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 Zprávy z radnice

  Starosta poblahopřál 
učitelkám

  Zdravotně postižení měli 
schůzi

  Cirkus Sultán v našem 
městě

  Bojovník za svobodu

  Noc s Andersenem

  Fotbalové derby

PROGRAM:
13:30 hod.  shromáždění hostů v místě stavby na Hradišť-

ské ulici
14:00 hod. krátké projevy investorů, hostů, zhotovitele
14:15 hod. slavnostní přestřižení stuhy
14:45 hod.  shromáždění hostů na začátku cyklostezky 

Baťův kanál
15:00 hod. krátké projevy investorů, hostů, zhotovitele
15:15 hod. slavnostní přestřižení stuhy
16:00 hod.  pohoštění v areálu Společensko - kulturního 

centra ve St. Městě s country skupinou Štrůdl
Možnost návštěvy Památníku Velké Moravy (do 18 hodin).

Těšíme se na setkání s Vámi

Slavnostní otevření cyklostezek
v sobotu 24. dubna 2010

Města a obce podél vodní 
cesty na řece Moravě a Baťově 
kanálu pořádají zajímavý cyklo-
turistický program, který začíná 
v sobotu 24. dubna 2010 v 9 ho-
din v Kroměříži na Erbenově ná-
břeží. Peloton odsud vyrazí v 9:15 
hod. Účastníci této jízdy přijedou 
před 15 hodinou k začátku cyk-
lostezky u Baťova kanálu, kde 
se uskuteční slavnostní otevření 
nově vybudovaného úseku po-
dél Baťova kanálu ve směru ko-

lem staroměstského přístaviště 
a dále pod silničním mostem 
k lokalitě Trávník. Trasa z Kro-
měříže přes Kvasice, Otrokovi-
ce, Napajedla do Starého Města 
měří 33 km.

V současnosti lze projet na 
kole celý úsek propojených cyk-
lostezek z Kroměříže přes Staré 
Město, Veselí nad Moravou až 
do Hodonína, dlouhý 80 km. 

Milan Kubíček 

V březnu jsme v přírodě obdivovali sněženky. Foto:

 

Vladimír Kučera

Cyklostezka Staré Město - Huštěnovice. Foto:  Vladimír Kučera

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nej-
srdečněji pozvat na slavnostní uvedení do provozu staveb
„Chodník Hradišťská ulice - sever“, „Chodník Hradišťská 

ulice – Východní“,
„Cyklistická stezka Baťův kanál“ a „Cyklistická stezka Trávník“,

které se uskuteční
v sobotu 24. dubna 2010 ve 14:00 hodin

na Hradišťské ulici v blízkosti křižovatky s Michalskou ulicí.
Vlastní kola a kolečkové brusle jsou vítány.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Neseme Mařenu po náměstí Hrdinů. Vlevo vedoucí Dolinečky Kateřina 
Bazalová.  Foto: Milan Kubíček

Děvčata a chlapci z Dolinečky u Salašky.  Foto: Milan Kubíček

Mařena, symbol zimy, je vhozena do potoka Salaška. (Vydařená figurína Maře-
ny byla ušetřena, do Salašky putoval jen kus slámy). Foto: Milan Kubíček

Nastalo jaro a děti vynesly Mařenu

Za teplého a slunečného jarního počasí se sešli 21. března 
v 10:30 hodin před radnicí ve Starém Městě chlapci a děvča-
ta z folklorního souboru Dolinečka společně se svými rodiči 
a milovníky lidových tradic. Na programu byl tolik očekávaný 
obřad Vynášení Mařeny, který se koná pravidelně na Smrtnou 
neděli.

Letošní zima byla opravdu dlouhá, bohatá na sníh a led, 
a tak se již všichni nemohli dočkat příchodu teplých jarních 
dní a vyprovození symbolu zimy – Mařeny pryč ze Staré-
ho Města. Jistě si všichni vzpomenete na loňský obřad, kdy 
29. března 2009 za trvalého deště a zimy přišlo rekordních 
86 dětí a více než 200 rodičů a dalších zájemců o folklorní po-
dívanou. Loni se také poprvé objevili v průvodu chlapci, kteří 
nesli figurínu Mařáka, zatímco dívky kráčely v čele průvodu 
s tradiční Mařenou.

Letos se děti začaly scházet již krátce po desáté hodině. Na-
konec se jich sešlo 72 a dospělých přišlo přibližně stejně jako 
loni, kolem dvou stovek.

Vynášení slaměné smrti „Mařeny“, loutky oděné do žen-
ských šatů, je zvykem, který pochází z pradávných dob po-
hanských. Mařena se upravuje ze slámy, hadříků a pentlí a po 
krátkém průvodu končí zapálená na hladině vodního toku. 
Průvod zamířil od radnice po náměstí Hrdinů směrem k par-
kovišti u Společensko-kulturního centra, kde bylo na progra-
mu kulturní pásmo, složené z tanečků a písniček. Na závěr se 
s přítomnými rozloučila vedoucí Dolinečky Kateřina Bazalová 
a popřála všem pěkné jaro.

Obřad Vynášení Mařeny sledoval také starosta Josef Bazala 
a jeho zástupce Radoslav Malina.

Milan Kubíček

Nakonec se děti radují z přicházejícího jara. Děvčata tančí kolem symbolu „lé-
téčka“, což je malý smrček, na němž jsou zavěšeny všelijaké ozdoby, u nás větši-
nou vyfouknutá vejce. Letos jaro nastalo již 20. března v 18 hodin a 32 minut.

Foto: Milan Kubíček
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mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o. se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6 na právo umístění stavby „St. Měs-
to, přel. VN 373, město“ umístění nového 
kabelového vedení VN, nového betono-
vého sloupu, nového venkovního vedení 
VN a uzemnění na pozemcích p. č. 233/3, 
233/16, 233/70, 233/81 a 6073/7, vše ve 
vlastnictví města Staré Město, v katastrál-
ním území Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu umož-
ňující využití zatížených nemovitostí pro 
účely zřízení a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy spočívající v umístění 
kabelového vedení VN, nového betono-
vého sloupu, nového venkovního vedení 
VN a uzemnění na zatížených nemovi-
tostí. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která byla 
stanovena dohodou smluvních stran ve 
výši 12.000 Kč + příslušná DPH. 
1.10 nový ceník odpadů ukládaných na 
sběrném dvoře, který pro město provozu-
je firma Kovosteel, s.r.o., Brněnská 1372,
Staré Město a ceník služeb firmy OTR-KS,
s. r. o., Kostelanská 2128, Staré Město. 
3.1 finanční příspěvky dobrovolným or-
ganizacím a spolkům ve Starém Městě na 
jejich činnost v roce 2010 takto:
- kulturní organizace
Dolinečka, dětský folklorní soubor při ZŠ Staré Město
zastoupena Mgr. Jarmilou Balážovou 30.000
Český svaz bojovníků za svobodu Staré Město
zastoupen předsedou Janem Slováčkem 

 

5.000

- kulturní a sport. organizace
TJ Sokol Staré Město, zastoupena starostkou 
Ing. Antonií Řádkovou  40.000
Junák, svaz skautů a skautek ČR, oddíl Staré Město 
zastoupen Milanem Hrabincem  20.000
- sportovní kluby
Šerm S.K. Staré Město, zastoupen předsedou Ludví-
kem Trubačíkem

 

20.000
- občanská sdružení
Klub křesťanské mládeže Staré Město, o.s. SAR-
KANDER, zastoupen Mgr. Radimem Zapletalem 
a Mgr. Tomášem Valou

 
25.000

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, ZO Staré Město, zastoupen předsedou  
Karlem Čejkou  25.000
Spolek přátel slivovice Staré Město
zastoupen Stanislavem Měrkou  5.000
O.S. MORRIGAN, skupina historického šermu Staré 
Město, zastoupen Bohumilem Višenkou 5.000
- sportovní a kulturní akce pořádané 
ve Starém Městě
Motosport klub, o.s. Uh. Hradiště
zastoupeno jednatelem Josefem Mizerou

 

40.000
TJ Jiskra Staré Město, kopaná, zastoupena předse-
dou Pavlem Vlčkem, na 10 ročník turnaje „O pohár 
starosty města Staré Město“

 

25.000
3.3  příspěvek Zdeňku Pavlišovi na 
částečnou úhradu dědického řízení po 
otci ve výši 7.000 Kč.
- příspěvek neziskové organizaci 
Naděje o.s., pobočka Nedašov na pro-
voz Domu pokojného stáří ve výši 
3.000 Kč.
- příspěvek Svazu neslyšících a nedo-
slýchavých v ČR, základní organizaci 
Uherské Hradiště na sociální služby ve 
výši 5.000 Kč.
3.7 výpůjčku cimbálu zn. Galuška 
a obal na cimbál inv. č. 5548 Základní 
umělecké škole Uherské Hradiště, Mari-
ánské náměstí 125, 686 01 Uh. Hradiště, 
pobočce Staré Město, Rastislavova1800, 
pro účely výuky hry na hudební nástroj.

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 pronájem nebytových prostor a vě-
cí movitých v budově č. p. 1921, ul. Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště společnosti Vác-
lav Hrabec, s. r. o., Uherské Hradiště, 
Purkyňova 365 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce a nájemné za 
nebytové prostory ve výši 190.000 Kč 
a rok + příslušná DPH (s inflační do-
ložkou od 1. 7. 2011), za movité věci 
40.000 Kč a rok + příslušná DPH za 
účelem provozování restaurace.
1.3 změnu předmětu výpůjčky 
u smlouvy o výpůjčce ze dne 14. 3. 2008 
uzavřené mezi městem Staré Město 
a Sportovním a kulturním centrem, pří-
spěvková organizace, Staré Město, Br-
něnská 1249 dle předloženého návrhu.
1.4 výpůjčku nebytových prostor 
(učebna) o rozloze 50 m2, který se na-
chází v III. NP objektu č. p. 1921, ul. 
Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, pro SVČ 
KLUBKO Staré Město, příspěvková or-
ganizace, Staré Město, U Školky 1409, 
na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
prostor pro CEV Žabka.
1.8 odprodej dvou jednoduchých uby-
tovacích buněk (DHM 45 a DHM 46) 
a ubytovací dvojbuňky (DHM 42), TC 
Staré Město, St. Město, K. Světlé 1013 
za celkovou cenu 35.000 Kč včetně pří-
slušné DPH.
1.9 zřízení úplatného věcného bře-

U S N E S E N Í
z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17. 3. 2010

U S N E S E N Í

Starosta Josef Bazala s učitelkami mateřské školy v Rastislavově ulici. 
Foto: Milan Kubíček

Kytička pro Jarmilu Kučovou, zástupkyni ředitele ZŠ v Komenského ulici.
Foto: Milan Kubíček

Starosta poblahopřál učitelkám
V pondělí 29. března 2010 zavítal starosta Josef Bazala do základní školy v Komenského ulici, základní školy na náměstí Hrdinů, mateřských škol v Komenského ulici, 
Rastislavově ulici a v ulici Za Radnicí. Učitelkám mateřských škol a zástupkyním ředitele na I. a II.stupni základní školy poblahopřál ke Dni učitelů a našim učitelkám 
předal květinu a sladkou pozornost.

 

Milan Kubíček
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7.2  udělení finančního daru panu 
Františku Ryškovi u příležitosti ukon-
čení jeho činnosti ve funkci velitele Zá-
sahové jednotky SDH ve Starém Městě 
dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu měs-
ta
1.5 schválit převod pozemků p. č. 
4522/39 ost. plocha/ost. komunikace 
o výměře 35 m2, pozemku p. č. 4522/40 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
23 m2 a pozemku p. č. 4522/41 ost. plo-
cha/ost. komunikace o výměře 1 m2, 
které se nachází pod chodníkem v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště od pana 
Miroslava Kirschnera, bytem Staré 
Město, Tovární 1077 za cenu 100 Kč/
m2, za účelem narovnání majetkopráv-
ních vztahů.
1.6 schválit převod části pozemku p. č. 
44/20 ost. pl. o výměře 81 m2 v lokalitě 
ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště od paní Petry 
Hrouzkové, bytem Uh. Hradiště, Revo-
luční 513, pana Marka Vlka, bytem Uh. 
Hradiště, Štěpnická 1109 a paní Marie 
Vlkové, bytem Staré Město, Klukova 
337 za cenu 100Kč/m2, za účelem na-
rovnání majetkoprávních vztahů.
1.7 schválit majetkoprávní vypořá-
dání pozemku 4506/1 o výměře cca 
100 m2 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště mezi městem Staré Město a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Praha-Nus-
le, Na Pankráci 56, z důvodu narovnání 
vlastnických vztahů v rámci staveb 
„Cyklistická stezka Staré Město - Baťův 
kanál“, „Úprava veřejného prostranství 
ul. Hradišťská - sever, od ul. Michalská 
po SHELL“, „Komunikace pro chodce 
a cyklisty Staré Město – ulice Hradišť-
ská“ a „Chodníky Staré Město ul. Hra-
dišťská – Východní“. 
3.1 schválit finanční příspěvky dob-
rovolným organizacím a spolkům ve 
Starém Městě na jejich činnost v roce 
2010:
- kulturní organizace
Dolina, soubor písní a tanců Staré Město
zastoupena Ing. Alešem Radou  70.000
Jednota Orel Staré Město, zastoupena starostkou 
Dagmar Zálešákovou

 

70.000
-sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Město
zastoupen předsedou Ing. Petrem Strakou  95.000
Šachový klub Staré Město, zastoupen předsedou 
Milanem Rachůnkem 100.000

1.FC Slovácko, a.s. Uherské Hradiště zastoupeno gene-
rálním sekretářem Mgr. Petrem Pojezným  90.000
TJ Jiskra Staré Město, kopaná
zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem 90.000

3.2 schválit finanční příspěvek Římsko-
katolické farnosti Staré Město na stavbu 
nového kostela Ducha svatého ve výši 
2.000.000 Kč.
3.5 schválit obecně závaznou vyhlášku 
města č. 01/2010, kterou se mění a dopl-
ňuje obecně závazná vyhláška č. 01/2005 
požární řád města.
3.6 zřídit organizační složku města Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů města 
Staré Město.
 - schválit zřizovací listinu této organizač-
ní složky.
6.1 schválit závěrečný účet města 
a hospodaření města za rok 2009 – pří-
jmy ve výši 103.847.000 Kč, výdaje 
ve výši 118.205.000 Kč, financování 
14.358.000 Kč. 
6.2 města schválit rozpočtové opatření 
č. 1/2010 – příjmy zůstávají beze změ-
ny tj. 146 727 000 Kč, výdaje se zvyšují 
ze 163.474.000 Kč na 165.152.000 Kč, fi-
nancování se zvyšuje z 16.747.000 Kč na 
18.375.000 Kč. 
6.3 revokovat rozhodnutí o přijetí 
překlenovacího úvěru z Regionální-
ho podpůrného zdroje, s.r.o. ve výši 
20.000.000 Kč.
6.4 schválit v souladu s úvěrovým rám-
cem přijetí úvěru od Komerční banky, a. 
s. na investiční akci Rekonstrukce zdra-
votního střediska ve výši 10.300.000 Kč.
6.5 schválit přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice č. 
3/2007, čl. 6 osmi žadatelům vlastnícím 
nemovitost v k. ú. Staré Město v celkové 
výši 924.000 Kč.

III. neschválila
3.1 žádost o finanční příspěvek SK Sta-
ré Město, oddílu rekreační tělovýchovy 
a turistiky zastoupeným předsedou SK 
Ing. Janem Němcem na nákup sportovní-
ho zařízení.
3.3 žádost o finanční příspěvek Národ-
nímu institutu pro integraci osob s ome-
zenou schopností pohybu a orientace ČR, 
o. s , Havlíčkova 44, Jihlava.
3.4 v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4., žádost spo-
lečnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 
110/24, 747 05 Opava, IČ 25846761 o po-
volení použít znak města Staré Město na 
reklamních předmětech „BUTON“ s při-
pínáčkem nebo magnetem.

7.5 žádost ředitele Základní školy Sta-
ré Město o navýšení příspěvku základní 
škole o částku na dopravu na povinný 
plavecký výcvik do aquacentra v Uher-
ském Brodu.

