou 
dokumentaci Ko-

munikace Trávník – veřejné osvětlení.
2.2 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce na akci Komunikace Tráv-
ník – veřejné osvětlení. Rada města 
určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče: 
SM – Služby Staré Město, TREWO Sta-
ré Město, Ing. Jiří Křen – Tradix, Staré 
Město.
3.4 finanční podporu občanskému 
sdružení KUNOVJAN na pořádání 
XVII. mezinárodního dětského festiva-
lu „Kunovské léto“, který se uskuteční 
ve dnech 14. – 20. 6. 2010 v Kunovicích, 
Uherském Hradišti a Starém Městě ve 
výši 20.000 Kč.
6.3 uplatňování DPH při přefakturaci 
energií souvisejících s nájmem včetně 
záloh na tyto energie nájemcům neby-
tových prostor od 1. 1. 2010 zpětně i za 
cenu časového posunu při plnění od-
vodové daňové povinnosti města vůči 
finančnímu úřadu.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.7 schválit převod majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokalitě 
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Michalu 
Panáčkovi, bytem Březolupy, Zápolní 
446, za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na 
studii a projektové dokumentaci ve výši 
1.900,00 Kč/garáž, za účelem legalizace 
pozemku pod stavbou garáže.
1.8 schválit převod majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokalitě 
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Vlastě Ka-
masové, bytem St. Město, Karolíny Svět-
lé 1082, za cenu 150,00 Kč/m2 + příslušná 

Slavnostní otevření sídliště Kopánky pro veřejnost 23. června 2010 v 16:30 hod. Bílou stuhu 
přestřihli zleva Jiří Bartošík, Josef Bazala, Kamil Psotka a Radoslav Malina. Zahrála country 
skupina Štrůdl.  Foto: Milan Kubíček

Každý účastník slavnosti dostal klobásku, pivo nebo kofolu. Kolektiv 
kuchyně Bronislava Poláška se o přítomné vzorně postaral. 

Foto: Milan Kubíček
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DPH + podíl na studii a projektové do-
kumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za 
účelem výstavby garáže. 
schválit převod majetku – prodej částí 
pozemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 
340/138 orná půda, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Josefu Kama-
sovi, bytem St. Město, Karolíny Světlé 
1082, za cenu 150,00 Kč/m2 + příslušná 
DPH + podíl na studii a projektové do-
kumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za 
účelem výstavby garáže. 
3.1 v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) ve znění pozdějších předpisů sta-
novit 17 členů zastupitelstva města pro 
volební období 2010 – 2014.
3.3 v souladu s OZV č. 04/2000 schvá-
lit příspěvek na novostavbu rodinného 
domu č. p. 2159 na ul. Hradišťská, Staré 
Město manželům Stanislavu a Broni-
slavě Bartošíkovým ve výši 95.000 Kč, 
tj. 5 % z čerpaných úvěrů.
3.5 ukončit členství města Staré Město 
v regionu Slovácko – sdružení pro roz-
voj cestovního ruchu k 30. 6. 2010.
6.2 schválit změnu rozpočtu č. 2/2010 
– příjmy se zvyšují ze 146.727 tis. Kč 
na 146.968 tis. Kč, výdaje se zvyšují ze 
165.112 tis. Kč na 167.753 tis. Kč, fi-
nancování se zvyšuje z 18.385 tis. Kč na 
20.785 tis. Kč.

III. neschválila
1.6 žádost pana Ing. Dušana Bellovi-
če, bytem Staré Město, Trávník 2094 
o prodej části pozemku p. č. 6073/146 
orná půda o výměře cca 120 m2 v loka-
litě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, z důvodu využití 
pozemku pro veřejné prostranství.
1.12 žádost paní Moniky Jančo-
vé, bytem Dolní Němčí, Na Výsluní 

714 o prodej části pozemku p. č. 6073/
112 ost. plocha/jiná plocha o výměře  
30 m2, který se nachází v lokalitě Trávník 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z důvodu plánované výstavby 
rodinných domů v dané lokalitě.

IV. rozhodla
2.3 o vyloučení uchazeče DRIVESTO-
NE a. s., Thunovská 179/12, PSČ 118 00
Praha 1 z účasti v zadávacím řízení veřej-
né zakázky zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce 
„Bezbariérový chodník Staré Město ná-
městí Hrdinů – severní strana, Úprava 
veřejných ploch na náměstí Hrdinů při 
komunikaci I/55 – sever, z důvodů ne-
splnění zákonných požadavků podle  
§ 71 odst. 8 zákona a požadavků zadavate-
le uvedených v zadávacích podmínkách. 

V. souhlasí
3.2 v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s použitím 
znaku města Staré Město:
- ve stolním kalendáři Baťův kanál 2011
-  na letácích Kontaktního centra Charáč, 

Uherské Hradiště

VI. vzala na vědomí
4.1 oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení dle § 78, 87 
a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
4.2 oznámení o zahájení řízení o po-
volení výjimky dle § 5 odst. 2 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. dle zápisu.
6.1 hospodaření města k 31. 5. 2010.

VII. jmenovala
2.2 komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na akci Komunikace Trávník 
– veřejné osvětlení ve složení: členové – 
Ing. Markéta Hrušková, Ing. Jan Němec, 
Ing. Vladimír Kučera, náhradníci – Jiří 

Obdržálek, Martin Rachůnek, Ing. He-
lena Štolhoferová.

VIII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
233/7 ost. plocha o výměře 230 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.2 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem sklepa, který se na-
chází pod domem č. p. 25, ul. Na Va-
lech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
1.4 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod části pozemku p. č. 
6070/2 orná půda o výměře cca 70 m2 
a zveřejnit záměr na pronájem čás-
ti pozemku p. č. 6070/19 orná půda 
o výměře cca 150 m2 a pozemek p. č. 
4523/3 ost. plocha/jiná plocha o vý-
měře 34 m2, které se nachází v lo-
kalitě Finská čtvrť ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.5 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod částí pozemku p. č. 6347 
ost. plocha/jiná plocha ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.9 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 6055/50 zahrada o výměře 
122 m2 za část pozemku p. č. 6055/23 
orná půda o výměře 122 m2 a převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 
6055/23 orná půda o výměře 166 m2, 
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na slavnostní zahájení postupně přišlo více než 200 občanů a dětí. 
Byla dobrá pohoda a pěkné počasí.  Foto: Milan Kubíček

Na Kopánkách si děti zatančily při svěží country hudbě. 
Foto: Milan Kubíček
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) 
zprávu o činnosti rady města za uply-
nulé období.
K bodu 3)
hospodaření města k 31. 5. 2010.

II. schválilo
K bodu 4) 
v souladu s úvěrovým rámcem přijetí 
úvěru od Komerční banky, a.s. na in-
vestiční akce:
4.2 Realizace úspor energie při pro-
vozu budovy zdravotního středis-
ka včetně okolních úprav až do výše 
8.800.000 Kč,
4.3 Bezbariérový chodník Staré Město, 
náměstí Hrdinů – severní strana až do 
výše 6.500.000 Kč,
4.4 Bezbariérový chodník ul. Vele-
hradská ve Starém Městě až do výše 
2.100.000 Kč
4.5 Realizace úspor energie při pro-
vozu sportovní haly Širůch až do výše 
1.700.000 Kč a pověřuje starostu města 
k podpisu úvěrových smluv.

K bodu 5)  
rozpočtové opatření č. 2/2010 – pří-
jmy se zvyšují ze  146.727.000 Kč na 
146.968.000 Kč, výdaje se zvyšují ze 
165.112.000 Kč na 167.753.000 Kč, fi-
nancování se zvyšuje z 18.385.000 Kč 
na 20.785.000 Kč.

K bodu 6)
6.1 zrušení převodu majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokalitě 
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Františku 
Hájkovi, bytem St. Město, Kosmova 
1715, za cenu 150,00 Kč /m2 + podíl 
na studii a projektové dokumentaci ve 
výši 1.900,00 Kč/garáž, který byl schvá-
len na 6. zasedání Zastupitelstva města 
ve Starém Městě dne 17. 12. 2007 pod 
bodem II./7.6.

6.2 zrušení převodu majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokalitě 

Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Marii Hájkové, 
bytem St. Město, Kosmova 1715, za cenu 
150,00 Kč /m2 + podíl na studii a projek-
tové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/
garáž, který byl schválen na 6. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě dne 
17. 12. 2007 pod bodem II./7.6.
6.3 zrušení převodu majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokali-
tě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Lubomíru Hučíkovi a paní Ireně Hučíko-
vé, bytem St. Město, Trávník 2106, za cenu 
100,00 Kč /m2 + podíl na studii a projek-
tové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/
garáž, který byl schválen na 8. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě dne 
30. 9. 1999 pod bodem V./4.6.
6.4 převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 6073/97 orná půda o výměře 37 
m2 a pozemku p. č. 6073/98 orná půda 
o výměře 130 m2, vše v lokalitě Trávník 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od paní Mgr. Moniky Bilíkové, 
bytem Staré Město, Na Vyhlídce 1422, za 
celkovou kupní cenu ve výši 84.669 Kč, za 
účelem plánované stavby „60755 Morava, 
Uherské Hradiště, Staré Město – zvýše-
ní kapacity koryta“ – protipovodňová 
ochrana měst.  
6.5 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 129/3 zahrada o výměře 58 m2, po-
zemku p. č. 129/4 zahrada o výměře 15 
m2, pozemku p. č. 129/5 ost. plocha o vý-
měře 606 m2 a pozemku p. č. 129/6 ost. 
plocha o výměře 494 m2, v lokalitě ul. 
Za Mlýnem – parkoviště a spojovací ko-
munikace k ulici nám. Hrdinů ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od paní Mgr. Yvony Procházkové, bytem 
Psáry 115, za cenu 1.000 Kč/m2, za úče-
lem narovnání majetkoprávních vztahů 
pod stavbami.  
6.6 převod majetku – výkup části pozem-
ku p. č. 3582/21 ost. plocha o výměře cca 
60 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od spoluvlastníků:   
- pana Josefa Arneta, bytem Staré Město, 
Nádražní 423 
-  manželů paní Ingrid Balázsové  a pana 

Vladimíra Balázse, společně bytem Sta-

ré Město, Nádražní 556
-  paní Hany Berkové, bytem Uherské 

Hradiště, Jindřicha Průchy 310
-  pana Jiřího Kotka, bytem Staré Město, 

Nádražní 423
-  pana Josefa Pochylého, bytem Staré 

Město, Nádražní 423
-  pana Jaroslava Škodíka, bytem Staré 

Město, Nádražní 423
-  pana Pavla Štursy, bytem Staré Město, 

Nádražní 423
-  pana Bohumíra Valeny, bytem Staré 

Město, Nádražní 556
-  paní Vlasty Vojtkové, bytem Staré 

Město, Nádražní 556
-  manželů paní Jaromíry Vránové a pa-

na Františka Vrány, společně bytem 
Staré Město, Nádražní 556

-  paní Evy Zapletalové, bytem Staré 
Město, Nádražní 423

-  Družstva Nádražní 423,556, družstvo, 
IČ 27660575, Staré Město, Nádraž-
ní 423 zastoupeného panem Pavlem 
Štursou, předsedou představenstva 
a paní Evou Zapletalovou, členkou 
představenstva za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem stavby „Dopravní terminál ve 
Starém Městě“.

