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Soutěž nejmenších tanečníků slováckého verbuňku se těší velké pozornosti diváků. Na snímku zleva 
Lukáš Balajka, Tomáš Horníček a Robin Feldvabel. Ilustrační foto: Vladimír Kučera

Hodně zajímavých událostí z oblastí společenské, kulturní a sportovní bylo na programu ve dnech
19. - 21. června 2009 ve Starém Městě a nejbližším okolí. Třeba na Modré byly slavnosti letního sluno-
vratu, Kunovice žily Kunovským létem a v Uh. Hradišti byl Svatojánský jarmark a folkové slavnosti.

Na hřišti Rybníček se uskutečnil turnaj 
nejmenších fotbalistů. Foto: Milan Kubíček

Samotná soutěž tanečníků slovác-
kého verbuňku se konala v rámci 
festivalu Kunovské léto v Kulturním 
klubu v Uherském Hradišti, ale zača-
la se zpožděním. A tak jsme sledovali 
vystoupení prvního verbíře Radovana 
Simana až v 11:07 hod. Verbíři z Doli-
nečky dosáhli velmi pěkného úspěchu. 
V nejmladší kategorii zvítězil Lukáš 
Balajka, Robin Feldvabel byl druhý. 
Pěkně zatančil i Tomáš Horníček.

Předsedou poroty byl dlouholetý ta-
nečník verbuňku Josef Bazala. V pu-
bliku nechyběli zkušení verbíři Erik 
Feldvabel, Martin Baláž a mnoho dal-
ších. Po skončení soutěže odjeli Josef 
Bazala a Erik Feldvabel na Myjavu, kam 
byli pozváni na folklorní festival.

Jejich vystoupení sklidilo velké ovace.
 Milan Kubíček

(dokončení na str. 20)

Fotbalový turnaj
Velký turnaj malých fotbalistů s ná-

zvem E.ON ČR Junior Cup 2009 se usku-
tečnil na hřišti Rybníček. Zúčastnilo se 
12 týmů, konkrétně: 1. FC Slovácko, Zle-
chov, Uherský Brod, Valašské Klobouky, 
Slušovice, Luhačovice, Zlín, Brumov, 
Napajedla, Otrokovice, Bojkovice a Jisk-
ra Staré Město. Součástí akce byl bohatý 
doprovodný program, horolezecká stěna, 
facepainting, maxi autodráha, segway, 
čtyřkolky, EA promoteam s videohrou 
FIFA 09 a lákadlem byla i skupina Ve-
rona. První zápas začal krátce po deváté 
hodině a hned v úvodu jsme zaznamenali 
několik pěkných útočných akcí. Ceny ví-
tězům předal místostarosta Radoslav Ma-
lina. Nejlepší byl tým 1. FC Slovácko.

Soutěž malých 
verbířů

Soutěž malých 
verbířů

Víkend plný zajímavých událostí
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Letošní Staroměstský den se konal 
již potřetí, a protože skoro celou sobo-
tu 30. května a také v neděli 31. května 
2009 pršelo, rozhodli se pořadatelé pro 
mokrou variantu. Místem konání ne-
byl sportovní areál Rybníček a Širůch, 
ale sály Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě na Brněnské ulici.

Účastníky akce přivítal a celý prů-
běh Staroměstského dne moderoval 
zástupce starosty Radoslav Malina. 
Nejprve představil místní spolky, kte-
rých je 35 a Městský úřad Staré Měs-
to přispívá na jejich činnost částkou 
více než jeden milion korun. Celkem 
91 členů mají zahrádkáři, 180 členů 
je organizováno v Sokole, velmi aktiv-
ní jsou také naši skauti, rybáři, hasiči, 
myslivci, Spolek přátel slivovice, vo-
lejbalisté, fotbalisté, šachisté, šermíři, 
Klubko, Orel, Rodinné centrum Čtyř-
lístek, Dolina, Dolinečka, Doliňáci, 
cimbálová muzika Dolina, cimbálová 
muzika Bálešáci, Staroměstská kape-

la, historický šerm Morrigan, Sdružení 
zdravotně postižených občanů. Kulturní 
akce se konají v SKC-sokolovně a také 
v Městské knihovně a Informačním cen-
tru v ulici Za Radnicí.

V divadelním sálu jsme postupně viděli 
četná kulturní vystoupení, ve sportovním 
sálu jsme si mohli prohlédnout expozice 
jednotlivých spolků a společenských or-
ganizací, v horním sálu si mnoho dětí 
zahrálo a zasoutěžilo pod dohledem ve-
doucích kroužků z Klubka. V šachovém 
sálu byl na programu turnaj v bleskovém 
šachu a také jsme si mohli zahrát zápas 
na velké šachovnici.

Staroměstského dne se zúčastnilo při-
bližně 400 občanů a dětí včetně účinku-
jících, kterých bylo 168. Všem děkujeme 
za pěkně připravená vystoupení.

Téměř tříhodinový program uza-
vřel koncert Staroměstské kapely, která 
všechny přítomné pozvala na festival de-
chových hudeb s názvem Slovácké srdce.

Milan Kubíček

Děvčátka z Klubka vystoupily se svou cvičitelkou na zcela prvním představení. I když měly malou 
trému, zacvičily velmi pěkně a diváci je odměnili dlouhým potleskem. Foto: Vladimír Kučera 

Staroměstský den moderoval místostarosta 
Radoslav Malina. Jako první host vystoupil 
nový předseda zahrádkářů pan Hradil.

Foto: Vladimír Kučera

U skákacího hradu bylo stále živo.
Foto: Milan Kubíček

Pršelo. Staroměstský den se uskutečnil pod střechou.

Zahrála Staroměstská kapela.
Foto: Milan Kubíček

Tančí vždy perfektní folklorní soubor Dolina.
 Foto: Vladimír Kučera

Knihovnice Milada Rokytová rozdávala
balonky. Foto: Vladimír Kučera

Malé břišní tanečnice v akci.
Foto: Milan Kubíček

Pršelo. Staroměstský den se uskutečnil pod střechou.
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Hostinec Na Špici patří mezi nejstarší pohostin-
ské provozovny na celém území Zlínského kraje. 
Vrchnostenský hostinec Na Špici si propachtoval 
v roce 1792 Šimon Steiner, hostinský z Napajedel 
a na pití nebo jídlo sem zákazníci přicházejí již 
217 let. Od 23. dubna 2009 má Špica novou fasá-
du. V pravé části s brčálově zelenou fasádou sídlí 
hostinec a v levé části budovy, s fialovou fasádou,
najdeme bar, kde otevírají až v 18 hodin.

Text + foto: Milan Kubíček

U S N E S E N Í
z 49. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 3. 6. 2009

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 prodloužení pronájmu nebytových pro-
stor o výměře 84 m2 v ul. Za Radnicí 1823 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka Staré Město 
– výtvarný obor, na dobu určitou od 1. 7. 2009 
do 30. 6. 2010 s možností dalšího prodlouže-
ní a nájemné ve výši 1 Kč za celou dobu pro-
nájmu, za účelem provozování činnosti ZUŠ 
–výtvarný obor. 
Spotřeba energií bude hrazena následovně: 
spotřeba plynu ve výši 6 % z celkové spotřeby 
plynu za budovu (dle pronajaté plochy), spo-
třeba EE dle odpočtového elektroměru a spo-
třeba vody ve výši 150 Kč/měsíc. 
1.2 výpůjčku části pozemku p. č. 340/131 ost. 
plocha o výměře 29 m2 v lokalitě Kopánky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Společenství vlastníků jednotek domu 
1727, Staré Město, Kopánky 1727, za účelem 
instalace betonových lodžií nad pozemkem 
na dobu životnosti stavby lodžíí. 
1.7 ukončení pronájmu pozemku p. č. 7036 
ovocný sad o výměře 5.177 m2 v lokalitě Pa-
dělky u Kostelan nad Moravou ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Antonínu Kočendovi, bytem Kostelany nad 
Moravou, č. p. 248, dohodou k 1. 7. 2009.
1.12 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti ZAPA beton a. s., se 
sídlem Praha 4, Vídeňská 495 na právo zřídit 
a provozovat přípojku vody, plynu a kabelu 
NN, právo vstupu a vjezdu na pozemek v sou-
vislosti se zřízením, rekonstrukcemi, oprava-
mi a provozováním přípojek - na pozemku 
p. č. 715/23 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět právo zřízení a provozování stav-
by „Betonárna Staré Město“ včetně jeho pří-
slušenství, právo vstupu a vjezdu na pozemek 
v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním přípojek vody, ply-
nu a kabelu NN, a to v rozsahu stanovaném 
a vyznačeném v geometrickém plánu, který 
bude vyhotoven před uzavřením „Smlouvy 
o zřízení věcného břemene“. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 18 zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětiná-
sobek ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2009 platí částka 9 Kč/m2 a rok. 
1.13 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. se síd-
lem Brno, Plynárenská 499/1, zastoupenou na 
základě plné moci Jihomoravskou plynáren-
skou, a. s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 

na právo zřídit a provozovat plynárenské zaříze-
ní – NTL plynovod, na právo vstupu a vjezdu na 
pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstruk-
cemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení - na pozemcích p. č. 340/111, p. č. 340/
125, p. č. 340/126, p. č. 340/131, p. č. 340/132, 
p. č. 340/133, p. č. 340/134 a p. č. 340/135 ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného 
strpět právo zřízení a provozování stavby „Revi-
talizace sídliště Kopánky, rekonstrukce NTL ply-
novodu, DN 200 včetně nových plynovodních 
přípojek. Uh. Hradiště - sídl. Kopánky“ včetně 
jeho příslušenství, právo vstupu a vjezdu na 
pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstruk-
cemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení, a to v rozsahu stanovaném a vyznače-
ném v geometrickém plánu, který bude vyhoto-
ven před uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene“. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 18 zá-
kona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanove-
ní regulovaných cen. Pro rok 2009 platí částka 
9 Kč/m2 a rok. 
1.14 smlouvu o zajištění přeložky plynáren-
ského zařízení a úhradě nákladů s ní související 
mezi JMP Net, s. r. o. se sídlem Brno, Plynáren-
ská 499/1, zastoupenou na základě plné moci Ji-
homoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1 a městem Staré Město v rám-
ci stavby „Revitalizace sídliště Kopánky“.
1.15 ukončení pronájmu nebytových prostor 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Oblastní charitě Uherské Hradiště, 
Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, doho-
dou k 1. 6. 2009.
1.16 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch obchodní společnosti DAT, s.r.o. se 
sídlem Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 
1212 na právo položení chráničky optického 
kabelu HDPE 12/8 a chůze přes části pozem-
ků p. č. 340/125, p. č. 340/126, p. č. 340/131, 
p. č. 340/132, p. č. 340/133, p. č. 340/134, p. č. 
340/135 a p. č. 340/136 ve vlastnictví města Staré 
Město, v katastrálním území Staré Město u Uh. 
Hradiště, v rámci stavby „Revitalizace sídliště 
Kopánky“. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného 
strpět zřízení (uložení) a provozování podzem-
ního komunikačního vedení na části výše uve-
dených pozemků.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 18 zá-
kona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 