IV. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Řízení projektu - realizace úspor 
energie při provozu budovy sportovní 
haly Širůch ve Starém Městě. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč KANS-
PO s. r. o., Požárníků 302/1B, Kromě-
říž.

V. vydala
5.1 vyjádření k DÚR 60755 Morava, 
Uherské Hradiště, Staré Město – zvýše-
ní kapacity koryta, I. etapa.

VI. vzala na vědomí
1.2 žádosti o pronájem majetku města 
pro provozování přístaviště na Baťově 
kanálu.
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 do-
datečném povolení stavby spojené se 
změnou v užívání dle § 129 odst. 2 a 3 
a § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
dle zápisu.
7.1 program a rozpočet návštěvy 
z partnerského města Tönisvorst, která 
se uskuteční ve dnech 28. až 31. květ-
na 2010, návrh partnerského výboru 
na vytvoření pamětních medailí města 
Staré Město, které by byly udělovány 
významným osobnostem či návštěv-
níkům města, případně za výjimečné 
zásluhy o rozvoj města a za mimořádné 
aktivity v jeho prospěch a návrh na po-
jmenování jedné z ulic města po spřá-
teleném městě Tönisvorst.
7.3 zápis z 23. jednání kulturní komise 
ze dne 2. 3. 2010.
7.4 informaci o výběrovém řízení na 
dodavatele elektrické energie pro měs-
to.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 přizvat zájemce o pronájem majet-
ku města pro provozování přístaviště 
na Baťově kanálu na příští jednání rady 
města k prezentaci svých záměrů.
7.4 zajistit nabídky na provedení elek-
tronické aukce na výběr dodavatele 
elektrické energie a plynu pro město.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka (KDU-ČSL), tajemník Ing. Vladimír Kučera, starosta Josef Baza-
la (KDU-ČSL), místostarosta Radoslav Malina (Staroměstské sdružení a SNK), radní Jiří Bartošík (ODS) 
a radní Mgr.Vratislav Brokl (ODS) při zasedání Zastupitelstva města Staré Město v pátek 26. března 2010. 

Foto: Milan Kubíček

6. Pavla Cardová Staré Město, 
Pro nemovitost: Byt v osobním vlastnictví 
ve Starém Městě, Finská čtvrť 1481
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 60.000 Kč
7. Milan a Marie Kolajovi, Staré Město, 
Pro nemovitost: Rodinný dům ve Starém Městě, 
Klukova 1623 
Vyjádření prac. skupiny FRB: 
souhlas s půjčkou 40.000 Kč
8. Zdeněk a Zdenka Vojtkovi, Staré Město, 
Pro nemovitost: Rodinný dům ve Starém Městě, 
Za Radnicí 535 
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 199.000 Kč

K bodu 8)
8.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 73 m2 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Antonínu Vlčkovi, bytem 
Staré Město, Svatovítská 1856, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku.
8.2 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 57 m2 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Haně Kovářové, bytem Sta-
ré Město, Svatovítská 47, za cenu 100 Kč/
m2, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku.
8.3 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 81 m2 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 

Hradiště, paní Petře Hrouzkové, by-
tem Uh. Hradiště, Revoluční 513, panu 
Marku Vlkovi, bytem Uh. Hradiště, 
Štěpnická 1109 a paní Marii Vlkové, 
bytem Staré Město, Klukova 337, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.
8.4 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 6053/187 ost. plocha/ost. komuni-
kace o výměře 70 m2 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 
paní Mgr. Marty Juráskové, bytem Sta-
ré Město, Alšova 1452, za cenu 100 Kč/
m2, za účelem narovnání majetkopráv-
ních vztahů.
8.5 převod majetku – výkup pozemků 
p. č. 4522/39 ost. plocha/ost. komuni-
kace o výměře 35 m2, pozemku p. č. 
4522/40 ost. plocha/ost. komunikace 
o výměře 23 m2 a pozemku p. č. 4522/
41 ost. plocha/ost. komunikace o výmě-
ře 1 m2, od pana Miroslava Kirschnera, 
bytem Staré Město, Tovární 1077, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů.
8.6 převod majetku – majetkopráv-
ní vypořádání – bezúplatný převod 
částí pozemku 4506/1 o výměře cca 
100 m2, vše v lokalitě ul. Hradišťská, ul. 
Michalská a ul. Východní, ve Starém 
Městě, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, který je dnes ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s ma-
jetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Praha-Nusle, Na Pankráci 56, za 
účelem majetkoprávního narovná-
ní vlastnických vztahů v rámci staveb 
„Cyklistická stezka Staré Město - Baťův 
kanál“, „Úprava veřejného prostranství 

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.
K bodu 13.1) zprávu o přijatých stíž-
nostech a peticích v roce 2009.
K bodu 13.2) plán práce kontrolního 
výboru v roce 2010

II. schválilo
K bodu 3) závěrečný účet města a hos-
podaření města za rok 2009 – příjmy 
ve výši 103.847.000 Kč, výdaje ve výši 
118.205.000 Kč, financování 14.358.000
Kč.
K bodu 4) rozpočtové opatření č. 
1/2010 – příjmy zůstávají beze změny 
tj. 146.727.000 Kč, výdaje se zvyšují ze 
163.474.000 Kč na 165.112.000 Kč, fi-
nancování se zvyšuje z 16.747.000 Kč 
na 18.385.000 Kč. 
K bodu 6) v souladu s úvěrovým rám-
cem přijetí úvěru od Komerční banky, 
a.s. na investiční akci Realizace úspor 
energie při provozu budovy zdravotní-
ho střediska ve výši 10.300.000 Kč.
K bodu 7) přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice č. 
3/2007, čl. 6 žadatelům vlastnícím ne-
movitost v k. ú. Staré Město v celkové 
výši 924.000 Kč
1. Roman a Helena Štulírovi, 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě,  
Trávník 157
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 150.000 Kč 
2. Pavel a Marie Šoustkovi, 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Bratří Mrštíků 1773
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 190.000 Kč
3.Robert Tomek, 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě,
Slavomírova 1431
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 90.000 Kč
4. Ing. Jaroslav Bilavčík 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 60
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 90.000 Kč
5. Alena Pochylá 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 830
Vyjádření prac. skupiny FRB:
souhlas s půjčkou 105.000 Kč

U S N E S E N Í
z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne

26. 3. 2010 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
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ul. Hradišťská , sever, od ul. Michalská 
po SHELL“, „Komunikace pro chodce 
a cyklisty Staré Město – ulice Hradišť-
ská“ a „Chodníky Staré Město ul. Hra-
dišťská – Východní“. 
8.7 převod majetku – majetkoprávní 
vypořádání – bezúplatný převod částí 
pozemků p. č. 4560/1 vodní plocha, p. č. 
4560/29 vodní plocha, p. č. 6214/390 
ost. plocha, p. č. 6214/392 ost. plocha 
a p. č. 6214/393 ost. plocha o celkové 
výměře 586 m2, vše v lokalitě Širůch ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, které jsou dnes ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, za úče-
lem vybudování stavby „Staré Město 
- místní komunikace Širůch“. 
K bodu 9) smlouvu č. O/0119/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěv-
ku za účelem zajištění dopravní ob-
služnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, na území Zlínského kraje ve-
řejnou autobusovou linkovou dopra-
vou.
K bodu 10)
10.1 finanční příspěvky spolkům a or-
ganizacím na rok 2010 následovně :

 skutečnost 2009 v Kč návrh 2010 v Kč
Dolina, soubor písní a tanců Staré Město  
zastoupena vedoucím souboru Ing. Alešem Radou
 70.000 70.000
Jednota Orel Staré Město
zastoupena starostkou Dagmar Zálešákovou
 70.000  70.000
Volejbalový sportovní klub Staré Město
zastoupen předsedou Ing. Petrem Strakou
 95.000 95.000
Šachový klub Staré Město
 zastoupen předsedou Milanem Rachůnkem
  100.000 100.000
1.FC Slovácko, a.s. Uherské Hradiště
zastoupeno generálním sekretářem
Mgr. Petrem Pojezným
 90.000 90.000
TJ Jiskra Staré Město, kopaná
  zastoupena předsedou Pavlem Vlčkem
 90.000  90.000
celkem  515.000 515.000 

10.2 finanční příspěvek Římskoka-
tolické farnosti Staré Město na stavbu 
kostela svatého Ducha ve výši 2.000.000 
Kč.
K bodu 12) v souladu s ust. § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 

§ 23 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních roz-
počtů, ve znění pozděj-
ších předpisů a ust. § 29 
odst. 1 písm. a) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů zřizovací 
listinu organizační složky 
Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů města Staré 
Město.

III. zřídilo
K bodu 12) v souladu 
s ust. § 84 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/200 Sb., 
o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, ust. § 23 
zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpoč-
tů, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 29 odst. 1 
písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požár-
ní ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
organizační složku města s názvem Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů města 
Staré Město, sídlo 686 03 Staré Město, Za 
Mlýnem 313, a to od 1.4.2010.

IV. vydalo
K bodu 11) na základě § 29 odst. 1 
písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku města č. 
01/2010, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 01/2005 
požární řád města.

V. revokovalo
K bodu 5) rozhodnutí Zastupitel-
stva města Staré Město ze dne 21. 12. 
2009 o přijetí překlenovacího úvěru 
z Regionálního podpůrného zdroje, 
s.r.o. ve výši 20.000.000 Kč.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pan Anastáz Bukvald (na snímku vpředu) patří k pravidelným účastníkům zasedání zastupitelstva.
Foto: Milan Kubíček 

Staroměstský den se uskuteční 
30. května na Rybníčku

V pořadí již čtvrtý Staroměstský den se bude konat 
v neděli 30. května 2010 od 14 hodin ve sportov-
ním areálu Rybníček. Organizátoři z kulturní komi-
se Rady města Staré Město v čele s místostarostou 
Radoslavem Malinou pro Vás připravili setkání zá-
stupců spolků a organizací, kteří se budou na Sta-
roměstském dnu prezentovat ve svých stáncích, 
nebudou chybět atrakce pro děti, kulturní a spor-
tovní vyžití. 

Přesný program zveřejníme v příštím čísle Staro-
městských novin. Vstup na akci ZDARMA. V případě 
nepříznivého počasí se Staroměstský den uskuteč-
ní v prostorách Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě.

Kulturní komise Rady města Staré Město
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Diamantová svatba

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 24. dubna, 15. května, 
19. června, 17. července, 21. srp-
na, 18. září, 9. října, 20. listopadu, 

11. prosince 2010.

V pátek 26. března 2010 se uskutečni-
lo veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Staré Město. Krátce po jednání členové 
zastupitelstva poblahopřáli k významné-
mu životnímu jubileu svému kolegovi, 
členu Rady města Staré Město Mgr. Vra-
tislavu Broklovi, který oslavil abrahámo-
viny. „Tož vítaj mezi námi, zatím je to 
dobré a ještě to jde, milý Vraťo! Hodně 
zdraví, spokojenosti, rodinné pohody 
Ti přeji,“ pogratuloval ze srdce svému 
kolegovi také čerstvý padesátník Josef 
Bazala, mimo jiné i spolužák oslavence 
ze základní školy. Potom se k blahopřá-
ní přidali i ostatní členové zastupitelstva 
města, kteří panu Mgr. Broklovi popřáli 
především zdraví a hodně úspěchů při 
práci pro Staré Město a jeho občany.   

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala předává kytici květů Mgr.
Vratislavu Broklovi.           Foto: Vladimír Kučera

Mgr. Vratislav Brokl oslavil padesátiny Vzpomínka
Jen kytičku na 
hrob Ti můžeme 
dát a tiše vzpomí-
nat. Dne 2. dub-
na 2010 uplynulo 
20 let, kdy odešel 
od všech, které 

měl rád pan František Chovanec. 
S úctou a láskou vzpomínají man-
želka Anna a děti Františka, Marta, 
Radek s rodinami.

Dne 30. dubna oslaví Ladislav a Božena Omelkovi diamantovou svatbu. Hod-
ně zdraví, božího požehnání a rodinné pohody přejí bratr Antonín s rodinou, 
švagrová Věra s rodinou, sestry Antonie, Helena, Anna, Marie, Františka, Lud-
mila se svými rodinami.

Moudré myšlenky
Kdo našlapuje zlehka, dojde daleko.

Čínské přísloví

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

Setkání
spolužáků

29. května 2010
Přijměte srdečné pozvání na setkání 
spolužáků, které se uskuteční v sobo-
tu 29. května 2010 ve Sportovně-kul-
turním centru – sokolovně ve Starém 
Městě.

Kalendář nám praví,
že se naše šedesátiny slaví,

proto pozvání přijměte hned,
kdo ví, jak bude za pár let?

Program:
12:30 hod. - sraz před kostelem
13:00 hod. - mše svatá
13:45 hod. - kladení kytek zesnu-
lým spolužákům
14:15 hod. - návštěva radnice
15:00 hod. – fotografování u základ-
ní školy na náměstí Hrdinů
15:30 hod. – SKC – sokolovna, ve-
čeře
18:00 hod. – volná zábava s hud-
bou

Milé spolužačky, milí spolužáci, téměř 
všichni jsme již oslavili 60. narozeniny, 
krásné kulatiny. Při této příležitosti jsme 
se rozhodli uspořádat společné setkání 
všech tříd našeho ročníku. 

Případní zájemci o společnou foto-
grafii či posezení na SKC – sokolovně 

volejte na tel.č. 603 378 925.

Je mnoho novin, pouze
jedny jsou Staroměstské
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KVĚTEN - MÁJ - měsíc zasvěcený 
P. Marii. 

Ty, která k Alžbětě jsi přišla bez pozvání
do našich domovů vstup také dobrá Paní

a přines trochu světla z Nazareta
ať nepokoj, který Zlý nad námi splétá

a bolest nejistota smutek tíseň
se příchodem tvým změní v píseň,

kterou tvá duše Pána vroucně velebí.
Kéž s tebou zazpíváme Otci na nebi

v svém srdci vděčně Magnificat
A přijdi s Ježíšem ať všechno posvětí

ať požehnání splyne na rodiče na děti
kéž všichni poznají, že s tebou nejsou opuštěni
ať všechno zmrtvělé se v nový život změní

Aby tak naše vlast jež touží po obnově
s důvěrou své příští svěřila tobě

Královno míru Ty zůstaň s námi v každé době. 

(Mons. Josef Veselý, nositel Řádu T. G. 
Masaryka, + 5. 2. 2010)

V květnu vždy přede mší sv. v 18 ho-
din (pondělí, středu a pátek) bude má-
jová pobožnost k Matce Boží P. Marii. 
Její velikost a úcta vyznívá plně z jejího 
Magnificat.

V sobotu 1. května po ranní mši 
svaté (v 7 hodin) se od 8:30 hod. usku-
teční PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH 
zakončené na místě budování nového 
kostela svatého Ducha, kde ve 14 hodin 
společně prožijeme bohoslužbu a po 
ní neformální setkání nad Prezentací 
o stavbě nového kostela a besedováním 
u táboráku.

Další sobota – 8. května – je ve zna-
mení modliteb celého Děkanátu Uher-
ské Hradiště za naše rodiny a za nová 
povolání k duchovnímu stavu. V bazi-
lice na Velehradě se spolu s ostatními 
zúčastníme od 16 hodin modlitby rů-
žence, adorace a mši svatou v 18 hodin 
budeme spoluslavit s otcem arcibisku-
pem Janem Graubnerem. 

S modlitbami a přáním našim ma-
minkám a babičkám prožijeme nedělní 
bohoslužby dne 9. května. 

Prosebná pouť naší farnosti do no-
vého kostela Božího milosrdenství 
(s ostatky sv. Faustyny Kowalské) ve 
SLAVKOVICÍCH u Nového Města na 
Moravě se uskuteční v sobotu 15. květ-
na. Přihlášky přijímá s. Vladimíra Ba-
tůšková (ulice Za Radnicí) nebo v sak-
ristii kostela sv. Michaela.

