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Slavnostní přijetí šedesátníků na radnici

Krátce po 14 hodině pak jubilanti při-
šli na radnici, kde byli očekáváni mís-
tostarostou Radoslavem Malinou, který 
také zajistil malé občerstvení. O dobrou 
pohodu se postarala cimbálová muzika 
Bálešáci.

součástí městské fotokroniky a  reportáž 
ze setkání je k vidění na internetových 
stránkách www.staremesto.uh.cz   

Milan Kubíček   

Muži a ženy ročníku 1950 ve velkém sále na radnici. 
Foto: Milan Kubíček

K jubilantům promluvil starosta Josef Baza-
la, k dobré pohodě zahrála cimbálová muzi-
ka Bálešáci.                                      Foto: MK

Slavnostní přijetí šedesátníků na radnici
V sobotu 29. května 2010 se uskutečnilo setkání ročníku 1950. Bývalí 

spolužáci ze Základní školy Staré Město si dali sraz ve 12:30 hod. před 
kostelem sv. Michaela, ve 13 hodin byla mše svatá a po bohoslužbě spo-
lečně položili kytičky u hrobů zesnulým spolužáků.

Na snímku zleva Mgr. Miroslava Rohelová, 
Karel Tomeček a Václav Běšinský

Foto: MK

K mužům a ženám ročníku 1950 pro-
mluvil starosta Josef Bazala, který všem 
přítomným poděkoval za zájem o přijetí 
na radnici.  „Chci vyzdvihnout Vaši sou-
držnost i nepřehlédnutelnou skutečnost, 
že se všichni stále hrdě hlásíte k městu, kde 
jste se narodili a získali základní vzdělání,“ 
řekl starosta Josef Bazala. 

„Ve Starém Městě již nebydlím, ale jsem 
patriotem a mám radost, jak to tu pěkně 
vypadá. Již nevynechám žádné naše setká-
ní,“ sdělil Václav Běšínský.

Za přijetí na radnici pak poděkovala 
jménem všech jubilantů paní Hana Ko-
houtová (roz. Kafková), následoval přípi-
tek velmi dobrým šampaňským.

Potom se všichni odebrali k budově zá-
kladní školy na náměstí Hrdinů, kde jsme 
pořídili společné fotografie, které jsou již 
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Setkání spolužáků z devátých tříd po 45 letech

Bývalá třída 9. A na se-
tkání po 45 letech. 

Foto: Milan Kubíček

Muži a ženy z bývalé 
třídy 9. C se sešli v nej-
větším počtu. 
     Foto: Milan Kubíček

Třída 9. B u školy na 
náměstí Hrdinů, kde 
všichni získali základní 
vzdělání. 

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

I. schválila
1.1 pronájem nebytových prostor 
o výměře 84 m2 v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ZUŠ Uh. Hra-
diště, pobočka Staré Město – výtvarný 
obor, na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 
30. 6. 2011, s možností dalšího pro-
dloužení a nájemné ve výši 1 Kč za ce-
lou dobu pronájmu, za účelem provo-
zování činnosti ZUŠ – výtvarný obor.
 Spotřeba energií bude hrazena ná-
sledovně: spotřeba plynu ve výši 6 % 
z celkové spotřeby plynu za budovu 
(dle pronajaté plochy), spotřeba EE dle 
odpočtového elektroměru a spotřeba 
vody ve výši 150 Kč/měsíc. 

1.3 pronájem části pozemku p. č. 
4551/5 ost. plocha o výměře 10 m2, 
který se nachází před nemovitostí č. 
p. 1911 – Bistro Korádo, ul. Hradišť-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jaroslavu Kotko-
vi, bytem Uh. Hradiště, Stavařská 723,  
na dobu určitou od 1. 6. 2010 do 30. 
9. 2010 a nájemné ve výši 2,00 Kč/m2 
a den v období květen – srpen a ve výši 
1,00 Kč/m2 a den v ostatní měsíce, za 
účelem venkovního posezení pro hosty 
bistra Korádo. 
 Nájemné je osvobozeno od daně z při-
dané hodnoty.  

1.11 zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti JMP 
Net, s. r. o. se sídlem Brno, Plynáren-
ská 499/1, zastoupené na základě plné 
moci Jihomoravskou plynárenskou, a. 
s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 
na právo zřídit a provozovat plynáren-
ského zařízení – vedení  plynu STL DN 
100 - „Staré Město 3 BD 
(33bj) lokalita SM6“ ve Starém Městě, 
na právo zřídit a provozovat plyná-
renské zařízení, právo vstupu a vjezdu 
na pozemek v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozo-
váním plynárenského zařízení – dis-
tribuční soustavy a plynovodních pří-
pojek na pozemku p. č. 6055/57 a p. č. 
6056/11 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

U S N E S E N Í
z 65. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 5. 5. 2010

U S N E S E N Í

Paní Hana Kohoutová jménem jubilantů podě-
kovala starostovi za milé přijetí na radnici. 

Foto: Milan Kubíček

Věcné břemeno spočívá v povinnosti po-
vinného strpět právo zřízení a provozo-
vání plynárenské zařízení – vedení plynu 
STL DN 100 - „Staré Město 3 BD (33bj) 
lokalita SM6“ ve Starém Městě, na právo 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení, 
právo vstupu a vjezdu na pozemek v sou-
vislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním plynárenského 
zařízení – distribuční soustavy a plyno-
vodních přípojek na pozemku p. č. 6055/
57 a p. č. 6056/11 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném 
v geometrickém plánu, který bude vyho-
toven před uzavřením „Smlouvy o zřízení 
věcného břemene“.

1.12 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 
na právo umístění stavby „St. Město, úpr. 
DS, Sobol“ umístění zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN  na pozemku p. č. 
3678/1 ost. plocha ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 

Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve znění pozdějších novel, a to vý-
nosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. 
Pro rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 a rok. 

2.1 projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení Úprava veřejných ploch 
na náměstí Hrdinů při komunikaci I/55 
– sever a uložila odboru investic zajistit 
vydání stavebního povolení.

2.2 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na stavební práce na akci 
Úprava veřejných ploch na náměstí Hr-
dinů při komunikaci I/55. Rada města 
určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče 
JASS Uni s.r.o. Jalubí, PaPP spol. s.r.o. 
Uherské Hradiště, Stavaktiv s.r.o. Staré 
Město, Tufír spol. s r.o. Kunovice, Stra-
bag a.s., odštěpný závod Brno, oblast 
Východ PJ Uherské Hradiště. 

2.3 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na stavební práce na akci 
Bezbariérový chodník ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě. Rada města určila 
do soutěže vyzvat tyto uchazeče JASS 

Koncem května zavlály na budově radnice vlajky Ev-
ropské unie, Spolkové republiky Německo, České repub-
liky a vlajka Starého Města. Stalo se tak u příležitosti 
návštěvy delegace z partnerského města Tönisvorst. Na 
snímku místostarosta Radoslav Malina očekává příchod 
jubilantů ročníku 1950 k přijetí na radnici.   Foto: MK 
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Uni s.r.o. Jalubí, STAMOS spol. s.r.o. 
Uherské Hradiště, Stavaktiv s.r.o. Staré 
Město, SVS – CORRECT spol. s.r.o. Bí-
lovice, KARTUSEK – EKOSTAV s.r.o. 
Staré Město. 
2.4 výzvu k podání nabídek pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce na akci Oprava místní 
komunikace ulice Máchova Staré Měs-
to. Rada města určila do soutěže vyzvat 
tyto uchazeče KARTUSEK – EKOSTAV 
s.r.o. Staré Město, Tufír spol. s r.o. Ku-

novice, Strabag a.s., odštěpný závod 
Brno, oblast Východ PJ Uherské Hra-
diště, Promont Uherské Hradiště s.r.o., 
STAMOS spol. s.r.o. Uherské Hradiště.
2.5 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na akci 
Zpracování územního plánu Staré Měs-
to. Rada města určila do soutěže vyzvat 
tyto uchazeče: Urbanistický ateliér 
Zlín, tř. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, 
Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 
3858, 760 01 Zlín, VISUALCAD, s.r.o., 
Poštovní 253, 686 01 Uherské Hradiště, 
AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629, 767 01 
Kroměříž, Ing. arch. Jitka Šimordová, 
Pod Vodojemem 4500, 760 01 Zlín, 
Ing. arch. Tatjana Bergmanová, Kamen-
ná 3845, 760 01 Zlín, ATELIER UTILIS 
ZLÍN, Lazy I/4007, 760 01 Zlín, Institut 
regionálních informací, s.r.o., Beetho-
venova 4, 602 00 Brno, Urbanistické 
středisko Ostrava, Spartakovců 6014/3, 
708 00 Ostrava-Poruba, S-projekt plus, 
a.s., tř. Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín
2.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Komunikace Trávník z důvodu 

změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla. 
7.1 vydat knihu „Staré Město ve foto-
grafii“ a vybrala vydavatele knihy Studio 5 
Uherské Hradiště.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.4  zrušení převodu majetku - prodej čás-
tí pozemků p. č. 340/130 orná půda a p. č. 
340/138 orná půda, vše v lokalitě Ko-
pánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Františku Hájkovi, 

bytem St. Město, Kosmova 1715, za cenu 
150,00 Kč /m2 + podíl na studii a projek-
tové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/
garáž, který byl schválen na 6. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě dne 
17.12.2007 pod bodem II./7.6.
1.5 zrušení převodu majetku - prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokalitě 
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Marii Hájkové, 
bytem St. Město, Kosmova 1715, za cenu 
150,00 Kč /m2 + podíl na studii a projek-
tové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/
garáž, který byl schválen na 6. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě dne 
17. 12. 2007 pod bodem II./7.6.
1.6 zrušení převodu majetku - prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda, vše v lokali-
tě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Lubomíru Hučíkovi a paní Ireně Hučíko-
vé, bytem St. Město, Trávník 2106, za cenu 
100,00 Kč /m2 + podíl na studii a projek-

tové dokumentaci ve výši 1.900,00 Kč/
garáž, který byl schválen na 8. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě 
dne 30. 9. 1999 pod bodem V./4.6.
1.8 schválit převod majetku – výkup 
pozemku p. č. 129/3 zahrada o výmě-
ře 58 m2, pozemku p. č. 129/4 zahrada 
o výměře 15 m2, pozemku p. č. 129/5 
ost. plocha o výměře 606 m2 a pozem-
ku p. č. 129/6 ost. plocha o výměře 494 
m2, v lokalitě ul. Za Mlýnem – parko-
viště a spojovací komunikace k ulici 
nám. Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od paní 
Mgr. Yvony Procházkové, bytem Psáry 
115, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem na-
rovnání majetkoprávních vztahů pod 
stavbami.  
1.9 schválit majetkoprávní vypořádá-
ní  - bezúplatný převod části pozemku 
p. č. 6214/384 o výměře cca 8 m2 v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště mezi měs-
tem Staré Město a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na Pankráci 
56, z důvodu narovnání vlastnických 
vztahů pod autobusovou zastávkou 
v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
1.10 schválit převod majetku – výkup 
části pozemku p. č. 3582/21 ost. plo-
cha o výměře cca 60 m2 v lokalitě ul. 
Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastní-
ků: 
- pana Josefa Arneta, bytem Staré Měs-
to, Nádražní 423 
- manželů paní Ingrid Balázsové  a pana 
Vladimíra Balázse, 
společně bytem Staré Město, Nádražní 
556
- paní Hany Berkové, bytem Uherské 
Hradiště, Jindřicha Průchy 310
- pana Jiřího Kotka, bytem Staré Město, 
Nádražní 423
- pana Josefa Pochylého, bytem Staré 
Město, Nádražní 423
- pana Jaroslava Škodíka, bytem Staré 
Město, Nádražní 423
- pana Pavla Štursy, bytem Staré Město, 
Nádražní 423
- pana Bohumíra Valeny, bytem Staré 
Město, Nádražní 556
- paní Vlasty Vojtkové, bytem Staré 
Město, Nádražní 556
- manželů paní Jaromíry Vránové a pa-
na Františka Vrány, 
společně bytem Staré Město, Nádražní 
556
- paní Evy Zapletalové, bytem Staré 
Město, Nádražní 423

Dne 19. května 2010 byl položen živičný povrch na komunikaci spojující Zerzavici s lokalitou Trávník. 
Foto: Milan Kubíček
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- Družstva Nádražní 423,556, družstvo, 
IČ 27660575, Staré Město, Nádražní 
423
zastoupeného panem Pavlem Štursou, 
předsedou představenstva a paní Evou 
Zapletalovou, členkou představenstva
 za cenu 100 Kč/m2, za účelem stavby 
„Dopravní terminál ve Starém Městě“.

III. souhlasí
7.2 v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s pou-
žitím znaku města Staré Město 
- na oficiálních tiskovinách slavnosti
požehnání Poutní cesty růžence
- na výroční zprávě Oblastní charity 
Uherské Hradiště

IV. prověřila
1.13 kupní smlouvu ze dne 26. 11. 2009 
o koupi pozemku v lokalitě Louky mezi 
společností KARTUSEK – EKOSTAV, s. 
r. o., Staré Město a městem Staré Město 
a neshledala v této smlouvě žádný roz-
por s právními předpisy.
V. vzala na vědomí
1.14 znalecký posudek č. 4670-117/
2010 a znalecký posudek č. 4671-118/
2010 zpracované společností VEGA 
Uherské Hradiště, a. s., Uh. Hradiště, 
Hradební 1250. 
4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení územního řízení dle § 87 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
4.2 vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 a § 104 – 106 zákona 
č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
4.3 vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 
Sb. dle zápisu.
4.4 vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavební-
ho řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 
183/2006 Sb. dle zápisu.