6.7 majetkoprávní vypořádání – bez-
úplatný převod části pozemku p. č. 
6214/384 o výměře cca 11 m2 v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště mezi měs-
tem Staré Město a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na Pankráci 
56, z důvodu narovnání vlastnických 
vztahů pod autobusovou zastávkou 
v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
6.8 převod majetku – prodej částí po-
zemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 
340/138 orná půda, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Michalu Panáč-
kovi,  bytem Březolupy, Zápolní 446, za 
cenu za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na 
studii a projektové dokumentaci ve výši 
1.900,00 Kč/garáž, za účelem legalizace 
pozemku pod stavbou garáže.
6.9 převod majetku – prodej částí po-
zemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 
340/138 orná půda, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Vlastě Kamaso-
vé,  bytem St. Město, Karolíny Světlé 
1082, za cenu 150,00 Kč/m2 + příslušná 
DPH + podíl na studii a projektové do-
kumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za 
účelem výstavby garáže. 
6.10 převod majetku – prodej částí po-
zemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 
340/138 orná půda, vše v lokalitě Ko-

U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 

28. 6. 2010 v sále  radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
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pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Josefu Kama-
sovi,  bytem St. Město, Karolíny Světlé 
1082, za cenu 150,00 Kč/m2 + příslušná 
DPH + podíl na studii a projektové do-
kumentaci ve výši 1.900,00 Kč/garáž, za 
účelem výstavby garáže. 

K bodu 7)
dohodu o partnerství mezi městem 
Staré Město, Staré Město, nám. Hrdinů 
100 a Zlínským krajem, Zlín, tř. Tomá-
še Bati 21 za účelem vzájemné součin-
nosti při přípravě a realizaci projektu 
„KORIS – Komplexní odbavovací, řídí-
cí a informační systém veřejné dopravy 
ve Zlínském kraji“.
K bodu 8)
8.2  ukončení členství města Staré Měs-
to v regionu Slovácko – sdružení pro 
rozvoj cestovního ruchu k 30. 6. 2010. 
8.3 v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 04/2000 příspěvek na novo-
stavbu rodinného domu č. p. 2159, na 
ul. Hradišťská, Staré Město manželům 
Stanislavu a Bronislavě Bartošíkovým 
ve výši 95.000 Kč, tj. 5 % z čerpaných 
úvěrů.
8.4 likvidaci Sdružení pro hospodaření 
s odpady měst a obcí se sídlem v Uher-
ském Hradišti – IČO 44019173 a vypo-
řádání všech závazků a pohledávek dle 
zprávy likvidátora.

III. stanovilo

K bodu 8)
8.1  v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-

ní) ve znění pozdějších předpisů 17 členů 
zastupitelstva města pro volební období 
2010-2014. 

IV. revokovalo

K bodu 4) 
4.1 rozhodnutí Zastupitelstva města Staré 
Město ze dne 26. 3. 2010 o přijetí úvě-
ru na financování akce Realizace úspor
energie při provozu budovy zdravotního 
střediska ve výši 10.300.000 Kč.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 67. zasedání Rady města Staré 
Město,
konaného dne 22. 6. 2010
Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Bezbariérový chodník Staré Město ná-
městí Hrdinů – severní strana, Úprava 
veřejných ploch na náměstí Hrdinů při 
komunikaci I/55 – sever. Nejvhodněj-
ší nabídku předložil uchazeč Stavaktiv 
s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Měs-
to. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pravá část budovy radnice je v současnosti pod lešením. Probíhá druhá etapa opravy vnějšího 
pláště budovy neboli fasády. Velmi dobré dílo odvádí  pracovníci firmy STAVAKTIV, kteří pra-
cují pod vedením  Ing. Lubomíra Hučíka.                                                     Foto: Milan Kubíček

Všem našim milým čtenářkám posíláme 
pro potěšení květy klívie.              Foto: MK

Zavzpomínejme na naše dědečky. Na snímku třída 1. A - ročník 1937 - 38.
Foto: archiv p. Grebeně

Zprávy z radnice
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Termíny svatebních obřadů
V sobotu 21. srpna, 18. září,  

9. října, 20. listopadu,  
11. prosince 2010.

Oddíly jednoty Orla Staré Město 
ukončily cvičební sezónu 2009/2010 
při táborácích. Než se rozhořel oheň, 
tak si děti zacvičily a zahrály míčové 
i jiné hry. U ohně si každý pochutnal 
na opečeném špekáčku s hořčicí nebo 
kečupem a dobrým chlebem. Počasí 
se vydařilo a pod hřejivým sluníčkem 
nikdo nepohrdl osvěžením v podobě 
ochucené minerální vody.

U nejmladších oddílů se táboráku 
zúčastnili rodiče i někteří prarodiče. 
Všichni se již těší na zahájení nové cvi-
čební sezóny, která se bude konat začát-
kem září „Odpolednem plným her“ na 

Ukončení školního roku v jednotě Orla 

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou

Staroměstské

Napsali jste nám

Vzpomínka
Odešel jsi nám 
všem, kdo Tě rádi 
měli, aniž by Tvé 
rty sbohem zašep-
taly.
Dne 22. července 
2010 uplyne první 
smutné výročí, co 

nás náhle opustil můj manžel, náš ta-
tínek a dědeček pan Zdeněk Babáček 
ze Starého Města, rodák z Babic.
S láskou vzpomínají manželka, syn 
Zdeněk s rodinou a dcera Katka s ro-
dinou.

Dne 27. července 
2010 uplyne 10 
let od úmrtí pana 
Josefa Vandy. Za 
jeho život a za 
všechno, co pro 
své drahé vyko-
nal, poděkujeme 
při bohoslužbě 

v neděli 25. července 2010 v 9:00 hod. 
Manželka, syn Pavel, dcera a synové 
s rodinami.

U nejmladších oddílů se táboráku zúčastnili 
rodiče i někteří prarodiče. Foto: DZ

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel./fax: 572 543 087, 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

Orlovně. Bližší informace budou v Orel-
ské skříňce a na plakátech.

Dagmar Zálešáková

Rekonstrukce v ordinaci
Paní Emilie Sobková nás upozorni-

la na skutečnost, že ve zdravotnickém 
středisku ve Starém Městě byla pro-
vedena rekonstrukce stávající zubní 
ordinace MUDr. Dany Tupé. I když 
návštěva zubaře určitě nepatří mezi vy-
hledávané lidské aktivity, při návštěvě 
v ordinaci paní doktorky Tupé většina 
z nás nemusí mít strach ani obavy z ne-
příjemného zážitku.

Obrovský zmijovec
Paní Margita Mokrošová se pochlu-

bila svým zmijovcem. „Jedná se o rost-
linu, která má původní domov v tropic-
kých lesích Sumatry. Letos mi poprvé 
vykvetl. Je to skutečný unikát. Samot-
ný květ (kalich a pestík) je vysoký 60 
centimetrů. Široký je v nejširším místě 
kalichu 30 centimetrů. Je obrovský. Ně-
které data uvádějí informaci, že zmi-
jovec kvete pouze jedenkrát za 17 let,“ 
sdělila nám paní Mokrošová.

Květinové město
Chtěla bych poprosit všechny naše 

občany, zvláště milovníky květin a pěk-
ně upravených zahrádek, aby si ještě 
více než v minulých letech vyzdobili své 
domy a byty květinami. Ať je stále pří-
jemnější procházka rozkvetlými ulicemi 
Starého Města, napsala nám čtenářka ze 
Špitálky.

Nedělní autobus na Velehrad
Každou neděli a svátek jede autobuso-

vý spoj z Uh. Hradiště (odj. 9:20 hod.) na 
Velehrad. Ve Starém Městě zastavuje na 
zastávkách Hřbitov, Lidový dům, Soko-
lovna, Mayer, Cukrovar a dále pokračuje 
přes Zlechov a Tupesy na Velehrad (příj. 
9:44 hod.). Nazpět z Velehradu odjíždí 
v 11:20 hod. příjezd do  St. Města zast. Li-
dový dům 11:39 hod. Autobus zastavuje 
také na všech zastávkách MHD ve Starém 
Městě. 

Milan Kubíček

Kam pro Staroměstské 
noviny?

Náš oblíbený měsíčník si můžete 
zakoupit také v Uherském Hradišti 
v prodejně novin, časopisů a tabáku 
v Hradební ulici naproti obvodního 
oddělení Policie České republiky. Ve 
Starém Městě jsou noviny k dostání 
v prodejnách potravin, novinových 
stáncích a informacích ve vchodu do 
radnice.

Staroměstské noviny si můžete 
přečíst také na internetu, konkrétně 
na stránkách Starého Města www.sta-
remesto.uh.cz

Děkujeme Vám za přízeň.
Milan Kubíček
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Z naší farnosti

Slavnost Božího Těla 

Krojovaní účastníci slavnosti Božího Těla na náměstí Hrdinů v minulosti. Přes-
ný rok se nám nepodařilo zjistit, snad 1938. Pomůže nám někdo z našich čtená-
řů?                                                                                    Foto: archiv p. Grebeně.

Ve čtvrtek 3. června 2010 byl cír-
kevní svátek Těla a Krve Páně, kte-
rý zdůrazňuje reálnou přítomnost 
Ježíše Krista ve svátosti oltářní. Ve 
Starém Městě se průvod Božího Těla 
koná vždy následující neděli, letos 
tomu bylo 6. června. V tento den zá-
roveň přistoupilo 13 staroměstských 
dětí k 1. svatému přijímání.