Veřejná sbírka na stavbu nového kos-
tela je v našem městě vyhlášena v týdnu 
od 17. 5. 2010 do 23. 5. 2010. Opět se na 
Vás obrátí farníci, kteří mají sebou doklad 
o této ohlášené veřejné sbírce na nový 
kostel a pokladničku. Lze přispět i pro-
střednictvím složenky, potřebné potvrzení 
o daru Vám na požádání vystavíme. Po-
skytnutým darem si můžete snížit platbu 
daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 
586/92 sb. o daních z příjmů. Letos bude 
výtěžek této sbírky zahrnut na dokončení 
střechy nového chrámu Svatého Ducha. 
Jménem Římskokatolické farnosti Staré 
Město Vám předem děkujeme „Upřímné 
Pán Bůh zaplať“ za Váš dar.

LETNICE slavíme padesátý den po 
Velikonocích: tyto svátky jsou naplněním 
Velikonoc. Velikonoce jsou svátky jara, 
letnice začátkem sklizně. Velikonoce jsou 
pro židy připomínkou vyvedení z Egypta, 
letnice vzpomínkou na darování Desatera 
na Sinaji. Pro nás křesťany jsou Velikono-
ce svátkem vzkříšení Pána Ježíše a letnice 
svátkem seslání Ducha svatého. V NEDĚ-
LI 23. 5. OSLAVÍ TEDY CÍRKEV SVŮJ 
POČÁTEK O SLAVNOSTI SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO. V SOBOTU 22. 5. 
V 18:00 HODIN BUDEME SLAVIT MŠI 
SVATOU - VIGILII TÉTO SLAVNOS-
TI. Budeme shromážděni podobně jako 
apoštolové v Jeruzalémském večeřadle, 
naslouchat Božímu slovu, uvažovat nad 
ním o svém životě. Obnovíme svůj vztah 
k Bohu, připomeneme si chvíle, kdy jsme 
přijímali svátost biřmování (svátost křes-
ťanské dospělosti) a rozhodneme se znovu 
načerpat z tohoto pramene Boží pomo-
ci. Tento den slavíme v naší farnosti jako 
svátek „zasvěcení“, protože stavíme nový 
chrám Svatého Ducha. Po skončení boho-
služby Vigilie bude pokračovat NOČNÍ 
BDĚNÍ NA MODLITBÁCH S PROSBOU 
O VYLITÍ DARŮ DUCHA SVATÉHO 
(v modlitbách se budou střídat skupiny 
biřmovanců spolu se společenstvími far-
nosti). Chrám bude otevřen do půlnoci!

Do 30. 4. je možné přihlásit děti na již 
dlouhodobě osvědčené Letní tábory s far-
ností. Bližší informace a přihlášky v kos-
tele u vchodu nebo na internetu: stare-
mesto.uhr.cz , popřípadě ve velikonočním 
čísle časopisu Michael. 

P. Miroslav Suchomel,  
duchovní otec farnosti

a Zdenka Vojtková 

Putování po památkách

 Srdečně Vás zveme na putování po 
památkách, které nám zanechali naši 
předkové. Uskuteční se 1. května 2010, 
začátek v 8:30 - 9:00 hod. u staroměst-
ského hřbitova. Vhodné zejména pro 
cyklisty. Opět je připraven okruh plný 
zajímavých památek v několika soused-
ních obcích. Zakončení na staveništi 
kostela sv. Ducha bohoslužbou ve 14 
hodin. Poté je připraven další program 
vztahující se k budování kostela a bude 
zajištěno občerstvení.                        IKP

Přednáška  
PhDr. Jiřího Čoupka

 Ve středu 5. května v 19 hodin se 
uskuteční v sále radnice ve Starém Měs-
tě přednáška PhDr. Jiřího Čoupka Bis-
kupství a farnosti jako základní jed-
notka církve, zejména se zaměřením na 
vznik biskupství a farností v našem re-
gionu. Budete mít možnost o něco blíže 
porozumět historickému vývoji Starého 
Města.                                                  IKP

Přijede MUDr. Marie 
Fridrichová 

 V pátek 21. května v 19 hodin se 
uskuteční v kostele sv. Michaela před-
náška MUDr. Marie Fridrichové na 
téma vztahy, známost, odpovědnost ve 
vztahu.

 Ing. Kamil Psotka

Z knihy Davida Wilkersona:
Někteří lidé vyučují, že Pán již k lidem nemluví 

- vyjma skrze zjevené Slovo. Nedokážou uvěřit, že by 
dnes byli lidé vedeni a požehnáni slyšením tichého 
slabého hlasu. Ježíš řekl: „Mé ovce znají můj hlas; 
slyší, když je volám... nebudou naslouchat jinému 
hlasu...“ Ale v dnešní době se tolik obáváme všech 
zneužití, bojíme se, že nás povede ke zjevením, která 
jsou v rozporu s Božím slovem v Písmu. Ale všechna 
ta zneužití nejsou Boží chybou. Každá podvodná 
vize, falešné proroctví, falešné vedení je přímý dů-
sledek lidské pýchy a paličatosti. Lidé zneužijí každý 
Boží dar. Nicméně, Bůh stále mluví přímo k srdcím 
těch, kteří jsou ochotni slyšet.“ Proto, jak říká Duch 
Svatý: „Dnes, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá 
srdce“ (List Židům 3:7-8).                                SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc květen 2010

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Staroměstské noviny 5/10Staroměstské noviny 5/10

Datum Místo Skupina Hra Začátek Vstupné

 3. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Obchodník s deštěm 10.00 50,-

 4. úterý  Uh. Hradiště S  Carmen derniéra 18.00 150,-

 5. středa  Uh. Hradiště V Cikáni 
 (Hotel U Kostničího kamene) 17.00 100,-

 6. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 7. pátek  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 335. repríza 19.00 200,-

 8. sobota  Uh. Hradiště R  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 10. pondělí  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 10. pondělí  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 11. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 11. úterý  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 12. středa  Uh. Hradiště N  Tenor na roztrhání 17.00 100,-

 13. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Bambiland 19.00 180,-/160,-

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

 15. sobota  Uh. Hradiště A  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 16. neděle  Uh. Hradiště F  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-

 18. úterý  Uh. Hradiště T  Naši furianti 18.00 100,-

 18. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 25. repríza 18.00 150,-

 19. středa  Uh. Hradiště  Obchodník s deštěm 19.00 200,-/180,-

 19. středa  Olomouc 
- Flóra Zájezd  Cikáni 

 (Hotel U Kostničího kamene) 19.30 --------

 20. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 21. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 21. pátek  Uh. Hradiště Malá scéna

 Dobrý den (druhý) aneb Každý 
den dobrý - hudební revue s 
D. Vacke, J. Fojtou, T. Šulajem, 
P. Vaškovou a zajímavým hostem

19.00 180,-

 22. sobota  Uh. Hradiště L  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 24. pondělí  Uh. Hradiště Malá scéna  Rychlé šípy 
(uzavřené přestavení) 16.00 --------

 25. úterý  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-

 26. středa  Uh. Hradiště O  Naši furianti 17.00 100,-

 26. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 27. čtvrtek  Uh. Hradiště školní př.  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 10.00 50,-

 28. pátek  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 
50. repríza 19.00 250,-/230,-

 29. sobota  Uh. Hradiště G  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 30. neděle  Uh. Hradiště Malá scéna

 Dobrý den (první) aneb Každý 
den dobrý - hudební revue s 
D. Vacke, J. Fojtou, T. Šulajem, 
P. Vaškovou a zajímavým hostem

19.00 180,-

 31. pondělí  Uh. Hradiště  Harold a Maude 25. repríza 19.00 250,-/230,-

Soutěž o nejlepšího tanečníka 
verbuňku

V sobotu 22. května 2010 od 20 ho-
din se uskuteční v divadelním sále Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě soutěž o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku. Připomeňme 
si, že v roce 2006 byl první Aleš Rada 
(Dolina), v roce 2007 zvítězil Martin 
Baláž (Dolina), v roce 2008 opět Aleš 
Rada a v minulém roce byl nejlepší Petr 
Pěcha, Kunovice, který tančí v soubo-
ru Ondráš Brno. V programu vystoupí 
folklorní soubor Dolina. Jste srdečně 
zváni.

Milan Kubíček

Den matek oslavíme kulturním 
vystoupením

Letošní oslava Dne matek se usku-
teční v neděli 16. května od 14:30 
hod. v SKC-sokolovně. V programu 
vystoupí děti z mateřských škol, Doli-
nečka, chlapci a dívky z Klubka, Orla 
a základní umělecké školy. Těšíme se 
na vaši účast a přejeme pěkné prožití 
májového odpoledne.

MK

Přijďte na Dolinečku

13. května 2010 – Výchovné koncerty 
pro děti z MŠ a ZŠ.

14. května Vandrovali hudci v 19 
hodin v SKC-sokolovně Staré Město.  
Slavnostní vystoupení všech skupinek 
Dolinečky a cimbálové muziky Bálešáci 
ke konci školního roku.

16. květen – Den matek v 14:30 hod. 
v SKC-sokolovně.

30. květen ve 14 hodin Staroměstský 
den v areálu na Rybníčku.

MK

Milan Kubíček

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

www.skcsm.czNeděle 25. dubna
CHARLEYOVA TETA
DIVADELNÍ SPOLEK TJ SOKOL KOMŇA
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč
Pátek 30. dubna – neděle 2. května
LAN CRAFT
POČÍTAČOVÁ LANPÁRTY
Začátek: Pátek - 12:00 hod.
Konec: Neděle - 12:00 hod.

Pátek 14. května
VANDROVALI  HUDCI
Dolinečka I., II., III. a sbor Dolinečky
Začátek:  19:00 hod.
Vstupné:  70,- Kč, děti do 6 let zdarma

Sobota 15. května
KOŠT VÍNA
Začátek:     14:00 hod.
Konzumné: 200,- Kč

Neděle 16. května
DEN MATEK 
Účinkují děti z mateřských škol, ZUŠ, Dolinečky, Orla a SVČ 
Klubko
Začátek: 14:30 hod.

Sobota 22. května
VERBÍŘI
Regionální soutěž tanečníků slováckého verbuňku
Začátek: 20:00 hod.

Neděle 30, května
STAROMĚSTSKÝ DEN
Pořádá město Staré Město
Kde: Areál Rybníček, v případě nepřízně počasí SKC-sokolovna
Začátek: 14:00 hod.

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

Chlapci a dívky z Dolinečky při vystoupení.                            Foto: Milan Kubíček

Část dražených nepotřebných, ale 
funkčních věcí, které přinesli naši spo-
luobčané.                                 Foto: MK

Velikonoční bazar s přehledem a pou-
tavě moderoval herec David Vacke.         

Foto: Milan Kubíček

Děvčata z Doliny při zahájení bazaru. Doprovázela cimbálová muzika Bálešáci.
Foto: Milan Kubíček

Velikonoční bazar
O velikonoční neděli 4. dubna 2010 se uskutečnil ve 

Společensko-kulturním centru ve Starém Městě další Veli-
konoční bazar. Akci zahájil místostarosta Radoslav Malina, 
pořad moderoval herec Slováckého divadla Uherské Hra-
diště, pohotový David Vacke.

Výtěžek ve výši 5607 Kč přispěl do sbírky Pomozte dě-
tem. Peníze budou následně rozděleny potřebným dětem 
veřejným výběrovým řízením na základě regionálního 
principu.

Do SKC - sokolovny přišlo více než 200 návštěvníků, 
včetně starosty Josefa Bazaly, kteří si v kulturním programu 
poslechli všechny soubory Dolinečky, dále cimbálovou mu-
ziku Bálešáci a folklorní soubor Dolina.

Veřejně se dražily  vánoční baňky s logem mercedesu, ba-
zén, který věnovala Bellanova rodina, a prodána byla dětská 
tříkolka, kterou vydražil vedoucí souboru Dolina Aleš Rada.

Milan Kubíček
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Mámo, pojď si hrát!  Ilustrační foto: Táňa Valová

PROGRAM NA KVĚTEN

Středa 5. 5.
od 16:00 hod. 
Tvořivá dílna
Textil - savová technika
Cena: 25,- Kč, pro členy TD 15,-Kč 

Neděle 16. 5.
od 14:30 hod.
Vystoupení kroužků na Den matek 
Společensko-kulturní centrum

Středa 19. 5.
od 16:00 hod.
Druhá část keramické dílny 

Neděle 30. 5.
Staroměstský den
Hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků.

Od 31. 5. do 1. 6.
Akce ke Dni dětí 
pro předem přihlášené školy.

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

POHNISA
V neděli 28. března 2010 od 14 hodin se uskutečnil jarní turnaj rekreačních 
hráčů – badminton, stolní tenis, šipky. Zúčastnilo se šest družstev, přičemž 
v každém týmu nastoupili minimálně tři hráči. Tradičně se zúčastnili přízniv-
ci rekreačního sportu ze Slováckého divadla, Uherskohradišťské nemocnice 
(ARO) i zástupci médií. Nechyběla třeba pátá sportovkyně okresu Uherské 
Hradiště za rok 2009 fotbalistka Zdenka Skupinová. Soutěžilo se o vitamino-
vou bombu, na jaro tolik vhodnou, několik lahví slivovice, které věnoval Spolek 
přátel slivovice Staré Město. Celkové výsledky: 1. Johani, 2. Losy, 3. Sevorani, 
4. Mafie, 5. Horozdi, 6. Vlasáci. Robert Bellan

Mezi účastníky soutěže POHNISA nechyběl Robert Bellan (na snímku vlevo). 
Foto: TB

Pátek 7. 5.
20:00-22:00 hod.
Maminec - SCRABBLE PÁRTY
Posezení, popovídání a hraní scrabblu

Sobota 8. 5.
10:00-14:00 hod.
Sobota plná zdraví a pohybu
Na programu CVIČENÍ 10-11 hod. 
a 13-14 hod.
A také vážení a měření obsahu 

svalů,vody a tuku v těle.

Beseda s Mgr. Mílou Kroupovou ze 

STOBU o tom, proč diety z časopisů 

nefungují.

S sebou: oblečení a obuv na cvičení 
nebo přezůvky.

Středa 12. 5.
13:00-15:00 hod.
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců

Na programu rozvojové hry, cvičení, 

říkanky, písničky a také výměna 

zkušeností

S sebou: přezůvky
Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 13. 5.
15:30-17:00 hod.
Výtvarka pro nejmenší.
Pro rodiče s dětmi od 2-10 let

Zkoušíme různé výtvarné techniky

Vstupné: 40,-Kč

Pátek 21. 5.
19:00-20:00 hod.
Cvičení s Martinou
Jednoduchý aerobik

Vstupné: dobrovolné 

Pátek 21. 5.
20:00-22:00 hod.
Maminec - SCRABBLE PÁRTY
Posezení, popovídání a hraní scrabblu.

Neděle 23. 5.
16:00-18:00 hod.
Nedělní hraní ve Čtyřlístku
Říkanky, písničky, jednoduchá 

výtvarka, na závěr pohádka a odměna 

pro každého.

S sebou přezůvky 
Vstupné: 40,- rodina

Středa 26. 5.
13:00-15:00 hod.
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 

měsíců

Na programu rozvojové hry, cvičení, 

říkanky, písničky a také výměna 

zkušeností.

S sebou: přezůvky
Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 27. 5.
15:30-17:00 hod.
Výtvarka pro nejmenší
Pro rodiče s dětmi od 2 – 10 let

Zkoušíme různé výtvarné techniky

Vstupné: 40,-Kč

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVČ KLUBKA - 
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Ze života pejsánků
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Výroční členská schůze základní or-
ganizace Svazu postižených civilizační-
mi chorobami a místní organizace Sva-
zu tělesně postižených ve Starém Městě 
se uskutečnila v pátek 19. března 2010 
ve 14 hodin ve sportovním sálu Spo-

lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě.

Výroční členskou schůzi modero-
vala před zcela zaplněným sálem Ma-
rie Lapčíková, která nejprve přivítala 
hosty: starostu Josefa Bazalu, zástupce 
okresního výboru Ladislava Hamříka, 
Josefa Balíčka a také Zdeňka Skaličku 
ze sousedské organizace na Velehradě. 

