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Společné setkání zástupců spolků a orga-
nizací, ale i všech staroměstských občanů, 
rodáků a lidí z okolních obcí, připravuje-
me na neděli 31. května 2009 od 14 hodin 
v prostorách areálu Rybníček. Organizátoři 
z Kulturní komise Rady města Staré Město se 
snaží u nás zavést novou akci v předprázdni-
novém období spojenou s oslavou Dne dětí. 
Naši občané se budou prezentovat svým 
uměním, výrobky, sportovními dovednost-
mi a podobně. Jednotlivá družstva sehrají 
šachové zápasy, vítáni jsou příznivci všech 
ostatních sportů. Především vedoucí spolků 
se budou chtít se svými členy představit v co 
nejlepším světle a pochlubit se. Pokud nám 
alespoň trochu bude přát počasí, čeká nás 
velmi příjemná neděle.    

Určitě přijďte, vstup je zdarma! 
Milan Kubíček

V PROGRAMU VYSTOUPÍ:
Staroměstské spolky a organizace představí 
svou činnost
 Myslivci, rybáři, zahrádkáři, Junák – svaz 
skautů, Orel, Staroměstská kapela, Sbor dob-
rovolných hasičů, Klubko – středisko volné-
ho času dětí, Morrigan – skupina historické-

ho šermu, Spolek přátel slivovice, šachový klub, 
volejbalisté, Dolina, Dolinečka.
 Sbor dobrovolných hasičů předvede ukázku 
požárního útoku a vystaví techniku.
 Soutěže pro děti – budou sladké odměny.
 Skákací hrad pro naše nejmenší.
 Historický tábor se střelbou z luku.
 Šachový zápas na velké šachovnici a turnaj 
v bleskovém šachu.
 Střelba na terč ze vzduchovek.
 Staroměstská kapela se postará o dobrou po-
hodu.
 Oslava Dne dětí v rámci Staroměstského 
dne. Hry, dílničky, vystoupení kroužků Středis-
ka volného času Klubko.
 Občerstvení zajišťuje pizzerie Viktoria a Pa-
pino. Nebude chybět grilování a opékání spe-
cialit.

VSTUP NA STAROMĚSTSKÝ 
DEN ZDARMA!

V případě trvalého deště se akce uskuteční ve 
Společensko-kulturním centru ve Starém Městě 
(sokolovně).

Kulturní komise Rady města Staré Město

K poslechu zahraje Staroměstská kapela. Foto: Milan Kubíček

Sbor dobrovolných hasičů předvede ukázku 
požárního útoku a vystaví techniku.
 Foto: Milan Kubíček

Děti se naučí střílet lukem. Foto: MK 

Z obsahu novin
  Zprávy z radnice,

usnesení rady města
  Osmdesátiletý jubilant

Jan Vojtík
 Farní sloupek
 Oslava Dne matek
  Tanečnice ZUŠ vystoupí 

ve Slováckém divadle
 Staroměstský kurýr
 Motocyklové závody

měsíčník Starého Města a okolních obcí

VSTUP NA STAROMĚSTSKÝ 
DEN ZDARMA!

Třetí Staroměstský den a oslava Dne dětí se 
uskuteční v neděli 31. května na Rybníčku

Třetí Staroměstský den a oslava Dne dětí se 
uskuteční v neděli 31. května na Rybníčku
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Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Kultura

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
Po třech letech se soutěž verbířů 

uskutečnila v sobotu 23. května 2009 na 
jiném místě, a to v sále Orlovny ve Sta-
rém Městě.   

V pořadí již 18. ročník soutěže regio-
nu Uherskohradišťska moderoval Josef 
Bazala, o hudební doprovod se posta-
raly cimbálové muziky Dolina a Pentla. 
Přišlo více než 200 diváků, na Orlovně, 
zcela zaplněné veselými, mladými lidmi, 
vládla pohoda.

Celkem se představilo 10 tanečníků. 
Obhájce loňského prvenství Aleš Rada 
a druhý zástupce Doliny Pavel Dovrtěl, 
dále jsme viděli osm tanečníků z regio-
nu, kteří nastoupili v pořadí: Petr Ou-
lehla, Jan Němeček, Karel Kolaja, Ond-

řej Nevařil, Ondřej Siman, František Silný, 
Petr Pěcha a Martin Crla.

Nejprve byla vyhlášena cena diváků. 
Tu získal nejmladší účastník Ondřej Si-
man (1992). Porota, která zasedla ve slo-
žení Ladislav Jagoš (Jožíček), Ivan Marčík, 
Erik Feldvabel, David Pavlíček a Jan Ma-
děrič nakonec vyhlásila následující pořadí. 
1. místo Petr Pěcha (Kunovice, tančí v sou-
boru Ondráš Brno), 2. místo Aleš Rada 
(Uh. Hradiště, Dolina), 3. místo Ondřej 
Siman (Kunovice).

„Děkuji všem tanečníkům slováckého 
verbuňku, organizátorům soutěže a vý-
tečným divákům za vynikající atmosféru 
večera.“ Sdělil starosta Josef Bazala.

 Milan Kubíček

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici za finanční podpory Ministerstva kultury ČR představil
ve čtvrtek 30. dubna v divadle Bolka Polívky nejlepší verbíře společně se členy Slováckého krúž-
ku v Brně v pořadu Slovácký verbuňk – Mistrovské dílo UNESCO. Významné akce se zúčastnili 
i vynikající verbíři ze souboru Dolina Erik Feldvabel (dolní řada uprostřed) a dále Martin Baláž, 
Aleš Rada, Roman Škrabal a Josef Bazala (horní řada vpravo) a také zástupce malých tanečníků 
verbuňku Lukáš Balajka.  Foto: archiv JB

Verbíři při zahřívacím kole.  Foto: MK

Aleš Rada z Doliny.  Foto: Milan Kubíček

Ondřej Siman získal cenu diváků.
 Foto: Milan Kubíček

Petr Pěcha z Kunovic, celkový vítěz.
 Foto: Milan Kubíček
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Na místě nechyběly ani historické „kostitřasy“. 
První velocipéd (dvounohý dřevěný stroj), vyjel 
12. července 1817 a předvedl jej německý baron 
Karel Friedrich Drais. Jednalo se vskutku o jedi-
nečný vynález, který si chtěl prohlédnout a za-
koupit i ruský car. Foto: Milan Kubíček 

U S N E S E N Í
z 47. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15. 4. 2009

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 pronájem části pozemku p. č. 6081/33 
ovocný sad o výměře 1.500 m2 v lokalitě Zad-
ní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Vladimíře Králíkové, by-
tem Modrá 207, od 1. 4. 2009 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné ve 
výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha 
a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského 
obhospodařování. 
1.2 pronájem části pozemku p. č. 6081/41 
ovocný sad o výměře 1.300 m/ ve Starém Měs-
tě k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pav-
lu Blažkovi, bytem Kunovice, Šlerkova 1419, 
od 1. 4. 009 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a nájemné ve výši 1 % z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok 
nájmu, za účelem zemědělského obhospoda-
řování. 
1.3 pronájem části pozemku p. č. 6081/42 
ovocný sad o výměře 1.500 m2 ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pe-
tru Pochylému, bytem Kunovice, Osvobození 
651, od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce a nájemné ve výši 1 % 
z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden 
rok nájmu, za účelem zemědělského obhos-
podařování. 
1.5 ukončení pronájmu části zděné budo-
vy o výměře 340 m2 a části zpevněné plochy 
o výměře 330 m2 v areálu Kovo Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti EKO UH, s. r. o., Staré Měs-
to, Velehradská 1905, dohodou k 30. 4. 2009.
1.12 zřízení bezúplatného věcného břeme-
ne ve prospěch občanského sdružení Matice 
Velehradská, Velehrad, Stojanovo nám. 206 
na právo umístění stavby „Mariánská poutní 
cesta na Velehrad – zastavení poutní cesty“ 
na částech pozemků p. č. 6028/19 orná půda 
o výměře 10 m2, p. č. 6015/389 orná půda 
o výměře 5 m2 a p. č. orná půda 6015/384 
o výměře 34 m2 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, a na části pozemku p.č. 5422/1 ost. pl. 
o výměře 23 m2 v k. ú. Jalubí, vše ve vlastnictví 
města Staré Město. 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění části stavby, a to pout-
ních zastavení na částech pozemků p. č. 6028/
19 orná půda o výměře 10 m2, p. č. 6015/389 
orná půda o výměře 5 m2 a p. č. orná půda 
6015/384 o výměře 34 m2 v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště a na části pozemku p.č. 5422/1 
ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Jalubí, a její uží-
vání, provádění údržby, kontrol a oprav, a za 
tím účelem vstupovat a vjíždět na pozemky 
za podmínek stanovených ve smlouvě o zří-
zení věcného břemene a v mezích a hranicích 
vypracovaného geometrického plánu, a to po 
celou dobu funkčního užívání stavby „Mari-
ánská poutní cesta na Velehrad – zastavení 

poutní cesty“.
1.14 smlouvu na vypracování projektové do-
kumentace „Naučná stezka Louky“ s Ing. Dar-
kem Lacinou, Brno, Ondráčkova 199/556.
2.5 výzvu k podání nabídek pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci Základní škola č. p. 1720 
Staré Město – rekonstrukce elektroinstalace 
- blok B, určila do soutěže vyzvat tyto uchaze-
če Ing. Jiří Křen – Tradix, Stavební společnost 
Kněždub, spol. s r. o., Stavebniny Kodrla, s. r. o.
2.6 výzvu k podání nabídek pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na akci Oprava místní 
komunikace ulice Metodějova, 1. etapa ve Sta-
rém Městě, určila do soutěže vyzvat tyto uchaze-
če Kartusek – Ekostav, s. r. o., JASS-UNI, s. r. o., 
PaPP, spol. s r. o., Stavaktiv, s. r. o., Strabag, a. s., 
Ing. Jiří Křen – Tradix.
2.7 výzvu k podání nabídek pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na akci Oprava místní 
komunikace ulice Kosmova ve Starém Městě, 
určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče Kartusek 
– Ekostav, s. r. o., JASS-UNI, s. r. o., Stavaktiv, s. r. 
o., Strabag, a. s., Stavebniny Kodrla, s. r. o.
3.1 - finanční příspěvek na provoz Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, pobočka 
v Uherském Hradišti ve výši 2.000 Kč,
- finanční příspěvek občanskému sdružení NA-
DĚJE, pobočce Nedašov na provoz Domu po-
kojného stáří v Nedašově ve výši 2.000 Kč,
- finanční příspěvek neziskové organizaci Petr-
klíč, o.p.s. na provoz Azylového domu pro ženy 
a matky s dětmi, Uherské Hradiště, Vésky ve výši 
3.000 Kč.
3.2 termíny svatebních obřadů na II. pololetí 
2009: 3. 7., 18. 7., 1. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

6.2 změnu první věty odstavce 5, článku 4 
Zásad pro poskytování půjček z Fondu roz-
voje bydlení a vyhlásila 2. kolo výběrového 
řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení v souladu se Zásadami pro poskyto-
vání půjček z FRB v termínu od 20. 4. 2009 do 
29. 5. 2009.
7.1 zvýšení osobního příplatku ředitelům 
školských zařízení podle rozvojového pro-
gramu MŠMT na rok 2009 „Zvýšení nená-
rokových složek platů a motivačních složek 
mezd pedagogických pracovníků s ohledem 
na kvalitu jejich práce č. j. 24 130/2008-26 a č. j. 
4982/2009-26“.
7.2 změnu rozdělení hospodářského výsled-
ku příspěvkové organizace Sportovní a kul-
turní centrum Staré Město z důvodu provo-
zování koupaliště příspěvkovou organizací 
následovně:
fond rezervní 126.054,89 Kč 
fond odměn 135.000 Kč 
fond investiční 165.000 Kč 
celkem 426.054,89 Kč

II. doporučila zastupitelstvu města
1.11 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 3693/1 ost. pl. o výměře 33 m2 
v lokalitě ul. Za Kostelíkem ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, slečně 
Alžbětě Michalcové, bytem Staré Město, Za 
Kostelíkem 30, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
rozšíření předzahrádky.

III. neschválila
1.6 žádost o převod části pozemku p. č. 1498 
zast. plocha a nádvoří o výměře cca 200 m2 

v lokalitě Zadní Morávka – Na Čerpárni ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.
1.7 žádost o převod ani pronájem pozemku 
p. č. 6061/7 ost. plocha o výměře 10.398 m2 
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za účelem prodeje 

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í

Slavnostního zahájení provozu na cyklostezce ze 
Starého Města do Zlechova, které se uskutečnilo 
v sobotu 25. dubna 2009 v 13:15 hod., se zúčastni-
li také radní Jiří Bartošík a místostarosta Radoslav 
Malina (na snímku druhý a čtvrtý zleva). Ze Staré-
ho Města lze nyní cestovat na kole po cyklostezkách 
ve směru na Velehrad a Salaš, dále do Zlechova, ve 
směru na Huštěnovice a Babice a také do Kostelan 
nad Moravou a Nedakonic. Nesmíme zapomenout 
na staroměstskou cyklostezku Za Tratí, která byla 
vybudována v roce 2005 a spojuje úsek od železnič-
ního mostu přes řeku Moravu k ulici Na Vyhlídce.
 Text + foto: Milan Kubíček
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starší zemědělské a zahradní techniky s rozší-
řenou nabídkou prodeje použitých autodílů. 
Dle platného územního plánu se jedná o zeleň, 
není zde tedy možné umístit provozovnu. 
1.9 žádost společnosti ARAVER CZ, s. r. 
o., Vlčnov 556 o odkoupení pozemku p. č. 
4502/15 zahrada o výměře 957 m2, který se 
nachází před autosalonem v lokalitě Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště z důvodu územní rezervy pro případné 
úpravy komunikace I/55 a silničního mostu 
na Zerzavici.
1.13 nabídku manželů pana Ing. Petra a pa-
ní Ing. Barbory Taftových, Uherské Hradiště,
Dukelských hrdinů 719 na využití předkupní-
ho práva k pozemku p. č. 6073/238 orná půda 
o výměře 843 m2 a k pozemku p. č. 6073/239 
ost. plocha o výměře 484 m2, které bylo ujed-
náno v kupní smlouvě ze dne 22. 8. 2008 
a prohlašuje, že předkupního práva k pozem-
ku p. č. 6073/238 orná půda o výměře 843 m2 
a k pozemku p. č. 6073/239 ost. plocha o vý-
měře 484 m2 nevyužívá.

IV. souhlasí
5.1 s výstavbou fotovoltaické elektrárny na 
střechách budov společnosti Kovosteel, s. r. o. 
v areálu firmy.