VI. jmenovala
2.2 - komisi pro otevírání obálek na 
akci Úprava veřejných ploch na náměs-
tí Hrdinů při komunikaci I/55 ve slože-
ní: p. Josef Bazala, p. Radoslav Malina, 
Bc. Robert Staufčík, p. Jiří Bartošík, 
Ing. Josef Pavliš. 
- komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na akci Úprava veřejných 
ploch na náměstí Hrdinů při komuni-
kaci I/55 ve složení: členové – p. Josef 
Bazala, p. Radoslav Malina, Bc. Robert 
Staufčík, p. Jiří Bartošík, Ing. Josef Pav-
liš, náhradníci – Ing. Kamil Psotka, 
JUDr. Blanka Černá, Ing. Jan Němec, 

Mgr. Vratislav Brokl, Ing. Jaroslav Kun-
čík.
2.3 - komisi pro otevírání obálek na akci 
Bezbariérový chodník ulice Velehradská 
ve Starém Městě ve složení: p. Josef Ba-
zala, p. Jiří Bartošík, Ing. Markéta Hruš-
ková, p. Robert Staufčík, Ing. Jaroslav 
Kunčík. 
- komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek na akci Bezbariérový chodník ulice 
Velehradská ve Starém Městě ve složení: 
členové - p. Josef Bazala, p. Jiří Barto-
šík, Ing. Markéta Hrušková, p. Robert 
Staufčík, Ing. Jaroslav Kunčík, náhradní-
ci – p. Radoslav Malina, Mgr. Vratislav 
Brokl, p. Jiří Obdržálek, Ing. Jan Němec, 
Ing. Josef Pavliš.
2.4 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci Oprava místní komuni-
kace ulice Máchova Staré Město ve slo-
žení: členové -  p. Josef Bazala, p. Rado-
slav Malina, p. Jiří Bartošík, Bc. Robert 
Staufčík, Ing. Jaroslav Kunčík, náhradníci 
– Ing. Kamil Psotka, JUDr. Blanka Černá, 
Mgr. Vratislav Brokl, p. Martin Rachů-
nek, Ing. Josef Pavliš.
2.5 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci Zpracování územního 
plánu Staré Město ve složení: členové 
- p. Josef Bazala, Ing. Vladimír Kučera, 
Ing. Helena Štolhoferová, Ing. Miroslav 
Kašpar, Bc. Robert Staufčík, náhradníci 
– p. Radoslav Malina, Ing. Markéta Hruš-
ková, p. Darja Horáková, p. Jiří Bartošík, 
Ing. Jan Němec.
 
VII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 4549/1 
ost. plocha o výměře 10 m2, který se na-
chází před nemovitostí č. p. 106 – restau-
race PAPÍNO, ul. nám. Hrdinů ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
1.4 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod částí pozemků p. č. 340/130 
orná půda a p. č. 340/138 orná půda, vše 
v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod částí pozemků p. č. 340/130 
orná půda a p. č. 340/138 orná půda, vše 
v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod částí pozemků p. č. 340/130 
orná půda a p. č. 340/138 orná půda, vše 
v lokalitě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 projednat návrh rady města na 
směnu pozemku p. č. 6055/50 zahrada 
o výměře 122 m2 ve vlastnictví manže-
lů Fryštákových za část pozemku p. č. 
6055/23 orná půda o výměře 122 m2 

ve vlastnictví města Staré Město a dá-
le projednat s manželi Fryštákovými 
a Zajícovými prodej zbývající části 
pozemku p. č. 6055/23 orná půda o vý-
měře 166 m2 ve vlastnictví města Staré 
Město manželům Fryštákovým a Zají-
covým rovným dílem.

Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Děti z mateřské školy v Rastislavově ulici před 
odpoledním spánkem. O chlapce a děvčata v ma-
teřských školách ve Starém Městě je velmi dobře 
postaráno. Vybavení a vzhled všech tří školek na 
území města nám mohou občané jiných měst ve 
Zlínském kraji jen závidět.  Foto: Milan Kubíček

Pozvánka na veřejné
zasedání zastupitelstva

V pondělí 28. června 2010 v 16 ho-
din se uskuteční zasedání Zastupitel-
stva města Staré Město v sále na rad-
nici. Schůze je veřejná, občané jsou 
srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta

Děkuji rodině pana Radima Snopka 
za nalezení a vrácení peněženky.

František Omelka
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Mladí skauti měli svůj stánek před vchodem do 
SKC, ale i když pršelo, neustále přicházeli zájem-
ci o akrobatické kousky na jejich stanovišti. 

Foto: Jana Trubačíková
Břišní tanečnice z Klubka se divákům velmi líbily.

Foto: Milan Kubíček

STAROMĚSTSKÝ DEN V MOKRÉ VARIANTĚ
Na neděli 30. května 2010 byl při-

praven v pořadí již čtvrtý Staroměstský 
den spojený s oslavou Dne dětí. 

Květnové počasí se letos vyznačovalo 
velmi častými dešťovými přeháňkami 
a občasnými bouřkami, nejinak tomu 
bylo i poslední květnovou neděli. Proto 
hlavní organizátor akce Radoslav Ma-
lina společně s členy kulturní komise 
Rady města Staré Město krátce po po-
ledni rozhodl o konání Staroměstského 
dne v prostorách Společensko-kultur-
ního centra. A udělal velmi dobře, pro-
tože celé odpoledne vydatně pršelo.

Krátce po 14 hodině všechny přítom-
né přivítal starosta Josef Bazala, a po-
tom se již ujal slova Radoslav Malina, 
který kulturní vystoupení moderoval. 
První vystoupila čtveřice „citrónků“ 
s učitelkou Janou Březinovou. Přímo 
na místě se představily staroměstské 
spolky a organizace, v divadelním sále 

bylo na programu jedno kulturní vystou-
pení za druhým. Rodiče se příjemně ba-
vili společně se svými ratolestmi, pro do-
spělé bylo připraveno dobré občerstvení 
včetně ochutnávky vína a slivovice. Vždyť 
kdo by odolal decince vínka za pouhých 
pět korun. Před sokolovnou měli stano-
viště naši skauti a chlapci i dívky se mohli 
povozit na ponících. Uvnitř sokolovny se 
těšil velkému zájmu skákací hrad a různé 
soutěže organizované Střediskem volné-
ho času Klubko, milovníci šachu si zahrá-
li simultánku s Františkem Vránou. Bylo 
to velmi příjemné odpoledne, až na to 
nešťastné počasí.

„Jsem rád, že se tu pravidelně schází-
me, vždyť ve Starém Městě máme přes tři-
cet aktivních spolků a organizací, za což 
jsme velice rádi,“ sdělil v samém závěru 
místostarosta Radoslav Malina.

Těšíme se opět na setkání s Vámi při 
příštím, již pátém Staroměstském dnu. 

 Milan Kubíček
Do malého sálu přicházeli chlapci a děvčata, kteří 
si oblíbili královskou hru na 64 polích. Na snímku 
simultánka dětí s šachistou Františkem Vránou

Foto: Milan Kubíček

Dolina při závěrečném vystoupení.                                                                                       Foto: Milan Kubíček

Knihovnice Jana Trubačíková a Milada Rokytová 
obdarovaly děti píšťalkami a pexesem.

Foto: MK
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Termíny svatebních obřadů
V sobotu 17. července, 21. srpna, 

18. září, 9. října, 20. listopadu, 

11. prosince 2010.

Před časem odešla na mateřskou 
dovolenou pracovnice odboru investic 
Městského úřadu ve Starém Městě paní 
Mgr. Darina Hedbávná. A netrvalo 
dlouho a obdrželi jsme radostný e-mail 
z uherskohradišťské porodnice. Rádi 
našim čtenářům představujeme Dari-
nu Hedbávnou s prvorozeným synem 
Martinem. Jistě mi dáte za pravdu, že je 
nádherný. Když poprvé 20. května 2010 
spatřil světlo světa měřil 52 cm a vážil 
3,7 kg. A nesmíme zapomenout na ta-
tínka, jmenuje se Tomáš Málek a na 
svého syna je patřičně hrdý.

Milan Kubíček

Darina Hedbávná má chlapečka

Moudré myšlenky
•Prokážeme největší službu městu, 
když pozdvihneme nejen střechy 
domů, ale i duše občanů, neboť je 
lépe, aby velké duše přebývaly v ma-
lých domech, než aby nízké duše čí-
haly v příbytcích velkých.

• To naše Staré Město je jako zahrád-
ka a doba prázdnin nádherná pohád-
ka.                                                    NI

Josef Otépka
obdržel vyznamenání

V časopisu Okno do kraje, který 
vydává Zlínský kraj, jste si již možná 
přečetli milou zprávu. Zlínský kraj 
poděkoval dobrovolným hasičům, 
kteří ve svých sborech vykonávají zá-
služnou práci ve prospěch druhých 
a pomáhají při záchraně lidských ži-
votů či živelních pohromách. Letošní 
ocenění se konalo v den svátku Svaté-
ho Floriána, patrona hasičů, tradičně 
4. května. Při této příležitosti hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák oce-
nil 42 dobrovolných i profesionálních 
hasičů. Byl mezi nimi i Josef Otépka 
ze Sboru dobrovolných hasičů Staré 
Město. Členem SDH je od roku 1950. 
Od roku 2000 je nositelem nejvyššího 
titulu Zasloužilý hasič.

K blahopřání Jožkovi se připojuje 
i redakční rada Staroměstských no-
vin.

Milan Kubíček 

Je mnoho novin, 
pouze

jedny jsou
Staroměstské

Blahopřání k 80. narozeninám
Dne 7. května 2010 

oslavila osmdesáté na-
rozeniny naše drahá 
maminka Zuzana Ně-
mečková. Vše nejlepší 
za svoji péči a lásku 
přejí a děkují dcery 
Ludmila, Jarmila, Sta-
nislava, Zuzana. Dále 
zeťové Zdeněk, Ivan, 
Miroslav a devět vnou-
čat i tři pravnoučata.

Vzpomínka
Utichlo srdce, 

uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má 
každý z nás…

Dne 27. května 
2010 uplynulo pět 
let, co není mezi 

námi pan Josef Schneider, bývalý za-
městnanec ČSAD. Vzpomeňte s ná-
mi. Děkuje rodina Schneiderova.

To je fór!

Jarda přijde z práce domů a že-
na již odpočívá v posteli. Něco se 
mu nezdá, otevře zvědavě skříň 
a tam stojí cizí muž. „Co tu pro-
boha děláte?“ „Když vám řeknu, 
že čekám na pouličku do Kuno-
vic, tak mi stejně věřit nebudete.“

PI

Na snímku Darina, Martin a babička

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

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

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  
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Z naší farnosti

V neděli 13. června 2010 ve 14 hod. 
z Jezuitské ulice s doprovodem decho-
vé kapely vyšel průvod v čele se soškou 
P. Marie, ctěné v modlitbě růžence, 
který vedl duchovní otec farnosti P. Su-
chomel. Průvod šel dál podél Salašky, 
kolem poutního kříže, kde započínala 
stará poutní cesta spojující Staré Měs-
to-velkomoravský Veligrad a Velehrad-
-nositele cyrilometodějské tradice, smě-
rem k dráze a podchodem až k pamětní 
desce a prvnímu zastavení růžence vte-
sanému do kamene. Tu se shromáždil 
početný zástup poutníků z blízka i z da-
leka. Na místě byl přítomen arcibiskup 

olomoucký Mons. Jan Graubner, předse-
da Matice velehradské P. Jan Peňáz, farář 
velehradský P. Přádka, farář staroměstský 
P. Suchomel a další hosté. V 15 hodin 
přivítal poutníky starosta Starého Města 
p. Josef Bazala, který připomněl zbudová-
ní a otevření nové poutní cesty v r. 2005 
nákladem obcí Velehrad a St. Města a kra-
je. Nyní zásluhou Matice velehradské, 
řady farností a jednotlivců se podél poutní 
cesty zbudovalo 20 zastavení růžencových 
tajemství, sochařsky ztvárněných v pís-
kovci. Autoři poutní cesty pp. Klement 
a Todorov nám chtěli předat tuto myš-
lenku: „Cesta má být přípravou, vstupní 
bránou k obnově duše člověka, společnos-
ti, krajiny. Čas cesty je tak navrácen své-
mu lidskému rozměru, je měřen krokem 
a modlitbou. Krajina, kterou cesta vede, 
dostává hlubší smysl. Poutní místo se opět 
stává očekávaným cílem, vyvrcholením 
úsilí cesty a soustředění modlitby.“ 

Arcibiskup olomoucký Mons. Graub-
ner vyslovuje slova modlitby a požehnání 
pro poutníky, kteří touto cestou budou 
procházet v tiché melodii tajemství růžen-
ce Radostného, Růžence světla, Růžence 
bolestného a konečně Slavného. Poutníci 

Poutní cesta růžence

Arcibiskup Mons. Graubner žehná poutní cestu rů-
žence u 1. růžencového zastavení ve St. Městě.

Druhé zastavení poutní cesty růžence „Požehnaný 
buď plod života tvého, Ježíš, se kterým jsi, Panno,  
Albětu navštívila“ věnovala staroměstská farnost, 
farníci na něj darovali 135 000 Kč.) Foto: Fr. Ingr

pokračují dál až na Velehrad, kde v 17 
hodin v bazilice vrcholí slavností po-
žehnání.

Čas poutní cesty nově započíná.

Zvláštní poděkování staroměstské far-
nosti patří městu Staré Město a sta-
rostovi za okamžitý nelehký úklid této 
poutní cesty a zároveň oblíbené cyklo- 
stezky po předešlé noci, kdy silná bouřka 
s vichřicí polámala a vyvrátila stromy 
podél Salašky, které místy zcela zatara-
sily cestu.                                             SV

Svátek slovanských věrozvěstů

Velehradská farnost při příležitosti svátku slovanských věrozvěstů nás zve k bo-
hoslužbě v chrámu zasvěceném Panně Marii Nanebevzaté a sv. Cyrilu a Metodějovi. 
Když v dubnu 1990 poprvé přijel papež Jan Pavel II. na Velehrad, ve své promluvě 
také řekl: 

„V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu 
našel se v těchto místech (v Sadech) malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom 

pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: 
JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ.“  

Putujme společně k bohoslužbě jako tenkrát před 20 lety.
V neděli 4. 7. 2010 na svátek prvního českého světce sv. Prokopa (970-1053, svato-

řečen v Římě r. 1204) bude na Velehradě v bazilice mše svatá v 7:30 a 10 hodin a pro 
zdravotně postižené v 16 hodin. Od 13 hodin bude následovat jako v minulých letech 
bohatý program pro dospělé i děti, završený v 19:30 Večerem dobré vůle.