Slavnostní průvod vyšel z kostela po 
mši svaté s Nejsvětější svátostí oltář-
ní za doprovodu Staroměstské kapely 
z kostela přes hřbitov do ulice Sées a Za 
Radnicí. V těchto ulicích byly u dvou 

Děti ročníku 1949, které ve Starém Městě 16. června 1957 jdou poprvé přijímat 
Krista ve Svátosti Eucharistie. V té době byl zdejším farářem P. A. Horák, děti 
k přijetí svátosti připravovala katechetka M. Špendlíková. Mnozí se tam určitě 
poznají. Starší jistě prozradí mladším, na které dnes pozměněné místo se dívalo 
oko objektivu.                                                             Foto z archivu p. Křivákové.

KONCERT
LIDÍ DOBRÉ VŮLE

V závěru Koncertu lidí dobré vůle na 
letošních Velehradských slavnostech 
nám zazpívali sourozenci Ulrychovi jí-
mavou motlitbu na slova Jana Skácela, 
inspirovaná sv. Františkem:

Pane, dej ať zlomím svoji pýchu, dej 
mi hledat pokoru, když se trápím zbyteč-
nostmi ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí 
dohlédnout na obzor, který jsi mi dal, ať 
se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

Dej mi sílu snášet pokorně, co změnit 
nemám sil, odvahu, abych to nač stačím, 
na tomhle světě pozměnil, a také prostý 
rozum, který vždycky správně rozezná, 
co se změnit nedá a co se změnit dá. 

SV

domovních oltářů vzdána úcta Tělu a Kr-
vi Kristově a uděleno požehnání. Podle 
slov v dubnu zesnulého kardinála Tomá-
še Špidíka SJ, „svátek Božího těla by měl 
vyznít jako svátek jednoty lidstva, protože 
při ustanovení eucharistie se Spasitel lid-
stva modlil: „Aby všichni byli jedno jako 
ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli 
jedno v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi 
mne poslal.“ 

Božímu Tělu letos přálo počasí a tak 
účast byla velká. V průvodu šlo více než 
200 věřících a dětí, které přistoupily  
k 1. svatému přijímání.

Milan Kubíček, SV

Svátku Těla a Krve Kristovy v neděli 6. června 2010 se zúčastnilo více než 200 farníků. Kněz nese pod balda-
chýnem v monstranci Nejsvětější svátost – proměněnou velkou hostii.                          Foto: Milan Kubíček 

Celkem 13 staroměstských dětí přistoupilo k 1. 
svatému přijímání. Tradice průvodu městem byla 
v 50. letech přerušena a oživena až v roce 1968 
(nakrátko) za P. Františka Adamce a pak až v 
současnosti za působení P. Miroslava Suchomela.

Foto: Milan Kubíček
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TANEČNÍ VEČER ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Základní umělecká škola Uherské 

Hradiště, pobočka Staré Město, uspo-
řádala 9. června 2010 v 19 hodin kon-
cert žáků tanečního oboru s názvem 
Taneční večer. O této významné kul-
turní události jsme psali již v minu-
lém čísle Staroměstských novin. Nyní 
jen doplňujeme, že tímto koncertem 
absolvovaly žačky Šarlota Bičanová, 
Lenka Borowská, Ivana Burdová, Zuza-
na Karlíková, Tereza Luběnová, Lucie 
Mitáčková, Monika Pleváková, Andrea 
Zavřelová.

Poděkování zaslouží učitelky ZUŠ, 
Petra Jara, Jitka Košíková, Jana Kučero-
vá, Veronika Kaštánková, které připra-
vily jednotlivá taneční vystoupení.

Milan Kubíček Absolventky tanečního oboru společně s ředitelem ZUŠ Mgr. Stanislavem Nemravou. Foto: Marek Malůšek

Po stopách indiánů

Jeden z červnových týdnů byl pro 
děti v mateřské škole v Rastislavově 
ulici ve znamení indiánů. Správný in-
dián musí mít čelenku, a tak děti celý 
týden vyráběly, lepily peříčka, zdobily. 
Ale nejen to! Indiáni se snad vloudili 
do všeho: děti kreslily indiánské vzory, 
malovaly týpí, zpívaly si indiánské pís-
ničky a nechyběl ani indiánský tanec.

Celotýdenní projekt vyvrcholil „spa-
ním indiánů ve školce,“ na které kaž-
doročně všichni předškoláci těší. Ten-
tokrát děti čekal den plný překvapení. 
Nejdříve si děti vymyslely svá nová in-

diánská jména, nasadily si čelenky a paní 
učitelky jim pomalovaly tváře. Takto jsme 
se vydali na procházku městem. Děti se 
také naučily indiánský pozdrav – „PA-
KALA BAKALA“, kterým zdravily ko-
lemjdoucí.

Po návratu nás čekala indiánská stez-
ka zručnosti, indiánská večeře a večerní 
indiánská diskotéka. Všichni indiáni se 
ve školce hezky vyspinkali, a i když bylo 
někomu trošku smutno, tak mezi kama-
rády a s paní učitelkou se smutek brzy 
rozplynul. Ráno byli všichni čilí a těšili 
se na další zážitky. Paní ředitelka Iveta 

Děti čekal v mateřské škole den plný překvapení. A jak je vidět na snímku, velmi se jim tam líbilo.  Foto: MŠ

Indiáni se ve školce bezvadně vydováděli. Také 
jejich rodiče a prarodiče zavzpomínali na doby, 
kdy byli velmi zbožňováni Vinnetou a jeho láska 
z kmene Assiniboinů Ribanna, Nšo-či a starý li-
šák Old Shaterhand.  Foto: MŠ

Polášková provedla vyhodnocení in-
diánských úkolů a rozdala indiánské 
medaile. Dostaly je všechny děti, které 
byly spokojené a už se těšily jak budou 
doma povídat o svých zážitcích.

Milena Ulmannová, 
učitelka MŠ Rastislavova

Užívejte si prázdnin  
a také napište!

Právě probíhá velmi krásné období roku, kte-
ré mají nejvíc rády naše děti. Užívají si prázdnin, 
sluníčka, koupání, cestování. A pokud na svých 
cestách nebo putování zažijete něco zajímavého, 
pořídíte pěknou fotografii, pošlete nám článeček
či snímek do redakce a podělte se o své zážitky 
s ostatními čtenáři Staroměstských novin. Bu-
deme se těšit! Kontaktní elektronická adresa je  
kubicek@staremesto.uh.cz

Milan Kubíček



10 Kultura Staroměstské noviny 8/10Staroměstské noviny 8/10
S

rp
e

n
  2

0
1

0

cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz13. – 21. srpna 2010 
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj
Začátky: všední dny v 15:30 hod; sobota, neděle 9:00 hod.
Vstup volný

Sobota 28. srpna 2010   
POHNISA
tenis – beach volejbal – stolní tenis - petangue
Čtyřbojový turnaj rekreačních hráčů – družstva
Kde: areál tenisových kurtů při Společensko-kulturní centrum
Začátek:     9:00 hod.
Startovné:  300 Kč/družstvo 

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

Zahrála cimbálová muzika ZUŠ.  Foto: Milan Kubíček

Výstava žáků 
výtvarného oboru

Městská knihovna a informační centrum ve Starém Měs-
tě, Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Sta-
ré Město, společně uspořádaly výstavu prací žáků výtvarného 
oboru s názvem DÍVEJ SE, TVOŘ A POVÍDEJ.

Vernisáž se uskutečnila ve středu 16. června 2010 
v 16 hodin v městské knihovně v ulici Za Radnicí. V úvo-
du promluvil místostarosta Radoslav Malina, který ocenil 
všechny dětské práce a zvláště výchovné a odborné působení 
učitelek ZUŠ. Paní učitelky Zuzana Trnková a Marcela Ha-
lušková postupně seznámily návštěvníky výstavy s jednotli-
vými kresbami a malbami. Přítomné pozdravil také vedoucí 
pobočky ZUŠ Radim Snopek a v průběhu vernisáže se do-
stavil i starosta Josef Bazala, který se zdržel na služebním 
jednání. 

Výstavu si přišlo prohlédnout asi pět desítek rodičů a je-
jich dětí i dalším příznivců dětské kresby. K dobré pohodě 
zahrála cimbálová muzika ZUŠ Robina Feldvabela, kterou 
připravuje k vystoupení pan učitel Snopek. O hladký průběh 
vernisáže se postaraly především naše milé knihovnice Mi-
lada Rokytová a Jana Trubačíková, které jsou vždy zárukou 
úspěšné kulturní akce v naší knihovně.

 Milan Kubíček

Na snímku zleva vedoucí pobočky ZUŠ Radim Snopek, místostarosta Radoslav Ma-
lina a paní učitelky Zuzana Trnková a Marcela Halušková.  Foto: Milan Kubíček

Výtvarné práce dětí.  Foto: Milan Kubíček
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Zateplení zdravotního 
střediska

Od června 2010 je prováděna rekonstrukce zdravotního 
střediska, které bylo postaveno v 80. letech minulého století 
v akci „Z“ a dodnes nedoznalo žádných výrazných změn. Pro-
blémy působí rovná střecha, která je příčinou takřka neustálé 
vlhkosti a obvodový plášť z takzvaných boletických panelů, je 
zdrojem obrovského úniku tepla a to s ohledem k dnešním hy-
gienickým a energetickým podmínkám.

   Již od začátku června se pracuje na rekonstrukci budovy zdravotního střediska 
v blízkosti Velkomoravské ulice. Nejprve bylo postaveno lešení, začalo se s opra-
vou střechy, potom se postupně na míru vyrobily okna v celé budově zdravotního 
střediska.                                                                                      Foto: Milan Kubíček

Velehradskou ulici ve 
Starém Městě ozdobí bez-
bariérový chodník. Ten 
nahradí stávající tepnu pro 
pěší, která je už více než 
třicet let stará. Výstavba 
přijde na 7,6 milionu korun 
a město se bude podílet 25 
procenty z vlastních pro-
středků, protože na velkou 
část nákladů získalo dotaci 
ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury.

„Jelikož jde o chodník 
podél silnice druhé třídy 
vedoucí na Velehrad, je 
poměrně frekventovaný 
a již dosluhuje. Nový pět 

„Výměna  pláště, zateplení a nová vazníková střecha přijdou 
město na 12 milionů korun. Ze Státního fondu životního pro-
středí získalo Staré Město částku 3,2 milionu korun. Vítězem 
výběrového řízení se stala společnost Kodrla s. r. o. z Huštěno-
vic, která podala nejvýhodnější nabídku,“ sdělil starosta Josef 
Bazala.