V. rozhodla 
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Studna pro městské koupaliště Staré Město. Nej-
vhodnější nabídku předložil uchazeč LIKOL, 
spol. s r. o. Dubňany, Důl 1. máj č. p. 1590, 
696 03 Dubňany.
2.2 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Řízení projektu – realizace úspor energie při 
provozu budovy sportovní haly Širůch ve Sta-
rém Městě. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč IPI, v. o. s., Strojírenská 34, 591 01 
Žďár nad Sázavou.
2.3 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Řízení projektu - Realizace úspor energie 
při provozu budovy zdravotního střediska č. 
p. 1857 ve Starém Městě. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč Kanspo, s. r. o., Požární-
ků 302/1B, 767 01 Kroměříž - Vážany.

VI. stanovila
6.3 v závislosti na zákon o DPH č. 235/2004 
Sb. následující zásady:
- u pronájmů ploch, pozemků, staveb, bytů 
a nebytových prostor plátcům DPH vyko-
návající ekonomické činnosti bude zdanění 
DPH se stanovením ceny nájmu + DPH,
- u neplátců DPH budou nájmy ploch, po-
zemků, staveb bytů a nebytových prostor 
osvobozeny z plnění dle § 56 zák. o DPH č. 
235/2004 Sb.,
- prodejní ceny služeb a zboží:
 služby informačního centra – cena včetně DPH 
  propagační materiály – stávající cena včetně DPH
  prodej Staroměstských novin 10 Kč/ks včetně DPH
 inzerce v novinách základ stávající cena + DPH
 prodej žulových desek základ + DPH
 prodej drobného vyřaz. majetku základ + DPH

VII. jmenovala
2.6 komisi pro posouzení a hodnocení na-

bídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 
akci Oprava místní komunikace ulice Metodě-
jova, 1. etapa ve Starém Městě ve složení: Rado-
slav Malina, Jiří Bartošík, Ing. Jaromír Křižánek, 
Ing. Vladimír Kučera, Ing. Jan Němec.
2.7 komisi pro posouzení a hodnocení nabí-
dek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 
akci Oprava místní komunikace ulice Kosmova 
ve Starém Městě ve složení: Josef Bazala, Jiří Bar-
tošík, Ing. Jaromír Křižánek, Ing. Vladimír Ku-
čera, Ing. Jan Němec.

VIII. vzala na vědomí
1.8 nabídku společnosti Šesták a spol., s. r. o., 
Uherský Brod, Široká 144 k odkoupení stavby 
– prodejního stánku a nadkryté části, která slou-
ží jako čekárna autobusové zastávky na náměstí 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
2.4 řešení reklamací závad ve Společensko - 
kulturním centru, které se projevily po uvedení 
vinárny a bowlingu do provozu.
4.1 oznámení o zahájení spojeného územního 
a stavebního řízení dle § 78 a § 114 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění podle zápisu.
6.1 hospodaření města k 31. 3. 2009.
6.3 povinnou registraci města Staré Město 
k DPH k termínu 1. 5. 2009.
7.3 zápis z 11. zasedání sociální komise ze dne 
6. 4. 2009.

IX. uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP
1.4 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
výpůjčku objektu č. p. 700, ul. Na Hradbách na 
pozemku p. č. 634 st. o výměře 470 m2 a pozem-
ku p. č. 2423/8 zahrada o výměře 516 m2, vše ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.8 zajistit zpracování znaleckého posudku na 
cenu prodejního stánku s autobusovou čekár-
nou na náměstí Hrdinů. 
1.10 zveřejnit záměr na převod částí 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 lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách a zpracovat 
znalecký posudek. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na snímku Staroměšťanky Martina Hájková  
s dcerou Veronikou.

Foto: PH

Zprávy z radnice

D�tský národopisný soubor 
p�i Základní škole Staré M�sto

vás zve na po�ad

Pátek 5. �ervna 2009 
v 19:00 hodin

Spole�ensko-kulturní centrum 
Staré M�sto

Vstupné 70 K�
p�edprodej se uskute�ní od 25. 5. 2009 v M�stské knihovn� a 

informa�ním centru ve Starém M�st�

www.dolinecka.cz

Děkujeme Vám, že patříte do početné 
rodiny našich čtenářů.
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U S N E S E N Í
z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13. 5. 2009

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu bytu č. 6 v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 1707 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Bertě Kmentové, bytem St. 
Město, Velehradská 1707, dohodou k 30. 4. 
2009.
1.2 pronájem bytu č. 6 v domě s pečovatel-
skou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Emílii Urbanové, bytem Moravský Pí-
sek, Díly 755, na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc a podmínky za-
vedení pečovatelské služby.
1.3 pronájem nebytových prostor o výměře 
39,35 m2 v bytovém domě č. p. 14, nám. Hr-
dinů ve Starém Městě paní Ireně Těšínské, 
bytem Staré Město, Brněnská 1434 od 1. 6. 
2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou tři měsíce a nájemné 557 Kč/m2 a rok 
za účelem zřízení provozovny zakázkového 
krejčovství spojené s galanterií. 
1.4 pronájem částí pozemků v lokalitě Dvo-
rek o výměře cca 6.500 m2 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přilo-
ženého situačního plánu, Římskokatolické 
farnosti ve Starém Městě, na dobu určitou 
od 31. 5. 2009 do 30. 5. 2010 s možností dal-
šího prodloužení a nájemné ve výši 1,00 Kč/
m2 a rok, za účelem umístění stavebního 
materiálu pro výstavbu kostela sv. Ducha ve 
Starém Městě. 
1.5 pronájem pozemků pod areálem drůbe-
žárny Staré Město – dolní farma, ve Starém 
Městě, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě 
Stavební pozemky:
p. č. 1796, p. č. 1798, p. č. 1800, p. č. 1801, 
p. č. 2470, p. č. 2471, p. č. 2472, p. č. 2473, 
p. č. 2474, p. č. 2475, p. č. 2476 a p. č. 2592 
o celkové výměře 7.779 m2

Ostatní plocha:
p. č. 240/452, p. č. 240/425 a část p. č. 240/
426, p. č. 240/454 a p. č. 240/457 o celkové 
výměře 19.229 m2

Ostatní zeleň:
část pozemku p. č. 240/426 o výměře 
3.020 m2 akciové společnosti ZEVOS, a. s. 
Uh. Hradiště, Nádražní 25, od 1. 1. 2009 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a celkové nájemné za rok 2009 ve 
výši 232.571,50 Kč. Nájemné je splatné do 
30. 6. 2009.
Od 1. 1. 2010 ve výši:
• stavební pozemky o celkové výměře  
7.779 m2 6,50 Kč/m2 a rok
• ostatní plochy a zemědělská půda o celko-
vé výměře 22.249 m2 1,30 Kč/m2 a rok
za účelem upravení vztahů mezi vlastníkem 
pozemků a vlastníkem staveb. 
Uvedená cena je základní cena bez DPH. 

K základní ceně bude připočtena DPH v plat-
né sazbě v souladu s obecně závaznými práv-
ními předpisy. 
1.6 prodloužení nájmu pozemků p. č. 2871/2 
st. o výměře 174 m2, p. č. 2420/40 ost. pl. 
o výměře 66 m2 a p. č. 2420/66 ost. pl. o vý-
měře 132 m2, které se nachází pod přístavbou 
a v okolí přístavby sportovní haly na Širůchu 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od vlastníka pozemků, kterým je Česká 
republika (příslušnost hospodařit s majetkem 
má Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, 
Nové Město), na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 
31. 5. 2010, za cenu dle znaleckého posudku 
ve výši 5.580,00 Kč/rok (15,- Kč/m2 a rok). 
1.7 prodloužení výpůjčky objektu č. p. 700, ul. 
Na Hradbách na pozemku p. č. 634 st. o vý-
měře 470 m2 a pozemku p. č. 2423/8 zahrada 
o výměře 516 m2, vše ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, Oblastní charitě 
Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Velehradská 
třída 247, na dobu určitou do 31. 7. 2020, za 
účelem provozování azylového domu.
1.11 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s. r. o. se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gestnera 2151/6 na právo umístění 
stavby „SB-4507-038 St. Město, přip. VN, TS- 
MY BOX, Fueteres Development“ umístění 
nového kabelového vedení VN na pozemku 
p. č. 4559/1 vodní plocha ve vlastnictví města 
Staré Město, v katastrálním území Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelového 
vedení VN na části zatížené nemovitosti. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která byla sta-
novena dohodou smluvních stran ve výši 
595 Kč včetně příslušné DPH. 
1.12 zřízení úplatných věcných břemen ve 
prospěch společnosti FERROMORAVIA, s. 
r. o. se sídlem Staré Město, Tovární 1688 na 
právo zřídit podzemní vedení přípojky vody 
a přípojky splaškové a dešťové kanalizace 
a právo výstavby podzemního vedení pří-
pojky vody a přípojky splaškové a dešťové 
kanalizace na pozemcích p. č. 383/4, 2393/2, 
2414/1, 2414/9, 2414/10, 4522/8, 4522/20, 
4525/17, 4525/18, 6214/359 a 6214/361, vše 
ve vlastnictví města Staré Město v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště. 
Obsahem věcných břemen je dále právo pří-
stupu na služebné pozemky dotčené výstav-
bou uvedených zařízení za účelem výstavby 
podzemního vedení přípojky vody a přípoj-
ky splaškové a dešťové kanalizace, napojení 
na stávající příslušná zařízení a dále za úče-
lem kontroly, údržby a oprav podzemního 
vedení jednotlivých zařízení. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena soudním znalcem ve znaleckém 
posudku dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Nelze-li věcné břemeno ocenit 
výnosovým způsobem, bude činit jednorá-
zová splátka částku 10.000,- Kč + příslušná 
DPH.

Sídliště Kopánky prochází náročnou rekonstrukcí. Postupně budou rozšířeny komunikace ze 3,5 na 5 metrů, 
přibudou nové chodníky a plochy na odpadkové kontejnery, počet parkovacích míst se zvýší ze 110 na 190. Za 
vykácené stromy bude vysazena nová zeleň. Jedná se investici ve výši 36 milionu korun, město zaplatí částku 
5,5 milionu, 30,5 milionu získalo Staré Město z evropských fondů. Činí se také majitelé bytových domů. Bytovky 
postupně získávají nové, barevné fasády a nezbytné zateplení. Text + foto: Milan Kubíček

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
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2.4 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci Komunikace Trávník, jmeno-
vala komisi pro otevírání obálek a určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče Tufír, spol. s r.
o., Kunovice, Skanska, a. s., Praha, Stamos, 
spol. s r. o., Uh. Hradiště, Strabag, a. s., Pra-
ha, Stavaktiv, s. r. o., Staré Město, Kartusek 
- Ekostav, s. r. o., Staré Město, Jass - Uni, s. r. 
o., Jalubí, Zevos, a. s., Uh. Hradiště.
2.5 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci Úprava veřejného prostranství – ul. 
Hradišťská – Sever Staré Město a určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče Jass – Uni, s. 
r. o., Jalubí, Stavaktiv, s. r. o., Staré Město, 
Stamos, spol. s r. o., Uh. Hradiště, Kartusek 
- Ekostav, s. r. o., Staré Město, Zevos, a. s., 
Uh. Hradiště.
2.6 výzvu k podání nabídek pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci Chodníky Staré Město, ul. Hradišťská 
– Východní a určila do soutěže vyzvat tyto 
uchazeče Jass – Uni, s. r. o., Jalubí, Stavaktiv, 
s. r. o., Staré Město, Stamos, spol. s r. o., Uh. 
Hradiště, Kartusek - Ekostav, s. r. o., Staré 
Město, Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěno-
vice.
3.1 poskytnutí příspěvku na provoz Dia-
konie ČCE – středisko CESTA v Uherském 
Hradišti ve výši 5.000 Kč.
3.2 - úhradu neinvestičních výdajů za 1 žáka/
šk. rok pro obce, které mají povinnost hra-
dit neinvestiční výdaje za žáky plnící po-
vinnou školní docházku v Základní škole 
Staré Město za školní rok 2007/2008 ve výši 
2.500 Kč,
- úhradu neinvestičních výdajů za 1 žáka/šk. 
rok za žáky Starého Města plnící povinnou 
školní docházku v jiných obcích za školní 
rok 2007/2008 ve výši 2.500 Kč.
6.2 dodatek č. 35 ke smlouvě o zajištění 
MHD uzavřené mezi ČSAD BUS Uherské 
Hradiště a městy Uherské Hradiště, Staré 

Město a Kunovice, kterým se stanoví příspě-
vek v rozsahu bezplatné přepravy cestujících 
důchodců nad 70 let.

II. neschválila
1.10 žádost o prodej pozemku p. č. 6055/23 
orná půda o výměře 288 m2 manželům paní 
Jaroslavě Zajícové a panu Lubomíru Zajíco-
vi, společně bytem Staré Město, Velehradská 
1580 a trvá na svém původním rozhodnutí 
o pronájmu pozemku.

III. souhlasí
5.1 s prodloužením platnosti integrovaného 
povolení společnosti Zevos a. s. pro zařízení 
„Chov nosnic pro výrobu konzumních vajec“ 
do 31. 12. 2024.

IV. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Základní škola č. p. 1720 Staré Město rekon-
strukce elektroinstalace – blok B. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč Ing. Jiří Křen 
– TRADIX, Huštěnovská 2004, 686 03 Staré 
Město.
2.2 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Oprava místní komunikace Metodějova Staré 
Město, I. etapa. Nejvhodnější nabídku předlo-
žil uchazeč STAVAKTIV, s. r. o., Trávník 2106, 
686 03 Staré Město.
2.3 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Oprava místní komunikace Kosmova Staré 
Město, I. část. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč Kartusek - Ekostav, s. r. o., Velehrad-
ská 1905, 686 03 Staré Město.

V. vzala na vědomí
3.3 informaci o zvýšení úplaty za předškolní 
vzdělávání v mateřských školách ve Starém 
Městě.
3.4 informaci o přerušení provozu v mateř-
ských školách Komenského, Rastislavova 
a Křesťanské mateřské škole v měsíci červenci 
a srpnu 2009.

Snímek je z areálu koupaliště na Širůchu, kde se v minulých týdnech uskutečnila 
modernizace technologie koupaliště a úprava venkovních ploch kolem bazenu.
 Foto: Milan Kubíček

3.5 informaci o zvýšení úplaty v družině při 
Základní škole ve Starém Městě.
4.1 oznámení o povolení výjimky dle § 25 
odst. 2 vyhlášky a § 17 odst. 5 vyhlášky č. 
137/1998 Sb. v platném znění podle zápisu.
4.2 oznámení o zahájení spojeného územní-
ho a stavebního řízení dle § 78, 87 a § 112 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
podle zápisu.
6.1 hospodaření města k 30. 4. 2009.
7.2 zápis z 12. zasedání sociální komise ze 
dne 4. 5. 2009.