užitku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2009 platí 
částka 9 Kč/m2 a rok. 
2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rekonstrukce a modernizace městského 
koupaliště ve Starém Městě“. 
2.5 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Cyklistická stezka Trávník“ a určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče Tufír, spol. s r. o., 
Stavaktiv, s. r. o., JASS - UNI, s. r. o., STRA-
BAG, a.s., Ing. Jiří Křen – TRADIX.
2.6 výzvu k podání nabídek pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Cyklistická stezka Staré Město - Baťův 
kanál“ a určila do soutěže vyzvat tyto uchaze-
če Strabag, a. s., Kartusek - EKOSTAV, s. r. o., 
JASS - UNI, s. r. o., Tufír, spol. s r. o., STAVE-
KO, s. r. o.
3.1 zabezpečení veřejné služby pro osoby po-
bírající dlouhodobě dávky v hmotné nouzi.
3.2 finanční příspěvky:
- Oblastní Charitě Uherské Hradiště na čin-
nost v roce 2009 ve výši 50.000 Kč,
- Českému zahrádkářskému svazu, ZO Sta-
ré Město, na výstavu ovoce a zeleniny v roce 
2009 ve výši 5.000 Kč,
- Klubu kultury Uherské Hradiště na pořádá-
ní Slavností bratrstva Čechů a Slováků na Ja-
vořině dne 26. července 2009 ve výši 1.000 Kč
- skupině historického šermu Morrigan na 
pořádání lukostřeleckého turnaje „Chřibský 
krkavec III“ pod hradem Buchlovem konaný 
ve dnech 1. – 2. srpna 2009 ve výši 2.000 Kč
- SDH Staré Město na zakoupení pohárů a věc-
ných darů v soutěži „O putovní pohár starosty 
města Staré Město“, která se uskuteční dne  
30. 8. 2009 ve Starém Městě ve výši 6.000 Kč.
7.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní 
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací města dle zápisu.
7.2.2 měsíční odměnu Ing. Jiřímu Tichému 
za výkon funkce předsedy stavební komise 
podle zápisu.

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
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II. doporučila zastupitelstvu města
1.3 schválit převod pozemku - prodej částí 
pozemku p. č. 4546/1 o celkové výměře 165 m2 
- 64 m2 pod přístavbou RD – za cenu 300 Kč/m2 
- 30 m2 pod garáží – za cenu 100 Kč/m2

- 71 m2 dvorní trakt – za cenu 100 Kč/m2

paní Marii Škopíkové, bytem Uh. Hradiště, 
Chelčického 812, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů pod RD a garáží v ul. Na Va-
lech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.10 schválit bezúplatné majetkoprávní vy-
pořádání pozemků v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště mezi městem Staré Město a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na 
Pankráci 56, z důvodu narovnání vlastnic-
kých vztahů v rámci stavby „Přeložka silnice 
I/55 ve Starém Městě, obchvat“. 
1.11 schválit bezúplatný převod stavebních 
objektů stavby „R 55, stavba 5507 Babice – 
Staré Město“ do vlastnictví města Staré Město 
od investora stavby Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Praha-Nusle, Na Pankráci 56 po dokon-
čení stavby:
- objekt č. 134 – Přeložky účelových komuni-
kací v km 15,540
- objekt č. 136 – Rekonstrukce stezky pro cyk-
listy a pěší v km 14,000
- objekt č. 143 – Přeložka polní cesty v km 
13,700 (větev 2, 183 m)
- objekt č. 225 – Most na polní cestě přes při-
vaděč Staré Město
- objekt č. 304 – Odvodnění účelové komuni-
kace v km 15,540
5.1 zastavit pořizování změny územního 
plánu č. 3 z důvodu předpokládaného zahá-
jení pořízení nového územního plánu města 
v roce 2010.

III. neschválila
1.5 žádost o převod pozemku - prodej části 
pozemku p. č. 340/134 ost. pl. o výměře cca 
180 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jiřímu Kročovi, bytem 
Staré Město, Janáčkova 1677 z důvodu pláno-
vané výstavby hřiště a parkoviště na uvede-
ném pozemku v rámci revitalizace sídliště. 
1.6 žádost o převod pozemků - prodej zbý-
vajících částí, které jsou dnes pronajímány 
– pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 22 m2 
a pozemku p. č. 3693/1 ost. pl. o výměře 

91 m2, manželům Bukvaldovým, bytem Staré 
Město, Michalská 1697. 
1.9 nabídku společnosti Šesták a spol., s. r. o., 
Uherský Brod na odprodej stavby prodejního 
stánku a čekárny autobusové zastávky na ná-
městí Hrdinů.
3.2 žádost o finanční příspěvek Sportovnímu 
klubu ARROW DH Uherské Hradiště.

IV. souhlasí
5.2 se stavbou R 55, stavba 5507 Babice – Sta-
ré Město pro potřeby územního řízení a všech 
souvisejících vyjádření, rozhodnutí a správních 
řízení. 

V. rozhodla
2.2 - o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Komunikace Trávník. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč TUFÍR, spol. s r. o., Na Dra-
hách 881, 686 04 Kunovice. 
- o vyloučení uchazečů Zevos, a. s., Nádražní 25, 
686 01 Uherské Hradiště a EUROVIA CS, a. s., 
Louky 330, 763 02 Zlín z účasti na zadávacím 
řízení akce Komunikace Trávník z důvodu ne-
splnění zadávacích podmínek.
2.3 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Úprava veřejného prostranství - ul. Hradišťská 
- sever, Staré Město. Nejvhodnější nabídku před-
ložil uchazeč JASS - UNI, s. r. o., Jalubí 288.
2.4 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Chodníky Staré Město, ul. Hradišťská - Východ-
ní. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč JASS 
- UNI, s. r. o., Jalubí 288.

VI. vzala na vědomí
4.1 předložená oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení dle § 78, 87 a § 
112 zákona č. 183/2006 Sb. podle zápisu.
6.1 návrh na změnu OZV týkající se osvobození 
od místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů u osob 
dlouhodobě nepřítomných z důvodu pobytu 
v zahraničí.

VII. odvolala
7.2.1 předsedu stavební komise Rady města 
Staré Město Ing. Jaromíra Křižánka.

VIII. jmenovala
2.5 komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci „Cyklistická stezka Trávník“ ve 

složení: Jiří Bartošík, Radoslav Malina, Josef 
Bazala, Robert Staufčík, Ing. Markéta Hruš-
ková.
2.6 komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Cyklistická stezka 
Staré Město - Baťův kanál“ ve složení: Jiří Bar-
tošík, Radoslav Malina, Josef Bazala, Robert 
Staufčík, Ing. Markéta Hrušková.
7.1.1 předsedou stavební komise Rady měs-
ta Staré Město Ing. Jiřího Tichého.

IX. udělila
1.11 souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Praha-Nusle, Na Pankráci 56, v zastoupení 
společností INFRAM, a. s., Brno, Ptašínského 
10, města Staré Město jako vlastníka pozemků 
dotčených stavbou „R 55, stavba 5507 Babice 
– Staré Město“ s trvalým a dočasným záborem 
pro výše uvedenou stavbu a souhlas s převze-
tím stavebních objektů po dokončení stavby: 
 k. ú. St. Město k. ú. Huštěnovice
Pozemky pro dočasný 
zábor po dobu stavby 17 354 m2 117 m2

Pozemky pro dočasný  
zábor 1 roku 6 329 m2 ---------
Pozemky pro trvalý  
zábor 71 551 m2 7 m2

Stavební objekty 
-  objekt č. 134 – Přeložky účelových komuni-

kací v km 15,540
-  objekt č. 136 – Rekonstrukce stezky pro cyk-

listy a pěší v km 14,000
-  objekt č. 143 – Přeložka polní cesty v km 

13,700 (větev 2, 183 m)
-  objekt č. 225 – Most na polní cestě přes při-

vaděč Staré Město
-  objekt č. 304 – Odvodnění účelové komuni-

kace v km 15,540

X. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.4 jednat o podmínkách prodeje pozemků 
p. č. 6064/32 orná půda, p.č. 6064/63 ost. plo-
cha, p. č. 6064/71 orná půda a p. č. 6064/220 
orná půda o celkové výměře cca 7.000 m2 
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.
1.6 zveřejnit na úředních deskách převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 44/20 
ost. pl. o výměře 69 m2. 
1.7 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem pozemku p. č. 7036 ovocný sad 
o výměře 5.177 m2 v lokalitě Padělky u Koste-
lan nad Moravou ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
1.8 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod pozemku p. č. st. 22/4 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 451 m 2 v lokalitě ul. 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
2. Hospodářsko-správnímu odboru 
3.1 ve spolupráci s odborem správy majetku 
a životního prostředí zajistit veřejnou službu 
pro 10 zájemců v průběhu měsíce června. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zprávy z radnice

Čilý stavební ruch zaznamenali obyvatelé Metodějovy ulice, kde v květnu začala rekonstrukce kanalizace a bu-
de se pokračovat  opravou komunikace a chodníků. Foto: Milan Kubíček
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Dokončují se investiční akce za desítky milionů korun
Ve Staroměstských novinách jsme vás 

již informovali o investičních akcích, 
které byly dokončeny v průběhu prv-
ního pololetí letošního roku. V Tyršově 
ulici je vybudována nová komunikace 
na levém břehu potoka Salaška, byla 
zprovozněna spojnice mezi Michal-
skou a Velkomoravskou ulicí, v sobotu 
25. dubna 2009 byla slavnostně otevře-
na cyklistická stezka Staré Město – Zle-
chov. Další akce se konala v sobotu 16. 
května. Na pozemku města v blízkosti 
ulice Na Vyhlídce byl slavnostně ote-
vřen bicyklový areál, který provozuje 
občanské sdružení STEXRS. Také jed-

na z nejstarších hospod ve Zlínském kraji 
Na Špici dostala nový kabát, činí se mno-
zí majitelé rodinných domů, kteří provádí 
zateplení objektů a vylepšují fasády, živo 
je také v bytových domech, kdy již vět-
šina budov má barevnou omítku včetně 
zateplení.

Město se také vzorně stará o opravy his-
torických památek. Již v druhé polovině 
roku 2008 byla provedena rekonstrukce 
pozdně románské kaple sv. Jana Křtitele 
ze 13. století, která slouží jako zvonice. 
Jedná se o velmi vzácnou historickou pa-
mátku na území jižní Moravy.

Revitalizace sídliště Kopánky
Se starostou města Josefem Bazalou 

jsem se vydal na kontrolní den, kdy 
jsme navštívili všechny investiční akce 
na území města. Největší rekonstrukcí 
prochází sídliště Kopánky, které bylo 
budováno před více než třiceti lety 
a jeho vybavenost již neodpovídá po-
žadavkům současné doby. „Postupně 
budou rozšířeny komunikace ze 3,5 
na 5 metrů, přibudou nové chodníky 
a plochy na odpadkové kontejnery, po-

čet parkovacích míst se zvýší ze 110 na 
190. Za vykácené stromy bude vysazena 
nová zeleň. Jedná se o investici ve výši 36 
milionů korun, město zaplatí částku 5,5 
milionu, 30,5 milionů jsme získali z ev-
ropských fondů,“ sdělil starosta Josef Ba-
zala. Činí se také majitelé bytových domů. 
Většina z 11 bytovek má již nové fasády 
včetně zateplení a další majitelé objektů 
na Kopánkách se k těmto smysluplným 
krokům chystají.