Stavební práce budou probíhat především z vnější části bu-
dovy. „Lékaři i pacienti však musí počítat s určitým omezením, 
a to tak, že postupně budou uzavírány ordinace asi na jeden 
týden. Je dohodnuto, že lékaři si v případě těžkostí budou pa-
cienty přebírat, aby byla zabezpečena lékařská služba po celou 
dobu rekonstrukce. Práce na budovách by měly být dokončeny 
do konce měsíce září 2010. Předpokládám, že bude provedena 
i částečná úprava chodníků, zeleně apod. v blízkosti střediska,“ 
řekl starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček

Budova zdravotního střediska ve směru od hasičské zbrojnice 4. července 2010. 
Foto: Milan Kubíček 

set metrů dlouhý a v prů-
měru čtyřmetrový bezbari-
érový chodník se potáhne 
od křižovatky s ulicí Huště-
novskou a Velkomoravskou 
až po školní statek. Dál už 
pozemky nepatří městu, ale 
Zlínskému kraji, který stále 
ještě nerozhodl o budouc-
nosti školního hospodář-
ství,“ sdělil starosta Josef 
Bazala.

Stavební ruch zde lze oče-
kávat v termínu od 1. srpna 
do 15. října 2010 a neobejde 
se bez drobných omezení pro 
pěší. „Práce budou postupo-
vat po částech v jednotlivých 
úsecích, které bude nutné 

Nové veřej-
né osvětlení 
na Trávníku

Na Trávníku bude dosa-
zeno veřejné osvětlení podél 
cyklistické stezky. K osvětle-
ní budou použita výbojová 
svítidla 70 W umístěná na 
čtyři metry vysokých ocelo-
vých pozinkovaných stožá-
rech. U dvou osvětlovacích 
bodů na odbočce do ulice 
Na Výsluní budou stožáry 
o výšce šest metrů. Před-
pokládaný termín zahájení 
výstavby je v polovině srpna 
2010. 

MK

obejít přilehlými ulicemi 
nebo po protější straně na 
Velehradské ulici. Očeká-
vám, že výběrovým řízením 
se stavba ještě zlevní, neboť 
je přihlášeno třináct zájem-
ců o zakázku,“ řekl starosta 
Josef Bazala.

Stavební ruch bude po-
kračovat i na jiných místech 
Starého Města. Připravuje 
se oprava místní komuni-
kace v Máchově ulici a také 
výstavba bezbariérového 
chodníku na severní čás-
ti náměstí Hrdinů včetně 
úpravy veřejných ploch.

Milan Kubíček

Velehradská ulice se změní
v bezbariérovou
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V pátek 25. června 2010 prožily 

děti MŠ Komenského neobyčejný den. 
Předškolní děti, které již po prázdni-
nách usednou poprvé do školních la-
vic, se od rána v mateřské škole pyšnily 
svými školními aktovkami a předvedly 
je svým paní učitelkám a mladším ka-
marádům. Aktovkiádu celé dopoledne 
provázel zábavný program motivovaný 
hrou na školu plný her, soutěží zpěvu, 
tance a dobré nálady.

A když zvoneček symbolicky naposled 
zazvonil, přišel čas vzpomínek, loučení a po-
sledních fotografií. Osmnácti budoucím
školákům závěrem slavnostně popřál a pře-
dal pamětní listy a upomínkovou knihu pan 
starosta Josef Bazala spolu s ředitelkou MŠ 
Komenského Dagmar Mazurkovou.

Přejeme všem předškolákům krásné 
prázdniny a v novém školním roce hodně 
nadšení a úspěchu ve škole!

Andrea Krhovská

Děti z mateřské školy Komenského již brzy usednou do 
školních lavic.  Foto: AK

Starosta Josef Bazala s ředitelkou Dagmar 
Mazurkovou předali dětem pamětní listy 
a upomínkovou knihu. Foto: AK

Kapičky štěstí
Čas plyne jako voda a jako ta voda se 

i život skládá z malinkých kapiček štěstí, 
radosti, bolesti i smutku. Ty malé kapič-
ky štěstí, které si mnohdy ani neuvědo-
míme, nás drží nad vodou a pomáhají 
nám překonávat ostatní strasti života. 
Zvláště s dětmi je to jako na houpačce.

Malý človíček se narodí čistý jako lilie 
a záleží na nás, co do něj vložíme, jakým 
vzorem mu budeme i v dobách, kdy už 
nebudeme moci zasahovat do jeho života.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na 
prožívání těch malinkých rados-
tí, kdy Váš drobeček udělá prv-
ní bábovku z písku, zdolá první 
prolézačku, či poprvé zaváže 
tkaničku. Ty vykulené oči z no-
vých poznatků a situací se dlou-
ho nedají zapomenout a člověk 
si uvědomí to velké štěstí, že 
u toho mohl být.

Teď, když se loučíme s dalšími 
odrostlými školáčky, si to uvědo-
mujeme o to více. Dlouho bude-
me vzpomínat na ta sluníčka! 

Doufáme, že i my jsme se v je-
jich srdíčkách podepsali tak, aby 
jim to bylo jen ku prospěchu.

Milí rodiče, máte zlaté děti. Važte si 
každé kapičky štěstí, ten okamžik se už 
znovu nevrátí. 

Děkujeme Vám za důvěru a vstřícnost 
a doufáme, že naše vzájemná spolupráce 
bude trvat i nadále.

Velmi děkujeme také našemu Pohád-
kovému dědečkovi, který opět věnoval 
naší mateřské škole finanční dar. Zakou-
pili jsme za něj klávesy.

Je štěstí, žít tu s Vámi! 
JM, KMŠ Staré Město

Děti na výletě ve Strážnici.  Foto: JM

Z policejního deníku
Když hrozí povodně  

Hlídka městské policie byla po dobu hro-
zící povodně neustále v terénu. Kontro-
lovali stav vodních toků a ploch v obci 
v souvislosti s vyhlášením III. stupně po-
vodňové aktivity. Pomáhali při vytažení 
vozidla Škoda Octavia, které uvízlo ve 
vodě u soutoky Moravy a Salašky. Auto-
mobil odtažen na Trávník. Kontrola a ko-
ordinace potřebných činností, pytlování 
písku, rozvoz a uložení pytlů. Odvodnění 
střechy na MŠ Za Radnicí, kde vzniklo 
jezírko. Příčinou byl ucpaný odtok, vy-
čištěno a vyměněno síto. Byly roznese-
ny letáky s popisem povodňové situace 
a případnými opatřeními do domů na 
Moravním nábřeží.

Brutální vražda
Noc z 18. na 19. června 2010 byla poslední 
pro devětatřicetiletého muže z Veselí nad 
Moravou. Dva kamarádi z mokré čtvrti 
ze Starého Města mu v lihovém opojení 
vytýkali v areálu bývalého cukrovaru, že 
je chtěl okrást. Smyslů zbavení jej potom 
kopali do hlavy a krku a mlátili ho metr 
dlouhou dřevěnou tyčí. Pak ho několikrát 
bodli do krku nožem. Své oběti způsobili 
rozsáhlá zranění, kterým v krátkém čase 
po činu podlehla. Opilci ve věku sedm-
atřicet a osmačtyřicet let nadýchali ještě 
několik hodin po činu 1,7 a 2,3 promile. 
Oba mají za sebou trestní minulost. Hro-
zí jim trest odnětí svobody až dvacet let, 
případně trest výjimečný.

Popletený nálezce
Na policejní služebnu se dostavil mladý 
muž a oznámil, že u autobusové zastávky 
nalezl mobilní telefon. Řeknete si patrně, 
to je ale záslužný čin, to by mnoho lidí 
neudělalo. Krátce na to přišla za strážníky 
matka nálezce, že si jde pro sim kartu, kte-
rá je v odevzdaném mobilu. Prý syn mo-
bil nenašel, ale vyhrál v soutěži, nějak si 
to v hlavě popletl a jednal nelogicky. Syn 
vyzván prostřednictvím matky, aby se pro 
mobil dostavil a vše řádně vysvětlil.

Odchyt koní u obchvatu
Hlídka městské policie upozorněna na 
pobíhající koně v prostoru za ZD Dolina 
u obchvatu. Hrozilo nebezpečí že koně 
vběhnou na silnici I. třídy. Koně násled-
ně odchyceni a na základě místní znalosti 
přivolán majitel, který si koně převzal. 
Koně zřejmě poškodili oplocení výběhu 
a utekli. 

MP+MK



  

Máte rádi zvířata?

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Na louce naděje se pase mnoho hlupáků.

Chudý člověk, hotová opice.

Bez práce nejsou mozoly.

Nechceš spadnout dolů? Nelez nahoru!

To, co mnohé lidi žene z práce do práce, je hrůza 
před sebepoznáním…..Nemají odvahu poznat 
trapnou pustotu svého já a  uvědomit si nesmysl-
nost celého svého života. 

Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl.

Nikdy nepřemýšlej, kde ušetřit. Vždy přemýšlej, 
kde vydělat.

Satira málokdy dokáže napravit. Proto nechť není 
pouze úsměvná, ale i sžíravá, aby hlupáky, které 
nemůže polepšit, aspoň poleptala. 

Zajímavé rekordy 

Rekordy v říši zvířat mohou být nej-
různější – v tělesných rozměrech, 
délce života, počtu mláďat, rozmě-
rech vajec, početnosti populace, 
dokonalosti smyslů, v chuti k jídlu, 
v rychlosti běhu či letu a v mnoha 
dalších kriteriích.
Gepard – je nejrychlejší savec, do-
káže běžet rychlostí až 120 km/hod.
Plachetník – je nejrychlejší plavec 
až 100 km/hod.
Rorýs šedohnědý -  nejrychlejší le-
tec až 320 km/hod. U nás běžný rorýs 
obecný dosahuje rychlosti 160 km/
hod a za den nalétá až 900 km.
Sup nádherný – nejvyšší let do výš-
ky 11.277 metrů nad mořem.
Žirafa – je nejvyšší na světě 
(4,5 – 6 m).
Plejtvák obrovský – je nejtěžší ze 
všech zvířat (100.000 – 130.000 kg).
Jezevčík – je to profesor mezi psy, 
vyznačuje se mazaností a svéhlavos-
tí. Libuje se ve vymýšlení taškařic. 

Německý ovčák – takřka neudělá 
jediný krok bez povelu svého pána. 
Na rozdíl od něj, tvrdohlavý jezevčík 
respektuje většinou jen povely, které 
uzná za vhodné.
Pštros dvouprstý – je nejtěžší pták na 
světě. Váží až 160 kg.
Gorila horská – má největší rozpětí 
paží – 279 cm.
Albatros stěhovavý – má největší 
rozpětí křídel – 3,63 m.