VI. jmenovala
2.4 komisi pro otevírání obálek a komisi 
pro posouzení a hodnocení nabídek pro 
veřejnou zakázku ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na akci Komunikace Trávník 
ve složení Josef Bazala, Radoslav Malina, 
Jiří Bartošík, Ing. Vladimír Kučera, Robert 
Staufčík.
2.5 komisi pro posouzení a hodnocení nabí-
dek pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce na akci Úprava veřejného 
prostranství – ul. Hradišťská – Sever Staré 
Město ve složení Radoslav Malina, Jiří Bar-
tošík, Ing. Jaromír Křižánek, Ing. Josef Pav-
liš, Robert Staufčík.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.8 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
výpůjčku části pozemku p. č. 340/131 ost. 
plocha o výměře cca 29 m2 za účelem insta-
lace betonových lodžií nad pozemkem.
1.9 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
převod částí pozemku p. č. 4546/1 o celkové 
výměře 165 m2. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Čilý pracovní ruch panoval také v Obilní čtvrti, kde probíhala rekonstrukce míst-
ní komunikace a chodníku.
 Foto: Milan Kubíček

Je mnoho novin, ale pouze 
jedny jsou Staroměstské. 

Proměny města



7Staroměstské noviny 06/09Staroměstské noviny 06/09

Jan Vojtík, zakladatel souboru Dolina, oslavil osmdesátiny 
Je to již pěkných pár let, kdy vedl 

folklorní soubor Dolina jeho zaklada-
tel Jan Vojtík, který se 16. 5. 2009 dožil 
osmdesáti let. Nebyl jsem při vzniku 
souboru, přesto vím, že patřil mezi ini-
ciátory myšlenky založit „Slovácký krú-
žek“ ve Starém Městě. Po hodech v roce 
1956 se postavil do jeho čela. Postupem 
času se mu společně s dalšími podaři-
lo vybudovat kvalitní folklorní soubor, 
který se dostal do povědomí široké ve-
řejnosti. Během dalších let Dolina zís-
kala spoustu ocenění a uznání, repre-
zentovala na různých festivalech nejen 
u nás doma, ale i v zahraničí. V letech 
1956 – 1982, kdy byl vedoucím (šéfem), 
společně se souborem navštívil všechny 
státy Evropy a také africký Tunis. 

Při folklorním dění poznal svoji bu-
doucí manželku Marii, která později 
převzala starost o lidové kroje. Měli 
spolu dvě dcery Marii a Janu. V pade-
sátých letech si ve Starém Městě posta-
vili rodinný dům, ve kterém společně 
s mladší dcerou Janou a její rodinou 
žije dodnes. 

Pan Vojtík se nejdříve vyučil sou-
stružníkem a později si při zaměstnání 
dokončil střední odborné vzdělání. Za 
prací dojížděl do Napajedel, kde praco-
val jako mistr výroby ve Slavii. V šede-
sátých letech měl vážný úraz, po kterém 
přestal vidět na jedno oko. S tímto po-
stižením žije celých čtyřicet let. 

Mezi jeho záliby patřila nejen lidová 

písnička, ale měl rád i práci kolem vino-
hradu. Ta jej bavila, rád si vyráběl vlastní 
víno, které jsme mu chodívali koštovat. 
Učil nás své technologické postupy, jak 
ve vinohradě, tak ve sklepě. Zasvěcoval 
nás, jaké má mít víno barvu, chuť, vůni, 
svěžest apod. Nejednou místo brigády zů-
stalo jen při koštování a rozumování nad 
skleničkou. 

Jan Vojtík byl členem Tělovýchovné 
jednoty Orel, kde se stal mistrem repub-
liky dorostu v běhu na 1000 metrů v roce 
1946 a 1200 metrů v roce 1947. Prvenství 
mu zůstalo po dlouhou dobu, protože 
tato organizace byla v dalších letech roz-
puštěna. 

Své první taneční kroky se učil v orel-
ské organizaci v poválečném období od 
Heleny Vavruškové (Martínkové), od 
které se naučil několik tanců ze Starého 
Města, které později zapsala Dr. Zdeňka 
Jelínková. Tyto poznatky jsou zazname-
nány v archivu Národního ústavu lidové 
kultury ve Strážnici. V Dolině patřil mezi 
sólové zpěváky a tanečníky, i slováckého 
verbuňku. Během svého působení jako 
vedoucí souboru vytvořil mnohá taneční 
čísla, která zůstala v repertoáru po dlou-
hou dobu.

Děkuji za vše, co jste pro uchování lido-
vých tradic, Dolinu a Staré Město vyko-
nal. Díky i za všechny tanečníky, tanečni-
ce a muzikanty, kteří mohli prožít krásné 
mládí, poznat vzájemné přátelství a vidět 
kus světa. Do dalších let přeji plno zdraví 

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

Hospodářská krize  
nebo mravní bída?

„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodář-
ská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. 
Mravní bída je příčina, hospodářský úpa-
dek je následek. Potřebujeme mravní sta-
noviska k lidem, k práci a veřejnému ma-
jetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat 
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevy-
dírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo 
z poválečné bídy, pracovat a šetřit a uči-
nit práci a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější než lenošení a mrhání…“

Z výroků Tomáše Bati z roku 1932 

Společenská kronika

Na snímku Jan Vojtík tančí s Jarmilou Gajo-
vou při Michalských slavnostech v roce 2006.

Foto: Milan Kubíček 

Vzpomínka
Čas tiše plyne, nevrátí 

co vzal, jen vzpomínky na 
Tebe nám zanechal. Dne 
2. června 2009 vzpome-
neme první smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Čevely 

ze Starého Města. Za tichou vzpomínku dě-
kují manželka a děti s rodinami.

Dne 23. března jsme 
se rozloučili s Lubomí-
rem Kolaříkem, který 
nás tragicky a nečekaně 
opustil 16. března 2009. 
Znali jsme ho jako výbor-
ného, a velmi obětavého 

kamaráda, který byl neustále plný optimis-
mu a elánu. Šestnáct dní po koštu slivovice 
nás zasáhla bolestivě zpráva o smrti jedno-
ho z nás, kterou nikdo nečekal. Lubo, budeš 
nám scházet, vzpomínka na Tebe zůstane 
stále živá.  Spolek přátel slivovice o. s.

Budete se ženit nebo 
vdávat?

Návrh a realizaci  
svatební výzdoby, 

kytice k různým příleži-
tostem Vám zajistí Hana 

Hučíková, tel: 775 165 462.  
Ilustrační foto: HH

a pohodu. Věřím, že Vaše oblíbené pís-
ničky: „Dúbravěnko zelená, A já mám 
Marínu červenú jak malinu nebo Pil 
sem včera“ budeme společně zpívat ješ-
tě mnoho let.

Josef Bazala
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Blíží se zakončení Roku sv. Pavla
Papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok sv. 

Pavla od 28. 6. 2008 do 29. 6. 2009 při pří-
ležitosti 2000 let od jeho narození. Čtená-
řům předkládáme k této události myšlenky 
Benedikta XVI.

Kdo to byl Pavel? V Jeruzalémském 
chrámu před rozvášněným davem, který 
prahnul po jeho smrti, se sám představu-
je těmito slovy: „Jsem Žid. Narodil jsem 
se v Tarsu v Kilíkii, ale vyrostl jsem tady 
v tom městě a přesně jsem byl vychován, 
jak to žádá otcovský zákon, ve škole Ga-

nauka o církvi jakožto Kristově Těle. Kris-
tus neutekl do nebe, ponechávaje na zemi 
zástup stoupenců, kteří dál prosazují „jeho 
věc.“ Církev není sdružením, které chce 
prosazovat nějaký zájem. V ní nejde o žádný 
zájem. V ní jde o osobu Ježíše Krista, který 
i jakožto Zmrtvýchvstalý zůstal „tělem“.

Obrácení si žádá naše přitakání, můj 
„běh“ v posledku není mou činností, ale da-
rem, ochotou nechat se formovat Kristem, 
je to smrt a vzkříšení. Proto sv. Pavel neří-
ká: „Obrátil jsem se,“ ale říká „umřel jsem“, 
jsem nové stvoření. Obrácení sv. Pavla ve 
skutečnosti nebylo přechodem od nemrav-
nosti k morálce (jeho morálka byla vysoká), 
od pomýlené víry ke správné víře (jeho víra 
byla pravá, byť neúplná), ale bylo to uchvá-
cení Kristovou láskou. Zřeknutí se vlastní 
dokonalosti, byla to pokora toho, kdo bez 
výhrad dává do Kristovy služby bratřím.

Z jeho dopisů víme, že Pavel byl všechno 
jiné než zdatný řečník, ba dokonce stejně 
jako Mojžíš a prorok Jeremiáš postrádal 
řečnický talent. „Když je tady, je to ubožák 
a jeho řeč nestojí za nic,“ říkali o něm jeho 
protivníci. Mimořádně apoštolské výsledky, 
kterých mohl dosáhnout, proto nelze připi-
sovat jeho brilantní rétorice či rafinované
apologetické a misijní strategii. Úspěch jeho 
apoštolátu vyplynul především z osobního 
nasazení při hlásání Evangelia v naprosté 
odevzdanosti Kristu, odevzdanosti, která 
se nebála rizika, těžkostí a pronásledování. 
„Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, 
ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani 
mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec 
nic stvořeného nebude nás moci odloučit 
od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Z toho můžeme vyvodit poučení, které je 
více než důležité pro každého křesťana. Čin-
nost církve je věrohodná a účinná pouze do 
té míry, do jaké jsou ochotní ti, kteří jsou 
její součástí, v každé situaci osobně platit za 
svou věrnost Kristu. Kde tato ochota chybí, 
mizí rozhodující argument pravdy, na níž 
sama církev závisí.

Základní schéma křesťanského hlásá-
ní „navenek“ lidem, kteří hledají pomocí 
svých otázek, se nachází v promluvě sv. 
Pavla na Areopagu v Athénách. Pamatujme 
v tomto kontextu, že Areopag nebyl dru-
hem akademie, kde se setkávali ti nejbyst-
řejší, aby diskutovali o vytříbených věcech, 
ale tribunálem, který měl kompetenci v ná-
boženských věcech a měl bránit importu ci-
zích náboženství. A právě to říká obvinění 
vznesené proti Pavlovi: „Zdá se, že hlásá cizí 
bohy.“ Na to Pavel odpovídá: „Když jsem 
procházel vaše posvátná místa, přišel jsem 
také na jeden oltář s nápisem: Neznámému 
bohu. Co vy tedy neznáte, a přece to ctíte, 

to já vám zvěstuji.“ Pavel nehlásá nezná-
mé bohy. Hlásá toho, kterého lidé nezna-
jí, a přece znají: Neznámého – Poznané-
ho, toho, kterého hledají, o němž v jádru 
vědí, ale který je přesto neznámý a ne-
poznatelný. To nejhlubší lidské myšlení 
a cítění nějakým způsobem ví, že musí 
existovat. Že na počátku všech věcí musí 
být nikoli iracionalita, ale tvůrčí rozum, 
nikoli slepá náhoda, ale svoboda. Na-
vzdory tomu, že to všichni lidé nějak vědí 
– jak Pavel zdůrazňuje v listu Římanům 
– zůstává toto vědění nereálným. Nějaký 
pouze vymyšlený a vynalezený Bůh není 
Bohem. Pokud se nezjeví, my už k němu 
nedosáhneme. Novinkou křesťanského 
poselství je možnost říci nyní všem ná-
rodům: On se zjevil. On osobně. A cesta 
k němu je nyní otevřena.

Začteme-li se do Skutků apoštolů a do 
listů sv. Pavla založeným církevním  ob-
cím, budeme vidět působení Ducha 
svatého ve fascinujících životech i díle 
apoštolů a sv. Pavla, budeme chápat, že 
svědectví o Bohu je nyní na nás a že jsme 
a budeme zodpovědní dalším generacím.

SV


Slavnost Seslání Ducha svatého 
(letnice)

Slavnost se koná poslední květnovou 
neděli. Začíná v sobotu 30. května mší 
svatou v 18 hodin a noční vigílií. V nedě-
li 31. května pak mše svatá v 7 a 9 hodin. 
Tajemství letnic je toto. Duch Svatý je 
Bůh, který se věčně dává.


Svátek Božího Těla připadá na 
11. června 2009

Naše farnost jej oslaví slavnostním 
průvodem městem v neděli 14. června po 
mši svaté – při níž přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání děti naší farnosti.


Poutní zájezd farnosti k Panně 
Marii Hostýnské

Uskutečníme autobusem v úterý 23. června 
2009. Bližší informace a přihlášky u sestry 
Vlaďky Batůškové.


Veřejná sbírka na stavbu kostela

Z důvodu vyřizování povolení se ve-
řejná sbírka na stavbu kostela sv. Ducha 
překládá na termín 1. 6 . – 7 . 6. 2009. Pře-
dem Pán Bůh zaplať za Vaše pochopení 
a štědrost.

SV

Z naší farnosti

Stavba kostela sv. Ducha koncem dubna 
2009. Foto: Milan Kubíček  

maliela. Moje horlivost pro Boha byly ve-
liká…“ Na konci své životní pouti o sobě 
řekne: „Byl jsem ustanoven…za učitele 
víry a pravdy mezi pohany.“ Učitel ná-
rodů, apoštol a hlasatel Ježíše Krista, tak 
charakterizoval sám sebe v jedné retro-
spektivě svého vlastního života. Tento 
pohled však nesměřuje jenom k minulos-
ti. Termín „Učitel národů“ – se otevírá do 
budoucnosti, ke všem národům a všem 
generacím. Pro nás Pavel není postavou 
minulosti, na níž s úctou vzpomínáme. Je 
i naším učitelem. Je apoštolem a hlasate-
lem Ježíše Krista i pro nás.

V listě Galaťanům nám zanechal velmi 
osobní vyznání víry, ve kterém otevírá své 
srdce čtenářům všech dob a vyjevuje nej-
vnitřnější pohnutku svého života. „Žiji ve 
víře v Božího Syna, protože on mě milo-
val a za mě se obětoval.“ Všechno co Pa-
vel dělá, vychází z tohoto jádra. 

Pro hledání vnitřní podoby svatého 
Pavla je dobré připomnět slovo, jímž se 
na něho obrátil Zmrtvýchvstalý Kristus 
na cestě do Damašku. Pán se ho nejprve 
táže: „Šavle, Šavle, proč mě pronásledu-
ješ?“ A na otázku: „Kdo jsi, Pane?“ je mu 
dána odpověď: „Já jsem Ježíš, kterého ty 
pronásleduješ“. Pronásledováním církve 
Pavel pronásledoval samotného Ježíše. 
„Ty mne pronásleduješ.“ Ježíš se ztotož-
ňuje s církví v jediném podmětu. V tom-
to zvolání Zmrtvýchvstalého, které pro-
měnilo Šavla, je v zásadě obsažena celá 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc ČERVEN

Staroměstská kapela pořádá spolu s ar-
cheoskanzenem Modrá festival decho-
vých hudeb s názvem Slovácké srdce. Na 
letošním již 5. ročníku vystoupí dechovky 

Boršičanka Antonína Koníčka, Lhoťanka, 
Zdounečanka a Staroměstská kapela. Akce 
se koná v neděli 14. června 2009 v archeo-
skanzenu na Modré, začátek je ve 14:30 hod.