Národní pouť bude na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v pondělí 5. 7. 2010. Mše 
svaté:  v 6:30 hod., v 7:30 hod., v  8:30 hod. v bazilice, zde odpoledne v 15 hod. byzant-
sko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého.

V 10:30 hod. slavnostní mše svatá  na nádvoří před bazilikou, kterou bude sloužit 
Miloslav kardinál Vlk, kazatelem bude arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP.
Malá pouť následuje v neděli 11. 7. 2010, mše sv. budou slouženy v 7:30 hod, v 10:00 

hod. a v 15:00 hod.
SV

Před námi jsou dny a týdny 
prázdnin a dovolených. Přejme 

si krásu, lidskost a normalitu 
života, a to nejen o prázdninách. 
Přání můžeme vyjádřit modlit-

bou Tomáše Mora:

„Dej nám zdravé tělo, Pane, 
– a moudrost, jak s ním zacházet.

Dej nám zdravou soudnost, 
Pane, – ať vidíme, co je dobré 
a čisté, kdekoli.

Dej nám duši stále mladou, 
abychom nevzdychali a nereptali, 
– abychom nebrali příliš vážně své 
pošetilé malé „já“. 

Prosíme tě, Pane, daruj nám 
humor a milost porozumět vtipu, 
– ať máme radost ze života a ra-
dost umíme druhým dát….“

SV
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BUCHLOVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2010

30. středa  Buchlov zájezd  Naši furianti  20.30 200,-

1. čtvrtek  Buchlov zájezd  Naši furianti  20.30 200,-

2. pátek  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.30 200,-

3. sobota  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.30 200,-

4. neděle  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 340. 
repríza 20.30Verbíři při zahřívacím kole. V popředí cimbálová muzika Bálešáci.

Foto: Milan Kubíček

1991
Okresní soutěž verbířů 18. 5. 1991
1. Ludvík Tesař (Radovan)
- více informací se nedochovalo
1992
Okresní soutěž verbířů 16. 5. 1992
1. místo – Radek Šipka (Kunovjan)
2. místo – Jiří Gregor (Dolina)
3. místo – Marek Hejda (Dolina)
cena diváků – Jiří Gregor (Dolina)
vítěz juniorů – Jiří Martykán (Hradišťánek)
1993
Soutěž verbířů byla naplánovaná na 22. 5. 
1993
1. Ladislav Vencl (Kunovjan)
- více informací se nedochovalo
1994
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 21. 5. 1994
1. místo – Robert Botek (Lúčka)
2. místo – Vratislav Otrusina (Kunovjan)
3. místo – Roman Škrabal (Dolina)
3. místo – Richard Polesný (Kunovjan)
cena diváků – Robert Botek (Lúčka)
1995
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 13. 5. 1995
1. místo – Jiří Gregor (Dolina)
2. místo – Jiří Martykán (Hradišťan)
3. místo – Zdeněk Horák (Lúčka)
3. místo – Libor Moštěk (Vlčnovjan)
cena diváků – Jiří Martykán (Hradišťan) 
1996
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 11. 5. 1996
1. místo – Erik Feldvabel (Dolina)
2. místo – Roman Škrabal (Dolina)
2. místo – Libor Moštěk (Vlčnovjan)
3. místo – Vratislav Otrusina (Kunovjan)
cena diváků – Roman Škrabal
1997
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 17. 5. 1997
1. místo – Erik Feldvabel (Dolina)
2. místo – Jiří Martykán (Hradišťan)
2. místo – Roman Škrabal (Dolina)
3. místo – Libor Moštěk (Vlčnovjan)
cena diváků – Erik Feldvabel (Dolina)

2. místo – Vlastimil Chybík (Dolina)
3. místo – Tomáš Varmuža (Pentla)
cena diváků – Pavel Pluhař (Dolina)

2005
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 28. 5. 2005
1. místo – Petr Grebeň (Dolina)
2. místo – Roman Škrabal (Dolina)
3. místo – Vlastimil Chybík (Dolina)
3. místo – Petr Soška (Pentla)
cena diváků – Pavel Pluhař (Dolina), Petr 
Soška (Pentla)
2006
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 2006
1. místo – Aleš Rada (Dolina)
2. místo – Martin Baláž (Dolina)
2. místo – Petr Pěcha (Hradišťan)
3. místo – Michal Horák (Jalubí)
cena diváků – Petr Pěcha (Hradišťan)
2007
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 19. 5. 2007
1. místo – Martin Baláž (Dolina)
2. místo – Aleš Rada (Dolina)
3. místo – Petr Pěcha (Hradišťan)
cena diváků – Martin Baláž (Dolina)
2008
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 17. 5. 2008
1. místo – Aleš Rada (Dolina)
2. místo – Martin Baláž (Dolina)
3. místo – Petr Pěcha (Hradišťan)
cena diváka – Petr Pěcha (Hradišťan)
2009
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 23. 5. 2009
1. místo – Petr Pěcha (Ondráš)
2. místo – Aleš Rada (Dolina)
3. místo – Ondřej Siman (Kunovice)
cena diváka – Ondřej Siman (Kunovice)
2010
O nejlepšího tanečníka slováckého ver-
buňku 22. 5. 2010
1. místo – Martin Baláž (Dolina)
2. místo – Aleš Rada (Dolina)
3. místo – Ondřej Nevařil (Velehrad)
cena diváků – Antonín Žmola (Kalina)

Z kroniky Doliny a z článků zveřejněných 
ve Staroměstských novinách zpracovali 

Martin Baláž a Milan Kubíček

Historie regionálních kol
verbířské soutěže ve Starém Městě

1998
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 23. 5. 1998  
1. místo – Petr Kunt (Kunovjan)
2. místo – Roman Škrabal (Dolina)
3. místo – Libor Moštěk (Vlčnovjan)
cena diváků – Roman Škrabal (Dolina)
1999
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 22. 5. 1999
1. místo – Jaroslav Crla (Dolina)
2. místo – Petr Grebeň (Lúčka)
3. místo – Martin Baláž (Dolina)
cena diváků – Martin Baláž (Dolina)
2000
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 21. 5. 2000
1. místo – Vlastimil Chybík (Dolina)
2. místo – Petr Grebeň (Dolina)
3. místo – Martin Baláž (Dolina)
cena diváků – Martin Baláž (Dolina)
2001
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 19. 5. 2001
1. místo – Vlastimil Chybík (Dolina)
2. místo – Aleš Rada (Dolina)
3. místo – Martin Baláž
cena diváků – Vlastimil Chybík (Dolina)
2002
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 18. 5. 2002
1. místo – Petr Grebeň (Dolina)  
2. místo – Roman Škrabal (Dolina)  
3. místo – Václav Novotný (Pentla)    
3. místo – Aleš Rada (Dolina)
cena diváků – Petr Grebeň (Dolina)
2003
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 31. 5. 2003
1. místo – Petr Grebeň (Dolina)
2. místo – Aleš Rada (Dolina)
3. místo – Miroslav Pisklák (Handrlák)
cena diváků – Petr Grebeň (Dolina)
2004
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuň-
ku 29. 5. 2004
1. místo – Petr Grebeň (Dolina)

Herní plán Slováckého divadla
 v Uh. Hradišti

na měsíc červenec 2010
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.czČtvrtek 1. července
CASANOVA ŽIJE!
Komedie divadelního souboru KANTOŘI (Mikulovice)
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 50,- Kč
Pátek 2. – neděle 4. července
LAN CRAFT
Počítačová lanpárty 
Začátek: pátek 12:00 hod.
Konec: neděle 12:00 hod.
Pátek 30. července – neděle 1. srpna 
AUSUS Quietus Day 2010  
Největší počítačová lanpárty na Moravě

Info: www.lan-uh.cz
Mediálním partnerem 
Společensko-kulturního centra 
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fmje Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Nejmladší děti při cvičení s maminkami.                                Foto: Milan Kubíček Starší děti z Orla se proměnily v opice, klokany a papoušky. 
Foto: Dagmar Zálešáková

Oslava Dne matek
Jako každoročně, i letos se konala oslava Dne matek. Je to krásné 

poděkování všem maminkám, babičkám i prababičkám ve Spole-
čensko-kulturním centru ve Starém Městě pod záštitou Městského 
úřadu Staré Město. Přítomné přivítal starosta Města Josef Bazala 
a místostarosta Radoslav Malina, který celý pořad vtipně uváděl. 
V zaplněném sále předvedly, co umí, děti z mateřských školek, Doli-
nečky, Střediska volného času Klubko, základní umělecké školy a Or-
la. Zahrála a zazpívala cimbálová muzika Bálešáci. Náš nejmladší 
orelský oddíl Rodičů s dětmi předvedl pěkné vystoupení s padákem. 
Ani starší děti z oddílu Pohybové hry se nenechaly zahanbit a v ryt-
mu aerobiku se proměnily v opice, klokany a papoušky. 

Atmosféra v sále i na jevišti byla přátelská a pohodová. Všechna 
vystoupení diváci ocenili vřelým potleskem. starostka Orla 

Dagmar Zálešáková

Staroměstský den
se stal tradicí

V neděli 30. května 2010 se konala prezentace staroměst-
ských spolků a organizací. Akce se měla uskutečnit v areálu 
Rybníček. Protože předpověď počasí nebyla příznivá, pořa-
datelé se rozhodli uspořádat akci v náhradních prostorách ve 
Společensko- kulturním centru. 

Divákům se na jevišti představily některé organizace se 
svými vystoupeními. Ve velkém sále byly rozmístěny stánky 
spolků a organizací. Pro děti byl připraven skákací hrad, po-
níci, soutěže, cukrová vata, pro dospělé ochutnávka vzorků 
vína, slivovice, hruškovice... 

Jednotu Orla Staré Město reprezentovaly tři oddíly: Ro-
diče s dětmi, Pohybové hry a cvičení a taneční skupina Hip 
Hop. V našem stánku byl pro dospělé připraven propagační 
materiál a k prohlídce šest tabel s fotkami a diplomy z naší 
činnosti. Děti si mohly nejen vybrat a vymalovat omalován-
ky zvířátek, ale i vyzkoušet svou zručnost a obratnost při 
skákání panáka, hodu míčků na cíl nebo skákáním přes švi-
hadla. Po absolvování těchto disciplín byly odměněny orel-
ským pexesem a sladkou odměnou.

Kdo se přišel podívat a pobavit na Staroměstský den, jistě 
nelitoval.  

jednota Orla Staré Město

V stánku Orla byl pro dospělé připraven propagační materiál a k prohlídce šest ta-
bel s fotkami a diplomy z činnosti.                                                                 Foto: OR
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Břišní tanečnice 
z Klubka získaly pohár

Na Středisku volného času Klubko pracuje kroužek břišních 
tanců – pokročilých, kde tančí a nacvičují děvčata, která se vě-
nují tomuto tanci třetím nebo čtvrtým rokem.V letošním roce 
nacvičily choreografii Jarmily Maňákové na skladbu s názvem
„Habibi“ a rozhodly se s ní reprezentovat na soutěži „Skupi-
nové choreografie“ - semifinále v Otrokovicích. Tuto soutěž
pořádala organizace „Děti fitness aneb sportem proti drogám“
a kategorie orientálních tanců byla letos do soutěže zařazena 
poprvé.

Hodiny nácviku kroků, práce paží a výrazu se vyplatily 
a děvčata postoupila do finále do Prahy.

A tak v sobotu 22. 5. 2010 v 5 hodin ráno tanečnice nastu-
pují do rychlíku směr Praha a vydávají se reprezentovat naši 
organizaci, a vlastně i naše město na velké finále. Akce se kona-
la v hale Sokola Královské Vinohrady. V tento den zde soutěži-
ly ještě další kategorie – Aerobik, Mažoretky a Roztleskávačky.

Po příjezdu do haly následovalo rozcvičení, převlékání do 
kostýmů, líčení a také dosti dlouhé čekání na naše vystoupení. 
Děvčata se opravdu snažila, skladbu předvedla bez chyby, i vý-
raz a celkový dojem byl velmi dobrý. 

A pak přišlo závěrečné vyhlášení. Porota udělila jejich vy-
stoupení pohár za 3. místo. Následovala ohromná radost: 
„Jsme zde poprvé a hned s úspěchem.“ Jejich stálé úsměvy od-
rážely velkou spokojenost.

Návrat domů byl tedy veselý a také plný slibů, že příští rok 
na sobě ještě více zapracují a pokusí se opět postoupit do finále
a snad i získat pohár.

Věřme a přejme jim, aby se jejich naděje vyplnily. A pokud 
by to náhodou v té velké konkurenci tanečních škol a klubů 
nevyšlo, nevadí, vždyť i zde platí známá slova: „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.“

Je přece lepší propadnout heslu „Tanec, to je vášeň“, než se-
dět sám doma u počítače.

Výborně děvčata, jen tak dál.
Ing. Bc. Radka Nemravová

Děvčata při vystoupení na soutěži v Praze.
Foto: Klubko

Porota udělila dívkám ze staroměstského Klubka pohár za 3. místo. 
Foto: KLB

Věříš si?
Ve středu 26. května jsme žáci 6. A a 7. D jeli na neobvyk-

lý  výlet do Brna.
Po příjezdu kolem 10 hodiny jsme navštívili Moravské 

zemské muzeum - expozici „Moravský kras“ a interaktivní 
expozici pro děti „Věci kolem nás“. V obou částech prohlíd-
ky jsme vyplňovali pracovní listy, mohli jsme si vyzkoušet 
několik zajímavých věcí. Například rozdělat oheň, vyrobit 
nádobu z keramiky.

 Žáci 6. A a 7. D na výletě do Brna.
Foto: ZŠ

Poté jsme se konečně dostali k hlavnímu cíli našeho výletu. 
Přesunuli  jsme se do televizního studia Brno, kde jsme se zú-
častnili natáčení pořadu „Věříš si“? Natáčení bylo velmi zajíma-
vé, ale zdlouhavé. Soutěže se zúčastnil náš spolužák Milan Ko-
želuha, který celou dobu vedl.  Mohutně jsme ho povzbuzovali. 
Ke konci pořadu vsadil polovinu svých bodů do závěrečného 
kola, ale bohužel sázka mu nevyšla a ztratil všechny body. Tím 
se z prvního místa propadl na místo čtvrté. I tak sklidil obdiv 
celého televizního štábu za výborné znalosti. Všichni se těšíme 
na uvedení pořadu o vánočních prázdninách.