Koupaliště na Širůchu

Městské koupaliště na Širůchu 
je mezi vyznavači letních sportů 
velmi oblíbené. Přijíždějí sem ne-
jen Staroměšťané, ale i mnoho lidí 
z okolí. Po desítkách let provozu již 
jeho technické zázemí nevyhovova-
lo náročným podmínkám provozu. 
Proto bylo přistoupeno ke komplet-
ní rekonstrukci  objektu. „Rekon-
strukce a modernizace koupaliště je 
nezbytná. Do 20. června dokončíme 
modernizaci technologie a úpravu 
venkovních ploch kolem bazénu, aby 
lidé mohli  koupaliště v létě využívat 
v plném rozsahu. V poslední deká-
dě června k nám přijedou starostové 
z obcí a měst regionu a prohlédnou 
si nejnovější technologii, která byla 
u nás instalována,“ řekl starosta Josef 
Bazala.

Milan Kubíček

Na Kopánkách bude rozšířena komunikace a zvýší se počet parkovacích míst.
Foto: Milan Kubíček

Stavební činnost na prostranství mezi ulicí Bratří Mrštíků a sídlištěm Kopánky.
Foto: Milan Kubíček

Mahenova ulice dne 9. června 2009. Foto: MK
Stavební materiál pro revitalizaci sídliště na Kopán-
kách. Foto: MK

Starosta Josef Bazala a vedoucí odboru správy ma-
jetku a životního prostředí Ing. Markéta Hrušková 
ve strojovně koupaliště, kde byla instalována mo-
derní technologie. Foto: MK
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Proměny Obilní čtvrti a Metodějovy ulice
V loňském roce se vylepšil obraz jed-

né z nejstarších lokalit Starého Města 
– Obilní čtvrti. Na „Prčově“ bylo po-
staveno mnoho nových domů, ale stále 
chyběla komunikace odpovídající pa-
rametrům současné doby. „V rozpoč-
tu máme částku 1,5 mil Kč, se stavbou 
jsme začali v dubnu a první etapu do-
končíme koncem června 2009,“ sdělil 
starosta Josef Bazala. V květnu zavládl 
čilý stavební ruch také v Metodějově 
ulici na Novém Světě. Nejprve zde bude 
provedena rekonstrukce kanalizace, 
potom se vybuduje nová komunika-
ce a chodníky. V rozpočtu města je na 
tuto akci vyčleněna částka 5 mil. Kč.

V Metodějově ulici se pilně pracovalo na rekon-
strukci kanalizace. Snímek je z 5. června 2009. 

 
 Foto: Milan Kubíček

Rekonstrukce Památní-
ku Velké Moravy

Již druhým rokem je uzavřen Památ-
ník Velké Moravy. Také zde se pracu-
je na kompletní rekonstrukci budovy 
a připravuje se multimediální expozice 
moderních parametrů. Náměstí Velké 
Moravy získá postupně vlídnější tvář. 
Investorem této stavby je Slovácké mu-
zeum Uherské Hradiště, náklady zde 
budou asi 30 milionů korun. Je předpo-
klad, že stavba bude dokončena v závě-
ru roku 2009.

Takto vypadal 9. června 2009 interiér Památníku 
Velké Moravy. Foto: Milan Kubíček

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
V minulých deseti letech využilo 

407 staroměstských občanů výhodnou 
půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Pro 
rok 2008 byla vyčleněna částka 2 mili-
ony korun a také pro rok 2009 je vyčle-
něna stejná částka. Půjčky jsou s úro-
kem 4% a s dobou splatnosti pět let. 
Další příspěvek z městského rozpočtu 
dostanou ti občané, kteří se rozhodnou 
v ulicích v centru města postavit druhé 
podlaží svého přízemního domu. 

Při naší prohlídce jsme si všimli krás-
ně vyzdobených a barevně sladěných 
květinových domů, ale nutno vyzdvih-
nout všechny ženy a dívky, které do-

tváří hezky oku ladící atmosféru Starého 
Města. Ale nejsou to jen rodinné a bytové 
domy, ale i mnoho podnikatelských ob-
jektů. 

Starosta města je z titulu své funkce 
zodpovědný za investiční akce v našem 
městě. Za poslední roky se udělal ob-
rovský kus práce a byly prostavěny stov-
ky milionů korun. Na vzhledu našeho 
města je to určitě znát. Překvapeni jsou 
hlavně lidé, kteří u nás několik let neby-
li. Přesvědčujeme se o tom, především 
na pravidelných setkáních jubilantů, kdy 
především naši rodáci žijící mimo Staré 
Město žasnou, co všechno se zde změ-

nilo. Nutno vyzdvihnout práci Rady 
města a všech sedmnácti členů Zastu-
pitelstva města Staré Město, kteří mají 
na programu mnoho dalších plánů, jak 
dále povznést naše město a zajistit mu 
věhlas a prosperitu.

Milan Kubíček

V průběhu léta bude provedena rekonstrukce ko-
munikace a chodníků v Kosmově ulici.

Foto: Milan Kubíček

Pohled z horní části Brněnské ulice ve směru k zá-
kladní škole. Na hlavní ulici v centru města roste 
počet vícepodlažních domů. Foto: Milan Kubíček

Železniční most na trati Staré Město – Kunovice dne 
9. června 2009. Foto: Milan Kubíček

V lokalitě Trávník se stále pra-
cuje na zbývajících z celkového 
počtu 46 rodinných domů. Po 
dokončení všech objektů na 
Trávníku Staré Město takřka 
stavebně splyne s Uherským 
Hradištěm i ve směru od želez-
niční trati. Ve směru od silnice 
I/50/55 je tomu tak již několik 
let. Připravuje se stavba komu-
nikace a cyklostezky u hráze 
řeky Moravy.             Foto: MK
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Slavnostní přijetí ročníku 1949 na radnici
Po dvou měsících jsme přivítali v so-

botu 23. května 2009 ve 14 hodin na 
staroměstské radnici další početnou 
skupinu jubilantů. Tentokrát to byli 
muži a ženy, kteří před 45 lety ukonči-
li školní docházku v Základní škole ve 
Starém Městě. Ještě před tím se většina 
z nich zúčastnila bohoslužby v kostele 
sv. Michaela.

Úvodní slovo pronesla matrikářka 
Kamila Tomečková, pak se ujal slova 
starosta Josef Bazala, který všech 62 
přítomných laskavě přivítal a poděko-
val za jejich zájem o dění na radnici. 
Součástí přijetí v obřadní síni bylo také 
působivé vystoupení cimbálové muziky 

Bálešáci, která přítomné viditelně potěši-
la a za krátko všichni zpívali naše krásné 
slovácké písničky. Za jubilanty promluvi-
la Marie Kulheimová, která poděkovala 
za milé přijetí. Setkání se zúčastnily paní 
učitelky Božena Vyskočilová, Radka Ná-
levková a Anna Hošková, která za svými 
žáky přijela až z daleké Anglie, kde v sou-
časnosti žije.

Následoval zápis všech přítomných do 
Pamětní knihy Starého Města a nezbytný 
přípitek. Na závěr jsme pořídili společné 
foto před radnicí. Pak se již jubilanti ode-
brali do Společensko-kulturního centra, 
kde měli zajištěno posezení s pohoštěním.

Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
Dne 3. července, 18. července, 1. srpna, 5. září, 10. října, 
14. listopadu, 12. prosince 2009.

Společenská kronika

Starosta Josef Bazala při úvodním proslovu.
Foto: MK

Moudré myšlenky 
Jana Wericha

Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když 
není žena vynalézavá, musí mít muž rozum.

Ženy mají smysl pro nesmysl.

Paměť je výsadou blbých. 
Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.

Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je.

Třída 9.A ukončila Základní školu ve Starém Městě v roce 1964. Foto: MK Bývalá třída 9.B se sešla v nejmenším počtu. Foto: Milan Kubíček

Zatímco asi nejvíce se těšili na setkání bývalí žáci 9.C, kteří si pozvali i trojici svých 
učitelek. Foto: Milan Kubíček
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Z naší farnosti

Svátku Těla a Krve Kristovy v neděli 14. 
června 2009 se zúčastnilo více než 200 
farníků. Foto: Milan Kubíček

V neděli 14. června 2009 přistoupily k první-
mu svatému přijímání děti ze Starého Města.
 Foto: Milan Kubíček

Snímek od oltáříku rodinného domu manže-
lů Pavlicových v ulici Sées.
 Foto: Milan Kubíček

způsobilost přičítat sami sobě na základě 
toho, co je v nás; naše způsobilost je od 
Boha, který nás učinil způsobilým sloužit 
své nové smlouvě, jež není založena na li-
teře, nýbrž na Duchu“ (2 Kor 3,5-6).

Kněžské svěcení

Letos 27. června udělil  otec arcibiskup 
Mons. Jan Graubner v olomoucké kated-
rále vkládáním rukou, v řadě započaté od 
sv. Petra apoštola, svátost Kristova kněž-
ství Radimu Kuchařovi, jedinému z naše-
ho děkanátu. Primiční, tj. svou první, mši 
svatou bude P. Radim Kuchař slavit ve 
svém rodišti v Ořechově u Polešovic v so-
botu 4. července 2009 v 10 hodin.

Bože, děkujeme ti za kněze. 
Děkujeme ti, žes je pro nás vybral a dal 

jim odvahu přijmout Tvou výzvu k práci 
pro Boží království. Děkujeme ti za svá-
tosti, které z jejich rukou přijímáme, za 
Slovo života, které nám hlásají. Děkuje-
me ti za všechny oběti, které přinášejí i za 
všechnu jejich lásku, která je větší než lid-
ská slabost.

Bože, žehnej všem, které sis povolal.

Připravujme se na návštěvu sv. 
Otce v naší republice

Benedikt XVI. přijal pozvání prezi-
denta republiky a České bisk. konferen-
ce k návštěvě naší republiky. Přijede ve 
dnech 26.- 28. září 2009 do Prahy, Brna 
a Staré Boleslavi, kde se s námi chce se-
tkat. „Papežská návštěva je velká událost 
a troufnu si říct i velký, nezasloužený dar. 
Jak dar využijeme, záleží na nás,“ říká ar-
cibiskup Jan Graubner, a vyjadřuje přání, 
aby tato návštěva přinesla dobré plody 
především do života společenství místní 
církve, avšak nejen jí, ale všem občanům, 
vždyť jde o státní  návštěvu jedné z nej-
významnějších postav současného svě-
ta, která chce jen přinášet Kristův pokoj 
a dobro. 

Ať Bůh odplatí Vaši štědrost

Toto přání adresují vděční farníci 
spoluobčanům Starého Města. V prv-
ním červnovém týdnu probíhala v na-
šem městě ohlášená veřejná sbírka na 
stavbu kostela sv. Ducha, při níž bylo 
darováno na pokračování výstavby 
celkem 378.440 Kč. V občasníku naší 
farnosti Michael  v č. 55/2009 je o po-
kračování stavby a letošních pracích 
zajímavý článek Ing. Fr. Křiváka, který 
doporučujeme. Občasník Michael je 
k vyzvednutí v kostele nebo článek na-
jdete a přečtete si na intern. stránkách 
naší farnosti http://staremesto.uhr.cz/

Desetileté výročí velké opra-
vy kostela 

Vzpomínáte, jak povodeň v r. 1997 
zpustošila naši obec a jak poškodila 
i náš kostel? Jak jsme během následných 
23 měsíců slavili bohoslužby nejprve 
pod širým nebem na hřišti u zeměděl-
ské školy, pak v obřadní síni hřbitova, 
abychom našli azyl v Orlovně, kde byl 
tenkrát kinosál? Náš kostel byl static-
ky narušen, technický stav budovy byl 
hodně špatný a bylo nutno přikročit 
k zásadní opravě této nejstarší a nej-
významnější budovy v majetku města. 
Díky podpoře státu, štědrých dárců 
a města samého byla tato národní kul-
turní památka pěkně opravena a znovu 
mohla sloužit svému účelu. 