Petr Luběna

Datum Místo Skupina Hra Začátek

1. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Tenor na roztrhání  10.00
2. úterý  Uh. Hradiště   Little Sister (výjimečně na velké scéně!) 18.00 
3. středa  Uh. Hradiště   Tenor na roztrhání 19.00 
4. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Křídlo 19.00 
5. pátek  Uh. Hradiště   Adéla ještě nevečeřela 19.00
6. sobota  Uh. Hradiště  Donaha! (75. repríza) 19.00
9. úterý  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku  10.00 
11. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Carmen 19.00 
12. pátek  Uh. Hradiště   V jámě lvové 19.00
12. pátek  Uh. Hradiště   Malá scéna  Little Sister (derniéra) 19.00 
14. neděle  Brno (Městské divadlo) zájezd  Adéla ještě nevečeřela 14.00 
15. pondělí  Uh. Hradiště   Adéla ještě nevečeřela 19.00 
18. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Carmen  19.00
19. pátek  Uh. Hradiště   Veř. gen. zk. Naši furianti 10.00 
19. pátek  Uh. Hradiště MS  Dobrý den aneb Každý den dobrý
(hudební revue s D. Vacke, J. Fojtou, P. Vaškovou a T. Šulajem) 19.00
20. sobota  Uh. Hradiště P  Naši furianti (premiéra) 19.00
22. pondělí  Uh. Hradiště   1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 
23. úterý  Uh. Hradiště školní př.  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 10.00
24. středa  Hradec Králové (Klicperovo div.)  V jámě lvové 
    festival Divadlo evropských regionů  19.00
25. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Naši furianti 19.00 
27. sobota  Uh. Hradiště C  Naši furianti 19.00

Tancujeme s Haraficou

V sobotu 25. dubna 2009 jsme se 
mohli zúčastnit výuky tanců a besedy 
u cimbálu. Ve Společensko-kultur-
ním centru ve Starém Městě se totiž 
uskutečnila zajímavá akce s cimbálo-
vou muzikou Harafica a vyučovali se
především bílovské tance za odbor-
ného výkladu Jana Maděriče. Do di-
vadelního sálu a na balkon se usadilo 
více než 150 zájemců o nové taneční 
poznatky a všichni se vesměs dobře 
bavili až do pozdních hodin.

Mezi omladinu přišel také bývalý 
senátor Ing. Josef Vaculík, který se 
zotavuje z dopravní nehody ze dne 
11. září 2008. Přítomnost mezi mi-
lovníky folkloru mu určitě prospěla.

Milan Kubíček

Staroměstská kapela zahraje na Modré

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

V sobotu 25. dubna jsme si zatancovali 
s Haraficou.  Foto: Milan Kubíček

Pěkná a vysoká májka byla i letos postavena 
na prostranství v blízkosti kostela sv. Ducha. 

Foto: Milan Kubíček

Přijímací zkoušky na ZUŠ
Ve středu 3. června 2009 v době 

od 13:00 do 16:30 hod. se konají 
v budově MŠ Rastislavova přijíma-
cí zkoušky na ZUŠ, pobočka Staré 
Město. Další informace vám sdělí 
vedoucí pobočky ZUŠ Radim Sno-
pek, tel.: 604 201 733.  RS

Vernisáž dětí  
z výtvarného oboru

V úterý 16. června 2009 v 16 ho-
din se uskuteční v Městské knihovně 
v ulici Za Radnicí ve Starém Městě 
vernisáž prací dětí výtvarného obo-
ru ZUŠ, které připravuje paní učitel-
ka Antonie Dostálková. Jste srdečně 
zváni!  RS

Dívčí ústa
Ladislav Fikar

Pramice uplouvá.  

Bůhvíkde ztroskotá.

Hoch potmě ucouvá  

po lávce dívčích úst.

Na hřívu lesíků léto už crkotá.

A jak ji naklání,  

plamen se zachvěje.

Pták pije na pláni krůpěje, krůpěje.

Kdopak ji zachrání, až svíce dohoří?

Na lávce dívčích úst milý se proboří.
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Pátek 5. června
DOLINEČKA „Co si ptáčci štěbetajú“
Začátek: 19:00 hod.
Vstupné: 70,- Kč
Předprodej: od 25. 5. - Informační centrum 
v Městské knihovně Staré Město

Pátek 19. června
KARAOKE - STAR
Soutěž amatérských zpěváků
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 40,- Kč
Předprodej: Informační centrum 
v Městské knihovně Staré Město

Neděle 21. června 
BUBÁCI A HASTRMANI
Pohádka pro nejmenší v areálu dětského hřiště u SKC.
Začátek: 15:00 hod.
Vstupné: 40,- Kč
Předprodej: Informační centrum 
v Městské knihovně Staré Město

Jak se bubnuje na princezny

Na prknech, která znamenají svět, si zahrály i děti ze sálu.
Foto: Milan Kubíček Momentka z pohádky. Foto: MK

V neděli 10. května 2009, přesně na Den matek, byla na programu Společensko-kulturního centra ve Starém Městě premiéra 
pohádky Davida Vackeho s názvem Jak se bubnuje na princezny.

I když část Starého Města byla uzavřena vzhledem k motocyklovým závodům, do divadelního sálu si našlo cestu více než 150 
dětí s rodiči. Přitom malí caparti předškolního věku tvořili většinu přítomných.

Hudbu k pohádce složil Jiří Pavlica, přijeli k nám herci Slováckého divadla Barbora Vacková, Ondřej Vacke, David Vaculík, 
Pavel Hromádka, Veronika Vacková a Tereza Novotná – Mikšíková.

Tato pohádka byla zajímavá i tím, že si v ní zahrály i děti přítomné v sále, a ty, které si nezahrály, si alespoň s herci zazpívaly. 
Bylo to velmi pěkné představení, které sledoval i ředitel Slováckého divadla Igor Stránský.

Milan Kubíček 

SLAVNOST ORLA VE STARÉM MĚSTĚ
20. - 21. června 2009

Sobota 20. června
10:00 Cyklistika
10:00 – 11:00 Fotbalové dovednosti (děti a mládež)
 Ringo a přehazovaná (pro mládež od 10 let)
11:30 – 12:30 Florbal (žáci a žákyně)
13:00 - 14:00 Cvičení a pohybové hry (od 4 – 10 let)
14:00 – 18:00 Posilovna ( nad 15 let)
14:15 – 14:45 Zábavná stanoviště pro děti
14:30 – 17:00  Workshopy (ubrousková technika, zdobení perníčků,  

výroba šperků, barvičky)
15:00 – 16:00 Cvičení rodičů s dětmi
 Volejbal nebo ringo pro dospělé
16:00 – 17:00 Aerobik
16:30 – 20:00 Opékání špekáčků dle zájmu (každý špekáček s sebou)
17:00 – 18:00 Florbal (muži a ženy)
18:00 – 19:00 Kondiční cvičení
19:00 – 20:00 Malá kopaná
19:00 – 20:00 Stolní tenis

Neděle 21. června
7:00 Mše svatá v kostele sv. Michaela
10:30 Turnaj v Člověče, nezlob se
 Šachy
13:00  Přednáška Zdravá výživa s ochutnávkou pana Jaroslava Strnada
13:30  Beseda s duchovním otcem Miroslavem Suchomelem 
 na téma: Ve zdravém těle, zdravý duch
15:00  Malá akademie

vystoupí: folklorní soubor Trnečka ze Zlína · jednota Orla 
Domanín · jednota Orla Staré Město · Mateřská křesťanská 
škola · mladší schola farnosti Staré Město

17:00  Posezení a beseda na téma: Ohlédnutí do historie 
(promítání, fotografie,..)

V sobotu bude zajištěno hlídání dětí od 14:00 do 17:00 hod.
Výstava fotografií Ing. Bohumila Ferdy v prostorách malého sálu.
Po celou akci občerstvení v bufetu zajištěno.

Jste srdečně zváni!
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Uctili jsme památku obětí II. světové války
Ve čtvrtek 30. dubna v 15:15 hod. 

jsme položili kytici květů k pamětní 
desce obětí II. světové války na spole-
čensko-kulturním centru (sokolovně) 
a v 16 hod. následovala pietní vzpomín-
ka u pomníku v Hradišťské ulici.

Starosta Josef Bazala při proslovu.  Foto:

 

Milan Kubíček

S hlavním proslovem vystoupil starosta 
Josef Bazala, zahrál folklorní kroužek dětí 
Základní školy ve Starém Městě s učite-
lem Josefem Pavelou, báseň zarecitovala 
žákyně ZŠ Petra Malovaná, čestnou stráž 
u památníku drželi naši skauti. Potom se 

vydala malá delegace k památníku na 
Potmělúčce, aby položila kytici květů 
a poklonila se našim spoluobčanům, 
kteří byli zastřeleni v posledních hodi-
nách války v blízkosti železniční trati ve 
směru na Huštěnovice. Milan Kubíček

Zahrál folklorní kroužek dětí ze základní školy s učitelem Josefem Pave-
lou. Na snímku vlevo místostarosta Radoslav Malina. Foto: MK

Oslava Dne matek se 
uskutečnila o týden dříve

Komise kultury Rady města Staré Město 
uspořádala v neděli 3. května v 14:30 hod. 
ve Společensko-kulturním centru slavnostní 
vystoupení dětí ke Dni matek. Akce se usku-
tečnila o týden dříve vzhledem k motocyklo-
vým závodům, kdy byla uzavřena část Sta-
rého Města, ve které se jely závody „O cenu 
Bohumila Kováře.“

V pečlivě připraveném programu ke Dni 
matek vystoupili chlapci a děvčata z mateř-
ských škol, žáci Základní umělecké školy ve 
Starém Městě, šohaji a děvčice z Dolinečky 
a také děti ze Střediska volného času Klubko. 
Hudební doprovod zajistila cimbálová muzi-
ka Bálešáci.

Slavnostní vystoupení moderoval mís-
tostarosta Radoslav Malina, nechyběl sta-
rosta Josef Bazala s manželkou Blankou a do 
divadelního sálu Společensko-kulturního 
centra přišlo více než 150 diváků.

Milan Kubíček

Hovoří ředitel Národního ústavu lidové kultury 
ve Strážnici PhDr. Jan Krist. Dále na snímku zle-
va starosta Starého Města Josef Bazala, Jan Bla-
hušek (NÚLK Strážnice) a etnograf PhDr. Karel 
Pavlištík. Foto: Milan Kubíček

Společné jednání zástupců mikroregionů
Společné jednání zástupců měst a obcí mi-

kroregionů Staroměstsko, Buchlov, Za Mo-
ravú, Otrokovicko, Dolní Poolšaví a města 
Uherské Hradiště se uskutečnilo ve čtvrtek 
30. dubna 2009 v 9 hodin v zasedacím sále 
radnice ve Starém Městě.

Hlavním bodem programu bylo předsta-
vení Národního ústavu lidové kultury ve 
Strážnici, hovořilo se o mistrovských dílech 
UNESCO, také o seznamu reprezentativních 
děl nemateriálního dědictví lidstva a prohlá-
šení tance verbuňk za mistrovské dílo. Účast-
níci měli možnost sledovat i osmiminutový 
dokumentární film o verbuňku, který byl
natočen v roce 2004, krátce před udělením 
významného ocenění. Regionální podoba li-
dového tance verbuňk byla prohlášena gene-
rálním ředitelem UNESCO dne 25. listopadu 
2005 Mistrovským dílem ústního a nemate-
riálního dědictví lidstva. Verbuňk se tančí 
v 73 městech a obcích jižní Moravy. Dále se 
hovořilo o možnosti pomoci folklorním sou-
borům, domácím chasám a dalším zájmo-
vým sdružením, které působí v jednotlivých 
obcích našeho regionu.

V následující části zajímavého jednání byly 
projednány územní plány jednotlivých obcí 
v návaznosti na stavbu rychlostní komunika-
ce R55 a projednávala se také dopravní ob-
služnost obcí. 

Milan Kubíček

Aktuality

Děvčata z Dolinečky I.  Foto: Milan Kubíček

Moudré myšlenky

Štěstí se nalézá v dobré ženě. Vše záleží na 
tom, setkáme-li se s ní a jsme li sami dobrými 
muži, dvojí a strašně těžká podmínka.

 G. Flaubert

Dokud ženské dělají dobrotu, všecko je 
v pořádku. Ale mají-li dělat dobrotu, musí se 
mužští mít čile k dílu.

 Gabriel Chevalier

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho. Těžké je 
však předem určit, který z nich to bude.

 Shakespeare

Počestné děvče nikdy nelítá za chlapcem. 
Vždyť copak někdo viděl, aby past honila 
myš!

 Tuwinn
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Maminkám
Naše děti. Naše radost, štěstí, trápení i bolest. Která 

máma to nezná? Nic není jen černé nebo bílé. Svět je ba-
revný, život je barevný a s dětmi ještě barevnější a zářivěj-
ší.

Těšíme se z jejich radostí, řešíme jejich problémy, zlo-
bíme se, když něco provedou a odpouštíme, když na nás 
vykulí svá očka.

Každá jejich bolest nás dvakrát více bolí, každá jejich ra-
dost nás dvakrát více těší. 

A vidět, jak se takový drobeček snaží tancovat, zpívat 
a přednášet jen a jen pro svou mámu, to se každé mámě 
srdíčko rozbuší a slzičky se jí hrnou do očí. 

To pro Tebe moje mámo, za to, že Tě mám.
Jitka Minářová
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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

Rodinné centrum Čtyřlístek
PONDĚLNÍ HRANÍ S MIMINKY
8. 6. pondělí od 9:00 do 12:00 hod. 

- vhodné pro maminky s dětmi od 3 do 12 měsíců. 

NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
14. 6. neděle od 16.00 do 18.00 hod. 

- pro rodiče i prarodiče s dětmi od 1 do 7 let.

PONDĚLNÍ HRANÍ S MIMINKY
22. 6. pondělí od 9:00 do 12:00 hod  

- vhodné pro maminky s dětmi od 3 do 12 měsíců.

SVČ Klubko
REIKY II.