Milan Kubíček

Pranostiky na srpen
   Srpen má nejkrásnější počasí 

v roce.
  Když v srpnu naprší, tak než se 

oběd pojí, všechno slunce vysuší.
  Parno na Dominika zvěstuje tuhou 

zimu.
 Srpen začíná, co červenec končil.
 Když pálí srpen, bude pálit i víno.
 Vavřincův déšť – myší úroda.
  Je-li jasno a teplo o Nanebevzetí 

Panny Marie, bývá dobré víno.
  Koncem srpna již nelze slunci 

příliš věřit.
  Moc hub srpnových – moc vánic 

sněhových EM

Nutno podotknout, že tento srandovní příběh je 
nefalšovaný, jen jména aktérů jsme zaměnili.

Ilustrační foto: MK 

Maňa a Pepa si udělali  
francouzský večer

Netrpělivá Maňa říká svému choti. „Dnes si 
Pepo uděláme francouzský večer se vším 
všudy. Nejprve běž do Hradišťa koupit šneky 
na večeři. Já skočím do špáru pro šampáňo 
a koňaček.“
Pepoš ochotně poslechne, koupí šneky a vrací 
se domů. Potká kamaráda Fanoša a ten mu 
říká: „Pojď na pivo do nového baru, budou tam 
baby, zatrsáme bajlando, uvidíš mecheche jak 
břitva, bude veselo.“ „No dobře, půjdu, ale jen 
na chvilku. Maruška na mě čeká.“ 
Samozřejmě bylo veselo, bab jako much, tan-
čili, až si málem všechny končetiny vykloubili. 
Pepa přijde domů teprve nad ránem a cestou 
přemýšlí, jak své zpoždění doma vysvětlí. 
Před domem dostane nápad. Vysype hlemýž-
dě z igelitky, zazvoní, brunátná Maňa otevře, 
on se na ni cudně podívá, pak se šibalsky 
koukne pod sebe a řekne: „Tak hoši, ještě dva 
metry a už jsme doma.“ NI

Jezevčík je lovecký pes a v terénu je nejraději. 
Foto: MK
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Zkoušky z dospělosti

Ahoj studenti

Slovo maturita pochází z latinského 
„maturitas“ a znamená zralost. V rakous-
ké němčině a v angličtině maturita ozna-
čuje dospělost. Odsud je možné vyvozo-
vat původ lidového označení „zkouška 
dospělosti“. Maturita je zkouška zakon-
čující středoškolské vzdělání ve středoev-
ropských zemích. V určitých obměnách 
je obvyklá v Česku, Rakousku, Maďarsku, 
Polsku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, 
Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. Svou 
náplní odpovídá maturita přibližně brit-
ské zkoušce A-level nebo německé Abi-
tur. Ve Francii skládají studenti zkoušku 
„le bac“.

Na snímku v levé části maturitní třída 4.A obor Agropodnikání, třídní učitelka Ing. Jana Buršová. V pravé části třída 4.B obor Ekologie a ochrana krajiny, třídní 
učitel Ing. Zdeněk Pilka.  Foto: Milan Kubíček

Třída 4.E obor Ekonomika zemědělství a výživy, třídní učitelka Mgr. Kateřina Černíková. Do této třídy chodili žáci ze Starého Města: Tereza Fanturová, Martina 
Malinová, Nela Poláchová, Adam Šebek, Václav Talák.  Foto: Milan Kubíček

Na českých školách je maturita nepovin-
ná, žáci se k ní dobrovolně hlásí, protože 
úspěšně složená maturitní zkouška je jed-
nou z podmínek přijetí na vysokou školu. 

Před více než třiceti lety natočil známý 
český režisér Jiří Adamec šestidílný seriál 
„Zkoušky z dospělosti“. Ač byl seriál poplat-
ný době svého vzniku, jeho základní obsah 
– život středoškolských studentů před ma-
turitní zkouškou, se všemi jejich problémy 
a láskami, se v podstatě nezměnil. I dnešní 
studenti se musí důkladně připravit k ma-
turitě, jen technické podmínky mají ne-
srovnatelně lepší než hrdinové zmíněného 
seriálu.     

Na Střední odborné škole a Gym-
náziu Staré Město proběhly maturitní 
zkoušky ve dnech 17. 5. – 27. 5. 2010, 
kdy před maturitní komisi hrdě před-
stoupilo 120 studentů z celkem pěti 
tříd, 4 studijních oborů – Gymnázium, 
Ekonomika zemědělství a výživy, Eko-
logie a ochrana krajiny a Agropodni-
kání.  Někteří uspěli lépe, jiní hůř. Pro 
všechny však maturita zůstala nezapo-
menutelnou zkouškou a prvním vý-
znamným krokem k dalšímu studiu na 
vysoké škole.

Dagmar Šnajdarová
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Alena Balážová a Ing.Alena Pluhařová při zahájení soutěže ve znalostech přírody. 
 Foto: ZŠ

Nejlepší družstvo z 5.B bylo vlastně mužstvo, protože bylo složeno ze samých 
chlapců.  Foto: ZŠ

Holčičí tým z 5.B se umístil na pěkném druhém místě.  Foto: ZŠ

SOUTĚŽ VE ZNALOSTECH PŘÍRODY

Dne 16. června 2010 se konal již 9. ročník soutěže ve zna-
lostech z přírody. Soutěže se zúčastnilo deset družstev slo-
žených ze žáků pátých tříd Základní školy ve Starém Městě. 
Jejich úkolem bylo správně vyplnit 15 otázek znalostního 
testu, odpovědět na deset otázek a poznat patnáct rostlin 
a patnáct živočichů. Znalosti soutěžících byly značně roz-
dílné. Zatímco první družstvo získalo 47 bodů ze šedesáti 
možných, poslední družstvo jich mělo pouze 23. 

Složení prvních tří družstev bylo následující: 

1. místo: třída 5. B - Martin Hlaváček, Jiří Jurkovič, 
František Kašný, Jakub Balga, Radim Pokorám.

2. místo: třída 5. B - Lucie Stratilová, Anna Mančíková, 
Veronika Čejková, Jitka Vaďurová.

3. místo: třída 5. B - Lucie Andrýsková, Tadeáš Sobek, Filip 
Marta, Andrea Šatavová, Markéta Stránská, David Janska.

Závěrem bych chtěla poděkovat manželům Aleně a Voj-
těchu Balážovým za přípravu soutěže.

IAP

AKCE V SRPNU

v Rodinném centru Čtyřlístek (bývalá družina ve St. Městě) 
se koná

PRÁZDNINOVÉ HRANÍ V RC ČTYŘLÍSTEK
Pro rodiče i prarodiče s dětmi 1 - 4 roky.

KDY?
 ÚTERÝ: 10. 8. 9:00 - 11:30 hod.
 ČTVRTEK: 12. 8. 9:00 - 11:30 hod.
 ÚTERÝ: 24. 8. 9:00 - 11:30 hod.
 ČTVRTEK: 26. 8. 9:00 - 11:30 hod.

Na programu:
HRANÍ,CVIČENÍ, ZPÍVÁNÍ, VYRÁBĚNÍ,
POHÁDKA A SLADKÁ ODMĚNA NA ZÁVĚR 
S SEBOU: přezůvky
VSTUPNÉ: 50,-Kč
V PONDĚLÍ 30. 8. od 9:00 - 11:30 hodin
 -  Volné hraní - VSTUPNÉ - 10,-Kč
 -  REGISTRACE PŘIHLÁŠEK DO RC ČTYŘLÍSTEK

Info: Martina Všetulová 603 267 285 
martina.vsetulova@seznam.cz

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



16 Ze společnosti Staroměstské noviny 8/10Staroměstské noviny 8/10

Školní zahrada 
V pondělí 14. června proběhlo za 

účasti 15 pedagogů z celého Zlínského 
kraje již druhé představení nově zre-
konstruované školní zahrady v areálu 
II. stupně. 

Většinu finančních prostředků jsme 
získali v rámci našeho projektu Zahra-
da v proměnách času z Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. Na 
začátku pan učitel Motyčka předsta-
vil aktivity,  které vedly k vybudování 
ukázkové školní zahrady. Jedná se pře-
devším o vysázení naučného arboreta, 
kde je každá rostlina označena cedul-
kou s fotografií a krátkou anotací. Dále 
jde o vysázení bylinkových a trvalko-
vých záhonů a vybudování pevného 
kompostiště.  V rámci projektu vytvo-
řily děti z vypěstovaných bylinek her-
bář a z usušených slaměnek  dekorace. 
V průběhu kalendářního roku nafotily 
zahradu v jednotlivých ročních obdo-
bích a vytvořily kalendář na školní rok 
2009/2010. Zhotovily také krmítka pro 
ptáky, které umístily nejen na školní 
zahradě, ale i v ostatních areálech ško-
ly. Dalšími aktivitami  projektu byly 
exkurze, přírodovědné soutěže a ekolo-

gické přednášky. Paní učitelka Přikrylová 
dále vysvětlila hostům celkovou koncepci 
zahrady s důrazem na environmentální 
výchovu a provedla je zahradou. 

Slovo dostal i pan Hasmanda, člen 
Českého zahrádkářského svazu, který 
dlouhodobě aktivně vypomáhá škole pře-

devším s ovocnou částí zahrady. Hosty 
seznámil s novými rezistentními odrů-
dami, které se zde pěstují. 

Akce se setkala s velkým ohlasem, 
věříme, že bude inspirací pro zúčastně-
né školy.

ZŠ

Učitelé z oblasti Zlínského kraje si se zájmem prohlédli školní zahradu.  Foto: ZŠ

SE
 STAROMĚSTSKÝMI 

NOVINAMI
JE ŽIVOT 
VESELEJŠÍ

V úterý 17. srpna 2010 se 
uskuteční další Hejtmanský den 
ve Starém Městě. Vedoucí před-
stavitelé našeho města, státní 
správy a další pozvaní hosté se 
setkají s hejtmanem Zlínského 

kraje MVDr. Stanislavem Mišá-
kem.

O průběhu setkání budeme 
naše čtenáře informovat v příš-
tím vydání Staroměstských no-
vin.

Milan Kubíček

HEJTMANSKÝ DEN VE STARÉM MĚSTĚ



17Spektrum

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Staroměstské noviny 8/10Staroměstské noviny 8/10

Je vidět, že Staré Město je městem verbířů. 
Jste rád, že máme tolik vynikajících taneč-
níků slováckého verbuňku, kteří vozí četné 
úspěchy z mnoha folklorních festivalů?