Radek Blaha, 7.D
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NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z TÖNISVORSTU

Kromě nich byli v delegaci ředitel gymnázia, 
jeho zástupci, místopředsedové partnerského 
výboru a zástupci sportovních klubů. Účelem 
návštěvy partnerské delegace u nás bylo bližší 
seznámení s našimi občany a s jejich společen-
ským, kulturním i sportovním zázemím. Důle-
žité bylo i společné posouzení současné úrovně 
spolupráce a projednání reálných možností dal-
šího rozvoje. Tyto otázky byly projednány na 
společném setkání všech představitelů v neděli 
30. května  - jeho závěr lze stručně shrnout tak-
to: Partnerská spolupráce má pozitivní smysl a je 
třeba hledat další možnosti pro její neformální 
rozvoj. Jako vysoce pozitivní příklad byla hod-
nocena dlouhodobě probíhající spolupráce gym-
názií obou měst, jejíž obsah bude dále významně 
rozšířen. Dále bude třeba obnovit nebo začít spo-
lupráci sportovních, kulturních a jiných spolků. 

Pro pobyt u nás připravil partnerský výbor 
program, který umožnil našim přátelům bližší 
seznámení se Starým Městem, regionem i další-
mi zajímavostmi. Delegace navštívila renovovaný 
Památník Velké Moravy,  stavbu nového kostela, 
skanzen Modrá, hřebčín Napajedla, Obuvnické 
muzeum Zlín, tzv. mrakodrap ve Zlíně, zámek 
v Mikulově, soutěž verbířů ve Vlčnově a vinný 
sklep v Polešovicích. V neděli odpoledne se zú-
častnila Staroměstského dne - dopoledne bylo 
sehráno přátelské utkání ve volejbale. 

Významnou částí nedělního programu byla 
účast partnerské delegace na dopolední mši sva-

té, do jejíhož průběhu se aktivně zapojili tři hlavní 
představitelé města Tönisvorst.

Hlavní součástí nedělního programu byl slavnostní 
večer, kterého se kromě hostů z Tönisvorstu zúčastni-
li zastupitelé Starého Města, pozvaní hosté a členové 
partnerského výboru. Večer byl zahájen koncertem 
žáků a učitelů ZUŠ Uherské Hradiště,  v druhé části 
večera hrála k tanci a poslechu Staroměstská kapela. 

Po projevu starosty Josefa Bazaly byly předány naše 
dárky německým přátelům. Následoval projev pana 
starosty Goβena a předání charitativního finančního 
daru Ústavu  pro osoby se zdravotním poškozením Ve-
lehrad. Oficiální část programu bylo zakončena uděle-
ním Pamětních medailí Starého Města osobám, které 
se v průběhu trvání partnerské spolupráce o její rozvoj 
významně zasloužily. 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že návštěva přátel 
z Tönisvorstu splnila svůj cíl zejména v tom, že potvr-
dila oboustranný zájem o další rozvoj partnerské spo-
lupráce. Z rozhovorů s přáteli vyplývá, že při přípravě 
dalších setkání by bylo vhodné posílení přátelských 
kontaktů rodin. Vlastní průběh návštěvy byl bez pro-
blémů, ze strany hostů byl velmi pozitivně hodnocen 
připravený program. Proto zde chci vyslovit své velké 
poděkování všem, kteří se na přípravě návštěvy i jejím 
průběhu aktivně podíleli. 

Na www.staremesto.uh.cz si můžete prohlédnout 
reportáž ze slavnostního večera v SKC-sokolovně dne 
30. května 2010. 

Ing. Ladislav Řádek,
předseda partnerského výboru

Ve dnech 28. až 31. května 2010 navštívila naše město delegace z partnerského města Töni-
svorst, vedená jeho starostou panem Thomasem Goβenem a předsedou partnerského výboru

panem Horstem von Brechanem.

Delegace partnerských měst Tönisvorst a Staré Město před budovou radnice chvíli před odjezdem do SRN.
Foto: František Ingr  



  

Mistr světa a Evropy v biketrialu 
Petr Sadílek a Veronika Bilíková svou

lásku proměnili v manželství

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Osobní krédo
Mít stále smysl pro humor.

Zachovávat pozitivní myšlení.

Především mít úspěch doma.

Hledat a zasloužit si boží pomoc.

Nikdy nekompromitovat svou čest.

Peníze budou mým sluhou - nikoliv mým pánem.

Před vynesením soudu vyslechnout obě strany.

Radit se s druhými.

Hájit nepřítomné.

Být upřímný, ale rozhodný.

Naslouchat dvakrát tolik než mluvit.

Získat každý rok jednu novou odbornost.

Být pořádný v osobním životě i v práci.

Dva je víc než jeden měli na-
psáno na svatebním oznámení 
Veronika Bilíková a Petr Sadílek 
ze Starého Města. Našli se, se-
známili, zamilovali. A pak začát-
kem měsíce všech zamilovaných 
oznámili, že svou lásku promění 
v manželství v sobotu 22. května 
2010 v 11 hodin v kostele sv. Mi-
chaela ve Starém Městě.

Jeden z nejúspěšnějších spor-
tovců historie z našeho města 
Petr Sadílek si vzal půvabnou Ve-
roniku Bilíkovou, a to po šestileté 
známosti. 

„Svatba to byla krásná, i když 
trochu pršelo, ale jak všichni říka-
li, tak to bylo štěstí a my ho tedy 
musíme mít podle těch přeháněk 
až do smrti kupu,“ sdělila krátce 
po svatebním obřadu usměvavá 
novomanželka Veronika Sadílková.

K blahopřání se připojuje i re-
dakční rada Staroměstských novin.   

Milan Kubíček

Pranostiky na červen
  Červenec nese parna, krupobití 

a medovice, jest hojný na bouřky 
a vichřice.
  Co červenec neupeče, to již srpnu 

neuteče.
  Jaký červenec, takový leden.
  Déšť na Prokopa, zmokne každá 

kopa.
  Na Markétu obyčejně těžké bouřky 

přicházejí.
  O svatém Kamilu slunce má největ-

ší sílu.
  Jakub bez deště – tuhá zima.
  Zvětšují-li na svatou Annu mra-

venci hromady, lze očekávat tuhou 
zimu.

EM

Zajímavou fotografii nám přinesla do redakce
Marie Bajajová z Hradišťské ulice. Na zahradě 
mají pozoruhodný pařez šeříku, ve kterém mů-
žete při troše fantazie objevit hned několik skřít-
ků.                                                                     MK

Pařez plný skřítků

Opravdu se stalo
Do obchůdku na náměstí Hrdi-

nů přiběhl muž a požadoval rychle 
krabičku zápalek. Prodavačku ale 
překvapil tisícikorunou. Když byl 
požádán o drobné, odběhl do na-
proti zaparkovaného auta, vytáhl 
lahvové pivo, vymlaskl ho na dva 
šupy, položil flašku na pult, vzal 
zápalky a odešel se slovy: „Máte to 
i s tuzérem dvě sta procent.“ Než se 
překvapená prodavačka vzpamato-
vala z šoku, chlapík nasedl do auta 
a odjel směrem na Brno.           NI
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Stavíme kostel sv. Ducha

Spektrum

V sobotu 1. května 2010 se na staveništi kostela sv. Ducha uskutečni-
la bohoslužba, kterou celebroval duchovní otec staroměstské farnosti 
P. Miroslav Suchomel. Věřící zaplnili první podlaží budovaného sva-
tostánku. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Vážení a milí spoluobčané,  na úvod 
tohoto dopisu chci každému z Vás po-
přát krásný červnový čas. Jarní měsíce 
květen a červen jsou zpravidla naplně-
ny vysokou pestrostí aktivit. Staré Měs-

to nevyjímaje. Například v naší farnosti 
1. května 2010 proběhl už šestý ročník 
cykloakce „Putování po památkách“.  Z  
toho, co nám zanechali předkové a na 
základě jejich víry, jejich vztahů ke 
kořenům, vlasti, můžeme čerpat i do-
dnes. Často procházíme či projíždíme 
kolem různých památek bez povšim-
nutí a přitom nám kolikrát nedochází, 
že tyto památky, které oni postavili, se 
vždy pojily k důležitým událostem je-
jich života. Byly projevem vděčnosti, 
výrazem úcty, či prosby k Bohu, jehož 
působení si ve svém životě hodně uvě-
domovali. Letošní ročník trasy dlouhé 
30 km (Huštěnovice, Kudlovice, Ha-
lenkovice, Spytihněv) byl zakončen ve 
Starém Městě, v místech, kde po do-
končení stavby bude stát Svatostánek, 
kde budou probíhat mše. V prostorách 
budoucího kostela, ve světle prozatím 
osmiletého úsilí, překážek, modliteb 
i finančních darů, v kruhovém půdo-
rysu 12 sloupů (jako symbolu 12 apoš-
tolů), pod železnou konstrukcí střechy, 
pod širým nebem - tady jsme více než 

http://www.farnoststaremesto.cz/
http://www.stavimekostel.cz/

č. účtu: 19-1542369309/0800 ČS a.s., pobočka Uh.Hradiště

kdy jindy, pocítili jednotu lásky a milosr-
denství. Přítomni byli i další farníci, spo-
luobčané, kteří se cykloputování nezú-
častnili. Povzbudivé bylo zastoupení snad 
všech generací, od mladých rodin s ma-

lými dětmi, předškoláky, 
přes dvacátníky, třicátníky, 
až po střední i starší gene-
raci. Pro nejmenší byly při-
praveny různé soutěže, hry. 
Nechybělo občerstvení pro 
všechny. Po mši svaté, o pa-
tro níž, v budoucím poly-
funkčním sále, proběhla asi 
půlhodinová multimediální 
prezentace o historii farnos-
ti Staré Město, původu zá-
měru stavby tohoto kostela 
až do prozatím současné 
situace. Byly také předsta-
veny nové webové stránky 
(http://www.stavimekostel.
cz/).  Informace lze získat 

i na dalších webových strán-
kách farnosti Starého Města 
(kde budou umístěny také 
fotografie  z letošního puto-

vání po památkách): http://www.farnost-
staremesto.cz/. Velké povzbuzení bylo 
vidět na tvářích všech, kdo v ten krásný 
májový den byli přítomni. 

Z uvedeného svědectví vyplývá, že 
všechno, co doposud do stavby nového 
kostela svatého Ducha bylo vloženo, se 
neminulo účinkem. Už teď na tom místě 
spočívá požehnání! Správně označujeme 
toto místo, jako budoucí duchovně – kul-
turní centrum Starého Města. Celá sym-
bolika stavby vyjadřuje jednotu a har-
monii.  Akademický malíř Jan Jemelka 
vzpomíná: „Když jsem na Slavnosti žeh-
nání staveniště v roce 2000 neočekávaně 
zahlédl mezi lidmi otce Tomáše Špidlí-
ka, uvěřil jsem ve správnost rozhodnutí 
postavit zde chrám. Ucítil jsem vanutí 
Ducha svatého. Když jsem nedávno stál 
pod věžemi uprostřed prostoru vymeze-
ného dvanácti sloupy, nesoucími prstenec 
nebe, viděl jsem krásu, byl jsem naplněn 
děkovnou modlitbou za toto mimořádné 
místo s kořeny naší identity. Když můžu 
vzkázat upřímné slovo, přichází: Věřím 
v dědictví otců, i nové Staré Město.“ 

     Milí spoluobčané, v letošním roce 
bychom rádi pokryli konstrukci stře-
chy krytinou a realizovali kopuli, která 
bude střechou procházet. Spojme, pro-
sím, znovu své síly k tomuto dílu. Chci 
Vás poprosit o finanční dar na další 
pokračování stavby. Přidáme tento dar 
ke sbírkám v kostele a darům fyzických 
a právnických osob.  

V  modlitbě pamatujeme  při boho-
službách na všechny dárce a od Boha 
jim vyprošujeme  požehnání a stálou 
ochranu. Poskytnutým darem si může-
te snížit platbu daně z příjmu dle § 20, 
odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních 
z příjmů. 

Bůh ať žehná každému z Vás a Va-
še srdce naplňuje pokojem a optimis-
mem!     

P. Mgr. Miroslav Suchomel,
farář, duchovní otec farnosti

Chlapci a děvčata z Dolinečky při slavnostním 
vystoupení.                         Foto: Milan Kubíček

SLAVNOSTNÍ
VYSTOUPENÍ DOLINEČKY

V pátek 14. května 2010 se představil 
divákům dětský folklorní soubor Doli-
nečka v pořadu Vandrovali hudci. 

Ráda bych za krásný zážitek touto 
cestou poděkovala. Ale můj dík ne-
míří pouze k vedoucím, dětem, muzi-
ce a sborku, kteří společně připravili 
a předvedli téměř dvouhodinové nád-
herné pásmo plné her, tanců a písní. 
Dík patří stejnou měrou  všem rodi-
čům, kteří pomáhají s přípravou krojů 
a rekvizit, podporují své děti ve vzta-
hu k folkloru a  rozvíjejí  v nich lásku 
k cennému dědictví. 

V neposlední řadě  chci ovšem také 
poděkovat všem, kteří si udělali čas a na 
vystoupení se přišli podívat. Vyprodané 
hlediště, kde byli někteří diváci ochotni 
i stát, bylo pro účinkující tím nejlepším 
dárkem,  projevem ocenění a  uznání, 
které si Dolinečka jistě zaslouží. 

IAP
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Vítání občánků s velkou převahou chlapců

Tak velký nepoměr v počtu pohlaví dětí při obřadu Vítání 
občánků na radnici jsme již dlouho dobu nezaznamenali. Prv-
ní děti přijely na úřad v doprovodu rodičů v pátek 11. června 
2010 v 13 hodin. V úvodní skupině jsme napočítali šest chlap-
ců a jen tři děvčata. Zatímco ve druhé skupině, která měla slav-
nost v 13:30 hod., bylo rovněž pozváno šest kluků a pouze tři 
holčičky. Z celkového počtu 18 dětí bylo tedy 12 hochů a šest 
dívek. Navíc mezi chlapci byla také dvojčata Matěj Navrátil 
a Petr Navrátil.