Arcibiskup olomoucký Mons. Graub-
ner pak 25. 6. 1999 nově opravený 
kostel. sv. Michaela archanděla vysvětil 
a celebroval v něm první mši sv. za vel-
ké účasti farníků a hostů.

S vděčností a radostí za toto desetile-
té výročí obnovy kostela i za to, jak celé 
naše město po povodni zacelilo škody 
a zkrásnělo díky práci občanů a dobré-
ho vedení města, píší tuto připomínku 
staroměstští farníci.

 SV

Kněžské výročí P. Miroslava 
Suchomela

Na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va 19. června před 15 lety přijal z rukou 
moravského metropolity Mons. Jana 
Graubnera kněžské svěcení P. Miroslav  
Suchomel. Stal se knězem Kristovým. 
Denně v našem kostele sv. Michaela 
zpřítomňuje Kristovu výkupnou oběť 
pro nás všechny. Jak jsme rádi, že k nám 
byl poslán! Přejeme našemu knězi, ať 
mu Bůh žehná a pomáhá dary Ducha 
sv. v kněžské službě a mnoho dalších 
plodných let na vinici Páně. 

Papež vyhlásil Rok kněží

Svatý otec ohlásil, že při příležitosti 
150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vi-
anneye, faráře arského, vyhlašuje na 
období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 
Rok kněží, jehož téma bude „Věrnost 
Kristova, věrnost kněze“. Papež zahá-
jí Rok kněží modlitbou nešpor 19. 6. 
2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení 
kněží. Aktivity během tohoto roku bu-
dou směřovat k lepšímu pochopení, jak 
důležitá je role a poslání kněze v církvi 
a současné společnosti a jak je nutné 
posílit trvalou formaci kněží tím, že se 
propojí s formací seminaristů. V naší 
olomoucké arcidiecézi se již před ofici-
álním zahájení Roku kněží bude 16. 6. 
2009 konat na Sv. Hostýně Pouť kněží 
za vlastní posvěcení, které se zúčastní 
i olomoucký arcibiskup Jan a biskup 
Josef.

K chápání poslání kněze si při-
pomeňme slova apoštola sv. Pavla:                                     
„Proto ať nás všichni pokládají za slu-
žebníky Boží a správce Božích tajem-
ství. Od správců se nežádá nic jiného, 
než aby byl každý shledán věrným“ (1 
Kor 4,1-2). „Ne že bychom mohli tuto 
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BUCHLOVSKÉ  DIVADELNÍ LÉTO 2009 + MODRÁ:

Červen 2009

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

29. pondělí  Buchlov zájezd  Tcháni aneb Jak neprovdat dceru
 derniéra 20.00 180,-

30. úterý  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

Červenec 2009

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. středa  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

 2. čtvrtek  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

 3. pátek  Buchlov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

 4. sobota  Buchlov zájezd  Pohádka z klobouku 17.00 80,-

 5. neděle  Buchlov zájezd  Pohádka z klobouku 17.00 80,-

6. pondělí  Modrá zájezd  Rychlé šípy

 

325. repríza 20.00 200,-

Děvčata a chlapci z folklorního sou-
boru Dolinečka nám po roce opět 
předvedli, co všechno se naučili se svý-
mi obětavými vedoucími.

Část pořadu s názvem Co si ptáčci 
štěbetajú jsme mohli vidět ve čtvrtek 
4. června 2009 ve dvou vystoupeních 
pro děti mateřských škol a pro žáky 
I. stupně základní školy. V pátek 5. červ-
na 2009 v 19 hodin se zaplnil divadelní 
sál Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě dospělými diváky, kteří 
se potěšili při sedmnácti vystoupeních 
chlapců a děvčat z Dolinečky. 

Nutno podotknout, že Dolinečka 
se skládá ze tří skupinek. Nejmladší 
Dolinečku I vedou Kateřina Bazalová 
a Jarmila Vránová, Dolinečku II mají 
na starosti Alena a Vlastimil Chlupovi 
a Alena Pluhařová. Nejstarší děti z Do-
linečky III nacvičují nová čísla pod 
vedením Jarmily Tomeškové a Marti-
na Baláže. Vlastní páteční vystoupení 
slovem velmi pěkně skloubila člen-
ka ochotnického spolku Sokola paní 
Zdeňka Říhová. 

Dolinečku doprovodila cimbálová 
muzika Bálešáci s primášem Tomášem 
Vavříkem, zazpívala děvčata ze sborku 

Děvčátka při zpěvu. Foto: Milan Kubíček

POHÁDKA
Fráňa Šrámek

Jako dítě…Pohádkou ty jsi

a já jsem dítě.

Jezírka pláčou, v snách měsíc visí.

-Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?

Pohádkou ty jsi

a já jsem dítě.

Někde je svět, někde je krev,

tady jsou zakleté stezky.

Zavolám lásku, zjev se mi, zjev,

srdce mám čisťounké a hlas mám

dětský.

Pohádkou ty jsi. V snách měsíc visí.

-Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?

Pláču jak dítě.

Pohádkou ty jsi
Slovácké divadlo: Tel: 572 557 720, E-mail: sd@uh.cz

Vystoupení Dolinečky opět potěšilo malé i velké diváky

Lucie Friedlové a divákům se také líbili 
nejmladší verbíři, kteří nacvičují pod ve-
dením Martina Baláže, vítěze okrskové-
ho kola tanečníků slováckého verbuňku 
v roce 2007 ve Starém Městě.

Komponovaný pořad Co si ptáčci ště-
betajú byl velmi kvalitně připraven a za-
vedl naše nejmenší do prostředí přírody 
a ptačího štěbetání.

Milan Kubíček

Chlapci z Dolinečky I si svého vystoupení 
velmi užívali. Foto: Milan Kubíček

Nejmladší skupina Dolinečka I. Foto: MK

Děti z mateřské školy v Rastislavově ulici po-
zorně sledují dění na jevišti. 

Foto: Milan Kubíček
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Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Sobota 11. července
Minton Cup
Badmintonový turnaj
Začátek: 14:00 hod.
Startovné: 50 Kč/hráč

Pátek, sobota, neděle 24., 25., 26. července
4.QUIETUS – DAY UNLIMITED LANPÁRTY
Turnaj v elektronických sportech
Začátek: 16:00 hod.
Více info www.quietus – day.com

Neděle 26.července
Tonka Šibenice
Divadlo Brod
Areál dětského hřiště při SKC
Začátek: 20:00 hod.
Předprodej: Městská knihovna Staré ěsto

Šumajstr, šlíšky, ušmúraný regiment...
Sbíhají se Vám sliny?

Kampaň Chutě a vůně slovácké kuchyně je založena na myšlence oživit slováckou
gastronomii, která pomalu upadá do zapomnění. Na mnoha místech našeho regionu však žijí 

lidé, pamětníci i nadšenci, kteří slovácká jídla stále vaří, a tak udržují tuto součást
regionální identity. Za Vaše recepty Vám budeme velmi vděční. Můžete je přinést osobně 

nebo zaslat poštou na adresu:

Městské informační centrum, Masarykovo nám.21, 68601 Uherské Hradiště
nebo na e-mail chuteavune@slovacko.cz

či kontaktní formulář na www.slovacko.cz/chuteavune

U receptu prosím uveďte jeho název, ze které oblasti (obce) pochází, suroviny, recepturu
a autora. Vybrané recepty budeme zveřejňovat na našem webu a v regionálních mediích. 

Odborným garantem výběru receptů je etnografka Slováckého muzea, PhDr. Ludmila Tarcalová.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

KLUBKO STARÉ MĚSTO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Školky 1409, 686 03 Staré Město
tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041, mobil: 725 502 297
email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

Prázdninové hraní v rodinném
centru ČTYŘLÍSTEK

KDY:
 Pondělí 20.7. 9 – 11.30 hod.
 Čtvrtek 23.7. 9 – 11.30 hod.
 Pondělí  3. 8. 9 – 11.30 hod.
 Čtvrtek  6. 8. 9 – 11.30 hod.

PROGRAM PRO MAMINKY S DĚTMI 1 – 4 ROKY.
Cvičeníčko, říkanky, písničky, jednoduché malování a tvoření, 

pohádka.
S sebou: přezůvky

Vstupné: 40,- Kč na rodinu

SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO HLEDÁ
na školní rok 2009/10 lektora hry na kytaru pro děti

(začátečníci i pokročilí).
Bližší informace přímo na SVČ Klubko, U Školky 1491, Staré 

Město, nebo na telefonu 
725 502 297.

CHUTĚ
A VŮNĚ
SLOVÁCKÉ
KUCHYNĚ

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město se koná v pondělí
29. června 2009 od 16 hodin v sále na 
radnici. Občané jsou srdečně zváni.

 Josef Bazala, starosta 
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Pohádkové odpoledne pro maminky 
v MŠ Rastislavova

Našim maminkám k jejich svátku při-
šly 12. května 2009 popřát pohádkami 
všechny děti z mateřské školy. Smutnou 
princeznu rozveselily děti ze třídy „Be-
rušek“, v „Koťátkách“ se to hemžilo sa-
mými zvířátky v pohádce O Koblížkovi 
a děti ze třídy „Kuřátek“ probouzely za 
doprovodu klavíru Šípkovou Růženku.

S přáním maminkám vystoupily nej-
starší děti, také první květnovou neděli 
v SKC – sokolovně s pásmem „Malé 
kotě,“ kde předvedly své pohybové do-
vednosti.

Veronika Holčáková Děti popřály maminkám. Foto: VH

PODĚKOVÁNÍ
Staroměstská školní družina se celoročně 

podílí na výzdobě obchodu potravin paní 
Hráčkové. Výloha je vždy tematicky zaměře-
na na jednotlivá roční období. Do výzdoby 
jsou zapojeny všechny děti navštěvující škol-
ní družinu. 

Paní Marie Hráčková se pravidelně spon-
zorsky podílí na odměnách pro děti ze školní 
družiny. Jsou dětem dávány za výhry v růz-
ných soutěžích, které školní družina pořádá 
během celého roku.

Paní Hráčkové za sponzorství děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

Děti a paní vychovatelky Jedna z mnoha soutěží. Foto: Marcela Jaluvková

MDD v „BERUŠKOVÉ MŠ“
Nepříznivé počasí posledních dnů nic neod-

radilo děti ani paní učitelky k oslavě Dne dětí.
Původně se oslava měla konat na školní za-

hradě, ale kvůli dešti byla přesunuta do prostor 
mateřské školy.V jednotlivých třídách byly 
přichystané zábavné sportovní disciplíny. Děti 
procházely mateřskou školu a soutěžily. Firma 
Family Frost se stala sponzorem pro tento den. 
Chlapcům a dívkám k jejich svátku a soutěži-
vým hrám přivezla zmrzlinové mlsání.

Dne 1. června 2009 pozvala paní ředitelka 
i nové děti, které 1. září 2009 nastoupí do MŠ. 
I ony si vyzkoušely sportovní dovednosti za 
asistence svých maminek. Radost z návštěvy 
mateřské školy a soutěží byla vidět na jejich 
rozzářených tvářičkách.