(Jana a Pavel 21 let)
Lepší je být městem verbířů, než velrybářů.
Začal jsem chodit s dívkou, ale zdá se mi, 
že je koketa. Jak ji usměrnit, aby se vztah 
nedostal na jinou kolej? (Tomáš 20 let)
Zrnko koketérie do vztahu mezi mužem a že-
nou patří, jen pozor, abychom nedopadli jako 
skautíci, o nichž anekdota tvrdí, že když po-
tkají slepou babičku, převedou ji na druhou 
stranu ulice bez ohledu na to, zda chce nebo 
ne.
Máme před svatbou a rádi bychom do-
stali nějakou radu na manželské štěstí. 
 (Ondra a Martina)
To je formulace dosti ožehavá. Manželství 
může být harmonické, vyrovnané, klidné, spo-
kojené a dokonce mnohdy i šťastné. Intenzivní 
prožitek štěstí v něm je ale záležitostí mimo-
řádnou. Nenajdeme partnera s nímž budeme 
jen a jen šťastni. Dobrá nálada je ve vztahu 
k nezaplacení stejně jako shovívavost. Ale 
i tak není žádné manželství jen „procházkou 
růžovou zahradou.“
Čekám s Renatou dítě, ale ona si nechce 
u doktora zjistit, jestli to bude chlapeček 
nebo holčička. Jak ji přinutit, aby mi to 
řekla?

(Maroš 23 let)
To je velmi důležité, protože podle pohlaví 
musíte nejprve zvolit barvu medvídka.
Deset let u nás máme soutěž o nejlepší sli-
vovicu, nyní se obnovila tradice koštu vína. 
Nechtělo by to ještě něco do třetice?

(Slávek 43 let)
Zcela určitě. Trnek je málo. Navrhnu soutěž 
O nejlepší staroměstskú jabkovicu a pro baby 
O nejlepší jabkovú buchtu. A chtělo by to i ori-
ginální kapelu. Mohla by se jmenovat Frťani. 
Jime a Miro, co vy na to?
Poraďte mi, jak prožít ideální dovolenou?

(Zdeněk 23 let)
Sám jeďte do lesa, kámošku pošlete do háje.
Dokáže vás zároveň něco pobavit i na-
štvat?

Michala + Klára (studentky)
Třeba včera. Jak nemakačenko Toneček vodí 
každý měsíc nemocného dědečka po ulici. 
Do spořitelny! A také Jareček. Ten to má ve-
lice dobré, všichni policajti mu drží palec. Při 
otisku!

Milan Kubíček

Tři otázky pro učitelku tance  
na mateřské

Na které okamžiky z Tvého neza-
pomenutelného působení učitelky ta-
nečního oboru ZUŠ ve Starém Městě 
nejvíc vzpomínáš?

Krásných okamžiků, na které velmi 
ráda vzpomínám, je opravdu hodně. 
Nejraději bych řekla, že celé moje de-
setileté působení v základní umělecké 
škole v roli učitelky byl jeden krásný 
okamžik. Ale taková nejsilnější vzpo-
mínka je z koncertu v roce 2008, který 
byl věnován Planetám a účinkovali na 
něm všechny mé děti, které jsem kdy 
učila. Na tomto koncertu jsem se odvá-
žila po letech vstoupit na jeviště a účin-
kovat společně s mými žáky. Bylo to 
pro mě velmi příjemné a opravdu na to 
moc ráda vzpomínám.

Veroniko, i kdyby jsi pro výchovu 
malých baletek již nic neudělala, Tvoje 
stopa a přenádherné vzpomínky v těch 
malých dívčích hlavičkách, určitě ni-
kdy nevymizí. Jaké máš nyní plány do 
budoucna?

Veronika Kaštánková  
se nyní věnuje Adámkovi

Tohle je pro mě moc složitá otázka. 
Ráda bych slíbila všem mým baletkám, 
že se za nimi brzy vrátím na plný úva-
zek a všechno bude jako dřív. Na druhé 
straně mám Adámka, kterému taky mu-
sím slíbit, že budu jen s ním a věnovat se 
mu jak nejvíc budu moct. Všechno ale 
nejde. Raději neplánuji a neslibuji vůbec 
nic, všechno ponechám osudu. Zatím 
mě vede jen tou nejkrásnější cestou, tak 
věřím, že i ta do budoucnosti bude jen ta 
nejrozkvetlejší.

Jak se daří chlapečkovi, pozoruješ na 
něm v tomto dětském věku také umělecké 
či taneční sklony?

Tohle je moc milá otázka a děkuji Vám 
za ni. Adámek je hodný chlapeček a ur-
čitě Vás překvapí, že už v období, kdy se 
naučil sedět, tak velice rád tancoval. Bylo 
to spíše takové pohupování sem a tam, ale 
když s každým zapnutím CD se objevil 
úsměv na tváři, hned jsem věděla, že něco 
má přece jen po mně. Teď už se to dosta-
lo do fáze podupávání a výskání. Pokud 
bude Adámek chtít, věnovat se tanci, ur-
čitě mu v tom nebudeme bránit.

Rozhovor připravil: Milan Kubíček
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Vandrovali hudci
Tak nazval tentokrát dětský folk-

lorní soubor Dolinečka při Základní 
škole ve Starém Městě své celovečerní 
představení ve Společensko-kulturním 
centru 14. května 2010. Nešlo pochopi-
telně jenom o čísla cimbálových hudeb, 
jimiž se soubory Dolina a Dolinečka 
honosí, ale i o další složky folklorního 
souboru, pěveckou a taneční. Třeba 
přiznat, že by se bez těch muzik celý 
večer těžko vystupovalo.

Staré Město mělo a má doposud 
dobrou dechovou hudbu, ale pro slav-
nostní příležitosti, jakými bývaly do-
žínky a hody se staroměstská chasa 
ještě přizvávala některou ze známých 
cimbálových muzik, jako byla Ňor-
kova z Horňácka nebo Samka Dudí-
ka z Myjavy a v poválečných letech 
uherskohradišťskou cimbálovku, než 
se stala od roku 1950 součástí soubo-
ru Hradišťan. Nezbytná potřeba byla 
důvodem k vzniku vlastní cimbálové 
muziky nového souboru Dolina v ná-
sledujících letech.

Hudebnost našeho lidu vyzvedl 
Bedřich Smetana při poklepu na zá-
kladní kámen Národního divadla 
v Praze. A my, malé staroměstské děti, 
jsme jak omámené běhávaly za potul-

nými hudci, vandrujícími 
světem, aby si muzikou 
vydělali na obživu.

Malíř Joža Uprka na-
maloval obraz Na žně do 
Rakús. V čele průvodu 
ženců, mužů a žen i s dě-
tičkami, kráčí na něm 
hrající muzika Jožky Ku-
bíka – Veleckého s fajfkou 
v levém koutku, aby mu 
při hře nezavazela. Z úst 
prý ji vůbec nevydělá-
val. Jde však o ty hudce, 
kteří bývali stále v pohy-
bu. Odcházeli i v tomto 
večerním programu na 
vandr, ti malí hudeníčci 
z Dolinečky, aby se časem 
vraceli se slávou domů, 
vítáni svými drahými, 
jimž určitě něco dobrého 
z vandru přinesli.

Bylo by dosti obtížné 
probrat takto celovečerní 
vystoupení všech složek, aniž bychom 
někoho opomenuli. Což paměť někdy 
nevynechá? Líbili se nám všichni, od 
těch nejmenších, pomrkujících chvílemi 
„po našich“ do hlediště, až po ty přes-

ně předvádějící pásma Na 
Poli a v lukách, Na dožatú či 
Na jarmak, nadějné verbíře 
a zpěv sólistů či dívčího sbor-
ku v krojích odpovídajících 
původu jejich písní.

K potlesku přímo strhu-
jícímu byly variace na lidové 
písně v úpravě Slávka Jaku-
bíčka, předvedené Bálešáky 
s primášem Tomášem Vavří-
kem a neméně schopným On-
drou Bazalou na terci, stejně 
jako primáš Robin Feldvabel 
z muziky ZUŠ, vedené panem 
Radimem Snopkem.

Na závěr Nepůjdem domů, 
k němuž nastoupili všichni 
společně, včetně nepostrada-
telného potlesku diváků k ne-
konečným děkovačkám účin-
kujících, poděkovali všem 
představitelé města, starosta 
Josef Bazala a jeho zástupce 
Radek Malina.

Jan Slováček

Blahopřání  
k narozeninám

Autor článku Vandrova-

li hudci a také obou kreseb 

pan profesor Jan Slováček se  

18. července 2010 dožívá 

úctyhodného věku 89 let. Je 

stále činný a neustále v po-

hybu, píše články, které mají 

jiskru a velmi pěkně maluje. 

K jeho krásným narozeni-

nám mu přejeme především 

zdraví, osobní pohodu, tvůr-

čí inspiraci a kapičku štěstí.

Redakční rada  
Staroměstských novin
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Koupaliště
na Širůchu

zve k návštěvě

Jste srdečně zváni k návštěvě kou-
paliště na Širůchu. Provoz zde je od 

června do září (podle počasí) 
od 9:30 do 19 hod. 

Kapacita koupaliště je 700 osob.

Vstupné:

Děti do tří let, osoby ZTP zdarma

Dospělí: celodenní 40,- Kč

 po 17. hodině 20,- Kč

Mládež do 15 let, studenti:

  celodenní 20,- Kč  

 po 17. hodině 10,- Kč

Důchodci: celodenní 20,- Kč

 po 17. hodině 10,- Kč

Kam se v létě chodíte koupat?
Je tady prosluněné léto, prázdniny, dovole-
ná. Oslovili jsme několik občanů s otáz-
kou, kam chodí nejraději plavat a zda 
navštěvují také staroměstské koupaliště.

Ing. Markéta Hrušková

Nejraději mám přírodní areály. Chodím 
plavat na Uhliska anebo na Modrou. Je 
tam jeden pěkný rybníček, kde velmi 
ráda relaxuji.

Zdeněk Nováček

Jsem vodomilný tvor. Navštěvuji aqua-
parky u nás i v zahraničí, v létě si rád za-
plavu v moři, pokud jsem doma, rád se 
podívám i na zdejší koupaliště. Není to 
příliš často, tak čtyřikrát ročně, ale jsem 
tady spokojen. 