Obřad pak měl standardní průběh. K rodičům, několika 
prarodičům i dalším členům doprovodu promluvil místosta-
rosta Radoslav Malina, obřad uváděla matrikářka Jana Nosko-
vá, o hudební doprovod se postarala Kateřina Bazalová a s kul-
turním pásmem vystoupily děti z Křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou.

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

Na snímku zleva děti: Anežka Hanáková, Jan Lazárik, Lucie Jakšíková, Martin 
Koutník, Lukáš Skrášek.                                                           Foto: Milan Kubíček

I. SKUPINA DĚTÍ 11. ČERVNA 2010 V 13 HODIN

II. SKUPINA DĚTÍ 11. ČERVNA 2010 V 13:30 HODIN

Na snímku zleva děti: Tomáš Oborný, Matěj Navrátil, Petr Navrátil, Kristýna 
Spáčilová.                                                                             Foto: Zdeněk Polišenský

Na snímku zleva děti: Adam Borek, Adam Krejč, Pavla Houdková, Bruno Marek, 
Martin Horňák.                                                                       Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Petra Zvodzová, Ema Zimčíková, Jiří Mazůrek, Matěj Bar-
toš.                                                                                            Foto: Milan Kubíček
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OCHUTNÁVKA VÍNA S BESEDOU U CIMBÁLU

„Při degustaci bylo ohodnoceno cel-
kem 705 vzorků vína, z 56 obcí a měst 
jižní Moravy. Z tohoto počtu bylo 446 
vín bílých a 259 vín červených v růz-
ných odrůdách. Staroměstští vinaři se 
podíleli největším počtem 153 vzorků, 
za což jim děkujeme,“ sdělil člen vý-
stavního výboru Jaroslav Pelka. Dále se 
zúčastnili vinaři z obcí Mařatice (52), 

Výstava vín se pořádala na svátek Žofie a je známo, že svatá Žofie vína upije. Ale chutnalo i všem přítomným.
Foto: Milan Kubíček

V sobotu 15. května 2010 od 14 
hodin se uskutečnil košt vína v sá-
lech Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě. Akci připravil vý-
stavní výbor ve složení Jaroslav Pel-
ka, Jan Batůšek, Lukáš Přikryl, Vir-
ginio Sigismondi a Radek Fryšták 
a pořadatelem byl Klub přátel vína 
Staré Město. Degustace vín se usku-
tečnila 10. května a zúčastnilo se jí 
66 degustátorů za odborného dohle-
du RNDr. Zdeňka Habrovanského.

účelem možnosti pořádat výstavu vín. 
Určitě tak naváže na tradici šedesátých 
a sedmdesátých let minulého století, 
kdy výstavu vín pořádala zahrádkářská 
organizace a také soubor Dolina,“ na-
psal první muž radnice.

A jak se víno hodnotí podle bodů? 
Vynikající víno dostává body v rozme-
zí 18,5 – 20 b., velmi dobré víno 17,5 
- 18,4 b., dobré víno 16,5 – 17,4 b., do-
statečné víno 15 – 16,4 b. a nemocné 
závadné víno 0 – 14,9 b.

Šampion výstavy z bílých vín Vinař-
ství Vaďura Polešovice, ročník 2007, vý-
běr z hroznů, šampion výstavy z červe-
ných vín Květoslav Fryšták Staré Město, 
Modrý Portugal, výběr z hroznů. Třetí 
ocenění šampion výstavy získal Virgi-
nio Sigismondi Staré Město, odrůda 
Rulandské šedé, ročník 2002 ledové.

Mezi nejlépe hodnocenými vina-
ři dále figuroval Virginio Sigismondi 
s odrůdami: Neburské 18,9 b., Ryzlink 
vlašský 19,1 b., Cabernet Sauvignon 
18,8 b., Dornfelder 19 b.

Ze staroměstských vinařů získali 
další ocenění Batůšek, Přikryl, Char-
donnay 19,0 b., Jaroslav Bilavčík, Pála-
va 18,8 b., Karel Čejka, Rulandské šedé 
18,9 b., Ing. Jiří Omelka André 18,9 
b., Květoslav Fryšták, Svatovavřinecké 
18,8 b.

První ročník Výstavy vín ve Starém 
Městě úspěšně vkročil do povědomí 
nejširší veřejnosti. Přispěla k tomu po-
hodová atmosféra v sálech, vystoupe-
ní cimbálové muziky Jaroslava Čecha 
a také přítomnost mnoha významných 
osobností z regionu. Společenský život 
v našem městě je obohacen o další akci. 
Jste srdečně zváni na příští ročník.

Milan Kubíček

Vyhrávala cimbálová muzika Jaroslava Čecha.                                                                                     Foto: Milan Kubíček

Boršice (46), Míkovice (22), Tupesy (20), 
Polešovice (20), ale i vzdálenější pěstitelé 
například z obcí Hovorany (19), Zaječí 
(18), Bzenec (16), Kobylí (10) a dalších. 

Pan Karel Čejka byl tvůrcem přehled-
ného katalogu výstavy vín, do kterého 
napsal úvodník starosta Josef Bazala. 
„Jsem rád, že se dala dohromady skupina 
nadšenců a založila občanské sdružení za 

Na snímku zleva Josef Bazala, Jaroslav Pelka a Virgi-
nio Sigismondi, který získal  nejvíce diplomů a sošku.

Foto: Milan Kubíček

Květoslav Fryšták převzal ocenění šampion výstavy 
z červených vín za Modrý Portugal ročník 2009. Na 
snímku s manželkou Martinou.                        Foto: MK
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Z policejního deníku

Velitel městské policie Miroslav Nosek kontroluje technické zařízení a průtok vody v řece Moravě na kostelanském jezu. 
Foto: Vladimír Kučera

Drzost zlodějů kovů
Při pravidelné kontrole 
území města strážníci 
zjistili chybějící kryt ka-
nálové šachty na obchva-
tu. Okamžitě vyrozuměn 
pracovník technické čety 
a nebezpečný otvor byl 
zakryt.

Diabolske svokry
Hlídka městské policie 
přivolána na místo činu 
do Lidlu, kde se dvě ženy 
ze Slovenska pokusily 
odcizit lahve alkoholu. 
I když zlodějkám bylo 
již přes padesát, je vidět, 
že stále ještě nedostaly 
rozum. Byla jim uložena 
bloková pokuta 1000 Kč.

Ničemové a dacani
Velké děti v poslední 
době ničí hřiště dětem 
malým. Puberťáci rov-
něž převracejí dopravní 
značky a páchají i další 
přečiny. Nebuďte neteč-
ní k těmto výstřelkům 
a okamžitě volejte měst-
skou polici.

Opilecké pěstičky
Střepy řinčely v jedné 
domácnosti na Novém 
Světě. Pan domácí se opět 
opil, rozbil skleněnou 
výplň dveří a vyhrožoval 
manželce. Po příjezdu 
strážníků byl naoko klid. 
Napadená žena poučena, 
jak postupovat v případě 
domácího násilí.

Nebyl to orangutan
Telefonické oznámení muže, 
že na hrázi řeky Moravy za 
Trávníkem se motá nějaká 
postava, leze po zemi, vy-
dává divné zvuky. Výjezd 
na místo, pátráno v okolí, 
nikdo podobný nespatřen.

Zachránili labuť
Za areálem bývalého Tele-
comu na Trávníku odchy-
cena labuť, která za letu 
narazila do elektrického 
vedení a spadla na zem. 
Nebyla viditelně zraněna, 
pouze otřesena. Naložena 
do auta a odvezena k hejnu 
labutí na řeku Moravu.

Nalezené věci
Byla nalezena a poté i pře-
dána peněženka ženě z uli-
ce Za Radnicí.

Opilci a opilkyně 
Podnapilý cyklista hava-
roval u prodejny potravin 
na náměstí Hrdinů. Ná-
sledkem byla rozbitá hlava 
a obličej, přivolána sanitka 
a muž odvezen do nemoc-
nice na ošetření. Další 
zraněný muž zjištěn na Br-
něnské ulici, převezen do 
špitálu. Opilá žena kličko-
vala a občas se i válela na 
Velehradské ulici. Pomoc 
odmítla, po odpočinku na 
autobusové zastávce odje-
la do Jalubí. Krátce potom 
výjezd k další opilé ženě do 
Michalské ulice. To z nich 
měli doma radost! 

Demonstrativní sebe-
vražda?

Na zastávce u Lidového 
domu zjištěn v 6:45 hod. 25-
-letý muž z Boršic, který se 
pořezal střepy z pivní lahve 
na zápěstí a krvácel. Řezné 

Jak hodnotíte výsledek parlamentních voleb?
(Pavel 33 let)

Jedna třetina oprávněných voličů se na volby vy-
kašlala. V tomto případě určitě platí: Nestaráš 
se o politiku? Politika se brzy začne starat o tebe. 
Druhá početná skupina chtěla velkou změnu. Zde 
je na místě výrok Járy Cimrmana, že po velkém 
očekávání přijde velké zklamání. A ti, co se vždy 
umí pořádně poprat o vesla, ti se budou mít ještě 
líp. Ale jen do doby, kdy i blbec začne myslet.

Opravdu svého jezevčíka tak zbožňujete, jak je 
to vidět na fotografii?

(Liduna, střední věk)
To bývávalo, když byl odrostek. Nyní se věkem 
proměnil na psisko vrtošivé, potměšilé, neú-
stupné a tvrdohlavé. Dovoluje si čím dál víc 
a začíná si hrát na pána v rodině. Nebojí se 
nikoho a stále by se pral. Asi ho brzy vyměním. 
Zaujal mě chodský salašnický pes, nejenom 
proto, že jeho hlavu mají skauti ve znaku. Ten 
má jiný „karakter“.
Je na vás vidět, že se vracíte z úspěšné reportá-
že. Koho jste byl navštívit?

(Bohuš 56 let)
Jen jsem se přichomítl k úsměvné akci ochranky 
supermarketu a posléze i policie. Tisícovku za po-
cit zaplatil jeden důchodce. V oddělení zeleniny si 
totiž nastrkal do kapes mikiny celkem čtyři manga. 
Přestože tyto úkony prováděl s nejvyšší obezřetnos-
tí, jeho počínání důsledně pozoroval muž ochranky 
za monitorem. Přivolaným policistům na dotaz, 
proč manga odcizil, odpověděl, že si chtěl vyzkou-
šet, jaký je to pocit něco ukrást. Blokovou pokutu 
v maximální výši zaplatil bez protestu v hotovosti 
na místě. Bylo to poprvé v jeho životě, kdy něco 
ukradl.

Jak by podle vás mělo vypadat ideální Staré 
Město?

(Marcela 46 let)
Abychom se proměnili v jeden velký taneční 
parket a všichni si k sobě našli cestu a měli se 
rádi jak na šibřinkách a karnevalu, a to nejen 
členové a sympatizanti znesvářených politických 
stran. Představte si, že tančí pes s kočkou, David 
s Goliášem, nejpilnější s loncmónem, Karkul-
ka s myslivcem, workoholik s povalečem, opilec 
s abstinentem, babička s vlkem, farář s nezna-
bohem, Sněhurka s Fantomasem. Chtěl bych 
jednou tento mumraj zaznamenat.
Myslíte, že je normální, když se zkušenější hol-
ky posmívají klukům začátečníkům?

(Tomáš 17 let)
Je to normální a musíš s tím počítat. Každý bore-
ček, který vstupuje na půdu milostného začátku, 
si musí přiznat svůj stav, kdy mu ještě mléko kape 
po bradě, když ví, že mu hrozí posměch. Jenže tím 
vytváří základní rys budoucího muže, že jde do ri-
zika. Nejde do hazardu, ale do rizika. A co na tom, 
že se mu nějaká Bóža vysměje. Život jde neúprosně 
dál, a po získaných zkušenostech, třikrát běda Bož-
kám i „nebožkám“, které se posmívaly. 

Milan Kubíček

Chodský salašnický pes

rány hlídkou ošetřeny a při-
volána záchranka. Po příjezdu 
sanitky doprovodili strážníci 
nešťastníka do nemocnice, 
protože si stále chtěl ublížit.

Sousedské spory
Výjezd hlídky po oznámení 
rozhořčené ženy, že jim sou-
sedka pořád svítí do dvora, 
bouchá na vrata a stále otra-
vuje.

Zabránili sebevraždě
Hlídka vyjela ve 22:20 hod, 
k železničnímu mostu přes 
řeku Moravu. Na vrcholu stál 
muž, který byl připraven sko-
čit do řeky z důvodu nešťastné 
lásky. Po delší komunikaci byl 
nešťastník přesvědčen, aby 
se vrátil na zem, promluve-
no o problému a navštívena 
i jeho přítelkyně. Domluvena 
návštěva u psychologa.

MP + MK
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Řeka Morava opět dvakrát zahrozila
Krizový štáb ve Starém Městě

neponechal nic náhodě

Staré Město má za předešlá století s povodněmi velmi ne-
příjemné zkušeností. V letech 1715, 1771, 1826, 1830 a dalších 
mnohokrát došlo k zaplavení celé níže položené části města, 

škody bývaly pokaždé značné. Již naši předkové z doby Velké 
Moravy však dobře věděli, kde si mohou postavit svá sídliště, 
aby byli pokud možno co nejvíce ochráněni od řádění přírod-
ních živlů. Jen se podívejme na lokalitu dnešního Památníku 
Velké Moravy, která leží na vyvýšeném místě a kam voda při 
povodních zpravidla nikdy nevystoupila. V druhé polovině 
20. století na přechodnou dobu nedošlo k žádné velké povod-
ni, teprve léto roku 1997 nám ukázalo, jakou má vzedmutá 
řeka Morava ohromnou sílu.