Děti z „BERUŠKOVÉ MŠ“ se ještě mohou 

Ahoj děti

Pěkná výzdoba od našich dětí v prodejně potra-
vin paní Hráčkové. Foto: ŠD

Hrabě Kinský a bratři Mayové

V sobotu 14. dubna 1914 měla se 
konat před krajským soudem v Olo-
mouci civilní žaloba majitelů staro-
městského cukrovaru bratří Pavla 
a Isidora Mayů na hrabě Kinského 
pro pronajmutí řepných polí. Ježto 
však hrabě Kinský udal oba žalobce 
pro lichvářství, bylo přelíčení od-
loženo, aby se vyčíslilo vyšetřování 
v tomto směru.

Zdroj: Státní okresní archiv 
Uh.Hradiště, Slovácké noviny r.1914

těšit na výlet na hrad Buchlov, do Dinoparku 
ve Vyškově a na divadlo z Brna.

 Marcela Jaluvková

Co sa u nás říkává
Nepodaro, počkaj až ťa chytnu.

Nenadávaj mu, volovi.

Čím mamička tlučú mak, když nejsi doma?

Rozumu máš jak kočka koťat.

Hledíš jak Kunovjan na školu.

Čert aby sa s tebú modlil.      

Z dálky vypadal jak blbec – přijď blíž, akorát

     Ze zápisníku Stanislava Prostředníka

„Tak prý jsi, Tomášku, o prázdninách s dě-
dečkem sám,“ povídá prodavačka v cukrárně. 
„A nebojíš se?“ „Já ne, ale dědeček.“ PI

Hurá prázdniny!
Vidíme je několikrát denně v rychlém letu 

nad střechami domů. Jedná se o rodinku ro-
rýsů, která k nám přiletěla 9. května 2009. 
Jakmile rorýsi vyvedou mladé, opět se vydají 
koncem července na zpáteční cestu do jižní 
Afriky. MK

Rorýsí partička

Je mnoho novin, ale pouze
jedny jsou Staroměstské
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Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné 
školy a Gymnázia ve Starém Městě

Škola, domov mládeže, tělocvična, 
sportovní areál, mechanizační hala, ar-
boretum, skleník a pokusná políčka tvoří 
moderní komplex Střední odborné školy 
a Gymnázia, který se nachází v klidné 
části Starého Města v blízkosti Velehrad-
ské ulice. V současné době je na škole 
otevřeno 20 tříd, z toho 12 tříd na Střední 
odborné škole a osm tříd na Gymnáziu.

V pátek 22. května 2009 se konalo slav-
nostní předání maturitních vysvědčení 
absolventům Gymnázia ve Starém Městě. 
Maturovalo 29 studentů třídy 4. G, kde 
byl třídním učitelem Mgr. Roman Cho-
vanec. Celkem osm žáků prospělo s vy-
znamenáním a z nich Barbora Horehle-
ďová se samými jedničkami. Dalších 20 
chlapců a dívek prospělo a pouze jeden 
žák ve zkoušce dospělosti nebyl úspěš-
ný. Ve třídě 4. G převažovali studenti 
z Uherského Hradiště, Ostrožské Nové 
Vsi a Uherského Ostrohu, jedna žákyně 
Markéta Tomková byla ze Starého Města. 
Celkový průměr maturitních známek tří-
dy byl 2,02.

Ve třídě gymnázia 4. H byla třídní 

učitelkou Mgr. Soňa Pavelková a k matu-
ritě přivedla 30 žáků. Čtyři z nich byli ze 
Starého Města, Ondřej Dorotík, Kateřina 
Jarošová, Klára Sukupová, která prospěla 
s vyznamenáním, a Lukáš Vala. Celkem 13 
studentů prospělo s vyznamenáním a 17 
prospělo, když průměr třídy byl 1,70. Nej-
lepší studenti dostali pěkné ceny a diplomy, 
které jim předala ředitelka školy Ing. Zdisla-
va Svobodová a starosta města Josef Bazala 
věnoval nejúspěšnějším studentům repre-
zentativní knihu Staré Město v proměnách 
staletí.

Ředitelka školy Ing. Zdislava Svobodová 
poděkovala všem přítomným studentům za  
úspěšné složení maturitní zkoušky a ocenila 
i velmi kladný přístup většiny rodičů. „Zú-
častnila jsem se maturitního večírku třídy 
4. H a tam jsem od studentů slyšela, krásná 
slova. Děkujeme za všechny učitele, které 
na škole máte. Bylo to pro mě velmi inspi-
rativní,“ sdělila přítomným viditelně dojatá 
ředitelka školy.

Ve středu 27. května 2009 bylo na progra-
mu vyřazení třídy 4. A – obor Agropodni-
kání. Třídní učitel Ing. Ivo Studénka všem 
chlapcům a dívkám poděkoval za úspěšné 
zvládnutí zkoušky dospělosti. Celkem ma-
turovalo 17 studentů, z toho tři prospěli 
s vyznamenáním. Do třídy 4. A chodil také 
Staroměšťan Petr Červinka.

Studenti oceňují ve staroměstské střední 
škole rodinnou atmosféru, klidné prostředí 
a vesměs velmi trpělivé, vzdělané pedagogy, 
kteří se důsledně starají o jejich odborný 
růst.

V pátek 29. května 2009 se uskutečnila 
maturitní slavnost ve třídě 4. B – Ekologie 
a ochrana krajiny (třídní učitelka Mgr. Ga-

Starosta Josef Bazala předává knihu 
Staré Město v proměnách staletí nejlep-
ší studentce třídy 4. G Barboře Horehle-
ďové. Na snímku dále ředitelka školy 
Ing. Zdislava Svobodová, třídní učitel 
Mgr. Roman Chovanec. Foto: MK

Třída gymnázia 4. H s třídní učitelkou Mgr. Soňou Pavelko-
vou. Foto: MK

Školní sbor pod vedením Mgr. Mirosla-
vy Rohelové. Foto: MK

Třída 4. A – studijní obor Agropodnikání. Foto: MK

briela Něničková), kde studoval také Petr 
Hrňa ze Starého Města. Přijížděli k nám 
i chlapci a dívky ze vzdálenějších měst, 
například Veronika Brzicová a Barbora 
Seďová z Hodonína, Michaela Jurinová 
z Kroměříže a Jitka Májičková ze Zlína.

Ve stejný den maturovala třída 4.E 
– obor Ekonomika zemědělství a výživy 
(třídní učitelka Mgr. Ivana Andrýsková). 
Aristotelovo motto na pozvánce ke slav-
nostnímu vyřazení žáků třídy znělo: Ko-
řeny vzdělání jsou hořké, ale plody slad-
ké a nutno s ním vyjádřit plný souhlas. 
V této třídě jsme viděli také Petra Blahu, 
Janetu Grygerovou a Jiřího Trněného ze 
Starého Města.

Maturantům zazpívali studenti pěvec-
kého sboru školy pod vedením Mgr. Mi-
roslavy Rohelové. Přejeme všem chlap-
cům a dívkám, kteří prožili čtyři krásné 
roky svého mládí v našem městě, jen to 
nejlepší do dalšího studia a života.

Milan Kubíček



Do závěrečné etapy se blíží rekonstruk-
ce železničního mostu v km 5,929 v tra-
ťovém úseku Staré Město u Uh. Hrad. – 
Kunovice. Objednavatelem je SŽDC 
s.o. Stavební správa Olomouc. Stavba je 
spolufinancována z prostředků Zlínské-
ho kraje. Práce na rekonstrukci mostu 
byly zahájeny 17. března 2009 a ukončení 
stavby bylo plánováno ke dni 27. června 
2009. Tři měsíce platil na trati výlukový 
jízdní řád, všechny osobní vlaky v úse-
ku Staré Město – Uherské Hradiště byly 
nahrazeny autobusy. Cestující z rychlíků 

Pranostiky na červenec
  Když dne ubývá, horka přibývá.
  Červenec nese parna, krupobití a medo-

vice, je hojný na bouřky a vichřice.
 Svatá Markéta vede žence do žita.
 Slunce peče – déšť poteče.
  Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích 

se zima zaskvěje.
  O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
  V den Máří Magdalény rádo poprchává, 

neboť svého Pána oplakává.
  Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své 

hromady, lze očekávat tuhou zimu.
EM

z Prahy a Olomouce do Luhačovic a také 
z vlaku Praha – Veselí nad Moravou byli 
v trase Staré Město u Uh. Hrad. – Luhačovi-
ce (resp. Veselí n.M.) přepravováni autobusy 
bez přestupu v Uherském Hradišti. Zhoto-
vitelem stavby je Firesta – Fišer, rekonstruk-
ce, stavby a. s., Brno, stavbyvedoucí Ing. Jiří 
Brychta. Díky novému mostu budou moci 
projíždět silnicí ve směru ze Starého Měs-
ta na Nedakonice od 27. června i kamiony, 
které se doposud pod most nevešly a muse-
ly jezdit přes centrum Starého Města.

Milan Kubíček 

Železniční most byl zprovozněn 15. června 

Člověče, proč se tak štveš? Zpomal tem-
po! Nebo se nedožiješ ani padesátky!

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Moudra Mr. Orang Utana
Bez práce nejsou mozoly.

Nehledej si dům, ale sousedy.

Ideální milenka je ta, kterou možno opustit.

Zlá žena – když ji biješ, zuří, když ji krotíš, sápe se na tebe, 
když ji chováš v bohatství, zpychne, když musí žít v bídě, 
sápe se na všechny v okolí.

Jakou babu jsi dostal, takovou si drž.

Nejlepší žena – ta sousedova!

Sedej mladý u starého, uč se dobře kumštu jeho.

Pomluva od lháře horší než požár od žháře.

Není nemocen ten, kdo s nemocí leží, ale ten, kdo zkrou-
šen nad ní vysedává.

Než si nadávat, lepší se poprat.

I kdyby tvůj nadřízený byl opravdový osel, nikdy na 
něho nevolej „hyjé“.  

Každá kráva je přesvědčena, že za řekou je tráva zelenější.

Není vhodné zůstat stát, a kázat lásky k bližnímu  
násobilku, když ti tygr funí do zátylku.

Čilý stavební ruch na mostě v traťovém úseku Staré Město u Uh. Hrad. – Kunovice.
Foto: Milan Kubíček

S r a n d o v n a
Rada nad zlato
Víte, jak se muži nejlépe vyhnou hádkám 

o peníze? Když nosí domů tak málo, že to za 
hádky vůbec nestojí.

Odposlechnuto v pouličce
Ženy se většinou dožívají vyššího věku než 

muži, neboť nemají manželky.
PI

Stoletých přibývá
Česká správa sociálního zabezpečení evido-

vala v červnu 2009 více než 312 stoletých lidí. 
Z těchto důchodců narozených v roce 1909 
bylo 254 žen a 58 mužů. U příležitosti 100. 
narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnu-
tí o zvýšení důchodu a osobní dopis minstra 
práce a sociálních věcí. Od 1. července 2006 se 
podle novely zákona č.155/1995 Sb. o důcho-
dovém pojištění, důchody stoletým lidem zvy-
šují o 2000 korun. Celkem v České republice 
žilo v červnu 656 sto a víceletých občanů, tedy 
lidí narozených v letech 1902 – 1909. Převažo-
valy ženy – bylo jich 543, stoletých a starších 
mužů bylo jen 113. Nejstarší jsou muž a žena 
narození v roce 1902. nejvíc stoletých a více-
letých lidí žije v Praze (110) a Jihomoravském 
kraji (85), naopak nejméně v Karlovarském 
kraji (7). Ve Starém Městě žije více než sto-
letá a zároveň i nejstarší občanka paní Vikto-
rie Mazurková (nar. 27. 12. 1906). V prvním 
čtvrtletí 2009 žilo v ČR 2 071 369 starobních 
důchodců. Všech důchodců, to je lidí pobí-
rajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní 
a pozůstalostní bylo ke konci čtvrtletí celkem 
2 759 803.  RR



14 Staroměstské noviny 07/09Staroměstské noviny 07/09Ze života školy

V neděli 7. června 2009 od 15 do 17 
hodin se uskutečnila v zahradě Středis-
ka volného času Klubko v ulici U Škol-
ky závěrečná přehlídka činnosti krouž-
ků s názvem Galerie 2009.