6. 6. sobota od 9:00 do 14:00 hod.
Pokračování semináře REIKY  

– místo konání - Rodinné centrum Čtyřlístek.
GALERIE

7. 6. neděle od 15.00 – 17.00 hod. – zahrada SVČ Klubko.
Závěrečná přehlídka činnosti kroužků  

za školní rok 2008 – 2009. Děti z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě při vy-
stoupení ke Dni matek. Foto: JM



Kde žije chocholouš obecný? Na-
posledy jsem spatřil chocholouška ve 
Starém Městě v červnu 2006. Vzpo-
mínám si na chvíli, kdy jsem ho po-
zoroval u cesty v blízkosti hřbitova. 
Tito drobní a nenápadní ptáci dnes 
patří k nejvíce ohroženým druhům 
u nás. Mnozí si jistě vzpomenou, že 
ještě před několika desítkami let je 
potkávali ve městech i na vesnicích, 
v okolí travnatých ploch, nádraží, na 
staveništích a sídlištích. Dnes jsou tito 
hnědošedě zbarvení ptáčci s výraznou 
chocholkou stále vzácnější a mizí z řa-
dy lokalit bez povšimnutí.

Ptal jsem se celkem 32 občanů měs-
ta, ale nikdo z nich letos chocholouše 
nespatřil. Dobrou zprávu nám sdělil 
pouze Ing. Vladimír Kučera, který po-

Pranostiky na červen
  Chladný květen, červen vlažný – je pro 

sýpky, sudy blažný.
  Netřeba v červnu deštík prositi, přijde, 

jak začnem kositi.
  Červnové večerní hřmění, ryb a raků 

nadělení.
  Na Boží tělo jaký den, takové počasí po 

celý týden.
  Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
  Svatá Tonička mívá často uplakaná 

očička.
  Na svatého Víta, ve dne v noci svítá.
  Prší-li v den Jana Křtitele, louskáme 

červivé ořechy nesměle.
EM

zoroval chocholouše v dubnu v blízkosti 
Lídlu, naopak nás pobavila slečna Ivana 
Ovčáčková. Ta také viděla nedávno cho-
cholouška, ale v bílém plášti ve známém 
filmu. Pokud tedy víte, kde ještě žijí cho-
cholouši, dejte nám vědět do redakce.

Milan Kubíček

Zajímavosti z přírody

Neformální rozhovor
Ťuk, ťuk na dveře. 
„Kdo je tam?“ „Jsme Svědci Jehovovi 

a chceme si popovídat.“
„A kolik vás je?“ „Dva“. „Tak si popovídejte.“

Trapnost na letišti
Anča Julčová si sedne v letadle k nej-

bližšímu oknu, za chvilku k ní přijde elegán 
v obleku a povídá: „Promiňte slečno, ale toto 
sedadlo je moje.“ Anča: „Dej si odpich mladej, 
takový blbý finty znám, a vůbec, neotravuj!“
Chlapík pokrčí rameny a prohodí: „No tak si 
s tím boeingem odstartuj sama, ty vyšumělá 
raketo!“

Tři grácie na večírku
Trojice rozdováděných žen z Nového Svě-

ta jde z firemního večírku v Uh. Hradišti od
„Masára“ a vezmou to zkratkou přes hřbitov. 
Z ničeho nic začne foukat šílený vítr, frfně se 
polekají a utíkají domů celé vyděšené, přes 
hroby, křoví, trní. Druhý den si povídají jejich 
muži v hospodě U Mikešů. „Chlapi,“ říká první, 
„naše baby nás asi podvádějí. Ta moja přišla 
domů celá roztřesená“. „To je nic,“ říká druhý, 
„moja Maňa měla roztrhané gatě.“ „Pánové,“ 
zvolá třetí, „to jsou jenom prkotiny, ta moja 
přišla domů nahá a okolo ramen měla fialo-
vou stuhu s nápisem: Nikdy na Tebe nezapo-
meneme, kolegové z práce.“ NI 

Věrně spolu. Foto: Vladimír Kučera

Moudra Mr. Orang Utana
Ne o tom se na rynku vedly řeči, kolik dát za krádež 
místnímu povaleči, jedině o tom byla řeč, jak rych-
le s lupem běžel, povaleč.

Jazyk máš jeden, dvě uši máš. Takže: než jednou 
promluvíš - dvakrát naslouchej - a pak to zvaž.

Obžerství zahubilo více lidí než meč.

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl.

Jen záletní partneři dokáží ocenit teplo rodinného 
krbu.

Když řemeslo chmelem obrůstá, je to o ústa.

Z cizí škody se neraduj, ale uč!

Osel kladkou otáčí, kozel bradkou potřásá.

Není to dáno člověku, bez hříchu dožít do věku, 
a přesto mnohá lidská tvář má místo studu – sva-
tozář.

Svěřila se žába: „Když nebudu kvákat – puknu!“

Neuč svého dědečka kašlat!

Džentlmen našich dnů je ten, kdo má dost peněz 
k činnostem, které by provozoval každý hlupák, kdy-
by si to mohl dovolit. To je konzumuje, aniž cokoliv 
vyrábí.

Chocholouš obecný na fotografii Ing. Kvě-
toslava Fryštáka. 

S r a n d o v n a
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Ve středu 29. dubna 2009 přijeli na staroměstskou radnici studenti z partnerského Michael-Ende-Gymnasia z Tönisvorstu spo-
lečně se svými profesory. Byli přijati starostou Josefem Bazalou a místostarostou Radoslavem Malinou. Studenti z Německa u nás 
absolvovali ve dnech 28. dubna až 5. května  výměnný pobyt. Chlapci a dívky z Tönisvorstu se zúčastnili výuky v hodinách cizích 
jazyků a pobývali v rodinách studentů Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, kteří na oplátku navštíví sympatické město 
poblíž německo-holandské hranice ve dnech 19. září až 26. září 2009. Kateřina Lesová, Milan Kubíček

Letošní krajské kolo Fyzikální 
olympiády bylo pro žáky devátého 
ročníku Základní školy ve Starém 
Městě obzvlášť úspěšné. Postoupili 
do něj Jiří Juřena a Petra Křenová, 
oba žáci matematické třídy, kteří 
už mnohokrát perfektně reprezen-
tovali naši školu. Probojovali se 
mezi nejlepší. Jirka obsadil v této 
náročné soutěži 3. místo a Petra 
5. místo. Oběma žákům gratulu-
jeme, děkujeme za vzornou repre-
zentaci a přejeme mnoho úspěchů 
v dalším studiu.

 ZŠ

Uč děti chování, dokud na lavici na-
příč leží. Až se ti zdéli natáhnou, na 
tvém brblání už nezáleží.

Přijetí německých studentů na radnici

Jiří Juřena obsadil pěkné 3. místo.
 Foto: ZŠ

Společný snímek na památku zajímavého setkání. Foto: Vladimír Kučera

Přijetí německých studentů na radnici

Matematické soustředění

Některé akce na Základní škole ve 
Starém Městě se staly již tradicí. Mezi ně 
určitě patří dvoudenní soustředění žáků 
matematických tříd.

I tentokrát jely třídy 6.D a 8.D do re-
kreačního zařízení Kopánky na Mikul-
čině vrchu. Kromě spousty matematic-
kých her a soutěží řešili žáci také logické 
úlohy, Sudoku, matematické křížovky, 
vyzkoušeli si IQ testy i náročné skládání 
tangramů a další. Při řešení úkolů pro-
jevili nejen dobré logické myšlení, ale 
také chvályhodnou vytrvalost. Zahráli 
si soutěživé logické hry s kostkami, hry 
Blokus a Ligretto. Bohužel nám letos ne-
přálo počasí, takže jsme museli vypustit 
některé aktivity a hry v přírodě. 

Děti si pobyt dokázaly zpříjemnit i ji-
nak. Večer si zazpívaly při kytaře, har-
monice a dokonce i za doprovodu basy 
a houslí, na které zahráli jejich spolužá-
ci Petr Píštěk, Matěj  Kubiš i pan učitel 
Josef Pavela.  Za všechny své aktivity 
chlapci a dívky obdrželi po zásluze di-
plomy i sladké odměny. Žáci projevili 
opravdový zájem o matematické soutěže 
a velmi dobré logické myšlení. Za to jim 
všem patří uznání a pochvala.

 ZŠ

Fyzikální olympiáda

Myš před kočkou na návětrné straně, 
jehně pod kozou, muž pod pantoflem
– nešťastníci předurčeni k záhubě.

 NI

Zrnka moudrosti

Přijetí německých studentů na radnici
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Absolventky I. cyklu tanečního oboru. První řada zleva: Adriana Čožíková, Lucie Nováková, 
Karolína Šubrtová, učitelka Veronika Kovaříková, Kateřina Pospíšilová, Kristýna Koželuhová.
Druhá řada zleva: Magda Cíchová, Karolína Barotová, Anna Sikorová, Klára Kovaříková, Mi-
chaela Šnajdrová a Alena Josková.
Absolventky II. cyklu – třetí řada zleva: Hana Pavlišová, Alžběta Petruchová a Kateřina Dolo-
žílková. Na fotografii chybí absolventka I. cyklu Simona Kamenická. Foto: Marek Malůšek

Ahoj děti

Koncert tanečního oboru ZUŠ ve Slováckém divadle
Jste srdečně zváni na již páté v pořa-

dí TANEČNÍ VEČERY ZUŠ pobočky 
Staré Město, které se uskuteční v dů-
stojných prostorách Slováckého divadla 
v Uherském  Hradišti.

1. taneční večer – neděle 7. června 
v 18 hodin – premiéra
2. taneční večer – neděle 14. června 
v 18 hodin

Můžete se těšit na vystoupení dětí 
pod vedením nových učitelek taneční-
ho oboru paní Petry Jara, Zuzany Staré 
a Jany Kučerové, ale také na absolvent-
ská vystoupení ještě v choreografiích
Veroniky Kaštánkové.

Přijďte se podívat, co se naše děti zase 
nového naučily. 

 

Veronika Kaštánková

Vstupenky na oba koncerty bude mož-
né zakoupit od úterý 2. června 2009 od 
9 hodin v kanceláři ZUŠ v Uherském 
Hradišti 

Děti ze třídy Berušek se 16. dubna 
2009 vydaly do Uherského Hradiště na 
prohlídku hasičské zbrojnice. Prohléd-
ly si osobní ochranné pomůcky hasičů, 
technické prostředky a vybavení, jejich 
uložení v zásahových automobilech. Jis-
tě si budou dlouho pamatovat i důležitá 
telefonní čísla 150 a 112. Na všetečné 
otázky dětí ochotně odpovídal hasič-

Návštěva dětí MŠ Rastislavova  
u hasičů v Uh. Hradišti

ský průvodce. Prohlídka byla ukončena 
projížďkou v hasičském autě. Největším 
zážitkem pro děti byla přítomnost u sku-
tečného výjezdu. Mohly tak sledovat ha-
siče, kteří se během dvou minut připravili 
a vyjeli autem k zásahu. A hádejte, kým se 
děti po tomto dni chtějí stát?

Iveta Polášková
V příštím čísle další články  ze života školky.

Děti z mateřské školy v Rastislavově ulici si prohlédly hasičskou zbrojnici. Foto: IP

Jen tak
František Halas

V tvých kotnících se zhlíží kvítí
a ptáci krůčků tvých

jdou zobáčky si omočiti
do hudby v podpatcích.

A sukně tvé to vyzvonily
že vespod v teplých tmách
máš dolíček tak tuze milý

jak děti na ručkách.
Když noc tvé nohy rozvazuje

zahálí hříšně něha má
a žíly jitra podvazuje

sen zchromlýma pak prstáka.

Kukačka
Spatřit kukačku na vlastní oči je 
vzácností. Pro svou plachost a skry-
tý způsob života se s ní příliš často 
nesetkáme. Zimuje v jižní Africe 
a k nám přiletí většinou od poloviny 
dubna do začátku května. První se 
ozývají hlasem ku-ku samečci, kteří 
obhajují svůj revír. Poprvé jsem letos 
uslyšel známý hlas dne 16. dubna 
2009. Poslední den kukání mám ve 
svých záznamech uveden 6. červe-
nec, po tomto datu jsem zatím nikdy 
kukačku neslyšel. MK

Návštěva dětí MŠ Rastislavova  
u hasičů v Uh. Hradišti
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V sobotu 16. května 2009 v 13 hodin byl 
zahájen provoz v bicyklovém areálu ve Sta-
rém Městě v blízkosti železniční trati pod 
ulicí Na Vyhlídce. 

Na pozemcích města Staré Město zde pro-
vozuje sportovní činnost občanské sdružení 
STEXRS. Poněkud krkolomný název vznikl 
podle zdejší lokality, mezi mladými zvanou 
Studánka, takže od tohoto slova byl odvo-
zen název STudna EXtreme RiderS – jinak 
tedy STEXRS.

Se zástupcem občanského sdružení Mi-

chalem Vlachynským z Uherského Hradiště 
- Mařatic jsem hovořil krátce po zahájení, kdy 
se v areálu pohybovalo více než 150 mladých 
lidí, většinou na speciálních bicyklech. Michal 
si pochvaloval vstřícnost Městského úřadu ve 
Starém Městě a zvláště ochotu místostarosty 
Radoslava Maliny, který s mladými našel od 
prvních okamžiků společnou řeč. Obyvate-
lé nejbližších ulic sice hned zpočátku sepsali 
petici, ve které vyjádřili nesouhlas s provozo-
váním sportoviště, kde se bude sjíždět větší 
množství vyznavačů jednoho z největších bi-
keparků v České republice, ale nakonec mladí 
dali záruky, že provoz bude bezproblémový. 
Uvidíme, jak se jim to podaří.

Nejvíce živo byl v areálu pod ulicí Na Vy-
hlídce po příjezdu předních českých jezdců, 
kteří excelovali na exhibici. Akce nazvaná 
Stexrs Open Jam pak pokračovala od 19:30 
hod. v Uherském Hradišti v klubu Mír, kde 
bikeři na baru promítali filmy se sportovní te-
matikou a zahrály kapely Hazydecay, Alone in 
the Silence, Next under.

V bicyklovém areálu by měl v brzké době 
vzniknout „dětský koutek“, který nabídne 
vyžití i pro naše nejmenší. Možná se již brzy 
dočkáme ve Starém Městě i mistrovství repub-
liky v této atraktivní disciplíně. 

Milan Kubíček
Jeden z prvních bikerů se vydává do „skáka-
cího“ prostoru. Foto: Milan Kubíček

Bicyklový areál v sousedství ulice Na Vyhlídce

Diváci krátce po zahájení akce. Foto: MK

Každou minutu bylo vidět několik takových 
parádiček. Foto: Milan Kubíček

Football Tour Bridgwater 2009
Ve dnech 23. – 28. 4. 2009 se 12 studentů 

SOŠ a Gymnázia Staré Město v doprovodu 
dvou učitelů zúčastnilo sportovně – pozná-
vacího zájezdu do Bridgwateru, partner-
ského města Uherské Hradiště, v hrabství 
Somerset v jihozápadní Anglii. Žáci byli 
ubytováni u rodin a byl pro ně připraven 
bohatý kulturní a společenský program 
tak, aby se seznámili nejen s významnými 
památkami oblasti, ale i s běžným životem 
této části Albionu.