V programu byla zpráva o činnosti 
organizací za uplynulé období, zpráva 
o hospodaření organizací a stavu fi-
nančních prostředků, návrh plánu prá-
ce na rok 2010 a také losování tombo-

Zdravotně postižení občané měli výroční schůzi
ly, do které přispívá mnoho podnikatelů 
i občanů z našeho města i okolí. 

.Předseda organizace Karel Čejka před-
nesl zprávu o činnosti za rok 2009 a po-
děkoval všem členům výboru za přípravu 
jednotlivých akcí. S velkým zájmem se se-

tkaly zájezdy do Olo-
mouce, Moravského 
Krumlova nebo na 
Podhájskou, pro malý 
počet přihlášených se 
nepodařilo uskuteč-
nit zájezd do Prahy. 
Tradiční oblibě se těší 
Předmikulášské po-
sezení, setkání členů 
organizace u burčáku 
a vína s harmoniká-
řem, zdravotně po-
stižení nechyběli při 
prezentaci na Staro-
městském dnu. Někte-
ré akce roku 2009 se 

ale nekonaly z důvodu 
nepříznivého počasí. Bohužel se nepoda-
řilo obsadit i některé rekondiční pobyty.

Pro rok 2010 jsou v nabídce rekon-
diční pobyty v hotelu Pohoda v Luhačo-
vicích, hotelu Zubříč v Rajnochovicích 
a také v hotelu Jelenovská ve Valašských 
Kloboukách. Ze zájezdů připravují výlet 
na jižní Moravu spojený s návštěvou ob-
razárny ve Veselí nad Moravou, návštěvu 
archeologického naleziště v Mikulčicích 
a ZOO Hodonín. O prázdninách bude 
vypraven autobus na Podhájskou a 20. 
srpna se pojede na květinový veletrh Flo-
ra Olomouc. Oblíbené jsou také posezení 

u táboráku na Salaši, které se připravují 
v termínu 18. června a 27. srpna 2010. 
Příští výroční schůze se bude konat 
15. dubna 2011.

Starosta Josef Bazala popřál pří-
tomným především zdraví a seznámil 
je s usnesením Rady města St. Město, 
která odsouhlasila příspěvek na jejich 
činnost ve výši 25.000 Kč. Dále starosta 
seznámil s aktuálním děním ve městě 
a s přípravou investičních akcí, které 
budou probíhat v průběhu roku 2010.

 Po skončení oficiální části programu
následovalo pohoštění a losování tom-
boly. Všem členům organizace přejeme 
především zdraví, štěstí, optimismus 
a pohodu. Členům výboru děkujeme 
za starost o naše zdravotně postižené 
spoluobčany.

Milan Kubíček
(další informace na str. 20)

Zaplněný sportovní sál Společensko-kulturního centra ve Starém Městě.
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva Ing.Václav Pecka, předseda Karel Čejka při proslovu, Marie 
Lapčíková, Jarmila Gájová, Josef Bazala, Ladislav Hamřík a Josef Balíček.

Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala přinesl přítomným jen
dobré zprávy.  Foto: Milan Kubíček

Na výroční schůzi přišli nejen starší spoluobčané, ale i lidé středního věku.
Foto: Milan Kubíček 



  

Pranostiky na květen
  Prší-li na prvního května, bude později 

sucho a neurodí se seno.
  V máji, aby ani hůl pastýřova neoschla.
  Deštivý květen – žíznivý říjen.
  Májová voda vypije víno.
  Pankrác a Urban bez deště –  

hojnost vína.
  Svatá Žofie, políčka často zalije.
  Suchý květen – mokrý červen.
  Když se v máji blýská – sedlák si výská.
  Jsou-li májové hřiby čerstvé, bude  

suché léto.
  Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.
 EM

Cirkus Sultán vystupoval ve Starém Městě

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a
 Když už člověk je, tak má koukat, aby byl. A když kou-
ká, aby byl, a je, tak nemá být to, co není, jak tomu 
v mnoha případech je.

Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude na světě 
lidí víc hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdě-
laných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě 
přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků.

Člověče, voni mi hodně připomínaj Švejka. Jen s tím 
rozdílem, že Švejk byl chytrej a dělal blbýho.

Jan Werich

ŠOTEK SI ZAŠPÁSOVAL
V minulém čísle Staroměstských novin si 
s námi pohrál „tiskařský šotek.“
Na straně 21 jsme zveřejnili fotografii břišní
tanečnice a uvedli jsme nesprávné příjmení. 
Správné jméno sympatické dívky na snímku 
je Lucie Kambová (uvedli jsme Kandlová).
Za nemilou nesrovnalost se dívce i čtená-
řům omlouváme. MK

Hlavním lákadlem cirkusu Sul-
tán, který ve Starém Městě rozvi-
nul šapitó v blízkosti kostela sv. 
Ducha ve dnech 31. března až 4. 
dubna 2010, byla unikátní kroko-
dýlí show. Ti, kteří cirkus Sultán 
navštívili, si pochvalovali i další 
vystoupení, ve kterých nastoupili 

medvědi, prasata, mluvící kůň, stá-
do divokých opic, poníci, drezura 
kačen nebo nosálové. Zvláště děti 
obdivovaly klauny, kteří nemohou 
chybět v žádném pořádném cirku-
su.

Pánové Karel a Ferdinand, ma-
jitelé Berousek cirkus Sultán, jsou 

představitelé šesté 
generace Berous-
ků. Nejznámějším 
představitelem ro-
diny byl Ferdinand 
Berousek, který 
společně se svými 
syny vystupoval ve 
slavném filmu Šest 
medvědů s Cibul-
kou, kde hlavní roli 
hráli Berouskovi 
medvědi, jejichž 
drezura je speciali-
tou této rodiny. 

Milan Kubíček

Mládí nekoupíš, stáří neprodáš.

Postel je opera chudých.

Charakter i bezcharakternost jakékoliv doby je 
součtem nás samých, nás všech.

Ten, kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne 
vrásky.

Mnohem raději se otevřeně zamýšlíme nad mláde-
ží než sami nad sebou.

Huba není chlév, nelze zavřít.

Lakomec na penězích jako pes na seně. Sám neže-
re, ale druhému nedá.

Dluhy ti spáti nedají! Chrochtají totiž velice, jak ti 
požírají úrok z truhlice.

Pomluva je jako uhel, když nespálí, alespoň zašpi-
ní.

Vše na světě je dílem boží milosti a lidské hlouposti.

Drezůra opiček a poníků.  Foto: BER

Koupím zahradu
Koupím zahradu v oblasti Staroměst-

ská Štěpnice. Prosím nabídněte na 
telefon: 732 724 528
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Před dlouhou řadou let napsal 
doc. MUDr. Miloš Láznička historic-
ko-dokumentační komisi okresního 
výboru Svazu protifašistických bojov-
níků vzpomínku na závěr 2. světové 
války prožitý v uherskohradišťské ne-
mocnici.

Nemocnice byla již delší dobu pře-
plněná nemocnými tak, že leželi na 
jednom lůžku po dvou. Na společném 
infekčním a interním oddělení byla je-
jich kapacita překračována o 25 % proti 
normě. Kromě normálních pacientů 
z oblasti uchylovali se sem do lékařské 
péče příslušníci odboje pronásledovaní 
německou policií, uprchlíci z totální-
ho nasazení na práci v Říši, z věznic 
a koncentračních táborů. Pro vězně 
gestapa platil zákaz vycházení z míst-
ností, přijímání návštěv a podobně. Po-
rušení tohoto opatření, například vězni 
koncentračního tábora ze Svatobořic, 
znamenalo transport do tábora v Mau-
thausenu a smrt.

Vzrušující chvíle vyšetřování gesta-
pem nastaly pro zaměstnance nemoc-
nice, když se některému pacientovi 
podařilo z nemocnice uprchnout. V do-
provodu gestapa tam byl přivezen party-
zán I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky 
– Rudolf Marek z Nezdenic, předstírající 
prudký zánět slepého střeva. Službu ko-
nající chirurg mu udělal operační zákrok 
tak, že provedl v krajině slepého střeva 
jen kožní zářez, který zašil. Prodloužil 
mu tak nemocniční pobyt na několik 
neděl, než byl převezen do Brna a pak 
do tábora v Mirošově u Plzně.

V letních měsících roku 1944 byla do 
nemocnice přivezena jedna mladá žena 

Život v nemocnici na konci 2. světové války
Anna Korytňuková, údajně kuchařka 
z Vídně, trpící těžkou tuberkulosou plic. 
Její následný nástup do léčebny v Jevíčku 
se neuskutečnil, protože ji příslušníci ge-
stapa z nemocnice odvlekli a označenou 
za ruskou špionku popravili.

Primář doc. Dr. Láznička vzpomíná 
také na vzrušující chvíle, když po likvi-
daci vysílací stanice paraskupiny Carbon 
v Kunovicích obsadili odbojoví pracovní-
ci nemocnici s úmyslem unést zraněného 
pomocného radiotelegrafistu Aloise Vše-
tičku. Ten však byl po ošetření odvezen 
do Brna a na jeho lůžku ležel 30. března 
1945 těžce zraněný další spolupracovník 
parašutistů, partyzán Vratislav Slováček 
ze Starého Města. Jeho únos označil par-
tyzánům službu konající lékař pro zra-
nění, které bylo smrtelné, již za neusku-
tečnitelný. Přes stálou ostrahu se službou 
konajícího personálu podařilo se umožnit 
Vraťovým rodičům v zdravotnickém pře-
vlečení u něho návštěvu a rozhovor dříve, 
než 3. dubna 1945 skonal.

S blížící se frontou se zvyšovalo napě-
tí z očekávaných událostí. Velitelství ně-
mecké armády se usadilo v chirurgickém 
pavilonu, označeném, stejně jako ostatní 
budovy nemocnice, červeným křížem na 
střechách. V té době byly už ostatní bu-
dovy vyklizeny, jen těžce nemocní paci-
enti byli přestěhováni do krytu pod inter-
ním oddělením. V jeho suterénu byl pak 
v hotovosti operační sál.

Velitelé nacistických jednotek dáva-
li příkazy zadržet a internovat několik 
místních občanů jako rukojmí a ty pak 
za odchodu zastřelit. Zdravotní sestry, 
donucené nacisty setrvat v zaměstnání 
na chirurgickém oddělení, podaly pří-

tomným lékařům zprávu, že je u nich 
zadržováno jako rukojmí 10 uhersko-
hradišťských občanů. To podnítilo 
úředníky nemocnice pana Štěpána Pán-
ka a vedoucího stavební správy Ing. V. 
Hrabala k odvážnému rozhodnutí. Se 
souhlasem vedení nemocnice zadržené 
rukojmí od okupantů vykoupili slivo-
vicí. Po dvouhodinovém vyjednávání 
se skutečně s rukojmími vrátili. Avšak 
ne všude se to tak šťastně podařilo. 
Pomník pěti staroměstských rukojmí, 
zastřelených za odchodu nacistické ar-
mády v polní trati Na Potmělůčce, při-
pomíná poslední oběti města a jejich 
nehynoucí památku.

Za palby z obou stran blížící se fronty 
přijel do nemocnice jeden vesničan s po-
vozem naloženým slámou, do níž uložil 
svoji těžce raněnou manželku potřebu-
jící neodkladnou operaci obou nohou. 
Službu konající chirurg, který vyšplhal 
na vůz, zjistil, že povozníkova manžel-
ka již nežije. Vykrvácela. Nešťastnému 
muži dali možnost posečkat tam v bez-
pečí, on však se sundanou pokrývkou 
hlavy napojil koně a vracel se zpět.

Když v nemocnici zaměstnaný me-
dik František Šantavý vyvěsil na stožáru 
infekčního pavilonu československou 
vlajku, ozvala se od Buchlova poslední 
dělostřelecká palba wehrmachtu na naše 
území.

Do nemocnice vstoupil jako první 
mladý, osmahlý rozvědčík Rudé armá-
dy se samopalem na hrudi. Za hodnou 
chvíli ho následovali další vojáci. Hráli 
i na harmožku a jak píše docent doktor 
Láznička: „Slovy nelze popsat nadšení 
s jakým byli přijati a pohoštěni.“

Jan Slováček

65. výročí osvobození

Pietní akt k výročí 
osvobození města

Letošní oslava 65. výročí osvobo-

zení Starého Města se uskuteční 

v pátek 30. dubna v 18:00 hodin 

u památníku na Hradišťské ulici 

naproti hřbitova. Potom polo-

žíme kytici květů u pomníku na 

Potmělúčce. Občané jsou srdeč-

ně zváni.

ČSBS
Uherskohradišťská nemocnice a její chirurgický pavilon. Před budovou stojí pomník MUDr. Jana Vignatiho.

Foto: Milan Kubíček
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Prof. MUDr. Jan Vignati – hrdina protinacistického odboje

Vstoupíme-li hlavní branou do 
Uherskohradišťské nemocnice, uvi-
díme malý pomník, který byl v těchto 
místech odhalen významnému lékaři 
zdejší nemocnice. 

MUDr. Jan Vignati (1899-1942) pů-
sobil v Zemské nemocnici v Uherském 
Hradišti v letech 1930-1940 (primář 
prosektor).

Velké věci potřebují velké a stateč-
né lidi, kteří dovedou nejen tvořit na 
díle svého umění, ale kteří dovedou 
v těžkých a osudových chvílích lidské 
společnosti a hlavně svého národa ce-
lou vahou svého já postavit se za jeho 
svébytnost a svobodu. Takový byl je-
den z těch, kteří hned v začátcích ztrá-
ty svobody postavili se na stranu bo-
jovníků do odbojového hnutí Obrana 
národa pro zemi Moravskoslezskou. 

Byl to rodák z Přerova, rodina je 
po meči italského původu. Zakladatel 
moravské větve Giuseppe (Josef) Vig-
nati se narodil roku 1806 v Miláně. Za 
polského povstání počátkem 30 let 19. 
století se dostal jako rakouský poddů-
stojník do Frenštátu pod Radhoštěm, 
kde se oženil s Annou Fialovou. Jeho 
syn Vilém se usadil jako obchodník 
v Přerově a s manželkou Marií měli 
pět dětí, všech pět synů. Jan Vignati se 
narodil jako druhý v pořadí. Vystudo-
val gymnazium v Přerově a Valašském 
Meziříčí a v letech 1919 – 1924 medi-
cínu na Masarykově univerzitě v Brně. 
V letech 1924 – 1930 působil v Zemské 
nemocnici v Olomouci, nejprve na 
dermatologické klinice a potom v mi-

krobiologickém ústavu prof. Dr. J. Ka-
belíka v Olomouci. Od března 1930 byl 
jmenován prosektorem Zemské nemoc-
nice v Uherském Hradišti. Zúčastnil se 
tříměsíční studijní cesty v Paříži, ovládal 
dokonale bakteorologii, serologii a další 
lékařské obory. O jeho erudici svědčí sku-
tečnost, že výsledky jeho vědeckých pra-
cí za léta 1925-1940 jsou obsaženy v 35 
publikacích v jazyce českém, anglickém, 
francouzském a německém. MUDr. Jan 
Vignati založil v Uherském Hradišti Spo-
lek proti rakovině, vedl Vědecký spolek 
lékařský pro zemi Moravskoslezskou, byl 
členem Societe de biologie v Paříži a řa-
dy dalších lékařských spolků. Dr.Vignati 
udržoval zvláštní spojení se zahraničím, 
prostřednictvím svého známého ze zed-
nářské lóže v Alžíru posílal zprávy do 
Francie, a ty se pak dostávaly na stránky 
francouzského tisku. 

Již krátce po okupaci, v květnu 1939, 
se primář Jan Vignati zapojil do činnos-
ti odbojové organizace Obrana národa 
(zemské velitelství), zatčen byl 1. břez-
na 1940. Vězněn byl nejprve v Brně na 
Špilberku, v Sušilových a Kounicových 
kolejích. V březnu 1941 byl převezen do 
věznice ve Wohlau, pak vězněn ve Vrati-
slavi, v Dietzu, naposledy v Berlíně v Alt 
Moabitu a poté v Plötzensee, kde byl 
na základě rozsudku lidového soudu z  
8. listopadu 1941 odsouzen k trestu smrti 
jako velezrádce. Dr.Vignati přijal rozsu-
dek klidně, neboť věděl, že jej potká stej-
ný osud jako jeho spolubojovníky. Hrdina 
v práci, hrdina v boji, hrdina před smrtí! 
Ve svých šifrovaných dopisech před po-
pravou píše svým drahým závěť českému 
národu, za který položil život.