Ředitelka Klubka Marie Čablová spo-
lečně se svými kolegyněmi připravila 
pro rodiče a další návštěvníky velmi za-
jímavé a příjemné odpoledne, kterému 
přálo i počasí.

Mottem Rodinného centra Čtyřlístek 
je heslo: Mámo, táto, bejby s důvěrou 
k nám vejdi a na místě v zahradě Klub-
ka nechyběly letáčky, které zvou rodiče 
s dětmi na akce, které se budou v nej-
bližších měsících pořádat včetně před-
běžné nabídky kroužků ve školním roce 
2009/2010.

Milan Kubíček

Břišní tanečnice se představily teprve 
podruhé.
 Foto: Milan Kubíček

Galerie Klubka se divákům velmi líbila

Plavecká soutěž mateřských škol

Děvčata z kroužku aerobiku zacvičila 
v pestrobarevných úborech.

Foto: Milan Kubíček

Ve středu 27. května 2009 se uskuteč-
nil VII. ročník plavecké soutěže mateř-
ských škol. Soutěžního klání se zúčast-
nilo 10 mateřských škol. Na 1. místě 
skončila MŠ Komenského Staré Město 
a získala putovní pohár plavecké školy, 
2. místo obsadila MŠ Kněžpole a na 3. 
místě skončila MŠ Uherské Hradiště 
-Sady.

Ceny si také odnesli tři nejlepší jed-
notlivci. 1. Michal Fryšták – Staré Měs-

to, 2. Petr Janků – Kněžpole, 3. Petr Král 
– Staré Město.

„Svědomitý přístup k přípravě malých 
plavců přináší úspěchy,“ řekl nám po zá-
vodech pan Stanislav Rokyta. Nejmenší 
plavci z MŠ Komenského v roce 2008 
skončili na pěkném 2. místě, letos soutěž 
vyhráli a nutno poděkovat všem učitel-
kám, které je vedou k dobrému zvládnutí 
plaveckých dovedností.

SR

Na snímku Michal Fryšták, Pavel Král, 
Marek Ledabyl, Petr Král, Natálie Ze-
mánková, učitelka Ivana Zavřelová.

Foto: MŠ

Koncert absolventů, sólistů a souborů ZUŠ
Základní umělecká škola Uherské 

Hradiště, pobočka Staré Město, uspo-
řádala ve čtvrtek 28. května 2008 v 18 
hodin v divadelním sálu Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě 
koncert absolventů, sólistů a souborů. 
Zúčastnil se ředitel ZUŠ Mgr. Stanislav 
Nemrava a také starosta Josef Bazala 
a jeho zástupce Radoslav Malina. 

Závěrečnou přehlídka malých uměl-
ců zahájil smyčcový soubor mladších 
žáků s dirigentem Markem Ovčáčíkem, 
divákům se velmi líbila cimbálová mu-
zika primáše Robina Feldvabela, kterou 
vyučuje Radim Snopek, zatančily ab-
solventky I. stupně a děvčata 2. roční-
ku, na klavír zahráli Jan Kocáb, Alena 
Malotová, Barbora Hýžová, Lucie Ča-

níková, Veronika Šáchová, trio zobcových 
fléten Anna Náplavová, Andrea Horká,
Kristýna Obdržálková, trio klarinetů Aleš 
Vavřiník, Petr Seménka, Monika Plevá-
ková, na housle Alžběta Petruchová, na 
tubu Jakub Ryšavý a další.

Jednotlivá čísla připravili učite-
lé E. Blažíčková, B. Droščáková, V. 
Kaštánková, J. Kučerová, M. Ovčáčík, 
V. Ovčáčík, M. Pavluš, R. Snopek a M. 
Špačková.

Milan Kubíček

Cimbálová muzika ZUŠ s primášem Ro-
binem Feldvablem a zpěvačkou Kateřinou 
Gahurovou. Foto: Milan Kubíček

Tanečnice 2. ročníku potěšily publikum 
skladbou Na louce od R. Schumanna.

Foto: Milan Kubíček



15Staroměstské noviny 07/09Staroměstské noviny 07/09 Ahoj děti

Chlapci a dívky z výtvarného oboru  
pobočky ZUŠ ve Starém Městě měli 
malý svátek. V úterý 16. června 2009 
v 16 hodin se uskutečnila v Městské 
knihovně a Informačním centru v ulici 
Za Radnicí vernisáž jejich prací. Uči-
telky ZUŠ Antonie Dostálová a Zuzana 
Trnková připravily celkem 28 žáků. Za-

Žáci výtvarného oboru ZUŠ vystavují v knihovně

V pátek 29. května 2009 v 17 ho-
din se uskutečnila ve Společensko-
-kulturním centru ve Starém Městě 
školní akademie k 30. výročí posta-
vení budovy základní školy v Ko-
menského ulici s názvem Putování 
za duhou. V programu, který začal 
vystoupením folklorního kroužku 
ZŠ, se dále představili chlapci a dívky 
převážně ze 7. a 9. tříd. Děti zahrály 
Pohádku naruby, zatančily aerobik 
a hip-hop, lidový tanec, předvedly 

V Baťově vile ve Zlíně se uskutečnilo 
slavnostní předání ocenění žáků Zlín-
ského kraje ve školním roce 2008/2009 
za mimořádné úspěchy v mimoškolní 
činnosti.  Z okresu Uherské Hradiště 
byla jedinou oceněnou žákyní základ-
ní školy Petra Křenová ze třídy 9. D 
ZŠ Staré Město. Naše vynikající žačka 
převzala pamětní list a věcný dar od 
hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka. 
Blahopřejeme! MK

Učitelka ZUŠ Antonie Dostálková byla odměněna velkou kyticí růží, ale všechny kvě-
tiny po chvíli rozdala svým přátelům a návštěvníkům vernisáže. Na snímku předává 
jednu z růžiček Marku Ovčáčíkovi. Foto: Milan Kubíček

Petra Křenová v Baťově vile ve Zlíně 
krátce po převzetí ocenění. Foto: ZŠ

akrobacii i recitaci a závěr patřil pě-
veckému sboru. V pondělí 1. června 
byl na programu Den otevřených dve-
ří v ZŠ, kterého se mohli zúčastnit ro-
diče a další zájemci o výuku ve škole. 
Této možnosti využili také starostové 
Josef Bazala a Ing. Josef Bozděch spo-
lečně s místostarostou St. Města Ra-
doslavem Malinou. Vystoupení dětí 
bylo velmi příjemné a poučné.

 Milan Kubíček

Petra Křenová oceněna 
Zlínským krajem

Školní akademie – Putování za duhou

Školní akademii zahájilo vystoupení 
folklorního kroužku základní školy.
 Foto: Milan Kubíček

Starosta Kostelan nad Moravou Ing. Josef 
Bozděch (na snímku vlevo) společně s mís-
tostarostou našeho města Radoslavem Ma-
linou se měli možnost seznámit s domácími 
mazlíčky, které si do školy přinesli žáci školy.
 Foto: Milan Kubíček

hájení výstavy se zúčastnil starosta Josef 
Bazala společně s místostarostou Radosla-
vem Malinou, zahrála cimbálová muzika, 
kterou vede učitel Radim Snopek a smyč-
cový orchestr s dirigentem Markem Ov-
čáčíkem. Výstavu si můžete prohlédnout 
do 21. srpna 2009.

 Milan Kubíček
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Shirley Jane Temple (23. dubna 
1928) je americká filmová herečka, asi
nejslavnější dětská hvězda všech dob. 
Později působila v politice a diploma-
cii pod jménem Shirley Temple Black. 
V letech 1989 – 1993 byla velvyslanky-
ní v Československu 
a po rozdělení státu 
krátce i v České re-
publice. 

Na setkání s touto 
výraznou osobností 
dodnes vzpomíná 
i dopisovatel Sta-
roměstských novin 
pan Miroslav Rašti-
ca, který se s ní vy-
fotografoval během 
pobytu na Slovácku 
v roce 1991. Tehdy 
paní velvyslanky-
ně Shirley Temp-
le Black navštívila 
pietní místo u Ve-
lehradu, které při-
pomíná havárii vá-
lečného amerického 
letounu B-17 za 2. 
světové války. Za 
několik dní si při-
pomeneme již 65. výročí této události.

„Dne 7. července 1944 kolem desáté 
hodiny byl v našem okrese vyhlášen 
letecký poplach. Od Vídně přelétávaly 
mohutné svazy amerických bombar-
dérů, které startovaly v Itálii. Němci 
už měli dost jejich bezstarostných letů, 
které byly prováděny pro značnou 
vzdálenost bez ochrany stíhačkami, 
kterými až později byly P-38 Light-
ning a P-51 Mustang. Proto v prostoru 
Vídně čekalo na americká letadla asi 
170 německých stíhaček Me-109 a Fw-

Setkání s americkou filmovou herečkou a diplomatkou

Pan Miroslav Raštica se osobně setkal s velvyslankyní USA paní Shirley Temple Black v roce 1991 
u Velehradu, kde bylo přítomno asi 300 účastníků pietní vzpomínky na americké letce.
 Foto: archiv MR

190. Těm se postupně podařilo sestřelit 
13 amerických bombardérů, které se pak 
zřítily u Bánova, Rudic, Slavičína i za 
Starým Městem u Velehradu. Při přeletu 
asi nad Uherským Ostrohem začal hořet 
jeden bombardér, z něhož vzápětí vysko-

čila posádka. Letadlo začalo ve velkých 
obloucích klesat a dopadlo nedaleko 
Velehradu. Při tom vykácelo a zapálilo 
kus lesa. Jako speciálně určená jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů jsme přijeli 
na místo a začali hasit. Pochopitelně za 
přísného dozoru německého gestapa. Až 
po skončení války byly odvezeny ostatky 
padlých členů amerických posádek s vo-
jenskými poctami na ústřední hřbitov ve 
Francii. A vzpomínky zůstaly,“ řekl nám 
pamětník události Miroslav Raštica.