Veronika Habáňová 

Na koupaliště zásadně nechodím. Mám 
k tomu své důvody. Když tak se koupu 
v moři. Ani mořský ježek mi tam nevadí.

Jan Blaheta

Velmi rád jezdím na koupaliště do Sta-
rého Města. Oproti jiným městům jsou 
zde rozumné ceny vstupného, je tam 
vcelku klid a dobře si zaplavu a odpo-
činu.

Vendula Petříková

Jezdíme na Chylicko, to je na štěrk do 
Ostrožské Nové Vsi. Tam to mám nej-
raději.

Paní Boženka

Na koupaliště do Starého Města chodím 
docela často, ale nekoupu se. Rozbalím 
si deku a jen tak se povaluji, opaluji, 
vyhřívám nemocné klouby a pozoruji 
okolí. A těch pletek co se dovím!

Zaznamenal:
Milan Kubíček

Na koupališti před 29 lety
Velmi úspěšná byla letní sezona na 

staroměstském koupališti v roce 1981. 
Tehdy koupaliště patřilo pod Rekre-
ační a tělovýchovné zařízení měs-
ta Uherské Hradiště. Pokladní byla 
I. Pavláková, M. Vaďurová a plavčíci  
E. Maděrová a M. Burget. Největ-
ší návštěvu zde měli první neděli 
v srpnu, kdy přišlo 1800 návštěv-

níků. K dispozici byl nejen plavecký 
bazén, ale i dětské brouzdaliště a více 
než hektarová plocha k slunění a re-
kreaci. Činili se také zloději. U šesti 
z osmi sprch neukáznění lidé odcizili 
sprchové růžice, a tak místo sprchy si 
návštěvníci na sebe mohli pustit jen 
proud vody.

Slovácká jiskra 12. 8. 1981 

Koupaliště brzy ráno, než přijdou první návštěvníci.  Foto: Milan Kubíček

Jana Komrsková  
ve Starém Městě

Sportovní gymnastka Jana Komrs-
ková, reprezentovala Českou repub-
liku na olympijských hrách v Sydney 
v roce 2000 a v Aténách v roce 2004. 
Pochází ze sportovní rodiny, když její 
otec Jan Komrska je trenérem gym-
nastiky a matka Zdena Komrsková – 
Horňáková se zúčastnila olympijských 
her v Mnichově v roce 1972. Také její 
dvě sestry sportují. Starší sestra Lucie 
je českou reprezentantkou ve skoku 
do dálky, mladší sestra Aneta závodila 
v gymnastice.

Jana Komrsková zavítala do Starého 
Města, kde má četné přátele a ve spo-
lečnosti volejbalistů jí to velmi slušelo.

Milan Kubíček

Volejbaloví veteráni ve společnosti Jany Komrs-
kové.  Foto: PS
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Prázdninové toulky do maďarského města Ostřihom

Po snídani v hotelu Berlin v Bu-
dapešti odjíždíme do Dunajského 
ohybu, kde Dunaj za své pouti na 
východ se velkým ohybem stáčí 
na jih okolo vyšehradské skalnaté 
hory. Jedeme podél Dunaje, kolem 
cesty jsou domy a domky Budapeš-
ťanů určené k rekreaci. Projíždíme 
okolo někdejšího královského hra-
du Visegrádu obklopeného pěk-
nou přírodou a velebným tokem 
Dunaje. Dnes malé městečko je 
významné i tím, že když tu sídlil 
král Karel Robert z Anjou, sešel 
se tu se sousedy, s českým králem 
Janem Lucemburským a polským 
Kazimírem, aby dohodli spoluprá-
ci k posílení pozic ve střední Ev-
ropě. V roce 1991 se podle jejich 
vzoru sešli prezidenti maďarský, 
polský a československý se stejným 
úmyslem, tzv. visegrádská trojka, 
po rozpadu ČSR visegrádská čtyř-
ka. Po královském paláci nezůstalo 
stopy, stojí tu zbytky královského 
hradu z pozdějšího období. 

 Přijíždíme k městu Esztergom 
(Ostřihom), neodmyslitelně spja-
tým s křesťanskou minulostí Ma-
ďarska. Tu byl korunován sv. Ště-
pán, tu byla postavena katedrála 
zasvěcená sv. Vojtěchu-Adalberto-
vi, tu byla první uherská mincov-
na, do časů vpádu Tatarů je ne-
jen centrem církve, ale i centrem 
uherského království Arpádovců. 
A právě proto jeho stavební histo-
rické památky skončily během těž-

Katedrála v Ostřihomi je největším chrámem Maďarska. Foto ZV

V dnešním vydání Staroměst-
ských novin Vám přinášíme jednu 
epizodu z putování naší čtenářky 
po Maďarsku. Navštívila opravdu 
hodně krásných pamětihodností, 
které jsou v této zemi k vidění na 
četných místech.

ďarské církve – liturgická roucha, 
nádoby, relikviáře a podobné mis-
trovské práce. Krásy tohoto domu 
Božího ani neumím popsat. Něco 
zůstane v paměti, něco si připo-
menu z fotek, mnohé jsem určitě 
neviděla a symboly nepochopila. 
Jsme šťastni, že dnes, v neděli, mů-
žeme na tomto velkolepém a pa-
mátném místě v boční kapli slavit 
mši svatou s Otcem Kubešem, naši 
poslední na maďarské půdě. Každá 
mše svatá této pouti byla sloužena 
na určitý úmysl a tato na soukromé 
úmysly nás, poutníků. Dojmy z té-
to závěrečné mše sv. jsou hluboké. 
Byli a chtěli jsme tu být poutníky, 
ne jen turisty, turisté prý poutní 
místa vysávají, avšak poutníci obo-
hacují. Přála bych si, abychom i my 
byli nejen obohaceni poutí po pro-
modlených místech této země, to-
lik pustošené nepřáteli i vnitřními 
rozbroji, ale abychom také svými 
modlitbami pamatovali na duchov-
ní a mravní povznesení této staro-
bylé křesťanské země a národa.

ZV

kých staletí v rozvalinách pod dneš-
ním městem, obyvatelstvo vyhubené. 
Až po vyhnání Turků v 18. století se 
stane opět svobodným městem a za-
čne znovu vzkvétat. V druhé polovi-
ně 18. století dostane zpět svůj hrad 
a začne znovu budovat a osídlovat 
arcibiskupství. Ale svého původního 
postavení už Ostřihom nikdy nedo-
sáhla. Po zániku Uherska se stala po-
hraničním městem, zůstal mu však 
význam kulturního a vzdělanostního 
centra. Charakteristickou dominan-
tou města na hradním vrchu na místě 
dávného kostela sv. Adalberta-Vojtě-
cha je klasicistní katedrální bazilika, 
vysvěcená r. 1856, která je nejen nej-
větším chrámem Maďarska, ale také 
sídlem arcibiskupa ostřihomského 
a budínského i primase Maďarska. 
Oltářní obraz je velké plátno s kopií 
italského mistra Nanebevzaté P. Ma-
rie. V podzemí jsou uloženy ostatky 
komunisty pronásledovaného pri-
mase Maďarska a kardinála Józsefa 
Mindszentyho. Vedle katedrály jsou 
zbytky královského hradu, zdi, bašty 
a rondely. A také katedrální klenot-
nice s asi 400 vzácnými poklady ma-
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Slovácký verbuňk – mistrovské dílo 
UNESCO

Celá plejáda vynikajících verbířů přije-
de do našeho města první sobotu v září. 
Na snímku tančí Aleš Rada ze souboru 
Dolina.   Ilustrační foto: Milan Kubíček

Již od 26. března 2010 můžeme 
ve Starém Městě pozorovat čápa 
bílého. Jako první totiž přiletěl na 
hnízdo v Klukově ulici sameček, 
o týden později se objevila samič-
ka. V polovině dubna přilétla další 
čapí dvojice na hnízdo na komíně 
základní školy v Komenského ulici. 
Byli jsme se na obě hnízda podívat 
4. července 2010. Podle pozoro-

ADÉLKA
Manželům Pištěkovým se v úte-

rý 8. června 2010 narodila pře-
krásná dceruška. Dostala jméno 
Adélka a má se čile k světu. Pěkně 
se usmívá na všechny kolem, sko-
ro vůbec nepláče a v noci většinou 
spinká. Tatínek Igor pracuje na 
městském úřadě jako informatik, 
maminka Michaela byla sekretář-
kou bývalého starosty Františka 
Slavíka, pak v roce 2000 odešla na 
nově vzniklý Krajský úřad do Zlí-
na. Přejme Adélce jen to nejlepší, 
hlavně zdraví a pozornost lásky-
plných rodičů.

Milan Kubíček

Naši hoši nohatí

Čáp na komíně v blízkosti základní školy 
v Komenského ulici. 

Foto: Milan Kubíček

Je neděle 4. července 2010 a čapí máma 
upravuje hnízdo v Klukově ulici. 

Foto: Milan Kubíček 

vatele pana Oldřicha Jambora se na 
hnízdě u školy nachází pouze jeden 
malý čáp, na hnízdě v Klukově ulici 
jsem zaregistroval v polovině června 
neurčitý pohyb na hnízdě, bohužel 
4. července se žádný z mladých čápů 
neukázal. Patrně odpočívali ve vel-
kém vedru na dně hlubokého hníz-
da. Jaká byla realita? Zjistili jsme až 
po uzávěrce.

Pokud se oběma čapím párům po-
daří odchovat mladé, bude to poprvé 
v historii Starého Města, kdy odletí 
směrem na jih dvě čapí rodinky.

Milan Kubíček

V zimě byly vykáceny přestárlé stromy na ná-
městí Hrdinů. Na jejich místě již rostou nové, 
mladé stromky, které po několika letech opět 
zazelení největší plochu v centru města. 

Foto: Milan Kubíček

Výsadba zeleně

SLOVÁCKÝ VERBUŇK - MISTROVSKÉ DÍLO 
UNESCO

Velká oslava slováckého verbuň-
ku se připravuje na začátek září do 
našeho města. Ve Společensko-kul-
turním centru ve Starém Městě se 
uskuteční pořad Slovácký verbuňk 
– mistrovské dílo UNESCO. 