„Umírám pro vlast a národ, pro lepší 
budoucnost našich dětí, nechtěl jsem, aby 
z nich byli germánští otroci. Náš spraved-
livý boj bude úspěšný a náš národ i naše 
děti budou svobodně rozvíjet naši národ-
ní kulturu ve svobodomyslném národním 
duchu. Germánskou hrubost a jejich me-
todu mám v opovržení a žádný strach. 
Ať si vezme německý Caesar mé mrtvé 
tělo, můj duch mu nikdy nepatřil a ne-
bude patřiti. Nikdy jsem od nich ničeho 
nežádal, nikdy se před nimi neponížil. 
Můj syn se nemusí za mne styděti. Dej 
Bůh, aby můj národ šťastně dožil se všech 
úspěchů. Sláva republice, sláva českému 
národu! Ať věčně žije a vzkvétá!“ 

Den před smrtí píše milované 
manželce: „Dnes večer budu odveden 
k provedení rozsudku. Ujišťuji Tě, že 
zůstanu hrdý a statečný muž, těším se 
i na smrt. Je to vysvobození z tohoto 
ponižujícího života.“ 

MUDr. Jan Vignati byl popraven 
26. srpna 1942. Zemřel ve stejný den 
a měsíc jako Přemysl Otakar II., král 
železný a zlatý (26. srpna 1278) i jako 
český král Jan Lucemburský (26. srpna 
1346), kde místem jeho smrti je bitevní 
pole u Crécy (Kresčaku).

Po odsouzení k trestu smrti, smě-
li kandidáti číst knihy nebo studovat. 
MUDr.Vignati se rozhodl pro studium 
japonštiny, ostatní jazyky angličtinu, 
francouzštinu, italštinu, němčinu, špa-
nělštinu, totiž ovládal.

V dalším dopise píše šifrou: „Chci, 
abyste i vy věděli, jak se nám zde vedlo 
a co jsme museli od těch bestií vytrpě-
ti, než nás povraždili. Jsou to netvoro-
vé, s nimiž není možná žádná forma 
lidského soužití. Tento názor se musí 
vštěpovat dětem již od kolébky, aby 
neupadly do omylu považovat Němce 
za lidi. To bych je počítal raději k hy-
enám. My s nimi nemůžeme již zúčto-
vati. Přenecháme pomstu Bohu a vám, 
až přijde doba.“

Od popravy hrdinného lékaře, 
humanisty a vlastence MUDr. Jana 
Vignatiho v srpnu uplyne 68 let. I po 
mnoha letech se díváme na hrdinství 
tohoto bojovníka s hlubokou úctou.

Podle podkladů z článku V. Matuly 
a Věry Fišmistrové ze Státního Okresní-
ho archivu Přerov sepsal Milan Kubíček

Pomník MUDr. Jana Vignatiho před chirurgic-
kým pavilonem Uherskohradišťské nemocnice.

Foto: Milan Kubíček 
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NOC S ANDERSENEM 2010 – Postřehy dětí, které se noci zúčastnily
Dne 26. března 2010 se uskutečnila 

v knihovně ve Starém Městě Noc s Ander-
senem. Bylo tu celkem 20 dětí. Celý večer 
s námi prožili staroměstští skauti. Bylo jich 
pět: Honza, Kuba, Trubec, Ještěr, Radim. 
Ze začátku jsme hráli seznamovací hry 
(byla to sranda). Další hry byly – sochy, 
elektrika, čištění zubů (největší sranda), 
pohádkové postavy, … 

Pak nás čekalo překvapení – ná-
vštěva u městské policie. Další milé 
překvapení byl výlet do Památníku 
Velké Moravy. Těsně před odcho-
dem do Památníku nám Honza vy-
právěl strašidelný příběh o „játrech”. 
V památníku jsme se dívali na dese-
timinutový dokument o Velkomo-
ravské říši. Pak jsme všichni pozo-
rovali kostry. Když jsme došli zpět 
do knihovny následovalo čištění 
zubů po slepu (sranda). Marťa mě 
při té hře špinila a dusila. Pak jsme 
si přečetli příběh s ponaučením. 
A teď přišlo to nejsmutnější. Roz-
loučení se skauty. Každý dostal od 
nich podpis. Pak se šlo spát. Všech-
no se mi moc, opravdu moc líbilo!!! 

Andrea Šatavová.

V pátek 26. března 2010 jsem spala 
v knihovně. Hráli jsme plno her, vyprávěli 
si příběhy např. Dej mi moje játra – BAF. 
To jsme se opravdu všichni lekli. Také jsme 
byli na policii a v Památníku Velké Mora-
vy.

Lucie Vopatová

Noc s Andersenem je ve významu tím, 
že se spí v knihovně. Nejdřív jsem si od-
ložila věci a přivítala se s kamarádkami. 
Celou nocí nás provázeli skauti a oni nám 
také připravili hry. První hra byla sezna-
movací. Bylo to super. Moc mě to bavi-
lo, ale bylo těžké si zapamatovat všechna 
jména. Pak nám paní knihovnice vyprá-
věly o Františku Hrubínovi. Také jsme 
vyplňovali kvíz. Potom nás čekalo pře-
kvapení jménem policie. Poté jsme zase 
hráli hry a ve 23:00 jsme šli do Památníku 
Velké Moravy. Potom jsme se rozloučili 
a šli spát.

Lucka Prostředníková

Jak jsem došla, bála jsem se, co nás čeká. 
Potom se objevil jakýsi kluk. Nevěděla jsem, 
kdo to je. Až potom jsme se začali seznamo-
vat. Byli to skauti. Bylo jich pět - Trubec, Ješ-
těr, Jakub, Honza a Radim. Začalo se sezna-
movacími hrami (byla to sranda). Pak jsme 
hráli plno jiných her např. sochy, elektrika, 
čištění zubů se zavřenýma očima, pohádko-
vé postavy. Po hrách jsme šli na městskou 

policii. Bylo to zajímavé. Mohli jsme se fotit 
se zbraněmi. Další krásné překvapení – Pa-
mátník Velké Moravy. Pozorovali jsme videa 
a staré kostry. Jedna měla jen tři zuby. Potom, 
když jsme se vrátili, jsme si vyslechli hororo-
vý příběh o játrech. Byla úplná tma. Pak jsme 
si chvíli odpočinuli a přečetli jsme si příběh 
o ptácích. Potom jsme si se zavázanýma oči-
ma čistili jeden druhému zuby. Andrea mě 
při tom píchla do krku. To byla legrace. Kluci 
ze skautu nám to pak předvedli také. Nejdřív 
nechtěli, ale pak jim paní knihovnice daly 
kartáčky a tak bylo plno srandy.

Potom jsme se rozloučili a šli spát. Ráno 
byla výborná snídaně. Byla to nejlepší Noc 
s Andersenem.

Martina Kromsiánová 

Na Noci s Andersenem se mi líbili skauti 
a skautské hry. Nejvíce hra elektrika a čištění 
zubů se zavázanýma očima. Taky se mi líbila 
povídka o játrech. Ale nejvíc se mi líbilo mu-
zeum. Líbily se mi hroby. 

Petra Balejová

V pátek 26. března 2010 jsme se sešli 
v knihovně, abychom strávili noc plnou 
dobrodružství, zábavy a pohádek. Milé 
překvapení pro nás bylo, že jsme moh-
li strávit noc plnou her se skauty. Hráli 
jsme spoustu her, ale ze všeho nejvíc se 
mi líbila hra elektrika a čištění zubů, která 
dopadla katastrofálně. Také jsme se byli 
podívat u městské policie nebo na noční 

prohlídku Památníku Velké Mora-
vy. Byla to bezva prožitá noc a na 
příští rok se už moc těším.

Kateřina Malinová

V knihovně se mi moc líbilo. 
Přišli za námi skauti, kteří nám 
zajistili zábavu. Ale trochu i strach. 
Hráli jsme seznamovací hry, elek-
triku, hru na pozorování, … Poté 
jsme navštívili policii, kde jsme si 
prohlédli jejich vybavení. Pak se 
zase hrálo a ve 23 hodin jsme šli 
do Památníku Velké Moravy. Bylo 
to tam pěkné. Před spaním jsme si 
ještě přečetli příběh o ptácích, pak 
se šlo spát.  Michal Štulír

V 18:30 hodin jsme se sešli 
v knihovně. Nejdřív jsme si vybalili věci, 
pak jsme hráli hry. Po malé přestávce 
jsme navštívili policii. Pak se až do 23 ho-
din hrály hry. Poté jsme se šli podívat do 
Památníku Velké Moravy. Asi ve 2 hodiny 
jsme šli spát.

Petra Vaňková

Letošní Noc s Andersenem jsem pro-
žila úžasně. Byli zde i skauti. Ve 20:00 
jsme se šli podívat na městskou policii. 
Ve 23:00 jsme šli do Památníku Velké 
Moravy. No prostě bylo to úžasné. Vše se 
mi líbilo.

Eliška Vaňková

Na Noci s Andersenem byly pěkné 
skautské hry, hlavně elektrika. Při této 
hře vedle mě seděl skaut Honza a vždyc-
ky, když jsme prohráli, sváděla jsem to na 
něho, že to posílá moc pomalu. Ale když 
jsme vyhráli, tak jsem říkala, že jsem byla 
já rychlá. Líbilo se mi čištění zubů a mu-
zeum a taky příběh Dej mi moje játra.

Ráno jsem byla ráda, že jsme dostali 
snídani. Na Noci s Andersenem se mi 
moc líbilo!!!!!!!!!

Eliška Gabrielová

P. S. Poděkování zaslouží nejvíce 
naše milé knihovnice paní Milada Ro-
kytová a Jana Trubačíková, které spo-
lečně se skauty, hlídkou městské policie 
a průvodci v Památníku Velké Moravy 
připravili našim dětem další nezapome-
nutelné zážitky.

Milan Kubíček

Letošní Noc s Andersenem prožilo v městské knihovně 20 chlapců a dívek. 
 Foto: Jana Trubačíková

Strážník Petr Hubáček se dětem příkladně věnoval na 
služebně městské policie.  Foto: Jana Trubačíková

Noc v knihovně byla nezapomenutelná.
 Foto: Milada Rokytová
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Kdy si konečně oholíte kníra? Nevíte, že již není 
moderní…. (Milena 53 let)
Madam, nemáte pravdu. Vždyť polibek bez kníru 
je jako biftek bez hořčice.
Nějak na mě padá trauma dnešní doby, nedaří 
se mi v osobním životě, mám problémy v za-
městnání. Nevíte o nějaké psychologické první 
pomoci? (Miroslav 46 let)
Podívejte, musíte se s životem rvát, čestně a upřím-
ně, abyste mohl být jednou rehabilitovaný.
Myslíte, že se po parlamentních volbách změní 
nálada ve společnosti? (žena středních let)
Změnilo by se toho hodně v případě, kdyby mladí 
mohli a staří uměli.
Hoďte do placu nějaký fór…. (Roman 34 let)
Kopnete-li do šaška, ozve se veselý cinkot rolniček.
Jsem v rozpacích koho v květnu volit. Jak to 
vidíte z vašeho úhlu pohledu? (Jana asi 40 let)
Právě v těchto dnech se vynořilo mnoho pavlačových 
řečníků, kteří nám vykládají o světlé budoucnosti. 
Na to je užije! Ale řádně platit alimenty, to ne!
A co říkáte na ty převlékače kabátů?

(Vlastimil asi 40 let)
Menší lumpové mění adresy, větší dresy. Znám 
jednoho, který se řídí heslem: Klídek, vždyť je u nás 
dost prostoru k dýchání i ke kotrmelcům. Bobtnají 
rychle, tito kotrmelčáci……
Myslíte si, že silná rozvodovost je způsobena 
skvrnami na slunci nebo vysokým stavem 
hladiny našich toků?

(dotaz po telefonu, žena mladšího věku)
Mohou za ni tři důvody. Lenost, nepořádnost 
a ufňukanost.
Čeho byste se chtěl ještě dožít?

(František 62 let)
Baťova věku, 99 let a 9 měsíců. Babičce Žofii se to
podařilo. Také Tizian se dožil 99 let.
Proč jste v mládí nastoupil k Českým drahám?

(Ivana 46 let)
Protože jsem chtěl zjistit, proč se koleje v dálce 
sbíhají.
Jsem ve finanční krizi. Můžete mi nějak
pomoci?

(Renata asi 25 let)
Samozřejmě! Můžu vám každý večer držet palce. 
Prý máte ve Starém Městě stezku, s různými 
zastaveními u historických památek a objektů?

(student Miloš 17 let)
Máme a brzy přibude i druhá. U dvaceti rádoby 
vznešených domů umístíme cedule: TENTO BA-
RÁK POSTAVILA LIDSKÁ HLOUPOST. 
Jak žít po padesátce? 

(nedávný jubilant)
Hlavně neházet flintu do žita, dovést soutěžit
s mladými a snažit se třeba i nad nimi zvítězit –  
alespoň psychicky a svým přístupem k životu!

Milan Kubíček

Aprílové počasí poslalo rychlovlak Pendolino  
do Starého Města

 V noci z prvního na druhého dubna 
ve východních Čechách hustě sněži-
lo a foukal silný vítr. Nápor vlhkého 
sněhu a prudkého vichru nevydrželo 
několik stromů v traťovém úseku Tře-
bovice v Čechách – Rudoltice v Če-
chách, které pak popadaly na trať. Ta 
se stala neprůjezdnou, a proto vlajkový 
produkt Českých drah SuperCity 501 
Pendolino byl odkloněn ze své původní 
trasy Praha – Olomouc - Ostrava přes 
Brno, Břeclav a Přerov. 
 Spoj SC 501, celkem solidně zaplně-
ný cestujícími, tak projížděl v pátek 
2. dubna 2010 v 9:17 hodin zcela mi-
mořádně přes nádraží Staré Město 
u Uherského Hradiště s téměř dvou-
hodinovým zpožděním. Tato provozní 
mimořádnost však nakonec neudělala 
žádnou radost skupince fotografů, kte-
ří si přišli zdokumentovat pendolino 
při průjezdu Starým Městem rychlostí 
140 km/hod. Na vlakovém nádraží totiž 
zastavují všechny vlaky kategorii Euro-

City a InterCity, až takové důležitosti na-
byla staroměstská stanice. Mnoho našich 
občanů o tom ani neví. Projíždí pouze 
R 406/407 „Chopin“ jedoucí v nočních 
hodinách v trase Vídeň - Varšava, který 
veze většinou lůžkové a lehátkové vozy. 
Proto vyfotografovat nejrychlejší vlaky 
v plné jízdě v naší stanici prakticky nelze. 
SC 501 však při průjezdu Starým Městem 
téměř zastavil, sen fandů železnice vyšel 
opět naprázdno. 

Milan Kubíček

Rychlovlak při průjezdu nejvýznamnější železniční sta-
nicí na Slovácku.  Foto: Milan Kubíček

Školní výlety vlakem do 
Prahy za 80 Kč

České dráhy přišly s novou nabíd-
kou nazvanou Děti do Prahy, která od 
7. března do 31. května 2010 umožňu-
je školám kdekoliv v České republice 
uspořádat školní výlet vlakem do hlav-
ního města za velmi výhodnou zpáteční 
jízdenku v ceně 80 korun na osobu.

Držitelé jízdenky mají v Praze navíc 
nárok na zvýhodněné vstupné do Mu-
zea hlavního města Prahy, Království 
železnic, Muzea hraček a na Jindřiš-
skou věž.

Jak se přihlásit? Stačí si vytisknout 
formulář PLÁN CESTY na stránkách 
www.cd.cz v sekci Volný čas, který vy-
plníte a opatříte razítkem školy.