V průběhu pobytu žáci sehráli čtyři přá-

telské mezistátní zápasy v kopané proti stu-
dentům středních škol a sportovním klubům 
v Bridgwateru, Tauntonu a nejbližším okolí.

Na pobyt byli žáci pozváni fotbalovým tý-
mem Rhode Lane Wanderers z Bridgwateru, 
který koncem srpna a počátkem září 2008 
navštívil Českou republiku a také naši oblast 
a 2. září 2008 sehrál zápas v kopané proti stu-
dentům naší SOŠ, po němž byl pro anglické 
hosty díky vstřícnosti vedení školy připraven 
společenský večer a posezení u cimbálové 
muziky se studenty a učiteli naší školy.

Fotbalový tým sehrál zápasy proti studentům středních škol a sportov-
ním klubům v Bridgwateru, Tauntonu a nejbližším okolí.. Foto: HH

Na pobyt žáků v Anglii finančně přispě-
la britská strana částkou 300 liber; dárky 
pro starostu a zástupce města Bridgwater 
a vlajky pro týmy soupeřů poskytly Měst-
ské úřady Staré Město a Uherské Hradiště.

Celá akce, která by se dala stručně shr-
nout jako „Fotbalový maratón v kolébce 
kopané aneb 4 dny, 4 zápasy, 330 minut 
fotbalu“, se mimořádně zdařila a budeme 
na ni dlouho vzpomínat. Nevadí, že jsme 
vždy nevyhráli, ale počkejte, kluci angličtí, 
příště! 

Jana Hubená a Branislav Horňák

Chlapci a dívky na útesu u pobřeží. Foto: HH

Football Tour Bridgwater 2009
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Petra Křenová a její úspěchy
Petra Křenová, žákyně 9.D, je velmi ak-

tivní a svědomitá nejenom ve škole, ale 
i mimo školu. Angažuje se především v ob-
lasti umělecké. Účastnila se řady výtvarných 
soutěží pořádaných EUROCENTREM 
PRAHA, např. „Pusťte si jazyk na špacír“, 
kde ze 2000 prací z celé republiky obsadila 
2. místo. V soutěži „ Eurozmanitost“ o nej-
lepší plakát se umístila mezi prvními deseti 
nejlepšími.

V mezinárodní soutěži „Fax for Peace, 
Fax for  Tolerance“, kam se sama přihlásila, 
skvěle reprezentovala ZŠ Staré Město, která 
byla jednou ze čtyř škol z České republiky 
přihlášených do soutěže. Její práce na téma 
ochrany lidských práv, míru, tolerance a bo-
je proti jakékoliv formě rasismu byla vysta-
vena v italském městě Spilimbergo.

Vyhrála i východomoravské kolo soutěže 
MF DNES „Nakresli nejkrásnější Vánoce“, 
kterou pořádal dětský internetový server 
ALÍK ve spolupráci s MF DNES.

Petra navštěvuje  ZUŠ v Uherském Hra-
dišti. Její práce „Paní Zima“ byla vystavena 
v knihovně ve Starém Městě, betlém zase na 
výstavě „Vánoce aneb půjdem spolu do Bet-
léma“ v galerii Slováckého muzea.

Zúčastnila se výtvarné soutěže  v rámci 
Evropského týdne mobility „Člověk a do-
prava“, kde obsadila 1. místo Zajímá se 
i o ekologii, proto se zapojila do soutěže 
„Máme rádi přírodu“.

Petra píše také články jako redaktor-
ka dětských internetových stránek KID-
SLAND. V rámci propagace byla požádána, 
aby navrhla pro Kidsland placky (odznáč-
ky) a plakát. Obojí zvládla úspěšně, podle 
jejího návrhu byly odznáčky zhotoveny. Na 
těchto stránkách také publikovala rozhovor 
se zpěvačkou Ewou Farnou.

Píše články (recenze) pro SHOWPARK. 
Byla pozvána na slavnostní vyhlášení 18. 
ročníku Akademie populární hudby, aby pro 
„Cenu Anděl“ napsala recenzi.

Petra dosahuje vynikajících výsledků po ce-
lou dobu školní docházky. Účastnila se mnoha 
soutěží a olympiád, kde výborně reprezento-
vala školu (v okresních kolech 2. – 3. místo 
v soutěži v informatice, 3. místo v Olympiádě 
z jazyka českého, v krajském kole 5. místo). 
V testech SCIO z matematiky byla ve Zlín-
ském kraji na 1. místě.

Proto jsme Petru navrhli na Ocenění žáků 
Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mi-
moškolní činnosti ve školním roce 2008/2009. 
Věříme, že úspěšně projde nominací.

 Mgr. Milada Pitrová

P.S. Děkujeme Petře Křenové za vynikající 
úspěchy a reprezentaci Starého Města v České 
republice a v zahraničí. Redakční rada Staro-
městských novin.

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Tak tady žijeme

Říká se, že máj – lásky čas. Ale já se nemohu 
zbavit jedné diskotékové bokovky. Jak stíhačku 
decentně poslat k vodě?

(Jarda 19 let)
Pošli esemesku. Škoda, že osud si s námi tak šered-
ně zahrál, buď statečná a zapomeň!
Dobrá rada! A něco na nové seznámení tam 
v zásobě nemáte?

(Jarda 19 let)
Tak už piš. Pohádku o letní noci chce milému děv-
čátku vyprávět veselý šoumen atletické postavy. 
Žert vyloučen!
Co se vám líbí na mladé generaci?

(Kateřina 18 let)
To, že závodně plivou. Třeba Vašek ze Špitálky, ale 
v současné době pro vážné poranění jazyka, musel 
s aktivní činností přestat. Přesto věřím, že se vrátí 
a brzy se proplive mezi staroměstskou elitu.
Jaké je heslo na příští měsíc?

(Tomáš, střední věk)
Mladý borec z Kopánek přes léto nepracuje a po 
zimě tančí.
Chci se vydat na čundr do Rakouska. Poraďte, 
jak holky z Vídně oslnit a být „in“?

(Radek 21 let)
Napínáčkem z nástěnky si propíchni ušní bol-
tec a nasaď do něj fialovou šponu, kterou najdeš
u každého soustruhu.
Víte něco o módě letošního léta?

(Jana 18 let)
Mrkváčům již odzvonilo. Letos poletí švestkáče. 
Modré kalhoty ze salonu pana Monteryho je nut-
no podkasat a přichytnout nad kotníky červenou 
gumou od zavařeniny.
Mám trable se svým obličejem, vůbec se sobě 
nelíbím.

(Agnes 42 let)
Zavedu vás do klempírny, parta chlapíků vám ob-
ličej na počkání vyklepe.
Prý se chystáte na velkou oslavu?

(Maja 39 let)
Ano, protože jsem před padesáti lety s odřenýma 
ušima absolvoval mateřskou školku.
Doktoři mi v nemoci nepomohli. Mám se 
obrátit na bylinkáře?

(Karel důchodce - čekatel)
Určitě. Třeba Vincek Prcek tam zašel s žaludeční-
mi bolestmi. Žaludek ho bolí stejně, ale navíc mu 
slezly vlasy.
Na čem nyní pracujete?

(Jarmila 47 let)
Kamarád Čenda, topič v invalidním důchodu, mě 
požádal o sepsání svých pamětí. Bude se to jmeno-
vat „Čtvrt století pod parou.“

Milan Kubíček

Petra Křenová skvěle reprezentuje školu.

PUTOVÁNÍ ZA DUHOU
AKADEMIE

k 30. výročí budovy ZŠ Staré Město
29. 5. 2009, 17.00 hodin
SKC - SOKOLOVNA

Petra Křenová a její úspěchy
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V letošním roce půjdeme dvakrát do volebních místností. Nejprve se konají 
v červnu volby do Evropského parlamentu, na podzim budeme volit nové členy Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky.

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve dvou 
dnech, a to v pátek 5. června v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 2009 
začíná hlasování v 8 a končí ve 14 hodin. Právo volit na území ČR do EP má každý 
občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Poslanci Evropského 
parlamentu jsou voleni na dobu pěti let.

Místa konání voleb do Evropského parlamentu ve Starém Městě

Volební okrsek č. 1 –  Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 2 – Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 3. – Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, náměstí Hrdinů 1000 

Volební okrsek č. 5  – Střední odborná škola a Gymnázium, Velehradská 1527

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny před dnem voleb na ad-
resu místa jejich pobytu. Celkem kandiduje rekordních 33 politických stran a politic-
kých hnutí.

Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz a zároveň se lze obrátit na příslušný 
obecní úřad.  

 MK

Volby do Evropského parlamentu
5. - 6. června 2009

Oborové dny žáků sedmých tříd

V úterý 7. dubna 2009 se uskutečnily v Základní škole ve Starém Městě oborové dny žáků 7. tříd. Chlapci a děvčata si připravili společně se svými 
učiteli velmi zajímavé a pestré pásmo, ve kterém jsme se společně dověděli mnoho zajímavostí ze zemí Evropské unie. Zavítali jsme také do Španělska, 
Finska, viděli jsme nádherná Plitvická jezera v Chorvatsku i třeba některá místa ve Slovenském ráji. Děvčata nám poutavě zahrály pohádku Červená 
Karkulka (snímek vlevo) a společně si všichni zazpívali s panem učitelem Zábranským hity skupin Elán a Peha (snímek vpravo). Akci velmi kladně 
hodnotil zástupce starosty Radoslav Malina, kterým všem účinkujícím vřele poděkoval. Text + foto: Milan Kubíček

Nejvíce ohroženým orgánem v červnu je 
tenké střevo, které je hlavním mís-tem, kde 
dochází k trávení a vstřebávání.

Dne 1. června – ve znamení Panny.
Dne 2., 3. června – ve znamení Vah. Jar-

ní cibuloviny po zažloutnutí listů vy-jmeme 
z půdy.

Dne 4., 5., 6. června – ve znamení Štíra. 
Jezte med, pomáhá v boji se stresem.

Dne 7., 8. června – ve znamení Střelce. 
Dne 7. června – Úplněk, držíme půst.

Dne 9., 10., 11. června – ve znamení Kozo-
roha. Vysejte pozdní mrkev a červenou řepu.

Dne 12., 13. června – ve znamení Vodnáře.
Dne 14., 15., 16. června – ve znamení Ryb. 

Vysejte čínské zelí.
Dne 17., 18. června – ve znamení Berana. 

Bolest hlavy dokáže zmírnit sklenice šťávy.
Dne 19., 20. června – ve znamení Býka. 

Při bolesti v krku lidové léčitelství doporučuje 
žvýkat řebíček.

Dne 21., 22. června – ve znamení Blížen-
ců. Novoluní je vhodný čas pro toho, kdo chce 
přestat kouřit. Kuřáci potřebuji doplňovat vi-
tamín C častěji, protože vykouřené cigarety 
ho ničí.

Dne 23., 24. června – ve znamení Lva. Z ja-
hodiště odeberte zakořeněné mladé sazenice.

Dne 27., 28. června – ve znamení Panny.
Dne 29., 30. června – ve znamení Vah. 

Vysaďte cibuloviny – lilie, modřence, kosatce, 
konvalinky.

 M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři
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Na redakci se obrátilo několik živ-
nostníků, kteří mají své provozovny 
v centru Starého Města. Důrazně upo-
zorňují občany, aby si neopírali svá 
jízdní kola o budovy domů a nepo-
škozovali fasády. Vždyť každé kolo by 
mělo mít svůj stojan nebo jsou k dis-
pozici stojany na kola.

Dobrá zpráva pro hospodyňky. 
V obchodním centru STOP.SHOP 
ve Starém Městě (naproti Intersparu 
a vedle OKAY elektro) byla otevřena 
čistírna oděvů s otevírací dobou PO 
– NE 9:00 – 19:00 hod. Zakázky zpra-
covávají na vlastních strojích přímo na 
provozovně.

 PI 

U příležitosti oslav 100 let Orla se 
uskutečnila v neděli 3. května 2009 
v Archeoskanzenu na Modré 
akce nazvaná „Den Orla“. 

Oslavy byly zahájeny v 10 ho-
din mší svatou v bazilice na Ve-
lehradě, kterou celebroval míst-
ní duchovní správce P. Přadka 
spolu s uherskobrodským děka-
nem a duchovním rádcem župy 
Velehradské P. Františkem Krá-
lem. Po ní vyšel průvod dvaceti 
historických praporů, krojova-
ných dětí a dalších za vyhrává-
ní dechové hudby Vnorovjané 
do Archeoskanzenu na Modré, 
kde pokračoval další program. 
Na podiu se během odpoledne 
představilo 300 vystupujících 
od nás i ze Slovenska, pro děti 
byly připraveny hry a soutěže, 
lukostřelba, skákací hrad a skluzavka, 
poníci ze Starého Města, jízda povo-
zem kolem rybníka. V průběhu při-
jeli také řidiči s veterány (historické 
automobily a motorky). Mezi hosty 
byli poslanec Parlamentu Ladislav 
Šustr, starosta Orla, Ing. Michaela Šo-
jdrová, Ing. Ludvík Hovorka, Vojtěch 
Jurčík, prezident slovenského Orla 
Ing. Jozef Gálik, JUDr. Jan Haluza,  
1. trenér Emila Zátopka,  Josef Bazala, 
starosta Starého Města, Mgr. Oldřich 

Dívky ze Starého Města vystoupily na Modré.
 Foto: Barbora Halodová

Den Orla v Archeoskanzenu na Modré

Všimli jsme si

Hraďišťan, který vystoupil v programu 
a převzal čestné uznání svému otci Jo-
sefu Pavlicovi in memoriam, který byl 
dlouholetým starostou Orla ve Starém 
Městě a velmi se zasloužil o rozvoj sta-
roměstského Orla.

V programu se představil 
kromě souboru Zlatňanka ze 
Slovenska, folklorního sou-
boru Trnečka ze Zlína, mažo-
retek ze Strážnice, Orla Do-
manín, Vizovic, gymnastů ze 
Vnorov, folklorního souboru 
Demižon a dalších také sta-
roměstský Orel vystoupením 
oddílu Cvičení rodičů s dětmi 
a vystoupením Berušky, které 
se setkalo s velkým úspěchem. 
Velkým potleskem byly od-
měněny také děti z Křesťan-
ské mateřské školy ve Starém 
Městě, které vystoupily s tan-
covanou pohádkou o nepo-
slušných kůzlátkách a skvěle 
tak  reprezentovaly Staré Měs-

to na akci, kterou navštívilo více jak 
2000 lidí.