Povodeň 7. - 17. červenec 1997

Obyvatelé Starého Města si prožili ve dnech 7. - 17. 7. 1997 
na vlastní kůži velkou katastrofu, největší od konce druhé svě-

tové války. Povodeň přišla přesně 100 let po velké vodě, která 
ve dnech 28. - 31. 7. 1897 postihla dvě třetiny Čech, část Mo-
ravy, Slezsko, Dolní a Horní Rakousy a velkou část Německa. 
Kalné vody se k nám přivalily po loukách ve směru od Huště-
novic a zaplavily níže položenou část obce. Vodní živel pobořil 
desítky domů, další stovky rodin měly své domy a byty vážně 
poškozeny. Konečné následky povodně na území Starého Měs-
ta: 540 zaplavených domů, 150 vážně poškozených a dlouho-
době neobyvatelných domů, 93 zbouraných domů, škody na 
bytovém fondu přesáhly 200 milionů korun, 185 lidí se ocitlo 
dočasně bez přístřeší, případně byli ubytováni u příbuzných. 
Nikdo však nezemřel, ani nebyl vážně zraněn. V počtu zbou-
raných domů nás předstihly Troubky, kde bylo nakonec sano-

váno 335 domů. Při povodních se projevila obrovská solidarita 
a pomoc ze strany mnoha organizací a občanů. Velmi dobře 
pracoval povodňový štáb pod vedením starosty Františka Sla-
víka. V průběhu dalších deseti let došlo k markantnímu zve-
lebení Starého Města, bylo postaveno přes 100 nových domů, 
opraveno a zrekonstruováno více než 500 rodinných domů 
a bytů. A co je nejdůležitější, systematicky se začalo pracovat 
na protipovodňové ochraně města.

Povodeň 28. březen –2. duben 2006

Velká voda z řeky Moravy se vracela zpět do koryta Baťo-
va kanálu i potoka Salaška a zaznamenali jsme rozlivy vody 
v prostoru za Lidlem, na levém břehu Baťova kanálu ve směru 
k Zerzavici a také rozliv Salašky, která zaplavila cyklostezku 
Za Tratí a přilehlé pole. Dne 29. března 2006 byla evakuová-
na nemocnice v Uh. Hradišti. Našemu městu nehrozilo takové 
nebezpečí jako Uh. Hradišti, a zvláště Rybárnám, protože byly 
navýšeny hráze řeky Moravy, vybudována vyvýšená komuni-
kace kolem Intersparu a před dokončením bylo těleso protipo-
vodňové hráze na Loukách. Dne 31. března 2006 bylo naměře-
no ve Spytihněvi 681 cm a průtok 598,2 m3. Šest dní na radnici 
pracoval ve dne v noci krizový štáb pod vedením starosty Mi-
roslava Schönbauma. Ke zranění osob a větším škodám opět 
nedošlo.

Hasiči čerpají vodu z pole v blízkosti cyklostezky ve směru na Kostelany nad 
Moravou.                                                                                           Foto: Vladimír Kučera

Kolem Starého Města se valily v korytě Moravy masy vody. Maximální průtok byl 
700 m3 za vteřinu. Starosta Josef Bazala byl u řeky několikrát denně.

Foto: Vladimír Kučera

Zvednutá hladina Moravy pod silničním mostem. 
Foto: Vladimír Kučera



19PovodeňStaroměstské noviny 7/10Staroměstské noviny 7/10

Povodeň 17. - 21. květen
a 2. - 7. červen 2010

Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje ze dne 18. května 
2010 byl vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ z důvodu vzniklé kri-
zové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a majetku 
v důsledku opakujícího se 3. stupně povodňové aktivity na 
řece Moravě, Bečvě a jejich přítocích.

Krizový štáb města Staré Město vyhlásil III. stupeň povod-
ňové aktivity na řece Moravě ve Starém Městě již 17. května 
2010, kdy byla výška hladiny na hlásném jezu ve Spytihněvi 
v 15:15 hod. 604 cm, průtok 563 m3/vt.

Nejkritičtější situace byla dne 19. května, povodňová ko-
mise města Staré Město vydávala pravidelné informace, které 
byly k dispozici občanům, vše mohli sledovat na internetových 
stránkách města www.staremesto.uh.cz.  Probíhaly preventiv-
ní opatření, připraveny byly pytle s pískem, hráze řeky Moravy 
pravidelně kontrolovali strážníci městské policie a hasiči. Zá-
sobování pitnou vodou, stejně jako kanalizace, rozvody elek-
trické energie a plynu fungovaly bez omezení. Uzavřena byla 
cyklostezka podél Baťova kanálu ve směru na Babice, dále úsek 
cyklostezky podél Moravy do Kostelan. Uzavřena byla i místní 
komunikace za hřbitovem. Občanům v níže položených čás-
tech města bylo oznámeno, aby byli připraveni na následnou 
evakuaci v případu náhlého zhoršení situace. Ke kulminaci 
vodní hladiny Moravy došlo 19. května, pak se situace během 
dvou dní zklidnila.

Hejtman vyhlásil již po druhé STAV NEBEZPEČÍ na celém 
území Zlínského kraje ve středu 2. června 2010. V důsledku 
opakujících se dlouhotrvajících dešťových srážek opět vydatně 
stoupla řeka Morava a další toky v kraji. 

Ve Starém Městě vyhlásil krizový štáb města III. stupeň po-
vodňového nebezpečí na řece Moravě již 1. června v 9:15 hod. 
Výše hladiny v 9:00 hod. 605 cm, průtok 572 m3/vt. Tentokrát 
teklo korytem Moravy ještě více vody, kritická byla situace 
na potoku Salaška, kde byly použity pytle s pískem na konci 
Tyršovy ulice. Další pytle s pískem byly rozmístěny v prosto-
ru plavební komory a lávky. Zaplaveny byly části cyklostezky 
ve směru na Huštěnovice, na Kostelany, cyklostezka Za Tratí 
a místní komunikace za hřbitovem. Došlo k rozlivu vody na 
loukách a zahrádkách. V blízkosti vodních toků stoupla spod-
ní voda a dostala se do sklepů.

1. stupeň povodňové aktivity  400 cm
2. stupeň povodňové aktivity  500 cm
3. stupeň povodňové aktivity  600 cm     

Jak stoupala voda na hlásném jezu ve Spytihněvi

14. 5. 2010 5:00 hod. 210 cm 96 m3

15. 5. 2010 5:00 hod. 353 cm 234 m3

17. 5. 2010 5:00 hod. 506 cm 424 m3

18. 5. 2010 5:00 hod. 631 cm 620 m3

19. 5. 2010 11:00 hod. 664 cm 689 m3

20. 5. 2010 5:00 hod. 593 cm 551 m3

21. 5. 2010 5:00 hod. 424 cm 318 m3 

31. 5.2010 5:00 hod. 331 cm 208 m3 
     2. 6. 2010 5:00 hod. 484 cm 395 m3

2. 6. 2010 16:00 hod. 668 cm 688 m3    
3. 6. 2010 5:00 hod. 649 cm 657 m3

4. 6. 2010 5:00 hod. 597 cm 558 m3

7. 6. 2010 5:00 hod. 348 cm 230 m3

K povodňové problematice se ještě vrátíme v příštím čísle 
Staroměstských novin.

Společné neštěstí dokáže vždy lidi stmelit, i když se 
u nás našli lidé, například v červenci 1997, kteří využili ka-
tastrofy pro své vlastní obohacení. Lidé se nemění, i v době 
povodní se dělí na dobré a špatné. 

Na radnici neponechali nic náhodě a ve dnech 17. - 24. 
května a při druhém povodňovém nebezpečí od 1. do 7. 
června 2010 zde pracoval krizový štáb, jehož členové bedlivě 
sledovali vývoj situace a nepřetržitě hlídkovali v terénu. Sta-

rosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina, tajemník 
Ing. Vladimír Kučera, hasiči, městští policisté, pracovníci 
Služeb SM Pavla Sýkory a další pomáhali zvládnout nečeka-
nou situaci.

Již čtyřikrát v průběhu posledních 13 let jsme pocítili 
nebezpečí povodně. Také letos v květnu a červnu jsme po 
několika dnech velkých obav opět uzavřeli s přírodou mír. 
Příroda znovu ukázala, že lidstvo je její součástí, že se pro-
to musí řídit jejími zákony, ne jí zákony předepisovat.

Milan Kubíček

Lávka přes řeku Moravu ve středu 2. června 2010 v 19:21 hod. v době kulminace vod-
ní hladiny.                                                                                          Foto: Vladimír Kučera

Kostel sv. Michaela ve směru od Staré Tenice 5. června 2010. Stav vodní hladiny se  
již dva dny snižuje.                                                                               Foto: Milan Kubíček
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VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VE DNECH 28. - 29. KVĚTNA 2010

Starosta Josef Bazala přišel k volbám v pátek 
28. května v 14:40 hod.               Foto: MK

Místostarosta Radoslav Malina ve volební 
místnosti v budově SOŠ a Gymnázia.

Foto: Milan Kubíček

Poslední pátek a sobotu v měsíci květnu se uskuteč-
nily velmi očekávané volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky.

Již během prvního dne voleb dorazila k urnám podle prvních 
odhadů téměř polovina z osmi milionů oprávněných voličů. 
Volební místnosti se 28. května 2010 uzavřely ve 22 hodin. 
V sobotu 29. května 2010 bylo možno odevzdat hlas některé 
z 16 kandidujících stran v době od 8 do 14 hodin. Svoje volební 
právo nakonec ve Starém Městě využilo 67,25 % voličů.

Staroměšťané odevzdali nejvíce hlasů ODS, druhá skončila 
ČSSD a třetí TOP 09. V roce 2006 ve Starém Městě také zvítězi-
la ODS před ČSSD a KDU-ČSL.  

„Děkuji všem občanům 
města, kteří využili své 
volební právo a přišli do 
volebních místností. Z oby-
vatel měst v okrese Uherské 
Hradiště měli Staroměšťa-
né nejvyšší volební účast 
67,25 %. V celém Zlínském 
kraji přišlo více občanů 
k volbám jen v městě Lu-

hačovice 69,12 % a nepatr-
ně více ve Zlíně 67,74 %,“ 
sdělil starosta Josef Bazala. 
Jménem ODS, vítězné 
strany ve Starém Městě, 
zaslal poděkování všem 
voličům ODS a pravice 
předseda místní organiza-
ce Stanislav Rokyta.
V letošním roce nás čekají 
ještě jedny volby na podzim, tentokráte budeme volit zástupce 
do místní samosprávy.

VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA ČESKOU REPUBLIKU

1) Česká strana sociálně demokratická  22,08 %
2) Občanská demokratická strana  20,22 %
3) TOP 09  16,70 %
4) Komunistická strana Čech a Moravy  11,27 %
5) Věci veřejné  10,88 %

Pod 5 % volební hranicí potřebnou k zvolení do Parlamentu 
skončily strany
6) KDU – ČSL  4,39 %
7) Strana Práv Občanů – ZEMANOVCI  4,33 %
8) Suverenita – blok J. Bobošíkové  3,67 %
Volební účast v ČR 62,6 %

POSLANCI ZVOLENÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ČSSD: Zdeněk Škromach, Josef Smýkal, František Novosad, 
Antonín Seďa.
ODS: Petr Nečas, Tomáš Úlehla, Pavel Svoboda, Jaroslav Plachý.
TOP 09: Petr Gazdík, Alena Hanáková.
KSČM: Vladimír Koníček
Věci veřejné: Martin Vacek.
Pozn.: Tučně vyznačení poslanci jsou z okresu Uherské Hradiště.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA STARÉ MĚSTO  

1) Občanská demokratická strana 858 hlasů 23,12 %
2) Česká strana sociálně demokratická 712 hlasů 19,19 %
3) TOP 09 620 hlasů 16,71 %
4) KDU-ČSL 455 hlasů 12,26 %
5) KSČM 387 hlasů 10,43 %
6) Věci veřejné 243 hlasů 6,54 %
7) Zemanovci 176 hlasů 4,74 %
8) Strana zelených 80 hlasů 2,15 %
9) Suverenita – blok J. Bobošíkové 76 hlasů 2,04 %
10) Česká pirátské strana 24 hlasů 0,64 %
11-13) Moravané 19 hlasů 0,51 %
Volte Pr.- Blok www.cibulka.net 19 hlasů 0,51 %
Strana svobodných občanů 19 hlasů 0,51 %
14) Dělnická strana soc. spravedlnosti 14 hlasů 0,37 %
15) STOP 4 hlasy 0,10 %
16) OBČANÉ.CZ 3 hlasy 0,08 %
17) Konzervativní strana 1 hlas 0,02 % 
Celkem 3710 hlasů 100 %

Celkem  5569 oprávněných voličů
Přišlo k volbám 3745 voličů        
Platné hlasy 3710 hlasů
Volební účast 67,25 %

Na snímku členové volební komise okrsku č. 4 v základní škole na náměstí 
Hrdinů 1000.

Foto: Milan Kubíček
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Celkovým vítězem vo-
leb ve Starém Městě se 
stala ODS 858 voličů 
a 23,12 % hlasů, dru-
há skončila ČSSD 712 
voličů a 19,19 % hlasů, 
třetí se umístila TOP 
09 620 voličů a 16,71 % 
hlasů, čtvrtá skončila 
KDU-ČSL 455 voličů 
a 12,26 % hlasů a pátá 
byla KSČM 387 voličů 
a 10,43 % hlasů.

ODS zvítězila ve čtyřech 
z pěti volebních okrsků. 
Pouze v okrsku č. 3 byla 
nejúspěšnější ČSSD, 
když získala největší 
procento hlasů 25,17 %.

Nový politický subjekt Věci veřejné skončil ve všech pěti voleb-
ních okrscích na šestém místě, když získal od 5,79 do 7,31 % 
hlasů.

TOP 09 viditelně sází na elity. Kromě 12 bývalých lidovců má 
v poslaneckých lavicích nejvíce starostů, lékařů a univerzitních 
profesorů.

Největší zázemí sympatizantů 
KSČM ve Starém Městě se proje-
vilo ve volebním okrsku č. 2, kde 
získali třetí nejvyšší počet hlasů 
14,76 % za ODS a ČSSD.

Starosta Josef Bazala měl volební 
místnost č. 1 v budově školy na 
náměstí Hrdinů a místostarosta 
Radoslav Malina volil v místnos-
ti č. 5 v budově SOŠ a Gymnázia. 
Oba se zúčastnili voleb již v pátek 
28. května mezi 14 a 15 hodinou.