Jízdenka platí do 2. vozové třídy 
v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli, 
v jiné dny, pokud jsou státem uznaným 
svátkem. Minimální počet cestujících je 
10, z čehož dva mohou být starší 15 let. 
Z každých dalších pěti osob může být 
jedna starší 15 let. Více informací v že-
lezničních stanicích a na www.cd.cz

MK

Zlatá réva
Za krásného jarního sobotního od-

poledne 20. března 2010 se skupinka 
malých Orlů vydala se svými rodiči 
a prarodiči do Kunovic. Zde se konala 
recitační soutěž. Ze Starého Města vy-
stoupily tyto děti: Petřík Jarotek, Ester-
ka Feldvabelová, Helenka Vojtková, Ni-
kolka Benedíková, Lucinka Nováková 
a Liduška Gieslová. Přítomní se zapo-
slouchali do přednášených básní, kte-
ré byly oceněny potleskem, diplomem 
a drobným dárkem. Mimo nás vystou-
pily děti z jednoty Uherské Hradiště, 
Uherský Brod, Polešovice, Moravský 
Písek a Kunovice.

Dagmar Zálešáková

Naše děti byly oceněny diplomem a drobným dárkem.
Foto: DZ 
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Futsalové družstvo dívek ze SOŠ a Gymnázia Staré Město 
jen krůček od republikového finále 

Dne 11. března 2010 se dívčí futsa-
lové družstvo SOŠ a Gymnázia Staré 
Město zúčastnilo ve sportovní hale 
MSH Vodova Brno finále divize Stře-
doškolské futsalové ligy a nekompro-
misně zvítězilo nad svými soupeřka-
mi.

Cesta za vítězstvím nebyla snadná. 
Družstvo se muselo probojovat do 
krajského finále, kde suverénně zvítě-
zilo nad Gymnáziem TGM Zlín a SZŠ 
Zlín, ale naopak remizovalo se SOŠ 
Otrokovice. Z tohoto kola úspěšně po-
stoupila naše škola do finále divize H.

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 nebylo bohu-
žel naše družstvo v plné kondici. Hod-
ně hráček bylo v rekonvalescenci po 
nemoci a naše jednička, Didi Bartovi-
čová, hrála s nedoléčeným zraněním. 
Přesto se holky do hry obuly vší silou 
a dokázaly postupně porazit všechny 
soupeřky, a to takto: 

SOŠO Zoubkova Brno : SOŠ Gym. 
Staré Město (0:8) 
Góly: Soukeníková 2, Bartovičová 2, 
Jačisková 2, Kovářová 1, Blažková 1.

SŠITSP Purkyňova Brno : SOŠ Gym. 
Staré Město (0:11)
Góly: Soukeníková 2, Kovářová 2, Šu-
lová 2, Bartovičová 1, Palová 1, Lucká 
1, Blažková 1, Jačisková 1.

SOŠ Gym. Staré Město : Gym. TGM 
Zlín (3:0)
Góly: Bartovičová, Lucká, Jačisková.

Naše futsalové družstvo tímto proká-
zalo, že umí bezkonkurenčně reprezen-
tovat svou školu a podílí se na propagaci 
futsalu mezi mládeží. Futsal je halová ob-
doba fotbalu. Vznikl v Brazílii původně 
jako sport fotbalových veteránů. Po fot-
balové kariéře se přemístili hráči z tráv-
níků do menších ploch, do hal. Název 
futsal vznikl ze španělských nebo portu-
galských slov FUTbol nebo FUTebol a ze 
španělského nebo francouzského výrazu 
pro sál – SALon nebo SALa. V češtině se 
tato hra často nazývá sálová kopaná nebo 
halový fotbal. 

Tato hra se stává v posledních letech 
oblíbenější i díky soutěžím, které pravi-
delně vyhlašuje Českomoravský fotbalo-
vý svaz a Ministerstvo školství a mládeže, 

kteří letos organizují již 10. ročník fut-
salové soutěže pro všechny střední ško-
ly v České republice – se „Středoškol-
skou futsalovou ligou“. Pod hlavičkou 
„Fotbal ano – drogy ne!“ nabídla SFL 
šanci desetitisícům chlapců a děvčat, 
registrovaných i neregistrovaných ve 
fotbalovém svazu. Středoškolská fut-
salová liga je jedna z nejmasovějších 
školních soutěží zařazená do programu 
Grassroots – Fotbal pro všechny.

Konferenční finále „Východ“ se ko-
nalo ve čtvrtek 8. 4. 2010 opět ve spor-
tovní hale MSH Vodova Brno. Našimi 
soupeřkami byla futsalová družstva 
gymnázií z Hradce Králové, Přerova 
a Telče. Držte nám palce!!!

Dagmar Šnajdarová

Kdy hraje FC Slovácko?

26. kolo neděle 25. dubna v 17 hod. 
Kladno – Slovácko

27. kolo sobota 1. května v 20 hod. 
Slovácko – Mladá Boleslav

28. kolo středa 5. května v 17:30 hod. 
Sparta Praha – Slovácko

29. kolo sobota 8. května v 17 hod. 
Slovácko – Příbram

30. kolo sobota 15. května v 17 hod. 
Plzeň - Slovácko
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První březnový týden jsme opět vy-
jeli s našimi žáky na lyžařský zájezd do 
rakouských hor ...

Po dvou předchozích letech, kdy 
bylo cílem našeho zájezdu lyžařské 
středisko SKI Amadé ve Schladmingu, 
jsme letos udělali změnu a vypravili se 
o něco jižněji. Namířili jsme si to do 
jednoho z nejmodernějších rakouských 
lyžařských středisek - SKI Arena Nass-
feld - Hermagor. Středisko poskytuje 
lyžování na perfektně upravených sjez-
dovkách všech obtížností v délce cca 
110 km, nejrychlejší kabinkovou do-
pravu v Rakousku (Millenium Express 
Vás vyveze za 17 minut z parkoviště 

Rakouské Alpy potřetí 
až na vrchol celého střediska) a nejdelší 
sjezdovku v Rakousku - 7,5 km dlouhou 
sjezdovku Carnia.

Na lyžování jsme museli sice trochu 
dojíždět, ale určitě to stálo za to. Ubyto-
vání a stravování v penziónu Edelwess 
v obci Kotschach - Mauthen bylo na per-
fektní úrovni. Součástí služeb penziónu 
byla i návštěva Aquaareny. Počasí nám 
letos přálo určitě více než v loňském roce. 
Z pěti dnů jsme čtyři „prolyžovali“ na-
plno a pouze jediný den jsme se museli 
poprat s nepřízní počasí a velmi hustou 
mlhou. Opálené obličeje naší výpravy to 
jen potvrzovaly ...

Mgr. Martin Motyčka

Nová čtvrť 1250, St.

TURISTICKÁ MAPA 
A GPS

Mladí geografové naší školy zazna-
menali opět skvělý úspěch! Propluli 
všemi nástrahami záludných otázek 
okresního kola Zeměpisné olympiády 
a přivezli dvě bronzové medaile!

Monika Švrčinová 6. A - 3. místo, 
Michal Staufčík 9. D - 3. místo a Mi-
lan Koželuha ze 7. D. - pěkné 7. místo. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Jarmila Králová

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Skvělý úspěch
Lukáš Tománek a Lenka Borowská do-
sáhli v okresním kole soutěže v infor-
matice výborného výsledku. Lukáš ob-
sadil 1. místo, Lenka se dělila o 2. – 3. 
místo. Blahopřejeme.
Soutěže se zúčastnilo 42 žáků z 15 škol.

ZŠ

Lukáš Tománek a Lenka Borovská skvěle reprezento-
vali školu v okresním kole soutěže v informatice.

Foto: ZŠ

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, novino-
vých stáncích a informacích ve vchodu do radnice.

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

Pokud máte raději klasickou formu novin a Staroměstské noviny jste nesehnali 
v prodejní síti, můžete si je přečíst nebo vypůjčit v Městské knihovně a informačním 
centru ve Starém Městě v ulici Za Radnicí, nebo také v knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradiště, kde jsou k dispozici ve zdejší čítárně. 

Děkujeme Vám za přízeň. Milan Kubíček
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Zahrádkáři se sešli na výroční schůzi

Starosta Josef Bazala promluvil na výroční schůzi zahrádkářů. Vedle vpravo 
sedí předseda organizace Jaroslav Hradil.  Foto: Milan Kubíček

Členové základní organizace zahrádkářů zaplnili zasedací sál v SKC – sokolov-
ně do posledního místa.  Foto: Milan Kubíček

V neděli 28. března 2010 se uskuteč-
nila v malém sále Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě výroční 
schůze místní organizace Českého za-
hrádkářského svazu ve Starém Městě. 
Zahrádkáři se sešli v téměř komplet-
ním počtu a je vidět, že patří mezi nej-
disciplinovanější členy zdejších spolků 
a organizací.

Místní organizace Českého zahrád-
kářského svazu vznikla v roce 1957 
a prvním předsedou byl Vincenc Ně-
mec. Současným předsedou zahrádká-
řů je pan Jaroslav Hradil, který přečetl 
zprávu o činnosti za rok 2009. V čele 
místní organizace stojí pětičlenný vý-
bor a zahrádkáři hospodaří v koloni-
ích Čerťák, Habeš a Morávka. V neděli 

31. května 2009 se zúčastnili svou expo-
zicí na Staroměstském dnu, bohužel ne-
přálo počasí, ale i přesto byla prezenta-
ce zahrádkářů hodnocena na přijatelné 
úrovni. Jaroslav Hradil byl zklamán, že 
zahrádkáři nebyli pozváni na výroční se-
tkání spolků a organizací ze Starého Měs-
ta, které se konalo v prosinci na radnici. 
Velmi dobře byla hodnocena jejich účast 
60 vzorků na výstavě ovoce a zeleniny 
v Redutě v Uherském Hradišti, stejnou 
výstavu si mohli prohlédnout také žáci zá-
kladní školy a další zájemci v prostorách 
školy č. p. 1000 na náměstí Hrdinů. V le-
tošním roce by chtěli uspořádat výstavu 
ovoce přímo v reprezentativních prosto-
rách radnice. Velmi dobře je také hodno-
cena spolupráce zahrádkářů se Základní 

školou ve Starém Městě, kde zkušení 
členové zahrádkářů předávají dětem 
své zkušenosti a učí je lásce k přírodě 
a zahrádkaření. Výroční schůze se zú-
častnil starosta Josef Bazala, který po-
děkoval všem přítomným za činnost 
a dobrou práci a přislíbil podporu pro 
jejich činnost i v příštím období.

Děkujeme všem zahrádkářům, pro 
které není práce na zahrádce jenom ko-
níčkem, ale také výrazem jejich dlou-
holeté lásky k přírodě a prostorem pro 
aktivní využití volného času. Je radost 
pohledět na některé zahrádky a za-
hradní domečky, které jsou v koloniích 
na katastru Starého Města a Kunovic.

Milan Kubíček

Květinka pro naše čtenářky

Všem našim milým a dlouholetým čte-
nářkám posíláme květ hyacintu, který 
vykvetl na zahrádce přesně na první jar-
ní den. Milovníci květin se do hyacintů 
přímo zamilovali. Mají krásné a bohaté 
květy, vydrží dlouho, celý pokoj prostou-
pí jejich vůně, pěstovat je zvládne každý. 
Dávno již neplatí, že hyacinty kvetou jen 
modře či fialově. Vyšlechtěny byly i kvě-
ty bílé (na snímku) smetanové, růžové, 
oranžové, červené nebo žluté.
Hyacinty pochází ze západní Asie, Turec-
ka, Sýrie, Libanonu. V Evropě se pěstova-
ly již v dobách antického Řecka a Říma. 
Jak Homér, tak Vergilius totiž ve svých 
spisech zmiňují jejich sladkou vůni. Ob-
líbila si je také Madame de Pompadour, 
milenka francouzského krále Ludvíka 
XV.

Text + foto: Milan Kubíček

Volná místa na 
zájezdech

Místní organizace Svazu tělesně po-
stižených a Základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
Staré Město upozorňují své členy, že 
jsou zatím volná místa na zájezd na již-
ní Moravu 25. května 2010 odjezd v 8 
hodin od školy a na zájezd na výstavu 
FLORA Olomouc 20. srpna 2010, od-
jezd v 7:30 hodin od školy.

Dále jsou ještě volná místa na rekon-
diční pobyt v hotelu ZUBŘÍČ v Rajno-
chovicích od 29. května do 5. června 
2010, určený pro kardiaky.

Zájemci se mohou přihlásit u svých 
důvěrníků nebo 12. května od 10 hodin 
do 12 hodin a od 14 do 16 hodin na 
radnici ve Starém Městě.

Výbor MO STP a ZO SPCCh Staré Město
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RYBÁŘŮM SE DAŘÍ NA VODĚ, O SCHŮZE NEMAJÍ ZÁJEM

Než jsem se vydal na výroční schůzi 
místní organizace Moravského rybář-
ského svazu ve Starém Městě, prohlédl 
jsem si jejich internetové stránky. Ke dni 
1. ledna 2009 měla organizace úctyhod-
ný počet 615 členů, z tohoto počtu bylo 
562 dospělých ve věku od 19 let, 24 mlá-
dežníků 16 – 18 let a 29 dětí ve věku do 
15 let. 

Místní organizace rybářů vznikla již 
5. dubna 1914, to je ještě za Rakousko-
-Uherska v době, kdy vládl stařičký 
mocnář císař František Josef I. Organi-
zace byla založena 30 občany Starého 
Města a programovou náplní práce bylo 
sdružovat občany k výkonu rybářského 
práva v rybářských revírech ve smyslu 
právních předpisů o rybářství. V sou-
časnosti se rybáři podílí na ochraně 
přírody a životního prostředí, rozvíjí 
a popularizují rybářský sport. Vycho-
vávají děti a mládež na úseku rybářství, 
ochrany přírody a životního prostředí. 
Rybáři mají své sídlo v areálu na Širů-
chu. Klubovna a hospodářská budova 
se nachází na malém poloostrůvku, 
obklopeném vodou jednoho z rybníků. 
Hospodaří na celkem asi 2,9 ha rybniční 
plochy. Největší je rybník Baraňák (1,7 
ha), následuje Širůch (0,6 ha), Havaj (0,5 
ha) a nejmenší je Antoníček (0,1 ha). 
Staroměstští rybáři se specializují pře-
devším na odchov kapra, amura a štiky 
k zarybnění vlastních revírů. 

Výroční schůzi rybářů řídil Pavel 
Laštovica. Zprávu o činnosti organiza-
ce přednesl předseda Jiří Horsák. Vel-
mi negativně hodnotil účast na výroční 
schůzi. Organizace, která má šest stovek 
členů, se sešla na výročním jednání jen 
ve velmi malém počtu. „V loňském roce 
přišlo na výroční schůzi 112 členů, na 

dnešní schůzi je přítomno pou-
ze 68 členů. Kam to spějeme? Je 
to výraz neúcty k členům výbo-
ru. Měla by být povinnost členů, 
účastnit se výročních schůzí. 
Jsme organizace, máme a do-
držujeme jasná pravidla a měla 
by tu být i povinnost účastnit se 
schůzí,“ postěžoval si předseda 
Jiří Horsák. Kladně hodnotil 
činnost kroužku mládeže, kte-
rý má 13 členů. „Velmi dobrého 
výsledku naši mladí dosáhli na 
závodech v Kunovicích, kde ob-
sadili všechna nejlepší místa. Kunovjanům 
tam vybrali všechno,“ pochlubil se předse-
da. Také letní rybářská soutěž „Staroměst-
ský čochtan“ vstoupila do povědomí veřej-
nosti. Konala se ve dnech 15. - 16. srpna 
2009 a zúčastnilo se 105 soutěžících.

Nejúspěšnější rybáři v roce 2009:
1.  Božek Koryčánek ulovil 139,9 kg ryb 

(kapr 55,7 kg, amur 24 kg, candát 1,6 kg, 
ostatní ryby 58,6 kg).

2. Josef Orlík - celkem 129 kg ryb
3. Karel Kopecký – celkem 123 kg ryb
Nejlepší žena:
Jarmila Nožičková – 41,5 kg ryb

V roce 2008 byl nejúspěšnější Milan 
Vávra, který ulovil 94,25 kg ryb. Sezona 
v roce 2009 tak byla pro mnoho staro-
městských rybářů velmi dobrá.