 Barbora Halodová

Vávra, starosta Tupes a Ing. Antonín Ha-
loda, starosta Zlechova.

Významným hostem byl Jiří Pavlica, 
staroměstský rodák a vedoucí souboru 

Děti vystoupily v domově důchodců

Společné vystoupení Doli-
nečky II, Klubíčka (kroužek 
lidových tanců a písní pro ma-
minky s dětmi při SVČ Klubko) 
a dívčího sborku, za doprovodu 
cimbálové muziky Bálešáci se 
uskutečnilo v domově důchod-
ců Senior C v Otrokovicích. 
Bylo to velmi příjemné odpo-
ledne nejen pro dříve narozené 
diváky, ale i pro nás, kteří jsme 
vystupovali. Za společné úsilí 
všem pořadatelům, účinkují-
cím a v neposlední řadě ma-
minkám a babičkám za nažeh-
lené kroje velmi děkujeme.

 Beáta Jagošová

Děti a mladí ze Starého Města rozehřáli publikum 
dříve narozených v Otrokovicích. Foto: BJ

Velmi si vážíme Vašeho dobrovolného dárcovství, kterým zachraňujete životy 
nejen sportovcům, ale i ostatním lidem.

Také v naší orelské jednotě jsou dobrovolní dárci. Proto zveme všechny dárce 
bez rozdílu na Slavnosti Orla k 100. výročí založení organizace.

„Dny Orla“ proběhnou na Orlovně a víceúčelovém hřišti ve Starém Městě, a to 
v sobotu a neděli 20. a 21. června 2009. Přijďte se podívat na bohatý sportovní 
a kulturní program.

Výzva s pozvánkou pro staroměstské
dobrovolné dárce krve
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Sbor dobrovolných hasičů Staré Město si 
dovoluje obrátit se na Vás s prosbou o po-
moc. Již několik let se náš kroužek Mladých 
hasičů potýká s problémem malého počtu 
členů. To má samozřejmě vliv na horší re-
prezentaci jak sboru, tak i města, v porov-
nání se stavem zhruba před 10 lety, kdy 
naše mládež bezkonkurenčně vládla celé-
mu okresu. Je to velká škoda. Zvláště, když 
máme v naší organizaci velmi zdatné a od-
borně vyškolené vedoucí, perfektní zázemí 
pro činnost Mladých hasičů, kompletní vy-
bavení a taky podporu sponzora, který na 
činnost kroužku přispívá nemalými finanč-
ními prostředky. Již několikrát jsme nábor 
dětí ve Staroměstských novinách inzerovali. 
Provádíme ho též každoročně při dnech 
otevřených dveří školní mládeži, vždy v mě-
síci březnu. Mladé lidi také oslovujeme při 
prezentaci sboru na Staroměstském dnu 
nebo na výstavě Zahrada Moravy. Stále se 
však potýkáme s neúspěchem.

Je to až nepochopitelné, že z tak velkého 
města jako je naše, máme problém postavit 
alespoň desetičlenné družstvo. Dětí se nám 
sice někdy přihlásí dost, dokonce přinesou 
i podepsané přihlášky od rodičů, ale pak už 
nic. Prostě přestanou chodit. Dětem se ani 
moc nedivíme. Hlavně ty menší jsou velmi 
ovlivnitelné okolními vlivy a často mění 
zájmy. Když už to ale podepíší rodiče, tak 
právě z jejich strany by mohl být kladen vět-
ší důraz na dodržování daného slova svých 
potomků. Samozřejmě nechceme, aby naše 
sdělení vyznělo jako nějaké kárání rodičů. 
Trochu nás ale překvapuje, že ani nabídka 
absolutně minimálních finanční zátěže dnes
nikoho nemotivuje. Členství v kroužku sto-
jí rodiče pouze 40 Kč za rok a z toho je dítě 
ještě u dvou pojišťoven úrazově pojištěno 
na každé organizované akci. Jinak veškeré 
náklady na činnost hradí Sbor dobrovol-
ných hasičů ze svých prostředků. Nyní by-
chom Vás chtěli stručně seznámit s profilem
činnosti kroužku Mladých hasičů.
Sport: Trénování tří druhů štafetových 
běhů, dvou druhů požárních útoků, jedno-
ho branného závodu se šesti samostatnými 
praktickým disciplínami. Soutěžení v těchto 
jmenovaných disciplínách v rámci okresu 
s možnosti postupu na krajskou úroveň.
Kolektiv: Všechno co se v kroužku dělá je 
kolektivní. Proto se děti učí pracovat pro 
kolektiv, vycházet v dobrém se všemi čle-
ny bez rozdílu věku, vzájemně si pomáhat 
a uvědomovat si, že vše co každý jedinec 
udělá, vytvoří výsledek celého kolektivu.
Práce: Děti se učí připravovat si nářadí 
a materiál jak na tréninky, tak na závody. 
Pomáhají udržovat překážky před anebo po 
sezoně. Je to proto, aby naučily nespoléhat 
ve všem na druhé a uměly být samostatné.
Odbornost: Zimní měsíce jsou vyhrazeny 
převážně teorii požární ochrany. Tato výu-
ka bývá ukončena zkouškami z odborností, 

při kterých členové sboru získávají odbornosti 
preventisty, strojníka, cvičitele, velitele nebo 
kronikáře.
Talent: Talentovaným dětem je dán prostor 
zúčastnit se vždy v březnu akce ,,Požární 
ochrana očima dětí“. Mohou malovat obráz-
ky, psát články, povídky, básničky nebo stavět 
své vlastní modely, to vše v tématickém zadání 
– Požární ochrana.
Turistika: Již několik let připravuje okresní 
odborná rada mládeže tzv. ,,Pochod Slovác-
kým krajem.“ Při této akci se každý rok vy-
pravíme vždy na jiné místo okresu Uherské 
Hradiště, aby se děti seznamovaly s nejbližším 
okolím a jeho zajímavostmi.
Hlavní náplň a cíl: Vybodat si z dětí další 
nové řádné členy, kteří po dovršení 18. let roz-
šíří řady SDH a na základě získaných znalostí 
a dovedností se zapojí do činnosti v jednotce 
SDH.

Všichni občané, kteří trochu sledují dění 
v našem městě ví, že členů jednotky SDH 
není nikdy dost. Pamětníci si určitě pamatu-
jí povodně v roce 1997 nebo požáry Slezanu. 
Ale nemusí to být vždy tak velké mimořádné 
události. Hasiče dnes potřebujeme téměř na 
všechno. Od spadlé větve či stromu, přes tech-

Hasičí hledají mladé členy sboru

Disciplína s názvem Štafeta požárních dvojic.
Foto: JK

nické pomoci a havárie, dopravní nehody, 
požáry, ale taky jen tak při nějaké pomoci 
občanům technikou.

Proto ještě jednou apelujeme na všech-
ny občany našeho města. Děti přihlaste se 
k nám a rodiče podpořte své děti v tomto 
rozhodnutí. Hasičina je koníček na celý ži-
vot. Přijímáme kluky i děvčata ve věku od 6 
do 15 let. Dveře máme otevřeny i pro starší, 
ať už v dorosteneckém nebo dospělém věku. 
Chcete-li vědět něco víc a podrobněji, není 
nic jednoduššího než navštívit naše pravi-
delné schůzky každé pondělí od 16 h do 18 
h na Střední odborné škole a Gymnáziu ve 
St. Městě (hřiště) nebo v hasičské zbrojnici. 
Je možné zajet se také podívat na některou 
pohárovou soutěž, ke které vyjíždíme kaž-
dý víkend v květnu a červnu. Informace lze 
získat také od 19 h v hasičské zbrojnici při 
naší pravidelné schůzi SDH.

Vážení čtenáři, děkujeme za přečtení to-
hoto článku a jsme Vám vděční za každé za-
mýšlení, zda se z Vaší strany nedá něco udě-
lat pro rozšíření členské základny kroužku 
Mladých hasičů ve Starém Městě.

Kolektiv vedoucích mladých hasičů

První řada zleva: Michal Štulír, Marek Svárovský, 
Adam Tománek, Filip Hastík.
Druhá řada zleva: Tomáš Horníček, Marek Pištěk, 
Miroslav Pištěk, Adam Olšák. Foto: JK

Na některé návštěvy se obzvlášť nezapomíná. 
Žákům 2. tříd Základní školy ve Starém Městě 
se dostalo zajímavého pohledu na hasičskou 
profesi hned z několika úhlů. O náročnosti 
práce členů staroměstského Sboru dobrovol-
ných hasičů se dozvěděli z přednášky velitele 
Františka Ryšky. Děti se při návštěvě hasičské 
zbrojnice brzy přestaly ostýchat a řadu věcí si 
osahaly vlastníma rukama. Vedle prohlídky 
automobilové techniky malým návštěvníkům 
učarovaly také součásti výstroje, přičemž na-
příklad helmy nebo zásahové obleky šly doslo-
va z ruky do ruky. A kdo si vyzkoušel posezení 
za volantem hasičského auta, měl zážitek na 
celý zbytek školního dne. Návštěva staroměst-
ských školáků u hasičů nasadila  mnohým 
z nich brouka do hlavy. A místní sbor by při 
nejbližším náboru mládeže měl mít o dostatek 
zájemců i díky této propagační akci postaráno. 
Děkujeme.

Mgr. Milana Matyášová
Děti si prohlédly automobilovou techniku.

Foto: MM

Návštěva hasičské zbrojnice
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VII. ročník závodu motocyklů Slovácký 
okruh ve Starém Městě

Motocyklové závody ve Starém Měs-
tě ve dnech 9. - 10. května 2009 byly opět 
velmi úspěšné. Po celou sobotu a neděli 
návštěvníky akce vítalo pěkné a sluneč-
né počasí, teploty vystoupily až k 25 °C. 
Přihlásilo se rekordních 250 závodníků 
z Německa, Slovinska, Rakouska, Slo-
venska a České republiky, což je o 68 
více než v roce 2008 a to 108 více než 
v roce 2007.

Jelo se celkem osm závodů a jezd-
ci byli hodnoceni v deseti kategoriích. 
Pořadí závodů bylo následující: třída 
Klasik do 175 ccm, Klasik do 250 ccm, 
Klasik do 350 ccm, Klasik do 500 ccm, 
Klasik do 750 ccm. Po krátké poled-
ní přestávce přišly na řadu sidecary, 
v 14:40 hod. následoval společný Volný 
závod tříd do 125 ccm SP, do 125 ccm 
GP a do 250 ccm. Na závěr se jela jezdci 
velmi početně zastoupená třída Super-
mono. Poslední závod byl zařazen do 
série Mistrovství České republiky.

Slavnostní zahájení se konalo v ne-
děli 10. května 2009 v 9:30 hod. u výjez-
du z depa na Velehradské ulici. Milým 
zpestřením bylo vystoupení mažoretko-
vé skupiny Rolničky z Ostrožské Lhoty. 
Příznivce rychlých strojů přivítal sta-

rosta Starého Města Josef Bazala, který byl 
současně předsedou organizačního výbo-
ru. Nad závodem převzal záštitu statutární 
zástupce hejtmana Zlínského kraje Libor 
Lukáš, který pozdravil všechny přítomné 
jezdce a diváky. Předsedou Jury byl Karel 
Křovina, ředitelem závodu PhDr. Jiří Svo-
boda, hlavním pořadatelem Ing.Vladimír 
Kučera a průběh závodů komentoval hla-
satel Ing. Karel Kratochvíl. Na místě slav-
nostního zahájení nechyběl předseda Mo-
tosport klubu Uherské Hradiště Ing. Libor 
Karásek, hlavní lékař závodu MUDr. An-
tonín Karásek, o hosty se v průběhu závo-
du staral místostarosta Radoslav Malina. 
S malým zpožděním v 10.14 hod. byl od-
startován první závod.

Třída Klasik do 175 ccm se již tra-
dičně jela „O cenu Potraviny Hráčková“. 
V úvodním nedělním závodu zvítězil 
Joachim Roscher (Yamaha ASZ - 1970) 
z německého města Mörfelden v čase 
18:43.124, což znamenalo průměrnou 
rychlost 107,711 km/h. Druhý se umís-
til Karel Kalina na stroji Kovrovec 175, 
který měl na vítěze ztrátu necelou půl 
vteřinu. Na třetím místě skončil Zdeněk 
Fojtík. Nejlepší závodníci měli radost 
z pěkných cen, které připravila podni-
katelka Marie Hráčková. A jak dopadli 
další domácí borci? Milan Šobáň mladší 
dojel v roce 2005 třetí, v roce 2006 dru-
hý, loni byl devátý. Přáli jsme mu zlatý 

Mažoretky Rolničky z Ostrožské Lhoty při slavnost-
ním zahájení. Foto: Milan Kubíček

Závod třídy Klasik do 250 ccm „O cenu města 
Staré Město.“ Na snímku zleva Petr Krsek, Lu-
bomír Koudelka a Miloš Tér. Dále tři dcery Bo-
humila Kováře, místostarosta Radoslav Malina 
a starosta Josef Bazala.  Foto: MK

VII. ročník závodu motocyklů Slovácký 
okruh ve Starém Městě

Joachim Roscher

Miroslav Sedlo

Lubomír Koudelka Martin Loicht Karel Matuš Petr Kunz Libor Kamenický

Pavel Šlezar a Michal Šlezar František Prchal a Zdeněk Černý

Foto: Vladimír Kučera

René Lohse Henrik Voit 

Galerie vítězů VII. ročníku
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věnec, ale osud byl proti. Milan Šobáň si 
zvolil jedničkové startovní číslo 11, ale 
opět dojel až na devátém místě. Michal 
Šlezar nebyl klasifikován, nestartovali
Milan Šobáň starší. Loňský vítěz Eduard 
Klimek zajel až dvanáctý čas.

Třída Klasik do 250 ccm byla velmi 
početně zastoupena 26 jezdci. Jelo se 
„O cenu města Staré Město“ a nejvíce 
jsme fandili Pavlu Navrátilovi, který loni 
skončil na druhém místě a v roce 2007 
závod dokonce vyhrál. Třídu Klasik do 
250 ccm stylem start – cíl opět suverén-
ně vyhrál Lubomír Koudelka z Lomnice 
nad Popelkou na stroji Yamaha TD 250 
z roku 1972 v čase 16:36.569 průměr-
nou rychlostí 121,446 km/h. Na druhém 
místě dojel s velkou ztrátou 33,6 vteřiny 
Petr Krsek z České Skalice (ČZ 250 r. 
1972), třetí se umístil Miloš Thér. I když
Lubomír Koudelka švihal zatáčky jak le-
gendární Shiron a zvítězil s  rekordním 

náskokem, loni byl ještě rychlejší. Tehdy 
mu ale dýchal na záda Pavel Navrátil, kte-
rý dojel na druhém místě. Domácí jezdec 
Pavel Navrátil se snažil i letos, když do 
konce třetího kola jel na druhé pozici, pak 
však přišly potíže se svíčkou a výsledkem 
bylo až 13. místo. Ceny nejlepším předali 
starosta Starého Města Josef Bazala a jeho 
zástupce Radoslav Malina.