Každá z 17 volebních stran získala ve Starém Městě určitý počet 
hlasů. Nejméně pak Konzervativní strana, pouze jediný.  

Z občanů Starého Města se ucházeli o přízeň voličů Josef Vacu-
lík (KDU-ČSL), Zdeněk Ebner (Věci veřejné), Michal Stránský 
(Strana zelených).

Nejvíce preferenčních hlasů z těchto tří kandidátů dostal Josef 
Vaculík (123) na kandidátce KDU-ČSL. Více preferenčních hla-
sů na kandidátce KDU-ČSL dostal od občanů Starého Města jen 
Ludvík Hovorka (176).

Nejdisciplinovanější občané žijí ve volebním okrsku č. 3, kde při-
šlo k volbám 71,33 % občanů, což se projevilo na vítězství ČSSD. 

Pro srovnání v Uherském Hradišti přišlo k volbám 65,04 % ob-
čanů, v Kunovicích jen 62,23 %.

Milan Kubíček

Na budově základní školy na náměstí Hrdinů za-
vlála v průběhu voleb vlajka České republiky. 

Foto: MK

Mezi prvními přišel k volbám Pavel  
Zálešák. Po naplnění svého volebního 
práva se vydal na projížďku s vnuč-
kou.                                        Foto: MK

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
NÁMĚSTÍ HRDINŮ 1000

1) Občanská demokratická strana  21,95 %
2) TOP 09  20,14 %
3) KDU-ČSL  17,28 %
4) Česká strana sociálně demokratická  15,27 %
5) Komunistická strana Čech a Moravy  7,42 %
6) Věci veřejné  7,31 %
Volební účast: 68,18 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KOMENSKÉHO 1720

1) Občanská demokratická strana  24,78 %
2) Česká strana sociálně demokratická  19,33 %
3) Komunistická strana Čech a Moravy  14,76 %
4) TOP 09  13,09 %
5) KDU-ČSL  8,96 %
6) Věci veřejné  5,79 % 
Volební účast 63,12 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KOMENSKÉHO 1720

1) Česká strana sociálně demokratická  25,17 %
2) Občanská demokratická strana  21,55 %
3) TOP 09 17,10 %
4) Komunistická strana Čech a Moravy  10,84 %
5) KDU-ČSL  9,04 %
6) Věci veřejné  6,11 %
Volební účast 71,33 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ 
HRDINŮ 1000

1) Občanská demokratická strana  23,87 %
2) Česká strana sociálně demokratická  17,63 %
3) TOP 09  16,04 %
4) KDU-ČSL  13,39 %
5) Komunistická strana Čech a Moravy  10,47 %
6) Věci veřejné  6,89 %
Volební účast 68,69 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM 

1) Občanská demokratická strana  24,13 %
2) Česká strana sociálně demokratická  17,63 %
3) TOP 09  15,44 %
4) Komunistická strana Čech a Moravy  10,48 %
5) KDU-ČSL  10,34 %
6) Věci veřejné  6,20 %
Volební účast 64,23 %

VOLEBNÍ PERLIČKY

Členové volebních komisí vydali staroměstským voličům  3745 
úředních obálek, odevzdáno bylo 3740 hlasů a platných bylo 
3710 hlasů. To znamená, že 35 hlasů nebylo platných a 35 obča-
nů vážilo cestu do volební místnosti zbytečně.
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SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
VE STARÉM MĚSTĚ

K absolventům školy a jejich rodi-
čům promluvil starosta Josef Bazala, 
pozdrav přidal Ondřej Benešík, který 
zde maturoval v roce 1994. S povzbudi-
vými slovy do dalšího života vystoupil 
i poslanec Ing. Ludvík Hovorka, který 
se zúčastnil slavnostního předání ma-
turitních vysvědčení poprvé od doby 
svého studia.

Ve třídě 4. G, kde byla třídní učitel-
ka Ing. Ivana Brhelová, maturovalo 28 
studentů. Jejich maturitní motto zně-
lo: Nikdy jsme se neshodli, ale přesto 
odcházíme společně. Celkem 10 chlap-
ců a dívek prospělo s vyznamenáním 
a šest z nich mělo průměr známek 1,0. 
Celkový průměr všech žáků třídy 4. G 

byl 1,89. V minulém roce jsme ve třídě 
4. G zaregistrovali pouze jednu žáky-
ni ze Starého Města, letos maturova-
lo šest místních. Konkrétně Kristýna 
Grebeníčková, Ivana Haklová, Lenka 
Horčicová, Tomáš Chovanec, Darina 
Lapčíková a Martina Vlková. Všem 
blahopřejeme ke studijním výsledkům 
a věříme, že i na vysokých školách bu-
dou úspěšní.

Ve třídě 4. H byla třídní učitelkou 
Ing. Růžena Borková. Jako motto si 
studenti zvolili slova Františka Ladi-
slava Čelakovského: Není moudrý ten, 
kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je 
potřeba. O studium na zdejším gymná-
ziu je mezi Staroměšťany velký zájem, 

Třída 4. G s třídní učitelkou Ivanou Brhelovou.                                                                 Foto: Milan Kubíček

V pátek 21. května 2010 v 16 hodin se konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům 
Gymnázia ve Starém Městě. 

o čemž svědčí i pět 
dalších jmen na matu-
ritním oznámení: Ro-
mana Bláhová, Anežka 
Holznerová, Veronika 
Horká, Jitka Skulová, 
Jana Urbancová. Z cel-
kového počtu 30 žáků 
17 maturovalo s vyzna-
menáním, 12 prospě-
lo a jeden neprospěl. 
Průměr známek všech 
studentů byl 1,74.

Maturantům zazpí-
vali studenti pěvec-
kého sboru školy pod 
vedením Mgr. Miro-

slavy Rohelové a se závěrečným slovem 
vystoupila ředitelka školy Ing. Zdislava 
Svobodová. Na zdejším gymnáziu stu-
dují i žáci z Uherského Hradiště, Kuno-
vic, Hluku, Buchlovic, Ostrožské Nové 
Vsi, Uherského Ostrohu i z dalších obcí 
regionu.

V příštím roce si Střední odborná 
škola a Gymnázium ve Starém Městě 
připomene 50. výročí svého založení. 
V roce 1961 byl název školy Střední ze-
mědělská a technická škola Staré Město. 
Byly zde tři třídy 1. ročníku obor Pěsti-
tel - chovatel, jedna třída jednoročního 
studia pro funkcionáře zemědělských 
závodů a tři třídy dálkového studia.

Milan Kubíček

K absolventům školy a jejich rodičům promluvil starosta Josef Bazala. Na 
snímku dále v první řadě zleva: Ing. Milan Škarka, B.B.S. Ondřej Benešík, 
Ing. Zdislava Svobodová a Ing. Ludvík Hovorka.            Foto: Milan Kubíček

Třída 4. H s třídní učitelkou Ing. Růženou Borkovou.                                                        Foto: Milan Kubíček
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STAROSTA DĚKUJE

XXXXX

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ KOPÁNKY 
DOKONČENA

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

Děkuji tímto všem členům krizového 
štábu, pracovníkům městského úřadu, 
pracovníkům SLUŽEB, městské policii 
a především členům Sboru dobrovol-
ných hasičů Staré Město, kteří po dobu 
hrozby povodní sloužili a byli v poho-
tovosti. Děkuji taktéž dobrovolným ha-
sičům z Buchlovic, Jalubí a Polešovic, 
kteří nám pomáhali při pytlování nebo 
čerpání naplavené vody z polí a zahrá-
dek. 

Protipovodňová opatření, do kte-
rých město investovalo nemalé finanč-

ní prostředky, se ukázala jako účinná. 
Odtokové poměry po opadnutí naplavené 
vody, stav průtoku na řece Moravě a vy-
soká spodní voda nám dělají potíže, proti 
kterým se však jen těžce můžeme účinně 
bránit. Je na zváženou každého majitele, 
jak svůj rodinný dům založí a jaké zvolí 
jeho dispozice.

Podstatné a hlavní pro obyvatele naše-
ho města však je, že při letošních povod-
ních domy zůstaly vodou nedotčeny. 

Josef Bazala
Velká voda naplnila až po okraj i potok Salašku 
v Tyršově ulici.               Foto: Jaroslav Cetkovský

Spadlý jehličnan v prostorách ZŠ v Komenského 
ulici.                           Foto: Ing. Ivana Přikrylová

Starosta ještě ani nestačil dopsat poděkování všem, kteří vy-
pomáhali v době povodní, a už se objevila další přírodní po-
hroma.

V sobotu 12. června 
2010 ve večerních ho-
dinách k nám dorazila 
bouřka provázená vě-
trnou smrští. Na území 
města bylo vyvráceno asi 
40 stromů. Došlo také 
k poškození střech domů 
a menším škodám v by-
tech, kde jejich majitelé 
nechali otevřená okna 
a odešli za víkendovou zá-
bavou. V jiných městech 
a obcích byly škody pod-
statně větší.

Velké štěstí měli lidé, 
kteří procházeli po nábře-
ží Moravy na hradišťské 
straně řeky k sídlišti Štěp-
nice, kde padaly osmdesá-
tileté listnáče.

Milan Kubíček

Komunikace a chodníky na sídlišti Kopánky v po-
slední den stavby 31. května 2010. Zhotovitelem 
revitalizace byla firma Outulný. 

Foto: Milan Kubíček

VĚTRNÁ SMRŠŤ, KTERÁ TÉMĚŘ NEMÁ PAMĚTNÍKA

Slavnostním otevřením stavby ve středu 23. červ-
na v 10:30 hodin byla oficiálně dokončena revitaliza-
ce sídliště Kopánky, která probíhala po většinu roku 
2009 a byla ukončena k 31. květnu 2010. 

Téhož dne od 16:30 hodin bylo na programu slav-
nostní předání dokončeného a velmi pěkně zmo-
dernizovaného sídliště všem občanům. K příjemné 
pohodě vyhrávala country kapela Štrůdl. Vzhledem 
k tomu, že se akce uskutečnila až po uzávěrce novin, 
můžete si prohlédnout fotoreportáž na internetových 
stránkách města www.staremesto.uh.cz   

Milan Kubíček
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SPOLEČENSKÝ VEČER S DELEGACÍ Z TÖNISVORSTU

Historicky první jednání Oblast-
ního sdružení ODS se konalo v pro-
storách Společensko-kulturního cen-
tra ve Starém Městě, a to za účasti 
zástupců všech místních sdružení, 
v čele s předsedou regionální rady 
ODS Liborem Lukášem. Toto jednání 
podpořil i nově zvolený poslanec Ja-

V neděli 30. května 2010 se uskutečnil společenský večer 
delegací partnerských měst Tönisvorst a Staré Město včetně 
pozvaných hostů. V úvodní části vystoupily žáci a učitelé Zá-
kladní umělecké školy Uherské Hradiště, oficiální část progra-
mu byla ukončena udělením pamětních medailí Starého Města 
osobám, které se v průběhu trvání partnerské spolupráce o její 
rozvoj významně zasloužily. Za Tönisvorst Albert Schwarz, 
Bernhard Köffers, Rosemarie Thissen, Thomas Gossen, Horst
von Brechan, Ditrich Büttner(+).

Předávání pamětních medailí. Na snímku vpravo starosta Tönisvorstu Thomas
Gossen.                                                                                   Foto: Milan Kubíček

Zahrálo žesťové kvarteto ZUŠ.                                               Foto: Milan Kubíček

Na fotografii zleva Jaroslav Plachý, Ing. Libor Karásek, Ing. Michal Jakšík, Stanislav Rokyta, Bc. Martina
Stavjaňová, Libor Lukáš a Ing. Stanislav Blaha.                                                                                   Foto: TV

roslav Plachý. Předmětem jednání byla 
nominace účastníků na volební kongres 
ODS, který se uskutečnil ve dnech 19. 
- 20. června v Praze. Všichni účastníci 
jednoznačně vyjádřili podporu na post 
předsedy Občanské demokratické stra-
ny RNDr. Petru Nečasovi.

Táťáňa Valová

OBLASTNÍ SDRUŽENÍ ODS POPRVÉ JEDNALO
VE STARÉM MĚSTĚ

Za Staré Město byli oceněni František Slavík, Vítězslav 
Mach, František Ingr, Josef Bazala, Ing. Ladislav Řádek, Miro-
slav Schönbaum (+) ( převzala Stanislava Schönbaumová).

V druhé části večera pak k tanci a poslechu zahrála Staro-
městská kapela.

Milan Kubíček

Otevření koupaliště 
na Širůchu se blíží
Podle vývoje počasí bude v těch-

to dnech otevřeno koupaliště ve 
Starém Městě na Širůchu. Výstav-
ba plaveckého areálu v Uherském 
Hradišti, údajně s nejdelším tobo-
gánem v České republice, má zpož-
dění, a proto lze očekávat zvýšený 
zájem veřejnosti, nejen ze soused-
ního města, o návštěvu koupaliště 
na Širůchu i koupání v přírodním 
jezeru na Loukách.

     Vstupné celodenní:

Děti do 3 let (jen v doprovodu 
dospělých) vstup zdarma
Mládež od 3 do 15 let - 20,- Kč
Ostatní 40,- Kč
Důchodci 20,- Kč
Osoby s průkazem ZP  
  vstup zdarma

 IPS
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PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ 

Slovácký tanec verbuňk má ve Sta-
rém Městě již dlouhá léta zvuk. Svědčí 
o tom i regionální soutěž verbířů pořá-
daná u nás vždy v květnu a také vyni-
kající výsledky staroměstských verbířů 
na Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici.

Regionální soutěžní přehlídka dět-
ských verbířů se uskutečnila v Kuno-
vicích 23. května a odchovanci staro-
městské taneční školy byli opět velmi 
dobří.

V kategorii do 9 let byl nejlepší Jan 
Mikuš z Dolinečky I, na třetím místě 
skončil Michal Fryšták z Dolinečky I.

V kategorii 10 – 12 let byl na prv-
ním místě Lukáš Balajka z Dolinečky 
III a na druhém místě se umístil Robin 
Feldvabel z Dolinečky III.