V diskuzi vystoupil starosta Josef Baza-
la. „V minulém roce jsem vám slíbil pomoc 
při získání dotace na rekonstrukci rybníku 
Širůch. Bohužel se nepodařilo získat fi-
nanční prostředky, které jsou přednostně 
přidělovány na mokřady a ne na chovné 
rybníky, “ sdělil starosta. Ve svém vystou-
pení první muž staroměstské radnice také 

Do divadelního sálu SKC – sokolovny si našlo cestu jen 68 členů místní organi-
zace.  Foto: Milan Kubíček

Předseda MO Moravského rybářského svazu pan Jiří Horsák při 
proslovu na výroční schůzi. Vlevo Pavel Laštovica, který schůzi 
řídil.  Foto: Milan Kubíček

poděkoval všem aktivním členům za 
práci v rybářské organizaci. 

Velmi naléhavá byla také výzva před-
sedy revizní komise MUDr. Aleše Hři-
ba: „Hledáme lidi, kteří se chtějí podílet 
na práci výboru.“ Věříme, že výzva pana 
doktora bude vyslyšena a přijdou i další 
pomocníci, kteří se pokusí znovu nastar-
tovat a oživit nejpočetnější organizaci ve 
Starém Městě.

Již 16. dubna začala rybářská sezona 
na povrchových vodách a 22. května 
2010 v době od 7 do 12 hodin se usku-
teční denní závody na Loukách v lovu 
ryb udicí. 

Redakční rada Staroměstských novin 
očekává lepší spolupráci členů výbo-
ru s naším měsíčníkem. Vždyť některé 
akce jsou veřejnosti utajeny, když termín 
jejich konání nikdo redakci neoznámí. 
Třeba loňský „Staroměstský čochtan“ byl 
velmi dobře utajen. Pak si netřeba stěžo-
vat na menší účast diváků, když lidé ne-
jsou informováni o pěkné akci v přírodě 
s posezením a ochutnávkou ryb. Také 
víme o mnoha jedinečných úlovcích, 
pěkné ryby také velmi rádi zveřejníme. 
 Milan Kubíček

Rybníček na Širůchu, který má plochu 0,6 ha, byl 23. března 2010 ještě bez 
vody.  Foto: Milan Kubíček
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Dne 6. dubna se intenzivně pracovalo v dolní části sídliště na Kopánkách. 
Foto: Milan Kubíček

V úterý 6. dubna 2010 jsem navštívil 
se starostou Josefem Bazalou několik 
lokalit ve Starém Městě, kde právě pro-
bíhají a nebo se dokončují investiční 
akce. Vrcholí práce na největší stavební 
investici na Kopánkách, těsně před do-
končením byla komunikace a chodník 
v Metodějově ulici, do konce května 
bude kompletně zhotovena komunika-
ce a cyklostezka na Trávníku, v těchto 
dnech se začalo s nátěrem fasády střed-
ní části budovy radnice, stavební práce 
velkého rozsahu začnou i na budově 
zdravotního střediska, v přípravě je 
i rekonstrukce severní strany náměstí 
Hrdinů. 

Milan Kubíček

Investiční akce – pracuje se po celém městě

V pátek 28. května od 14 do 22 
hodin a v sobotu 29. května 2010 od 
8 do 14 hodin se uskuteční volby do 
Parlamentu Poslanecké sněmovny 
České republiky. Přinášíme přehled 
stran a jejich vylosovaná čísla. Ve 
Zlínském kraji kandiduje 17 politic-
kých subjektů z celkového počtu 27 
zaregistrovaných.

Česká pirátská strana – 23
ČSSD – 9
 Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti – 24
KSČM – 6

Parlamentní volby 28. - 29. května 2010
Konzervativní strana – 5
KDU-ČSL – 17
Moravané – 12
Občané.cz – 1
ODS – 26
Stop – 14
 Strana práv občanů – Zemanovci 
– 13
Strana svobodných občanů - 25
Strana zelených – 20
 Suverenita – Blok Jany Bobošíko-
vé – 21
TOP 09 – 15
Věci veřejné – 4
Volte pravý blok - 18  

 
Ve Zlínském kraji nekandidují 

Česká strana národně socialistická 
– 19, Česká strana národně sociální 
– 8, Evropský střed – 16, Humanistic-
ká strana – 22, Strana Ježíš je Pán – 3,  
Strana Klíčové hnutí – 27, Koruna 
česká – 7, Liberálové.cz – 2, Republi-
kánská strana Československa – 11.

Další informace o květnových vol-
bách do Parlamentu ČR přineseme 
v příštích Staroměstských novinách.

Milan Kubíček 

Restaurace Victoria v novém
Restaurace Victoria změnila provozovatele a zahajuje služ-

bu veřejnosti v novém personálním složení. Novým nájem-
cem restauračního zařízení na Širůchu v Městské sportovní 
hale je pan Václav Hrabec.

Provoz zahájen 19. dubna 2010. 
Otevřeno: 
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 11-22 hod., 
Pátek, sobota: 11-23 hod., 
Neděle: 11-21 hod.

Nabídka: polední menu, minutková jídla, saláty, zmrzli-
nové poháry po celý den.

Pořádají: Rodinné oslavy, svatby, školení, gastronomické akce.
Těší se na vaši návštěvu.

Telefon: 606 786 895  
RR

Pošta bude poskytovat služby na radnici

„Rada města schválila podmínky pronájmu a pověřila sta-
rostu schválením smlouvy o pronájmu části kancelářských 
prostor v budově radnice České poště. Naší snahou je, aby 
pošta v budově radnice zahájila provoz již 1. září 2010,“ řekl 
starosta Josef Bazala. 

„Příjemnou zprávou pro občany je skutečnost, že Česká 
pošta ve Starém Městě zůstává, méně příjemnou zprávou asi 
bude, že se zruší druhá pobočka České pošty v bytovém domě 
v Luční čtvrti. Hlavním důvodem přesunu pošty na radnici je 
změna majitele objektu, ve kterém dosud pošta sídlí,“ sdělil 
první muž radnice. 

Pošta již na radnici v minulosti sídlila, také zde byl obecní 
hostinec a promítalo tu kino Jas. O dalším harmonogramu 
přesunu poštovních služeb do nových prostor budeme naše 
čtenáře informovat.

Milan Kubíček
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POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN A DVEŘÍ

 Zavádíme novou službu POZÁRUČNÍ SERVIS všech typů 
plastových oken a dveří! Firma, která Vám dodala plastová 
okna a dveře již neexistuje, nekomunikuje nebo je pro ně 
servis případně oprava vašich oken a dveří problém? Pro 
nás to není problém! Zavolejte nám dříve, než se Vám okna 
a dveře poškodí!

Tel: 774 596 354.

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři

V květnu je potřeba podle tradiční čínské medicíny posilovat srdce, 
které během 45 vteřin rozežene krev do celého systému cév. Vliv na 
vznik srdečních onemocnění: vysoký krevní tlak, vysoká hladina cho-
lesterolu, kouření a dědičná dispozice.
Dne 1., 2. května – ve znamení Střelce. Vysévejte na záhon fazole 
a hrách.
Dne 3., 4. května – ve znamení Kozoroha. Vysévejte na záhon pozdní 
mrkev a červenou řepu.
Dne  5., 6., 7. května – ve znamení Vodnáře.
Dne 8., 9. května – ve znamení Ryb. Příhodná doba pro odstraňování 
bradavic a plísní na nohou.
Dne 10., 11., 12. května – ve znamení Berana. Pozor na hrozbu ran-
ních mrazíků.
Dne 13., 14. května – ve znamení Býka.
Dne 15., 16. května – ve znamení Blíženců.
Vysazujte hlízy mečíků. Zakořeňujte zelené větévky okrasných dřevin 
(zlatý déšť, jasmín aj.) Odstřihněte odkvetlé výhony růží – nenechá-
vejte vyvíjet šípky.
Dne 17.,18. května – ve znamení Raka. Vysévejte ledový salát, pod-
zimní koštáloviny, růžičkovou kapustu.
Dne 19., 20. května – ve znamení Lva. Podkládejte plody jahod – za-
bráníte hnilobě.
Dne 21., 22., 23. května – ve znamení Panny. Vysévejte červenou 
řepu, cukrovou kukuřici a pórek na přezimování.
Dne 24., 25. května – ve znamení Vah. Vysazujte vodní rostliny.
Dne 26., 27. května – ve znamení Štíra. Vysévejte čínské zelí a salá-
tovou řepu.
Dne 28., 29. května – ve znamení Střelce. Dne 28. května úplněk  
v 1:07 hod. Držíme půst.
Dne 30., 31. května – ve znamení Kozoroha. Vhodný čas na čištění 
pleti. M. J.

V roce 2009 přiletěl první čáp v pátek 3. dubna v 14:45 
hod., druhý pak ve čtvrtek 9. dubna. Jak tomu bylo le-
tos? Prvního čápa zaregistroval Robert Januška 24. břez-
na na poli mezi Zlechovem a Starým Městem. Dne 26. 
března kolem 15 hodin přeletěl čáp kolem čerpací sta-
nice v Huštěnovské ulici. Na komín do Klukovy uli-
ce přiletěl první čáp 26. března v 16:15 hodin (jed-
ná se většinou o samečka), „paní čápová“ pak přiletěla  
2. dubna 2010 v 16:30 hod., napsala nám stálá pozorovatel-
ka Tereza Zambalová.

V dubnu až květnu snáší samička 2 – 7 vajec, na kterých 
sedí oba rodiče 33 až 34 dní. Nejčastěji z hnízda vyletují po 
dvou měsících 2 až 3 mláďata.

Milan Kubíček

Čápi už jsou tady

Opět po dlouhé zimě k nám přiletěla čapí dvojice. Foto: Milan Kubíček

Noc s Mojslavem 
v Památníku Velké Moravy

Zajímavá akce Noc s Mojslavem se uskuteční v Památníku Vel-
ké Moravy v pátek 23. dubna 2010. Otevřeno bude až do 24 
hodin, prohlídky s průvodcem se uskuteční v 21 a 23 hodin.
Vstupné: dospělí 50, - Kč, studenti, důchodci 30 Kč,- rodinné 
vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí) 80 Kč, rodinné pasy 50 Kč.

MK

Oslava Dne země v Kovosteelu
Občanské sdružení Rosnička připravuje na sobotu 24. dub-

na 2010 od 13 hodin oslavu Dne země v areálu Kovosteelu 
u Majáku ve Starém Městě, Brněnské ulici.

Bohatý ekologický, sportovní a kulturní program, vyjížď-
ky vláčkem Steelinka. V programu vystoupí například coun-
try Štrůdl, cimbálovka Harafica, folklorní soubory Dolinečka  
a slovenský Uhrovčan, rocková skupina Šroti a další.

Vstupné je jako obvykle na této akci: PET lahev, kus šrotu 
nebo vysloužilý elektrospotřebič. Přijďte určitě, nejraději pěš-
ky nebo na kole. MK

Pořádek musí být!
 Napsal nám čtenář, který upozornil na špatný přístup někte-
rých občanů z Komenského ulice a okolí, kteří dělají nepořádek 
u kontejnerů. „Velmi mě pálí, někdy až štve, jak někteří lidé na-
kládají s bioodpadem. Problém je v tom, že někteří lidé vůbec 
nechápou, jak správně třídit odpad a nedbají na pořádek kolem 
kontejnerů. Jsou mezi námi lidé, kteří jsou schopni hyzdit životní 
prostředí nás všech 
úplně neskuteč-
ným způsobem,“ 
postěžoval si občan 
zde bydlící. Po jeho 
upomnění si hříš-
níci dali říct a ne-
pořádek uklidili. 
Proč to nemůže být 
samozřejmostí? 

MK
Pořádek u kontejnerů by měl být zásadou každého 
slušného člověka.  Foto: SR
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PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ŽEN V ORLOVNĚ
Orlovna ve Starém Městě (bývalé kino 
Sputnik) po nejrůznějších stavebních 
úpravách a doplnění cvičebního nářadí 
přímo vybízí ke sportovním aktivitám. 
Proto se zde již sedmým rokem každé 
úterý schází skupinka 15 – 20 žen a dí-
vek k pravidelnému cvičení. Cvičíme 
nejenom na velkých míčích a s malými 
míči (overbally - měkké míče o průmě-
ru 26cm), ale využíváme i prvků a krát-

kých choreografií tanečního aerobiku
a orientálního tance, které zlepšují fyzic-
kou kondici cvičenek. Další složkou cvi-
čení jsou zdravotní, relaxační, posilovací, 
rovnovážné a srovnávací cviky, které mají 
příznivý vliv na formování postavy a ta-
ky zdravotní stav. Pokud si chcete s námi 
zacvičit, přijďte mezi nás. Cvičíme každé 
úterý od 18:30 hodin. Těšíme se na Vás.

Dagmar Šnajdarová

Cvičení žen s velkými míči.  Foto: Dagmar Šnajdarová

POJEĎTE NA VÝLET 
DO KROMĚŘÍŽE

Státní Arcibiskupský zámek a zahra-
dy v Kroměříži zavádí letos dvě nové 
„vstupenky“, které sloučí několik tras 
do jedné za zvýhodněnou cenu: Trasu 
za uměním a trasu UNESCO. Zůstává 
Rezidenční trasa, která spojuje histo-
rické sály a obrazovou galerii světových 
mistrů. V trase za uměním bude novin-
kou možnost navštívit Galerii Orlovna, 
která sídlí v sousedství Biskupské min-
covny a nabízí sérii výstav současného 
umění. Oproti loňsku bude velmi vý-
hodná možnost pro rodiny. Na všech 
sloučených trasách nabízíme rodinné 
vstupné. Pro občany Kroměříže, kaste-
lán Ing. Krčma připomněl možnost za-
koupit si permanentní celoroční vstu-
penku do Květné zahrady za 150 Kč. 
Zvláštní nabídku chystáme také pro 
školy, kterým nabídneme edici perma-
nentek pro skupiny dětí a mládeže.

Dagmar Šnajdarová

Panenky našich babiček.  Foto: Jan Woloszczuk Která se vám líbí?  Foto: Jan Woloszczuk

Výstava hraček na zámku v Buchlovicích
Na zámku v Buchlovicích byla dne 2. dubna 2010 slav-

nostní vernisáží otevřena výstava (NE)ZAPOMENUTEL-
NÝ SVĚT KRÁSNÝCH HRAČEK. Téměř tři stovky pane-
nek, kočárků, plyšáků, koníků, pokojíčků pro panenky či 
staré stolní hry zaplavily komnaty zámku v Buchlovicích. 
Hračky zapůjčily přední české sběratelky paní Alena Slád-
ková a paní Jaroslava Zborníková. Výstava na zámku potr-
vá až do 30. června 2010. 

Některá žena má mnoho botiček, některá víc kabelek, jiná 
kuchařky či knihy o zahradničení, další sbírá diety, pokojové 
kytky, fotografie s podpisy, bonsaje…lišíme se jen v komoditě
a „hloubce ponoru“. To jsou slova paní Aleny Sládkové, kte-
rou sběratelství chytlo za srdce. 

Exponáty jsou nainstalovány na prohlídkové trase a pří-
jemným způsobem oživují zámecký interiér. Je to zcela mi-
mořádná příležitost zblízka si prohlédnout s čím si hrávaly 
děti od 40. let 19. století až do roku 1940 řekla kastelánka 
zámku, paní Ivana Syslová.