Ale vraťme se ještě k nejslavnější dět-
ské hvězdě všech dob. Čtyřletá Shirley 
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se poprvé objevila v menších dětských 
rolích. V šesti letech nadchla ve filmu
„Stand up and Cheer“ (Vstaň a zmuš 
se) a Bright Eyes, ve kterém nazpívala 
svůj hit „On the Good Ship Lollipop.“ 
V době slávy dostávala až 2000 dopi-

sů denně, americký 
prezident Roosevelt 
ji poděkoval za to, že 
„ona svým smíchem 
převedla Ameriku 
přes těžkou depresi“ 
počátkem třicátých 
let minulého sto-
letí. Jako devítiletá 
měla Shirley příjem 
307.014 dolarů, její 
podoba se objevo-
vala na kosmetice, 
blonďaté panenky 
Shirley byly hitem 
a prodávaly se po 
milionech. Filmo-
vého Oskara dostala 
již v šesti letech za 
„nesmírný přínos 
v oblasti filmové zá-
bavy v roce 1934.“ 
Hvězdná kariéra má 
však i stinné strán-

ky. „Na Santa Clause jsem přestala vě-
řit již jako holčička,“ stěžovala si malá 
Shirley. „Maminka mě k němu zavedla 
v hollywoodském obchodním domě 
a on mě požádal o autogram“.

 Milan Kubíček

Martin se ve škole namořil. Už dáv-
no mohl být námořníkem.

Andula je v sedmé třídě jako doma. 
Za tři roky si člověk přece jen zvykne.

Žaneta byla skromná. Dlouho vy-
stačila s malou násobilkou.

 NI

Ze školních lavic
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V úterý 26. května 2009 se žáci pátých 
tříd Základní školy ve Starém Městě zú-
častnili přírodovědné soutěže v jídelně ško-
ly. Cílem přírodovědné soutěže bylo zjistit 
všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Pě-
tičlenná družstva páťáků řešila jednotlivé 
úkoly formou testu a poznáváním rostlin 
a živočichů. Na prvních třech místech se 
umístila družstva tvořená žáky 5. A třídy. 
Nejlépe se podařily úkoly vyřešit družstvu, 
které tvořila Lucka Fryštáková, Dagma-
ra Chlachulová, Katka Malinová, Simona 
Smolíková a Monika Švrčinová. Vítězům 
blahopřejeme! Zároveň děkujeme za kvalit-
ní přípravu a průběh soutěže paní Ing. Ale-
ně Pluhařové z Městského úřadu ve Starém 
Městě a manželům Balážovým za přípravu 

Tak tady žijeme

Na prvním místě se umístilo družstvo 5. A ve 
složení: Kateřina Malinová, Dagmar Chlachu-
lová, Monika Švrčinová, Simona Smolíková 
a Lucie Fryštáková. Foto: Karel Bednařík 

Přírodovědná soutěž

Podle tradiční čínské medicíny je v červenci nej-
více zatížen krevní oběh zabezpečovaný činností 
srdce.
Dne 1., 2. července – ve znamení Vah. Růže po 
odkvětu sestříhejte na dvě, tři očka.
Dne 2., 3. července – ve znamení Štíra. Skliďte 
natě z bylinkové zahrádky, bylinky stihnou do 
konce léta ještě obrůst.
Dne 4., 5., 6. července – ve znamení Střelce. Vy-
sévejte fazole, hrách, červenou řepu pro podzimní 
sklizeň.
Dne 7., 8. července – ve znamení Kozoroha. Dne 
7. července v 11:21 hod. Úplněk, držíme půst.
Dne 9., 10., 11. července – ve znamení Vodnáře.
Dne 12., 13. července – ve znamení Ryb. Proti 
pocení nohou použijte lázeň z dubové kůry. Plíseň 
odstraní šťáva z vylisovaného česneku.
Dne 14., 15. července – ve znamení Berana. Vy-
štipujte postranní výhony u tyčkových rajčat.
Dne 16., 17., 18. července – ve znamení Býka. Při 
bolesti v krku žvýkejte semínka anýzu.
Dne 19., 20. července – ve znamení Blíženců.
Dne 21., 22. července – ve znamení Raka. Bílko-
viny rostlinného původu – tofu, ořechy, luštěniny, 
krůtí maso, mléčné výrobky, pro pocit sytosti je 
přidávejte do salátů.
Dne 23., 24. července – ve znamení Lva. U tyčko-
vých rajčat uřezávejte vrcholky, lépe dozrávají.
Dne 25., 26. července - ve znamení Panny. Říz-
kujte muškáty a fuchsie.
Dne 27., 28. července – ve znamení Vah.
Dne 29., 30. července – ve znamení Štíra. Vysé-
vejte pro pozdní sklizeň květák, kapustu a kedlub-
ny, pórek, špenát, zelí.
Dne 31. července – ve znamení Střelce.

M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

a vedení soutěže. Všichni se těšíme na pozvání 
a účast v soutěži v příštím roce.

Karel Bednařík

Zápis do kurzů angličtiny
JLS Marie Čechová provádí zápis do 
kurzů angličtiny na školní rok 2009/
10. Děti od pěti let, začátečníci, mírně 
pokročilí a pokročilí.

Léto: příměstské tábory s výukou ang-
ličtiny pro děti 5-15 let.
Termíny: 10. 8 .- 14. 8. 2009 a 17. 8. – 21. 
8. 2009. Tel.: 572 541 681

Přehlídka malých verbířů

V sobotu 23. května 2009 se uskuteč-
nila v Popovicích soutěžní přehlídka 
nejlepších dětských verbířů z regionu 
Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko. 
Dolinečku III zastupovali Lukáš Balaj-
ka, Robin Feldvabel a Tomáš Horníček. 
Odborná porota rozhodla takto.

   Kategorie do 9 let: 1. místo Lukáš 
Balajka, 2. místo Robin Feldvabel. Ka-
tegorie do 12 let: 3. místo Tomáš Hor-
níček. Všichni tři verbíři postupují do 
Národní soutěžní přehlídky „O nejlep-
šího dětského verbíře Slovácka“, kte-
rá se konala 20. června 2009 v rámci 
16. ročníku Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Kunovské léto 2009. Všem 
verbířům blahopřejeme.

Martin Baláž

…a děti pro radost 
a radost pro děti…

Tak se zpívá ve známé Werichově písni 
a tak vypadala i sobota 6. června 2009 
v Luhačovicích. Děti z KMŠ zde vystou-
pily na celostátní přehlídce duchovní 
hudby Cantate  2009 s přednesem, pís-
němi a hrou na zvonkohry. Zvládly to 
báječně k radosti rodičů, babiček, tet 
i všech návštěvníků. A z pěkně užitého 
dne v lázeňském městě se svými blízkými 
měly největší radost děti. Pochutnaly si 
na zmrzlině, oplatcích a užívaly si pozor-
nosti rodičů. A také si pořádnou odměnu 
zasloužily. Protože, jako se zpívá: .…ten 
umí to a ten zas tohle…, tak tohle naše 
děti umí!!!

Jitka Minářová

Děti z KMŠ vystoupily na přehlídce duchovní 
hudby v Luhačovicích. Foto: JM

Volby do
Evropského
parlamentu

V pátek dne 5. června od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 
hodin se uskutečnily volby do Evropské-
ho parlamentu. Volby se konaly ve všech 
členských státech Evropské unie. Více než 
375 milionů evropských občanů mělo 
možnost si zvolit své zástupce na další pě-
tileté období. Celkem to bylo 736 poslan-
ců z 217 členských států, Češi vybrali 22 
poslanců. V České republice bylo možno 
vybrat z nabídky 33 uskupení.

Volby s přehledem vyhrála ODS. Do-
stala 31,45 procent hlasů, což je celkem 
741946 hlasů. Pro sociální demokracii 
hlasovalo 22,38 procent to je 528132 ob-
čanů. Komunisté získali 14,18 procent 
hlasů a KDU-ČSL 7,64 procent. Volební 
účast byla 28,22 procenta voličů (v roce 
2004 téměř shodně 28,32 %).

ODS získala 22 mandátů, ČSSD (7), 
KSČM (4) a KDU-ČSL (2).

Ve Starém Městě bylo odevzdáno 
1642 platných hlasů, volební účast 29,47 
procent. Nejúspěšnější byla ODS 29,71 
procent (488 voličů), druhá skončila 
KDU-ČSL 21,19 procent (348 voličů), 
třetí ČSSD 20,15 procent (331 voličů) 
a čtvrtá KSČM 10,35 procent (170 vo-
ličů). V příštím vydání přineseme pře-
hled volebních výsledků v jednotlivých 
volebních okrscích Starého Města a další 
zajímavosti. 

 Milan Kubíček
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Co by udělala většina mužů, kdyby vyhrá-
la 100 milionů? (Zdeněk 49 let) 
 Znám tu hádanku. Našla by si mladou hospo-
dyni, aby jejich žena mohla chodit do práce.

Je pravda, že čas jsou peníze? (Helena 38 let)
Ano. Když má člověk peníze, každý si na něho 
udělá čas.

Jsem šíleně zamilovaná. Jenom bych toho 
svého mazlíka milovala a zase milovala. 
A baví mně to čím dál víc…. (Bára asi 20 let)  
Pozor Barbaro! Zvláště ty velké třeštivé vztahy 
končí obvykle rozvodem (nebo v lepším přípa-
dě rozchodem).

Mám tajnou známost se starším mužem. 
Jaký je váš názor na manželství s velkým 
věkový rozdílem? (žena asi 25 let)
Mužům to lze vřele doporučit. Začnou dbát 
o svůj vzhled, jsou milí, laskaví a ke svým „lo-
litkám“ až neskutečně pozorní. Začíná u nich 
proces – barvení peří.
Ale moje rada neplatí pro všechny chlapy. Tře-
ba spolužák Břeťa měl loni touto dobou vilku, 
bavoráka a inteligentní manželku. Pak se na 
internetu seznámil s Margitkou. Dnes bydlí 
v azyláku, jezdí na kole, slope jak ťava a před 
týdnem se rozvedl. Margitka je vysmátá. Nyní 
se vodí s ještě movitějším Bohoušem. 

Můžete mi zjistit, zda-li ochotníci přibírají 
nové herce? Já už tři roky neustále hraji 
roli „čekanky.“ Moc se snažím, ale o chla-
pa ne a ne zavadit. (Markéta 26 let)
Snažit se o chlapa zavadit, to je asi největší 
pitomost. Chlapa musíte uhnat, pevně chyt-
nout a nepustit. Nebo to s vámi velice špatně 
dopadne. Uznejte, že nikdo neřekne – ten Josef 
Novák zůstal na ocet.  

Na diskotéce jsem poznal holku a kámoši 
si ze mě dělají srandu, že nevím vůbec, 
jaké je to číslo. Jak to mám prověřit?
 (Tomáš 18 let)
Málokterý normální kluk se zamiluje do 
kriminální recidivistky živící se prostitucí. 
Někteří, a to je ten malér, nedokáží takovou 
holčinu správně rozpoznat. Ještě nebezpečnější 
je bytost hysterická, která se jeví na počátku 
vztahu jako okouzlující a úplně nejhorší jsou 
dívky povalečky. Bytosti líné,  nepořádné a ne-
čistotné.
 Milan Kubíček

Football Tour Bridgwater 2009

Atletická olympiáda mateřských škol
V úterý 9. června 2009 se uskuteč-

nila v Uherském Hradišti atletická 
olympiáda mateřských škol z široké-
ho okolí. Naše MŠ Rastislavova repre-
zentovala Staré Město úspěšně. V ho-
du míčkem hodil nejdále sedmiletý 
Roman Vavřiník, zvítězil a s radostí 
si odnášel medaili za krásné 1. místo. 
 Veronika Holčáková

Na snímku Jan Janík, Roman Vavřiník, Vojtěch 
Zábranský.  Foto: VH

V pátek 5. června 2009 jsme se sešli ve 
Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě, abychom zhlédli přehlídku 
celoroční práce národopisného souboru 
Dolinečka při Základní škole ve Starém 
Městě. Prošlo jím už mnoho žáků, aby 
se nakonec zařadili do místního soubo-
ru Dolina, úspěšně reprezentující Staré 
Město u nás i v zahraničí.