Třída Klasik do 350 ccm se jela „O cenu 
čerpací stanice Shell Staré Město“. „Do Sta-
rého Města jezdím především proto, abych 
opět viděl v akci vynikajícího závodníka 
Loichta. Ale nevím, jak dopadne letos, 
protože jsem se byl před hodinou podí-
vat v depu a Martin Loicht měl všechny 
tři své motocykly úplně rozebrané a stále 
se snažil něco vylepšit na poslední chví-
li,“ řekl u startu závodu pan Hanák z Ne-
dakonic. Ale „černý profesor“ nezklamal. 
Stejně jako v roce 2008 získal zlatý věnec 
Martin Loicht z Rakouska (Yamaha R5 r. 

1970, čas 16:08.873, průměrná rychlost 
124,959 km/h.). Vídeňský pedagog, který 
na univerzitě vyučuje předmět spalovací 
motory, sice letos zajel o devět vteřin po-
malejší čas, přesto však svému věčnému 
pronásledovateli Martinu Veselému uka-
zoval záda ve značné vzdálenosti. Jezdec 
Veselý na stroji Yamaha R5 byl v cíli o 26 
vteřin pomalejší. Třetí skončil, stejně 
jako loni, sedmdesátiletý Heinz Rosner 
z německého Hundshüpelu. Jeho stroj 
MZ z roku 1969 odvedl opět perfektní 
výkon. Na 14. místě se umístil Rakušan 
Helmut Hafner, který byl letošním nej-
starším závodníkem na Slováckém okru-
hu. V prosinci mu bude neskutečných 79 
let. Vítěz předchozí kategorie Lubomír 
Koudelka závod nedokončil, Marian Pa-
náček do závodu nenastoupil.

Pečliví pozorovatelé tento závod na-
zvali „Martinskou jízdou“, protože mezi 
pěticí nejlepších byli tři Martinové. Pátý 
totiž dojel Martin Holanec. 

Závod Klasik do 350 ccm. Jezdci projíždí křižovatku ulic Huštěnovská a Vele-
hradská. Foto: Milan Kubíček

Nejlepší tři jezdci třídy Klasik do 175 ccm. Zleva Karel Kalina, Joachim Roscher 
a Zdeněk Fojtík. Foto: Milan Kubíček

Kaskadérský kousek dvojice Jaroslav Zatloukal a Jan Exner na nejstarší motorce z roku 1930.
Foto: Petr Hubáček

Takto se v útlém věku začíná.
Foto: Milan Kubíček 
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Třída Klasik do 500 cm „O cenu 
Ing. Radima Hlaváčka“ měla koneč-
ně domácího vítěze. Zlatý věnec pro 
nejlepšího jezdce získal Karel Matuš 
jun., který si oproti loňsku polepšil 
o jedno místo. Karel Matuš startoval 
na stroji Suzuki T 500 z roku 1968, 
zajel čas 16:44,350, průměrná rych-
lost 120,478 km/h. Jen o jednu vteřinu 
pomalejší byl Jiří Serbousek z Velké-
ho Třebešova (Honda CB 450), třetí 
se umístil Jan Volák z Lázní Bělohrad 
(Honda CB 500).

Pavel Šlezar opět na domácím kolbiš-
ti neukázal své kvality, v závodu nako-
nec nestartoval.

Třída Klasik do 750 ccm „O cenu Ve-
terán klubu Kunovice“. Nejlepšího času 
16:18,529 dosáhl Petr Kunz na stroji 
Honda z roku 1972 a konečně se mu 
podařilo získat zlatý věnec. Petr Kunz 
projel cílem na první pozici i v loňském 
roce, ale po protestu Franka Mrázka 
byl diskvalifikován. Letošní scénář byl
trochu legrační, diskvalifikován byl
naopak Frank Mrázek na stroji Tri-
umf Irident. Legendární Frank Mrázek 
oslavil dva dny před závodem 73. na-
rozeniny. V šedesátých letech emigro-
val do Kanady a získal její občanství. 
Dvacetkrát vyhrál titul mistra Kanady 
a dvanáctkrát titul USA. Ale vraťme se 
k celkovým výsledkům. Druhý projel 
cílem Marcel Kučinský (Yamaha XS 
650, r. 1972) a třetí se umístil František 
Loučka (Triumph Metisse r. 1968). Nej-
rychlejší kolo zajel celkově čtvrtý Jiří 
Lefan ze Zlína (čas: 01:58.008, rychlost: 
128,136 km/h)

Závod sidecar se jel „O cenu Zlín-
ského kraje“ a o jeho atraktivnost se 
postaral fakt, že z celkového počtu 14 
posádek byly čtyři domácí. Závod byl 
vyhlášen jako jízda pravidelnosti, rych-
lost tedy nebyla rozhodujícím faktorem 
v celkovém  hodnocení. Zlaté věnce 
si odnesla dvojice František Prchal 
a Zdeněk Černý z Kostelce nad Orli-
cí (BMW R 51/3 500 r. 1953), stříbro 
patřilo, stejně jako v roce 2008, Karlu 
Kalinovi a Radku Koňaříkovi (Yamaha 
Douglas, r. 1969) a na třetím místě se 
umístili Stanislav Klimeš a Zdeněk Kli-
meš z Olšan na stroji Ural 650 z roku 
1950. Nedařilo se populárním jezdcům 
Jaroslavu Zatloukalovi a vousáči Janu 
Exnerovi, kteří skončili až na sedmém 
místě. Ve Starém Městě závodili s vůbec 
nejstarším strojem BSA 500 De Luxe 

z roku 1930 a nutno vzpomenout i jejich 
dosavadní umístění. V roce 2005 byli 
Zatloukal s Exnerem třetí, v letech 2006, 
2007 a 2008 získali stříbrné věnce.

Na letošním Slováckém okruhu došlo 
i k ojedinělé shodě. Nejstarší jezdec Hel-
mut Hafner se narodil v roce 1930 a ve 
stejném roce byla vyroben i nejstarší mo-
tocykl BSA De Luxe.

V závodu sidecar jsme viděli i jednu 
ženu. Jitka Benešová ze Dvora Králové 
jela společně se Zdeňkem Nechanickým. 
Na stroji Jawa 600 se umístili šestí. Na 
osmé pozici určitě nezklamala posádka 
ze slovinského města Domžale Aleš Ko-
kalj a Robert Zajc. Staroměšťané Pavel 
Šlezar a Michal Šlezar na stroji Suzuki – 
Schmidt byli v závodě nejrychlejší a zajeli 
i nejrychlejší kolo - čas: 02:13.083, rych-
lost: 113,684 km/h. V hodnocení jízdy 
pravidelnosti však obsadili až deváté mís-
to. Ještě hůře dopadla dvojice Petr Verbík 
a Milan Šobáň mladší, která skončila na 
posledním 12. místě. Sajdkára s osádkou 
Libor Karásek a Karel Rýdlo nebyla kla-
sifikována.

Závod Volný do 125 ccm GP „O cenu 
Parfumerie Betty Interspar St. Město“. 
Start závodu byl v 15:58 hod. společ-
ně s jezdci kategorie Volný do 250 ccm. 
Trofej nejcennější si odvezl Němec René 
Lohse (Honda RS 125, čas 18:42.119, 
rychlost 134,759 km/h), druhý se umís-
til Patrik Kolář ze Dvora Králové a třetí 
Oldřich Podlipný z Hořic. Martin Loicht 
skončil na 6. místě. Z celkového počtu 
11 jezdců, 10 startovalo na motocyklech 
Honda.

Závod Volný do 125 ccm  SP (Sport 
Production) „O cenu Potraviny Kouři-
mová“ byl opět početně zastoupen, když 
na Slovácký okruh vyrazilo v 15:07 hod. 
celkem 23 jezdců. A bylo se na co dívat, 
protože v tomto závodu nastoupila i je-
diná žena, vlastně dívenka. Jmenuje se 
Anežka Svobodová, pochází z Chotěboře, 
má 14 let, měří 165 cm a váží 50 kg. První 
závod jela ve svých šesti letech v Dunaj-
ské Stredě, jezdeckým vzorem je Valenti-
no Rossi. Dívka s přezdívkou „Any“ jela 
jako dračice a obsadila báječné šesté mís-
to. „Nevěřili jsme vlastním očím, že hol-
ka tohoto věku dokáže porážet zkušenější 
a starší jezdce a ještě k tomu chlapy,“ řekl 
po závodu Igor Daněk. Třeba Michal Šle-
zar přijel do cíle až 22 sekund po Anežce 
Svobodové a Marian Panáček i Petr Ka-
rafiát ztratili celé kolo. Závod vyhrál Mi-
roslav Sedlo z Rajhradu (Cagiva r. 2000, 

Pavel Navrátil na Hondě v plné jízdě.
Foto: Vladimír Kučera

Anežka Svobodová má teprve 14 let, ale poráží 
zkušené a starší chlapy. Týden před závody ve Sta-
rém Městě jsme ji viděli na okruhu Hungaroring 
nedaleko Budapešti. Foto: Vladimír Kučera

Nakonec to dobře dopadlo…….
Foto: Vladimír Kučera

Karel Kalina letos získal dvě druhá místa.
Foto: Vladimír Kučera

Hádanka pro naše čtenáře. Poznáte jezdce na 
snímku? Ano, je to Radek Koňařík. 

Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 

30. června. Uzávěrka je 15. června 2009.

čas 19:17.407, rychlost 117,615 km/h.), 
druhý se umístil Martin Turna a třetí 
skončil Oldřich Hanák.

Závod Volný do 250 ccm „O cenu 
předsedy Motosport klubu Uh. Hradiš-
tě“ je tradičně nejrychlejším závodem 
Slováckého okruhu. Rychlostní rekord 
z roku 2008 držel Karel Matuš jun. časem 
1:44.250, rychlost 145,385 km/h. Letošní 
rok si to ovšem nenechal líbit Němec 
Henrik Voit (Aprilia RSW 250), který 
zajel nejen nejrychlejší kolo 01:41.678, 
rychlost 149,703 km/h., ale i závod Vol-
ný 250 ccm vyhrál časem 17:19.805, prů-
měrná rychlost 145,525 km/h. Honička 
o první místo mezi domácími borci se 
letos nekonala. Pavel Navrátil získal stří-
brný věnec, když cílem projel šest vteřin 
za Voitem, Karel Matuš jun. dojel do cíle 
třetí se ztrátou 80 vteřin na vítěze. Oba 
jezdci z Uh. Hradiště startovali na moto-
cyklech Honda RS 250.

Supermono závod „O cenu Motosport 
klubu Uherské Hradiště“ byl odstartován 
jako poslední v 17:01 hod. Ve startovním 
poli jsme napočítali rekordních 29 jezd-
ců, z domácích usilovali o body do Mi-
strovství České republiky Karel Kalina, 
Pavel Matuš, Petr Karafiát, Michal Šlezar, 
Radek Koňařík, nestartoval původně při-
hlášený Milan Šobáň jun. A kdo si při-

psal nejvíce bodů? Zvítězil Libor Kamenic-
ký (Mali JAWA 06, čas 17:55.049, rychlost 
140,651 km/h), druhý projel cílem se ztrá-
tou 24 vteřiny Němec Johanes Kehrer, třetí 
skončil František Loučka. Martin Loicht 
byl čtvrtý, Karel Kalina pátý a Pavel Matuš 
osmý. Petr Karafiát skončil devatenáctý se 
ztrátou dvě kola, Michal Šlezar a Radek 
Koňařík nebyli klasifikováni.  

Vraťme se ještě k vídeňskému profesorovi 
Martinu Loichtovi. Při letošních závodech 
vyhrál třídu Klasik do 350 ccm, v závodě 
Volná do 125 ccm GP byl šestý a v Super-
mono získal skvělé čtvrté místo. Jeho cel-
ková bilance ve Starém Městě v letech 2004 
– 2008 je obdivuhodná: sedm vítězství, tři 
druhá místa a tři třetí místa.

Sedmý ročník Slováckého okruhu O ce-
nu Bohumila Kováře se vydařil a všem 
organizátorům, pořadatelům i sponzorům 
patří poděkování za odvedenou práci a po-
skytnutou pomoc. Zvláštní poděkování 
patří také vedení Střední odborné školy 
a Gymnázia ve Starém Městě v čele s ředi-
telkou Ing. Zdislavou Svobodovou, která 
zajistila společně se svým kolektivem záze-
mí pro všechny zúčastněné jezdce a členy 
jejich doprovodu. Díky také Staroměšťa-
nům za projevenou toleranci a trpělivost, 
i když někteří lidé nepatří mezi obdivova-
tele motorek a silničních závodů.

Milan Kubíček

Anekdoty na poslední stranu
Nehoda na silnici
Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. 

Chudinka vrabčák spadne na asfalt, cuká 
sebou, ale ještě není mrtvý. Motorkáři se 
ho zželí a opatrně jej odveze domů. Tam 
vrabce položí do klece, rozdrolí mu chle-
ba, do misky naleje vodu a čeká, jestli se 
uzdraví. Vrabčák se za několik dnů pro-
bere, rozhlédne se kolem sebe, vidí mříže, 
chleba a vodu. V tom mu všechno dojde 
a říká: „Ty brďo, já ho zabil!“

Vykulená stopařka
Dívka lehkých mravů stopuje na vý-

padovce ze Starého Města. Zastaví ji mo-
torkář, přikloní se k ní a říká: „Co uděláš 
za dva tisíce?“ „Všechno, úplně všechno!“ 
„Tak nasedni, jedeme do garáže betono-
vat!“

Kuchyňská vřava
Anča připravuje volské oko. Do ku-

chyně vtrhne manžel Julek a začne křičet: 
„Pozor, pozor, víc oleje! Potřebujeme hod-
ně oleje! Spálí se to! Pozor! Otočit, otočit! 
No dělej! Rychle otočit! Na co čekáš? Po-
zor ten olej! Otoč to, sakra! Proboha! A co 
sůl? Dej tam sůl! Slyšíš? Nezapomeň!“ 
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná 
se ptá. „Co tak řveš? Myslíš, že neumím 
volské oko? Julek klidným hlasem odpo-
ví. „To jen abys měla představu, jaké to je, 
když na mě vřískáš při řízení.“

Rakušan Martin Loicht - nejúspěšnější jezdec 
všech sedmi ročníků Slováckého okruhu. Sedmkrát 
byl první, třikrát druhý a třikrát třetí.

Foto: Vladimír Kučera

Němec Henrik Voit je po dvou letech opět držitelem rychlostního rekordu. Foto: Vladimír Kučera