Sobota 4. září 2010 v 19 hodin

Vystoupí nejlepší verbíři celého re-
gionu. Například Ruda Tuček, Joží-
ček Jagoš, Erik Feldvabel, Tomáš Me-
lichárek, Stanislav Mikula a další.
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MARTIN LOICHT TRAGICKY ZAHYNUL

Snad ve Starém Městě není člově-
ka, který by neznal Martina Loichta, 
motocyklového závodníka, povoláním 
profesor mechanického inženýrství 
z Vídně. Setkávali jsme se s ním vždy 
při motocyklových závodech v květnu, 

Poslední spanilá jízda Martina Loichta po získání medaile na okru-
hu ve Starém Městě.  Foto: Milan Kubíček

Třída Klasik do 350 ccm připravila divá-
kům 9. května 2010 překvapení v podobě 
vítězství mladého Marka Koudelky. „Až 
druhý“ tentokrát dojel jinak celkem tradiční 
vítěz této kubatury Martin Loicht. Na bedně 
stanuli jezdci sedlající motocykly Yamaha. 

Foto: Milan Kubíček

znali ho všichni čte-
náři Staroměstských 
novin, protože patřil 
mezi nejlepší závod-
níky. Jeho fotografie
nechyběla již od roku 
2004 v žádných červ-
nových novinách, pro-
tože vždy byl na bedně. 
Při letošních závodech 
byl druhý v třídě Kla-
sik do 350 ccm. Jeho 
celková bilance ve 
Starém Městě v letech 
2004-2010 je obdivu-
hodná, sedm vítězství, 
čtyři druhá místa a tři 
třetí místa. Nikdo jiný si ze Starého Měs-
ta neodvezl tolik pohárů, ale i tolik po-
zornosti jako Martin Loicht, černý ďábel 
z Vídně, jak se mu s oblibou říkalo. Byl 
nejen vynikajícím závodníkem, ale i pri-
ma parťákem. Měl velmi přátelský vztah 
s mnoha lidmi.

O to smutnější pak byla zpráva, kterou 
jsme obdrželi v první polovině června. 
Martin Loicht, rakouský závodník, zemřel 
ve čtvrtek 10. června 2010 po nehodě při 
závodu Supersport 2 na ostrově Man  

(ostrov v Irském moři leží mezi Anglií, 
Skotskem a Severním Irskem). Zkušený 
závodník v sólo kategorii Tourist Tro-
phy i ve třídě sidecar, který debutoval 
na Mounatin Course v roce 1992, měl 
nehodu v zatáčce Quarry Bends. Při 
stejném závodě zahynul i devětatřiceti-
letý Novozélanďan Paul Dobbs.

Martin Loicht (48 let) po sobě zane-
chal manželku Nikolu a tři děti. Čest 
jeho památce!

Milan Kubíček

Památník Velké Moravy jde do soutěže
Zajímavou zprávu nám sdělil 

PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti.

Nově rekonstruovaný Památník Vel-
ké Moravy ve Starém Městě byl odbor-
níky v cestovním ruchu nominován do 
soutěže Cena Kudy z nudy 2010. Z no-
minovaných aktivit budou moci ná-
vštěvníci stránek Kudy z nudy vybírat 
to nejlepší z turistické nabídky v České 
republice po oba prázdninové měsíce. 
Vítězům bude umožněna výrazněj-
ší propagace prostřednictvím kanálů 
agentury CzechTourism. 

Hlasování proběhne od 1. července 
do 31. srpna 2010 prostřednictvím vy-
plnění a odeslání hlasovacího dotazní-
ku, který bude po celou dobu konání 
druhého kola soutěže umístěn na inter-
netovém portále www.kudyznudy.cz

Tak tedy hlasujte! Aktivita přispěje 
nejen ke zvýraznění Památníku Velké 
Moravy, ale jistě i samotného města. 

Milan Kubíček Netradiční pohled na Památník Velké Moravy z věže kostela sv. Ducha.  Foto: Milan Kubíček
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Slavnostní ukončení školní docházky

Na snímku zleva ředitel základní školy Mgr. Josef Jurnykl, starosta 
obce Nedakonice Jiří Smělík, starosta obce Jalubí Ing. Karel Malovaný, 
starosta obce Kostelany nad Moravou Ing. Josef Bozděch, starosta Josef 
Bazala, zástupkyně ředitele Jaroslava Kučová a místostarosta Rado-
slav Malina.                                                             Foto: Milan Kubíček

Třídu 9. B představil třídní učitel Mgr. Přemysl Hrančík. Jménem žáků 
promluvila Stanislava Vaďurová. 

Foto: Milan Kubíček

Mgr. Martin Motyčka byl třídním učitelem 9. C. Tomáš Holešovský se 
jménem chlapců a dívek se všemi rozloučil. 

Foto: Milan Kubíček

Ondřej Hrabal z 9. D poděkoval všem učitelům za přípravu pro další 
studium. Třídní učitelkou zde byla Mgr. Petra Chudomelová. 

Foto: Milan Kubíček

V úterý 29. června 2010 
nastal pro žáky 9. tříd Zá-
kladní školy Staré Město 
nezapomenutelný okamžik. 

V divadelním sálu Spo-
lečensko-kulturního centra 
se konalo slavnostní rozlou-
čení s žáky 9. A., 9. B., 9. C.,  
9. D. Celkem jsme se rozloučili 
s 102 chlapci a dívkami, kteří 
navštěvovali staroměstskou 
školu v Komenského ulici.

K žákům promluvil sta-
rosta Josef Bazala a ředitel 
školy Mgr. Josef Jurnykl, pří-
tomen byl také místostarosta 
Radoslav Malina a starostové 

okolních obcí. Součás-
tí více než hodinového 
rozloučení s žáky 9. tříd 
bylo vystoupení chlapců 
a děvčat z nižších roční-
ků, kteří zpívají v příleži-
tostném pěveckém sboru, 
a také velmi pěkné skladby 
žáků z folklorního krouž-
ku základní školy, kteří 
nacvičují pod vedením 
učitelů Mgr. Josefa Pavely 
a Mgr. Antonína Drgáče.

Do dalších let studia 
a odborné přípravy pře-
jeme všem žákům jen to 
nejlepší.

Milan Kubíček

Za třídu 9. A promluvila Dominika Sojáková a třídní učitel Mgr. Alan 
Navrátil. 

Foto: Milan Kubíček
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24 Sport

Ve středu 16. června 2010 odcesto-
vali softballisté Základní školy Staré 
Město jako vítězové školské softbalo-
vé ligy Zlínského kraje na republikové 
finále do Prahy. Zde po čtyřech vítěz-
stvích a dvou porážkách obsadili ko-
nečné 4. místo.

Předpokladem  pro účast v repub-
likovém finále školské softbalové ligy 
bylo vítězství ve školské lize Zlínského 
kraje. Ve čtyřech turnajích obsadili naši 
kluci dvakrát první, jednou druhé a jed-
nou třetí místo. Toto skóre jim zajistilo 
celkové první místo v  dlouhodobé čás-
ti. V soutěži poráželi družstva z měst 
a obcí Kunovice, Babice, Luhačovice, 
Ostrožská Nová Ves, Brno, Ostrožská 
Lhota, Tupesy. 

Republikové finále se hrálo na nej-
krásnějším softballovém areálu v České 
republice na hřišti Eagles Praha. Areál 
tvoří čtyři hřiště na softball a dvě hřiš-
tě na baseball. Celý areál je posazen do  
malebné čtvrtí Praha Krč. Do Prahy 
posílil družstvo nejlepší hráč a zároveň 
kapitán našeho družstva Jan Jež, který 
(ač náš žák) do této doby oblékal dres 
družstva Kunovic. První den vstoupili 
naši kluci do turnaje s fantastickou for-
mou. Postupně porazili školy ZŠ We-
richa Praha 10:4, Gymnázium Ústavní 
Praha 8:6, ZŠ Merklín Plzeň 12:6, ZŠ 
Ledenice Hradec Králové 9:7. Zdálo se, 

Anekdoty na poslední stranu

Ozvěna
Jirka si stěžuje kamarádovi: „U nás 

v domě je ale divná ozvěna. Kdykoliv 
tam křiknu: Petře, Petře, tak se ozve: 
Ničemo, běž si řvát jinam!“

U lékaře
„Pane doktore, nemůžu pracovat.“ 

„Čím jste?“ „Truhlářem.“ „A co vám 
schází?“ „Materiál.“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
27. srpna. Uzávěrka je 16. srpna 2010. 
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Softbalisté ZŠ - čtvrtí nejlepší v republice
že při účasti sedmi družstev nás stupně 
vítězů nesmí minout. ALE!! Druhý den 
následovala zbytečná prohra se ZŠ Po-
ruba Ostrava 6:8 a celkem přepokládaná 
prohra s favority ZŠ Slovácká Břeclav 3:7. 
Na konci turnaje bohužel byla tři druž-
stva, která měla stejně bodů. Rozhodo-
valo skóre, které měli naši kluci z trojice 
nejhorší. A tak pár doběhů rozhodlo 
o konečném čtvrtém místě našich borců. 
Vítězem se stala Břeclav a druhé skončilo 

Gymnázium Ústavní, které naši kluci 
porazili 8:6. Bohužel takový je sport, 
ale i 4. místo v České republice považu-
jeme za vynikající výsledek. 

Na umístění se podíleli: kapitán - Jan 
Jež, Martin Bělošek, Dominik Hříbek, 
Ondřej Páč, Vasil Giblo, Filip Špaček, 
Jiří Nosek, Štěpán Stodůlka, Josef Bla-
ha, Tomáš Váverka, Zdeněk Horák, Lu-
káš Trňák.

Mgr. Jan Zábranský

Šachový klub Staré Město pořádá ve 
dnech 13. - 21. srpna 2010 pod záštitou 
starosty Josefa Bazaly v pořadí již VIII. 
ročník mezinárodního šachového tur-
naje FIDE OPEN Staré Město 2010. 
Turnaj je současně hrán jako krajský 
přebor jednotlivců v praktickém šachu 
pro rok 2010 v kategorii mužů, žen, 
juniorů M20 a dorostenců M18. Slav-
nostní zahájení se koná v pátek 13. srp-
na v 15:45 hod.

Turnaj se uskuteční v sále Spole-

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2010

čensko-kulturního centra ve Starém 
Městě. Hraje se švýcarským systé-
mem na 10 kol. Ceny jsou v celkové 
hodnotě 53.600 Kč, pro vítěze turnaje 
je určeno 12.000 Kč. 

Minulého ročníku se zúčastnil re-
kordní počet 228 šachistů. Vítězem se 
stal Martin Petr z ŠK Polabiny a dru-
hý skončil Rus Vjačeslav Zacharcov. 
Z domácích hráčů se umístil nejlépe 
Jakub Uřičář na 38. místě.

Milan Kubíček 