To, co se na jevišti velkého sálu ode-
hrávalo, bylo kusem záslužné práce se 
školní mládeží navíc, než co ukládají 
učební osnovy. S krásnými scénkami 
dětí se střídala čísla žáků z vyšších tříd, 
prozrazující dlouhodobější práci zku-
šených vedoucích jednotlivých skupin 
s mládeží, tanečníků, hudebníků, pe-
dagogů, současných i dřívějších členů 
souboru, jako například paní Blanky 
Bazalové s její dcerou Kateřinkou, Jitkou 
Velgovou a jiné.

Pod názvem „Co si ptáčci štěbetajú…“ 
jsme na jevišti uviděli 17 čísel, seřaze-
ných do osmi celků, začínajících muzi-
kantským „Švitořením ve větvích,“ dále 
„Co se stalo na lúce“ tanečky a říkadla 
Kuřátka, hry a písně u potoka, Hastrma-
na, po němž kdysi ve Starém Městě byla 
pojmenována jedna ulice, tančící děvčata 
s věnečky polních květů na hlavách, pak 
zase děvčátka s panenkami, zpívající jim 
ukolébavky, řemeslníky, jejichž některá 
povolání, jako dráteníci, dávno zanikla.

Celým programem zněl zpěv písní, na 
které se už u nás v návalu starostí poně-
kud zapomíná. Proto zvlášť mile zněla 
čísla sborku děvčat, zpívajících moravské 
a slovenské písně. Z nich hned v první 
části programu zazněla známá z Kopanic 
Hnalo dzievča krávy z Uher do Moravy, 

nebo dál východoslovenské Karičky, které 
s oblibou zpívávala a tančila děvčata Do-
liny už před lety. V archivu Českého roz-
hlasu Brno je jako trvalka uložena písnička 
dřívějšího sborku našich děvčat „Dolina, 
dolina, kamenný chodníček, kde je naša 
věrná láska, švarný šohajíček?“ Svědčilo by 
Dolinečce se k ní vrátit.

Přesvědčili jsme se, že současné sólo-
vé zpěvačky Dolinečky Anička Chlupová 
a Michaela Unzeitigová se již téměř vyrov-
nají slavným sólistkám Doliny Mirce Krej-
čiříkové, Janě Bičanové a dalším. A mladí 
králi dětských verbířů se už brzy vyrovnají 
staroměstským vítězům soutěže o nejlepší-
ho dospělého verbíře Slovácka.

To vše, co se na jevišti Společensko-kul-
turního centra odehrávalo, by nebylo mož-
né bez cimbálové muziky chlapců a děvčat 
s názvem Bálešáci. S obdivuhodnou jisto-
tou je řídil primáš Tomáš Vavřík, podílející 
se na hudebních úpravách se zkušenými 
učiteli hudby ZUŠ Radimem Snopkem 
a Pavlem Štulířem.

Na závěr celého pořadu naplnili všich-
ni účinkující jeviště. Byli odměněni ne-
utuchajícím potleskem. Starosta Starého 
Města pan Josef Bazala, poděkoval dětem 
a všem vedoucím za představení, Veronice 
a Lucii Friedlovým za scénu a paní Zdeňce 
Říhové za uvádění včetně vysvětlení, co si 
ptáčci opravdu štěbetajú.

Jsem přesvědčen, že tak jako my, od-
cházel z představení spokojen i pan ředitel 
školy Josef Jurnykl. A děti, ti ptáčci, se jistě 
po celovečerním účinkování – štěbetání, 
ukládaly doma spokojeně do svých „hníz-
deček.“

  Jan Slováček

Co si ptáčci štěbetali aneb večer s Dolinečkou



Základní umělecká škola Uher-
ské Hradiště – pobočka Staré Měs-
to uspořádala dva Taneční večery 
ve Slováckém divadle. Ten první se 
uskutečnil 7. června 2009 v 18 
hodin a repríza se konala ná-
sledující neděli 14. června. Zú-
častnil jsem se prvního před-
stavení a velmi nadšeně jsem 
hodnotil předvedené výkony 
žáků ZUŠ na jevišti, od těch 
nejmenších holčiček a klučinů 
z přípravného tanečního oboru 
až po slečny, které absolvovaly 
II. stupeň tanečního oboru. 

Velké uznání zaslouží paní 
učitelky Petra Jara, Jana Kuče-
rová, Zuzana Stará a Veronika 
Kaštánková a také absolventky 
II.stupně ZUŠ Hana Pavlišová, 

Starosta Josef Bazala předal kytici květů učitelce ZUŠ Veronice 
Kaštánkové. Foto: Milan Kubíček

Taneční večer ZUŠ ve Slováckém divadle
Rovněž tak děkujeme dalším lidem, 

kteří se přičinili o zdařilé představe-
ní: Antonie Dostálková (scéna), Hana 
Partyšová (kostýmy), Kamil Nevři-

va (světla), Michal Kedroň 
(zvuk), Adéla Chrástková, 
Veronika Kaštánková (re-
citace veršů a doprovodný 
text) a také kolektivu spon-
zorů za finanční a materiální 
pomoc.

Představení se zájmem sle-
doval starosta Josef Bazala 
společně s místostarostou 
Radoslavem Malinou. Oba 
představitelé staroměstské 
radnice po vystoupení ne-
šetřili slovy uznání. Byl to 
opravdu pěkný večer.

Milan Kubíček

Alžběta Petruchová a Kateřina Doložíl-
ková, které si připravily dvě vystoupení 
s názvem Tak která od V. Maye a Můj 
anděl od Mariky Gombitové.

Závěrečné slovo Veroniky Kaštánkové absolventkám:

Jsou na tom světě věci krásné,  
zvláštní a vysvětlitelné,
třeba že se Země točí, po zimě přijde jaro  
a tráva je zelená.
Ale co takhle láska - ta je vskutku  
nevysvětlitelná.
Podoby má mnohé, je to láska k práci,  
člověku, dítěti
či k čemukoliv živému a neživému  
i k sobě samému.
Lásku rodičovskou poznáte,  
až si každá jako já
toho svého Adámka pochováte.
Lásku partnerskou jistě též  
brzy pozná každá,

Nejmladší dívenky ve víru tance.
Foto: Milan Kubíček

Enya nazpívala skladbu Ladies a na ni se také 
skvěle tancuje. Foto: Milan Kubíček

Žačky 1. ročníku tančí skladbu Jiřího Pavlici 
– Hrajeme si. Foto: Milan Kubíček

ale pak je tu ještě jedna nemálo krásná.
Jsem šťastná, že mně i vám byla dána,
je to láska k tanci, za kterou jsem ráda.

Tuto lásku jsem se vám snažila  
dávat ze srdce a vidím,  
že u vás mé dávno ne žačky,  
ale kamarádky 
našla nejkrásnější ovoce.
Nedejte si tuto lásku vzít,  
nadále ji živte a posilujte
a ona se vám za to odmění
radostí, když budete někdy smutné
silou, když se budete cítit slabé
štěstím, které dá vám i lidem všem  
co jsou zváni.
A já vám děkuji, že jsem to štěstí 
mohla sdílet s vámi.

Děvčata 7. ročníku a absolventky II. stupně 
tančí skladbu Hádka od B. Novkovice.

Foto: MK
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Závěrečné slovo Veroniky Kaštánkové absolventkám:
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Víkend plný zajímavých událostí

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 

již 24. července. Uzávěrka je 13. července 
2009.

Anekdoty na poslední stranu

Ptá se vnuk dědečka. „Dědo, neviděls 
ty pilulky, co jsem měl na stole? Bylo na 
nich napsáno extáze.“ „Kašli na prášky, 
ale viděls toho draka v kuchyni?“ 
 PI

Vystoupení mladší scholy farnosti s vedoucí
MUDr. Zuzanou Psotkovou. Foto: MK

Setkat se v dnešní době s párem krásných koní, 
není vůbec jednoduché. Foto: Milan Kubíček

Momentka z pohádky Bubáci a hastrmani. 
                                              Foto: Milan Kubíček

Slavnosti 100 let 
Orla

Orel si letos připomíná 100 let od zalo-
žení a také ve Starém Městě se uskutečnil 
bohatý program, s kterým nás seznámila 
paní starostka Dagmar Zálešáková. Ne-
chyběly sportovní akce, zajímavé soutěže 
a worshopy, kde jsme se zájmem sledovali 
zdobení perníčků, výrobu šperků, bar-
vičky a ubrouskovou techniku. Líbilo se 
cvičení rodičů s dětmi i aerobik. V neděli 
21. června měl přednášku Jaroslav Strnad, 
který hovořil o zdravé výživě, v malé aka-
demii vystoupil soubor Trnéčka ze Zlína, 
jednota Orla Domanín a Staré Město, 
Křesťanská mateřská škola a mladší scho-
la farnosti St. Město. V průběhu akademii 
byli oceněni dlouholetí a obětaví členové 
Orla. Poděkování patřilo Ludmile Stuch-
líkové a paní Sýkorové a za sportovní 
činnost byli oceněni Jaroslav Tyllich a Jan 
Vojtík. 

Když je chladné a deštivé počasí, je to 
vždy problém přilákat návštěvníky akce 
pod širým nebem. Nejinak tomu bylo v pří-
padě výstavy Zahrada Moravy. Ale ti, kteří 
se přišli podívat, určitě nelitovali. Program 
byl jako vždy zajímavý, velký prostor dosta-
ly jezdecké dny, ukázky voltiže, a také voza-
tajské a drezurní ukázky, nechybělo wester-
nové ježdění a drezura na hudbu. Zájemci 
se mohli povozit v kočáru, sledovat vystou-
pení zahraničních souborů z festivalu Ku-
novské léto a další. Vyhrávala Staroměstská 
kapela a cimbálová muzika

Účast na výstavě měl ve svém denním 
programu také hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák.

Nedělní pohádka 
pro nejmenší

Je to určitě škoda, když ve stejnou 
hodinu začínají hned tři kulturní akce. 
Přesně to se přihodilo pohádce Bubá-
ci a hastrmani, která začínala v neděli 
21. června v 15 hodin v sokolovně a ve 
stejný čas byla na programu módní pře-
hlídka na Zahradě Moravy a kulturní 
vystoupení v orlovně v rámci slavností 
100 let jednoty Orla. Ale všichni, kteří 
se přišli pobavit do sálu SKC-sokolovny, 
určitě nelitovali. Pohádka se všem pří-
tomným líbila.

 Milan Kubíček

Výstava Zahrada Moravy

Karaoke Star
Všichni, kteří si rádi zazpívají pro 

potěšení, se mohli dostavit do sálu Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě, kde se konala v pátek 19. červ-
na od 20 hodin soutěž amatérských 
zpěváků s názvem Karaoke Star. Po tři 

měsíce probíhaly po hospůdkách v okolí 
„karaoke večery“, ze kterých bylo vybrá-
no 10 nejnadanějších zpěváků a nejlepší 
ze semifinále ve Starém Městě postoupili 
do finále, které se uskuteční 10. července 
2009 na Masarykově náměstí v Uh. Hra-
dišti. Vítěz získá titul Karaoke Star a na-
víc zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 
15.000 Kč.

Karaoke Star

Víkend plný zajímavých událostí