Kontakty a informace:
www.zamek-buchlovice.cz, www.panenka.eu
Bc. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR NPÚ Kroměříž,  
573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz, 
www.npu.cz

SE STAROMĚSTSKÝMI NOVINAMI
JE ŽIVOT VESELEJŠÍ
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Zakladatelem obrazové sbírky byl olo-
moucký biskup Karel II. Lichtenstein 
– Castelcorn. Kroměřížská galerie 
vlastní obrazy, jejichž vznik se datuje 
od pozdní gotiky až po baroko. V ob-
dobí gotiky byly obrazy malovány na 
dřevo. Nejčastější byly oltářní obra-
zy ze života svatých a krajiny a zátiší 
s biblickými motivy. Ten, kdo si obraz 
v té době u malíře objednal (tzv. doná-
tor), byl obvykle namalován jako jedna 
z postav obrazu. 
Období renesance je charakteristické 
svou inspirací antikou, ale dál pokra-
čují i náboženské motivy a přibývají 
nové žánry – krajina, zátiší, alegorie 
a scény z každodenního života. Rene-
sanci vládnou němečtí a italští malíři 
(např. Tiziano Vecellio, Hans Suess von 
Kulmbach, Hans von Aachen). Obra-
zy jsou malovány na dřevě i na plátně. 
Uplatňují se nové techniky malby, např. 
šerosvit (výtvarná metoda použití kon-
trastů mezi světlem a tmou, hlavní me-
todou šerosvitu je modelování světlem, 
třetí rozměr je pak evokován světly 
a stíny). 
Pro baroko je typická vystupňovaná 
kompozice se snahou docílit co nejvyš-
ší emocionality pomocí tzv. klamu oka, 
ten je typický např. pro Samuela van 
Hoogstraetena.

PŘIJÍMAČKY
 „NANEČISTO“ 

NA SOŠ
A GYMNÁZIU
STARÉ MĚSTO

Více než 200 uchazečů o studium si 
přišlo ve středu 31. března 2010 na 
Střední odbornou školu a Gymnázi-
um Staré Město vyzkoušet přijímačky 
„nanečisto“. Cíl přijímacích zkoušek 
byl zřejmý – umožnit uchazečům, aby 
si vyzkoušeli typy úloh a prošli si at-
mosférou zkoušek v konkrétní střední 
škole, na níž se hlásí. 
Oproti ostré verzi přijímacích zkoušek 
byla žákům předložena zkrácená vari-
anta testů. Zahájení testů předcházela 
instruktáž  pro uchazeče o studium 
týkající se způsobu vyplňování testů 
a pravidel povoleného chování. 
Uchazeči zaznamenávali odpovědi 
přímo do záznamového archu. Testy 
byly vyhodnoceny stejným způsobem 
jako v ostré verzi.
 Přijímací zkoušky „nanečisto“ jsou 
osvědčeným pomocníkem mnoha žá-
kům, kterým nervozita brání uplatnit 
u zkoušek vše, co umí. Tuto zkoušku 
„nanečisto“ využívají tisíce uchazečů 
o studium na střední škole. Absolvu-
jí zkoušku, která probíhá v prostředí 
a za stejných podmínek jako „ostrá“ 
přijímací zkouška, čímž získají jasnou 
představu o průběhu a podmínkách 
této zkoušky.
Pořádáním přijímacích zkoušek „na-
nečisto“ jsme připravili pro uchazeče 
o studium na naší škole ideální pod-
mínky k tomu, aby pak „ostré“ přijí-
mací zkoušky zvládli bez nervozity 
a stresu a stali se úspěšnými žáky naší 
školy. Budeme všem držet palce.

Dagmar Šnajdarová

Studenti se zájmem poslouchají přednášku o kroměřížské galerii.                                                       Foto: DŠ

Zkoušku „nanečisto“ využívají tisíce uchazečů o studium na střední škole.       Foto: Mgr.Martin Zábranský

STUDENTY ZAJÍMAL HLAVNĚ TIZIAN

Nejvíce se studenti zajímali o jeden z nej-
vzácnějších a nejdražších obrazů u nás, 
a snad i ve světě – renesanční Tizianův 
obraz Apollon a Marsyas. Byli zvědaví, 
jaká je cena tak vzácného obrazu, zda 
je dobře zabezpečen proti krádeži, jestli 
bude v následující sezónu někam zapůj-
čen nebo zda si ho mohou prohlédnout 
v kroměřížské galerii. Pan Cyril Měsíc 
pohotově odpovídal na všechny otázky 
studentů o možnostech a cenách restau-
rování obrazů, o důvodech zpochybnění 
autorství obrazů apod.
Přednáška o kroměřížské galerii byla 
velmi zajímavým zpestřením vyučování 
a možná v některém ze studentů vzbudila 
zájem o malířské umění. 

Dagmar Šnajdarová

Dne 30. března 2010 na Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Měs-
tě proběhla přednáška o kroměřížské galerii. Studenti se dozvěděli o historii 
vzniku sbírky vzácných obrazů, o nejrůznějších malířských technikách, o způ-
sobech a důvodech vzniku obrazů.  
O obrazové galerii kroměřížského zámku přednášel Bc. Cyril Měsíc, správce 
sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, které je pobočkou Muzea umění Olo-
mouc. 
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ŠACHOVÉ SOUTĚŽE SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU

1. LIGA
Po předchozích neúspěšných zápa-

sech stál pro „A“ mužstvo v neděli 21. 
března v 10. kole nelehký úkol a si-

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Zlín B 7 1 2 22 53,5 40

2. ŠK Staré Město B 7 1 2 22 49,0 29

3. ŠK HPM Hustopeče 7 1 2 22 48,0 34

4. ŠK Lok. Brno C 7 0 3 21 46,0 30

5. ŠK Staré Město C 6 0 4 18 43,0 26

6. MKS Holešov 5 1 4 16 40,5 24

7. SK Prostějov 4 1 5 13 40,5 22

8. SPgŠ+G Znojmo 3 4 3 13 37,5 17

9. ŠK 64 Brno 3 1 6 10 34,5 16

10. Slavia Kroměříž B 3 0 7 9 33,5 19

11. Orel Ořechov 1 2 7 5 27,5 13

12. ŠK Lok. Brno A 1 0 9 3 26,5 12

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Boršice A 8 2 0 26 54,0 42

2. TJ Sokol Postoupky 8 1 1 25 55,5 42

3. ŠK Zlin C 7 1 2 22 48,0 38

4. ŠK Zlin D 5 1 4 16 44,5 31

5. CHESSMONT Rožnov 5 1 4 16 41,5 24

6. MKS Holešov B 5 1 4 16 39,5 28

7. ŠO Slavia-Fatra Napajed- 4 2 4 14 43,5 31

8. ŠK Staré Město E 4 1 5 13 35,0 25

9. ŠK Staré Město D 4 0 6 12 36,0 24

10. TJ Sokol Franc. Lhota 2 0 8 6 26,0 12

11. ŠK Boršice B 1 2 7 5 29,0 17

12. TJ Gumárny Zubři 1 0 9 3 27,5 11

ce minimálně remizovat v domácím 
prostředí s hostujícím mužstvem SK 
Slávia Orlová. Naše mužstvo bojovalo 
statečně o každý bodík, avšak nervo-
zita s blížícím se koncem zápasu vy-
konala své a utkání nakonec skončilo 
nejtěsnější porážkou 3,5-4,5. Vyhrál 
Jarek Buráň, remízu přidali Honza Sos-
na, Honza Hudeček, Fera Vrána, Petr 
Kapusta a Pavel Dvouletý. Vzhledem 
k dalším výsledkům v tomto kole musí 
„A“ mužstvo v posledním kole zvítězit 
s mužstvem Kroměříže a zároveň dou-
fat v neúspěch svých konkurentů v boji 
o sestup, neboť z 1. ligy sestupují po-
slední tři mužstva.

 Tabulka 1. ligy

 Tabulka 2. ligy

2. LIGA
Povinné 3 body za vítězství 4,5-3,5 

v Kroměříži získalo „B“ mužstvo v neděli 
28. března v předposledním kole 2. ligy. 
Tímto vítězstvím může ještě alespoň teo-

reticky doufat ve vítězství v soutěži, což 
by značně pomohlo kolegům z našeho 
prvního mužstva. Vyhrál Pavel Zpěvák 
a Radovan Studený, remízu přidali Petr 
Bažant sr., Fera Vrána, Antonín Vavruš-
ka, Michal Staufčík a Milan Rachůnek.

„C“ mužstvu se nepodařilo zopako-
vat výkony z předešlých zápasů, a tak 
v domácím prostředí nakonec podlehlo 
mužstvu SPgŠ Znojmo 3,5-4,5. Vyhrál 
Pavel Dvouletý, remízu přidali Jakub 
Uřičář, Jarek Buráň, Petr Blaha, Jožka 
Knotek a Honza Šmíd sr. V posledním 
kole zajíždí „C“mužstvo do Zlína, kde 
se utká s vedoucím celkem a velkým fa-
voritem na postup do l. ligy.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Šachová mizérie pokračuje u „D“ 

mužstva, které sehrálo 21. března svůj 

předposlední zápas na domácí půdě, 
kde se utkalo s mužstvem Postoupek. 
Hostující mužstvo bylo před tímto zá-
pasem velkým favoritem a případným 
vítězstvím by si již zajistilo postup do 
2. ligy. Hostující hráči splnili úlohu 
favorita, a tak „D“ mužstvo podlehlo 
celkově 2-6. Vyhrál Rosťa Pukl, remízu 
přidali Tonda Vávra a František Číhal. 

Další nečekané vítězství, tentokráte 
v poměru 4,5-3,5 si připsalo „E“ muž-
stvo za vítězství v Holešově, kde se 
utkalo s domácím záložním mužstvem. 
Vyhrál Marek Staňa, Lukáš Fusek a Jir-
ka Marek, remízu přidali Roman Omel-
ka, Jožka Knotek a Vojta Dobeš.  

Milan Rachůnek

Tabulka krajského přeboru

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Tatran Litovel A 9 1 0 28 53,0 39
2. Jakl Karvina 8 0 2 24 48,5 28
3. TJ Mittal Ostrava 6 1 3 19 43,5 22
4. TŽ Třinec B 5 0 5 15 42,5 25
5. SK Slavia Orlová 5 0 5 15 37,0 16
6. Tatran Litovel B 4 2 4 14 40,5 22
7. ŠK Slavoj Poruba 4 1 5 13 41,5 23
8. ŠK Geofin Ostrava 3 2 5 11 35,5 17
9. ŠK Gordic Jihlava 3 2 5 11 34,0 20

10. ŠK Staré Město 3 1 6 10 36,0 18
11. ŠK Vysoké Mýto 2 1 7 7 33,5 16
12. Slavia Kroměříž 1 3 6 6 34,5 18
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 Tabulka 2. ligy

Starosta Josef Bazala předal Františku Ryškovi pamětní list a finanční dar jako
ocenění za jeho dlouholetou a obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů 
Staré Město.  Text: MK, foto: Vladimír Kučera

Dramatické okamžiky na okruhu.
Foto: Vladimír Kučera

dnech 8. - 9. května 2010 již VIII. roč-
ník Slováckého okruhu, mezinárodní 
závod historických motocyklů „O cenu 
Bohumila Kováře“, který je zařazen do 
šestidílného seriálu mistrovství České 
republiky a je úvodním závodem o mis-
trovské body třídy Klasik.

V sobotu 8. května 2010 od 10:30 do 
18 hodin jsou na programu povinné 
tréninky všech závodních kategorií.

Závodníci na startu 10. května 2009. 
Foto: Vladimír Kučera

V početné startovní listině se společně 
s kompletní domácí elitou objeví jezdci 
z Rakouska, Slovenska, Německa, Slovinska. 
Doprovodným programem bude vystoupe-
ní mažoretek a výstava historických vozidel 
a motocyklů. 

Přijměte pozvání Motosport klubu na le-
tošní motocyklové závody a přijďte povzbu-
dit domácí jezdce.

 Závod historických motocyklů

Motosport klub Uherské Hradiště 
ve spolupráci s městem Staré Město 
pořádá na okruhu ve Starém Městě ve 

OSMÝ ROČNÍK SLOVÁCKÉHO OKRUHU OSMÝ ROČNÍK SLOVÁCKÉHO OKRUHU 

Vedoucí odboru hospodářsko – správního a matrikářka městského úřadu Ka-
mila Tomečková poděkovala Františku Ryškovi krásnou kyticí květů. K této 
události se ještě vrátíme v příštím čísle novin. Text MK, foto: Vladimír Kučera

Program v neděli 9. května 2010

Třída Start Počet kol Délka km 
Klasik do 175 ccm 9:35 hod. 8 33,6
Klasik do 250 ccm  10:15 hod. 8 33,6
Klasik do 350 ccm  10:55 hod. 8 33,6
Klasik do 500 ccm
+ do 750 ccm  11:35 hod. 8 33,6

Vyhlášení výsledků všech tříd Klasik, zahájení odpoledních 
závodů a doprovodný program od 12 do 13 hodin.

Sidecary 13:10 hod.    8 33,6
Pohár do 250 ccm 13:55 hod. 10 42
Pohár do 125 ccm 14:45 hod.   10   42
Supermono   15:35 hod.   10   42

Dopravní omezení

V souvislosti s konáním motocyklových 
závodů ve Starém Městě budou ve dnech 
sobota 8. května od 9 do 21 hodin a neděle 
9. května 2010 od 8 do 21 hodin uzavřeny 
ulice Velehradská, Huštěnovská a obchvat 
Starého Města I/55. Objížďka bude vedena 
trasou Uherské Hradiště  - Bílovice – To-
polná – Napajedla a opačně. Děkujeme za 
pochopení tohoto dopravního omezení.

Podrobnější informace naleznete na 
www.motosportklub.cz, tel.: 777 880 069, 
fax: 572 525 105, e-mail: autoklub@brezo-
lupy.cz

Milan Kubíček

Velitel hasičů František Ryška oceněn za dlouholetou práci
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
27. května. Uzávěrka je 17. května 2010. 

Fotbalové derby Staré Město – Huštěnovice  2:0

ANEKDOTA NA
POSLEDNÍ STRANU

O přestávce fotbalového utkání na Rybníčku se 
sejdou tři novomanželky a povídají si o svých 
mužích.
 První říká: „Všichni to tady viděli v prvním polo-
čase, ten můj je v útoku tak rychlý, že ho nikdo 
nedohoní a skoro vždycky dá gól.“
 „To nic není,“ říká druhá. „To ten můj hraje je-
nom vesnickou ligu, ale když vystřelí na branku 
a gólman to chytí, tak se i s míčem svalí do bran-
ky…“
 Třetí z nich trumfuje: „Robky, řeknu vám, že když 
vypálí můj Gusta, tak se svalí celá jedenáctka 
i s rozhodčím…“
 „Neříkej a za koho hraje? Někde v cizině?“, ptají 
se obě zvědavě.
„Za nikoho, on pálí doma slivovicu…“

PI

Po dlouhé zimě opět začaly fotbalové 
soutěže. Domácí TJ Jiskra Staré Město 
hostila v neděli 4. dubna 2010 na svém 
hřišti na Rybníčku sousedy z Huštěno-
vic. V první části utkání měly více ze 
hry Huštěnovice, bohudík však jejich 
fotbalisté ukázali ze svého umění jen 
mizernou mušku a nechuť dostat míč 
za Adamíkova záda. Poločas skončil 
bezbrankovou remízou.

Hrstka asi 80 diváků fandila i ve 
druhém poločasu, ale borci Jiskry stá-

le nedokázali poslat míč do Stříteského 
svatyně. Byly to Huštěnovice, které stále 
oplývaly aktivitou na půli Starého Měs-
ta, branku však neuměly vstřelit. Teprve 
v závěru utkání se štěstěna obrátila na 
domácí, kteří góly T. Müllera v 78. mi-
nutě a Svobody z 90. minuty vyhráli 2:0 
a v tabulce se posunuli na sedmé místo. 
Opět se potvrdilo známé rčení: Nedáš 
– dostaneš. Nejlepším hráčem Jiskry byl 
vyhlášen Igor Ševčík.

Milan Kubíček

Také fotbalisté z Huštěnovic se osmělili a ohrozili brankáře Jiskry Tomáše Adamíka.  Foto: Milan Kubíček

Závar před huštěnovickou brankou v 8. minutě utkání. Gólman Stříteský si s nebezpečnou situací poradil.
Foto: Milan Kubíček

Rozpis zápasů 
jaro 2010

25. dubna v 16 hodin
Košíky – Staré Město

30. dubna v 17 hodin 
Bílovice – Staré Město 

2. května v 16:30 hodin 
Staré Město – Horní Němčí

9. května v 16:30 hodin 
Mařatice – Staré Město

16. května v 16:30 hodin 
Staré Město – Vlčnov

23. května v 16:30 hodin 
Popovice – Staré Město 

30. května v 16:30 hodin 
Staré Město – Buchlovice