Verbíře Dolinečky I připravuje Ond-
řej Bazala a verbíře Dolinečky III Mar-
tin Baláž a Erik Feldvabel. 

Milan Kubíček

TANEČNÍ VEČER ZUŠ V KLUBU KULTURY UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Do posledního místa zaplněné hlediště Slováckého divadla v Uherském Hradišti bylo v minulých letech vždy v červnu 
svědkem nádherných tanečních koncertů, kde se představily tanečnice od těch nejmenších až po slečny, které s precizností 

a něžností sobě vlastní připravila Veronika Kovaříková, později vdaná Kaštánková.

Nyní se uskutečnily dva koncerty 
v Klubu kultury Uherské Hradiště. Ve 
středu 9. června v 19:00 hod. vystoupili 
žáci pobočky Staré Město a ve čtvrtek 
10. června v 19:00 hod. bylo vystoupe-
ní žáků ZUŠ Uherské Hradiště. K akci 
se ještě vrátíme v příštím vydání Staro-
městských novin a seznámíme vás také 
s absolventkami tanečního oboru.

Milan Kubíček

Jan Matyáš, absolvent II. stupně, zahrál koncert 
d moll od J. B. Accolaye.

Foto: Milan Kubíček

Základní umělecká škola 
Uherské Hradiště, pobočka Sta-
ré Město, uspořádala ve čtvrtek  
27. května 2010 v 18 hodin v sá-
le Společensko-kulturního centra 
Staré Město koncert absolventů 
a sólistů. 

Dne 2. 6. 2010 se v „Beruškové“ mateřské škole 
Rastislavova uskutečnil Den dětí. Tak jako kaž-
dý rok jsme pro děti přichystali soutěže a zábav-
né hry. Vzhledem k dešti, děti musely zvládnout 
soutěže ve třídách místo na školní zahradě. Děti 
se moc těšily, a tak  s radostí předvedly své pohy-
bové dovednosti. Po soutěžích byla pro všechny 
přichystána velká sladká odměna. 

O soutěže na zahradě však přišly také děti, kte-
ré do mateřské školy nastoupí poprvé teprve po 
prázdninách. Ale ani jim to nevadilo! Hrály si totiž 
ve školce i se svými maminkami, které získaly prv-
ní cenné informace o naší MŠ. A děti? Ty se budou 
těšit v září na svou „beruškovou“ školku, protože 
prostředí i hračky jim budou známé. Vždyť to nej-
hezčí, co můžeme od dětí dostat je, když na nich 
vidíme, jak jsou šťastné a spokojené.

Veronika Holčáková 

KONCERT ABSOLVENTŮ A SÓLISTŮ
Koncert společně zahájili ředitel ZUŠ 

Mgr. Stanislav Nemrava a starosta Josef 
Bazala, vystoupení mladých umělců sledo-
val také místostarosta Radoslav Malina.

Diváci odměnili všechna vystoupení 
žáků ZUŠ zasloužilým potleskem. Většina 
chlapců a dívek patřila mezi absolventy I. 
či II. stupně. Na klavír zahráli Martin Jan-
dásek, Karolína Sabová, Kristýna Koželu-
hová, Eva Pleváková a Lucie Šmídová, na 
housle Ondřej Bazala, Jan Matyáš, Ivana 
Vaňková.

Na zobcovou flétnu Valentina Gahuro-
vá, Andrea Horká, Nikol Salvetová, Dani-
ela Paličková, Klára Kovaříková, Anna Ná-
plavová j. h., Kristýna Obdržálková.

Poděkování patří všem učitelům ZUŠ, 
kteří naše děti trpělivě připravují.

Milan Kubíček

DEN DĚTÍ V MŠ RASTISLAVOVA
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TAKÉ ROCKEŘI ZE STARÉHO MĚSTA
BUDOU SLAVIT

ZAUJALO NÁS
V LUNÁRNÍM KALENDÁŘI

V červenci je potřeba podle tra-
diční čínské medicíny posilovat 
krevní oběh. Proudění krve zajišťuje 
činnost srdce jako pumpy. Nakolik 
je srdce touto činností namáhané 
se určuje měřením krevního tlaku. 
U dospělých by měly hodnoty činit 
120/80.

Dne 1., 2. července – ve znamení 
Vodnáře. Jsou ovlivňovány křečové 
žíly. Noste stahovací punčochy.

Dne 2., 3. července – ve zname-
ní Ryb.

Dne 4., 5., 6. července – ve zna-
mení Berana. Ráno vypijte sklenici 
vody s citronem. Zmrazujte a zava-
řujte. Nezapomínejte vyštipovat po-
stranní výhony u tyčkových rajčat.

Dne 7., 8. července – ve zname-
ní Býka.

Dne 9., 10. července – ve zna-
mení Blíženců. Pijte šípkový čaj 
s medem. Dobývejte květinové ci-
bule – tulipány, narcisy, modřence 
apod.

Dne 11., 12. července – ve zna-
mení Raka. Vysévejte čínské zelí 
přímo na místo.

Dne 13., 14. července – ve zna-
mení Lva.

Dne 15., 16. července – ve zna-
mení Panny. Řízkujte muškáty. Vy-
sévejte zimní cibuli.

Dne 17., 18. července – ve zname-
ní Vah. Vysazujte bílé lilie a kosatce.

Dne 19., 20. července – ve zna-
mení Štíra. Zvlášť vydatně zalévejte 
kořenovou zeleninu a košťáloviny. 
Vyjednoťte čínské zelí (40 cm).

Dne 21., 22., 23. července – ve 
znamení Střelce. U tyčkových rajčat 
uřežeme vegetační vrcholky. Spod-
ní listy do výše 30 cm odlámeme.

Dne 24., 25. července – ve zna-
mení Kozoroha. Přihrňte salátovou 
řepu, aby kořen nezelenal.

Dne 26., 27., 28. července – ve 
znamení Vodnáře. Dne 26. 7. v 3:36 
LČ Úplněk. Držíme půst.

Dne 29., 30. července – ve zna-
mení Ryb. Pro podzimní sklizeň 
vysévejte salát, čínské zelí a špenát.

Dne 31. července – ve znamení 
Berana. Sklízejte a zpracujte úrodu. 
Udělejte průklest meruněk, broskví 
a vlašského ořešáku.

M. J.
Martin Cetkovský (vpravo) s medailí na stupních vítězů. 

Foto: archiv MC

ZÁVODY MINIKÁR

Staroměstský nadějný závod-
ník František Blažíček se může 
pochlubit dalšími úspěchy. Třetí 
kolo Českého poháru se jelo v Li-
toměřicích a tam František letos 
poprvé vyhrál. O týden později 
22. května 2010 byl na programu 
další závod v Bělé pod Bezdězem. 
Druhý měřený trénink na suchu 
malý Franta vyhrál s náskokem 
dvě desetiny vteřiny. V první zá-
vodní jízdě na suchu skončil dru-
hý jen o jednu desetinu za vítězem. Vrcholem jeho znamenité současné výkonnosti 
byl druhý závod na mokru, kterou František zajel tak parádně, že druhému v po-
řadí nadělil čtyři vteřiny. Tímto  bylo v Bělé pod Bezdězem rozhodnuto o dalším 
pořadí a František Blažíček se dostal i do čela Českého poháru.

FB + MK

Dne 22. května 2010 se usku-
tečnilo Mezinárodní mistrov-
ství České republiky v naturální 
kulturistice mužů a fitness žen
Aminostar 2010, které se konalo 
v Českých Budějovicích. Ve velké 
konkurenci se podařilo vybojovat 
2. místo Martinu Cetkovskému 
ze Starého Města. Tímto se i kva-
lifikoval na Mistrovství Evropy
v italském Milánu, které se kona-
lo 12. - 13. června 2010. Přejeme 
mu, aby stále skvěle reprezentoval 
Českou republiku.

MK

MARTIN CETKOVSKÝ SE KVALIFIKOVAL NA ME

V sobotu 10. července 2010 se uskuteční
velkolepá oslava 35. výročí založení rockové skupiny Reflexy originál v 

Kunovicích na sokolském hřišti, v případě špatného počasí ve sportovní hale. 
Začátek akce v 19:30 hod.

Program: Svatý Pluk, video projekce, průřez tvorbou od založení až po současnost.
Vystoupí hosté: Mira Černíček (Hrb), Honza Gajdošík (Gajda), Roman Doležal, Feris 

Kuřina, Milan Moravčík (Morák).
Skupina LA fláma (ohnivá show), kapela Gong. Večer moderuje Fera Čapek.

Vstupenka s překvapením za 120 Kč (pro prvních 1000 fandů).

Hlavním tahákem akce budou účinkující bývalí členové kapely (asi 30 muzikantů), 
zazní hity v jejich podání od založení skupiny až po současnost.

Doporučení redakce: Než odjedete na dovolenou, přijďte se „uvolnit“ do Kunovic! 
                                                                           Nikde jinde na světě, se to nebude opakovat víc!

MK

František Blažíček na bedně v Olšanech (na snímku vpra-
vo).                                                                              Foto: FB
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Soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku

Soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku

Odborná porota ve složení zleva Erik Feldvabel (čtyřikrát byl první na Mezinárodním folklorním festivalu ve 
Strážnici), Zdeněk Kroča, Ivan Marčík a Jan Maděrič.                                                      Foto: Milan Kubíček

Josef Bazala předává cenu Antonínu Žmolovi ze souboru Kalina, který získal 
nejvíc hlasů diváků.                                                                 Foto: Milan Kubíček

Soutěže ve Starém Městě se zúčastnil rekordní počet 12 verbířů. Nejlepší tanečník Martin Baláž na snímku 
vpravo.      oto: Milan Kubíček

Nejlepší verbíři regionu si dali opět po roce dostaveníč-
ko v divadelním sálu Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě. V sobotu 22. května 2010 jsme očekávali, 
že se vyplní slova vedoucího souboru Dolina Aleše Rady 
ze závěru minulého ročníku soutěže. Tehdy se stal vítě-
zem Petr Pěcha z Kunovic a Aleš Rada všem přítomným 
odhodlaně slíbil, že v roce 2010 si opět verbíři z Doliny  
vezmou první místo od Kunovjanů zpět. Ale nastal menší 
problém. Hoši z Kunovic letos do Starého Města nepřijeli, 
protože se plně věnovali Jízdě králů v Kunovicích a také 
dětské soutěži malých verbířů, která byla součástí pro-
gramu. Přesto do Starého Města přijelo rekordních 12 
verbířů ze souborů Hradišťan, Kalina, Cifra, z Velehra-
du, Zlína i z domácí Doliny.

Tanečníky doprovázela cimbálová 
muzika Bálešáci a v programu vystou-
pil Bartošův soubor písní a tanců ze 
Zlína. V porotě zasedli Erik Feldvabel, 
Jan Maděrič, Ivan Marčík a Zdeněk 
Kroča. 

Tanec slovácký verbuňk začíná 
předzpěvem verbuňkové písně, násle-
duje rozvíjení tance v pomalém tempu 
a poté taneční část rychlá, která je vol-
nou pohybovou kompozicí s osobitou 
atmosférou. Název tance se odvozuje 
z německého slova Werbung, kterým 
byl označován nábor do vojenské služ-
by, jenž probíhal v českých zemích do 
18. století za účasti profesionálních 
vojenských tanečníků z rakouského 
mocnářství. Původně se tímto tancem 

Jaké bylo složení verbířů?

Jakub Jordán – Dolina
Pavel Pluhař – Dolina
Aleš Rada  - Dolina
Martin Baláž – Dolina
František Silný - Hradišťan
Antonín Žmola - Kalina
Ondřej Nevařil - Velehrad
Karel Kolaja - Uherské Hradiště
Martin Crla – Cifra
David Gottwald – Zlechov
Vladimír Ovčáček– Březolupy
Petr Grebeň – Bartošův soubor Zlín  
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Aleš Rada skončil na druhém místě. 
Foto: Milan Kubíček

Pavel Pluhař měl v publiku mnoho příznivců. 
Foto: Milan Kubíček

loučil odvedenec před svým odchodem 
do vojenské služby, která pro něj zname-
nala velkou životní změnu. Takový velký 
životní zásah do běhu každodenních po-
vinností dnešní mladíci většinou nepo-
znali, přesto verbuňk tančí rádi a s nad-
šením. Všichni verbíři se velmi snažili 
a porota neměla lehkou úlohu.    

Pořad uváděl dlouholetý tanečník 
a odborník na verbuňk Josef Bazala. Má 
za sebou mnoho úspěchů, když v letech 
1986-1989 skončil čtyřikrát druhý na 
Mezinárodním folklorním festivalu ve 
Strážnici.

Regionální soutěž ve Starém Městě se 
velmi vydařila a přispěla tak k letošní-
mu pětiletému výročí, kdy 25. listopadu 
2005 prohlásil generální ředitel UNESCO 
Koichiro Matsuura slovácký verbuňk za 
Mistrovské dílo ústního a materiálního 
dědictví lidstva.

Milan Kubíček

Zpívá vítěz soutěže Martin Baláž.
Foto: Milan Kubíček

Anekdoty na poslední stranu

Uklízečka jako řemen
„Hynečku, běž rozlobit tatínka!“ 
„Proč maminko?“
„Když se zlobí, uklidňuje se klepá-

ním koberců.“

Filosofující bezdomovci
„Poslyš Fanošu. Chudému vyjde 

bramboračka dráž než bohatému pe-
čený krocan.“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 
16. července. Uzávěrka je 7. července 2010. V programu vystoupil Bartošův soubor písní a tanců ze Zlína.                                         Foto: Milan Kubíček

Petr Grebeň v letech 2002-2005 soutěž ve Starém 
Městě čtyřikrát vyhrál.        Foto: Milan Kubíček

Konečné pořadí 2010

1. místo: Martin Baláž, Dolina

2. místo: Aleš Rada, Dolina
3. místo: Ondřej Nevařil, Velehrad

Cena diváků:
Antonín Žmola, Kalina Babice

Odborná porota doporučila k pří-
mému postupu na festival do Stráž-
nice Pavla Pluhaře (Dolina) a Petra 
Grebeně (Bartošův soubor Zlín).
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