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Na začátku srpna se po archeologic-
kých pracích začalo pracovat na de-
vítikilometrovém úseku mezi Starým 
Městem a Moravským Pískem. Dál-
nice bude čtyřproudá, po celé trase je 
provedena skrývka ornice a vykácené 
vzrostlé stromy budou vhodně nahra-
zeny novou zelení, která svým množ-
stvím převýší množství pokácených 
dřevin. Po úseku mezi naším Starým 
Městem a Moravským Pískem bychom 
se měli projet už za tři roky! Je to vel-
mi dobrá zpráva pro občany Kunovic, 
Ostrožské Nové Vsi či Uherského Os-
trohu, protože provoz v těchto obcích 
bude díky dálnici menší. Navíc z Mo-
ravského Písku bude možné pokračo-
vat až do Bzence. O rok dříve by měl 
být zprůjezdněn úsek mezi Babicemi 
a Starým Městem. Dopravě na Slovác-
ku se opravdu blýská na lepší časy.

Text: Josef Bazala, senátor
Foto: Aleš Korvas
Grafika: ŘSD ČR

Vážení,
v poslední době nám nějak rychle utíká čas. Proto se sejdeme, spolužáci ročníku 1950-1951, abychom 

alespoň na chvilku čas zastavili a zavzpomínali na naše společné chvíle ve škole. Setkáme se v sobotu 18. září 
2021 v 16:00 hodin u hřbitova ve St. Městě, kde položíme kytici těm spolužákům, kteří nás již opustili. Pak 
budeme přijati na radnici vedením města. Závěr setkání se uskuteční v restauraci SALAŠKA (nová naproti 
sokolovny). Každý si zde může objednat pohoštění dle chuti.

Těšíme se na Vás. 

Vzpomínková mše se uskutečni 16. října 2021 v kostele Sv. Ducha v 18:00 hodin. 

Za přípravný výbor Věra Buráňová (roz.Chrástková)
tel.737068169, email : ab60@centrum

PRÁCE NA DALŠÍM ÚSEKU DÁLNICE D55 ZAČALY! 

 SETKÁNÍ SEDMDESÁTNÍKŮ
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Dne 30. července 2021 došlo na rybářských revírech Morava 
9 a  Morava 10 k  úhynu ryb z  dosud nezjištěné příčiny. Situaci 
monitorovali zástupci Povodí Moravy z Uh. Hradiště, Hasičského 
záchranného sboru i staroměstští a hradišťští rybáři. 

Došlou k  úhynu jak potěru, tzn. drobné ryby, tak i  velkých 
ryb, zejména parmy, sumce, kapra, cejna, candáta a karase. Nej-
větší vylovenou uhynulou rybou byl sumec o délce 170 cm. V so-
botu 31. července 2021 rybáři ve spolupráci se staroměstskými 
a hradišťskými hasiči posbírali asi 400 kg uhynulých ryb.

Text a foto: Rybáři Staré Město

Teplé a slunné počasí přilákalo na začátku prázdnin na kou-
paliště ve Starém Městě denně stovky návštěvníků a sezóna pro 
provozovatele vypadala v první polovině letních prázdnin velmi 
nadějně i přes to, že krátce po otevření navíc začali po udáních 
chodit na kontroly dodržování všech opatření pracovníci hygieny. 
Realita se ale bohužel změnila po přitvrzení protiepidemických 
opatření a ani počasí ve druhé polovině prázdnin návštěvnos-
ti moc nepomohlo. Následně navíc došlo ke zpřísnění pravidel 
pro vstup na koupaliště, nestačilo již pouze čestné prohlášení, 
návštěvníci se museli prokázat buď očkováním, nebo platným 
testem. To byl podle ředitele Sportovního a kulturního centra 

(SKC), které staroměstské koupaliště provozuje, jeden z hlavních 
důvodů, proč došlo k propadu návštěvnosti. „Asi to byla kombi-
nace více faktorů, nicméně skutečnost je taková, že letošní rok 
asi skončí jako druhý nejhorší za posledních několik let. Bohužel 
s tím nic udělat nemůžeme,“ řekl ředitel SKC Roman Janík.

Staroměstské koupaliště čeká v následujících letech komplet-
ní rekonstrukce, kdy dojde k výměně bazénu za nerezový. Pokud 
půjde vše podle plánu, mohlo by k rekonstrukci a znovuotevření 
dojít již za dva až tři roky.

Text: Aleš Korvas, 
Ilustrační foto a foto na titulní stránce: Aleš Korvas

ÚHYN RYB NA ŘECE MORAVĚ

SEZÓNA NA KOUPALIŠTI BYLA LETOS DRUHÁ NEJHORŠÍ
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Následující rok má v plánu vedení staroměstské radnice opra-
vu komunikací v okolí Finské a Nové čtvrti. Obyvatelé tam proza-
tím stále mají na povrchu žulové kostky, ty by měly být nahrazeny 
asfaltovým povrchem. Letos proto Slovácké vodovody a kanaliza-
ce opravují kanalizační síť a přípojky k jednotlivým domům. Po 
letošním létě by proto mělo být vše připraveno pro rekonstrukci.

Text a foto: Aleš Korvas

Nové šatní skříně čekají na žáky druhého stupně Základní 
školy ve Starém Městě po návratu z letních prázdnin. Původní, již 
značně letité šatní klece ze svařovaných kari sítí budou ještě bě-
hem letošních prázdnin nahrazeny moderními šatními skříněmi. 
Jedna skříň bude sloužit pro tři žáky, každý ze žáků si bude svoji 
část odemykat a zamykat pomocí svého školního čipu.

Původní šatny sloužily vždy pro celou třídu a během vyučo-
vání je museli pracovníci školy uzamknout. Nové skříňky budou 

mít žáci přístupné kdykoliv.
Rekonstrukce řeší také nově položenou PVC podlahu, opravu 

omítek a novou malbu.
Investiční akce si vyžádá z pokladny města, která je zřizova-

telem základní školy, téměř 2,2 milionu korun a dokončena bude 
do začátku nového školního roku.

Text a foto: Aleš Korvas

PŘÍPRAVA NA OPRAVU ULIC V PŘÍŠTÍM ROCE

ŠATNÍ KLECE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NAHRADÍ SKŘÍŇKY

Zahájení nového školního roku 2021/22 ZUŠ Uh. Hradiště pobočky Staré Město 
proběhne ve středu 1. 9. 2021 v 16:00 v sále budovy ZUŠ SM v Rastislavově ulici.
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Tištění pomocí 3D tiskáren zažívá v celém světe veliký boom. 
Základní škola ve Starém Městě proto nechce zůstat pozadu s pří-
pravou žáků na práci s těmito přístroji. Během letošních prázdnin 
se proto jedna z učeben pracovních činností na druhém stupni 
základní školy přeměnila na učebnu pro 3D tisk. Kromě nového 
počítačového vybavení a  speciálních programů potřebných pro 
jejich obsluhu je místnost vybavena také několika 3D tiskárnami. 

Protože je nová učebna v prvním poschodí, musí být podle 
nových pravidel přístupná také bezbariérově, v budově školy bylo 
proto nutné vybudovat také výtah.

Celá investice, která posune vybavení a možnost vzdělávání 
dětí opět o kus dále, vyjde zřizovatele, kterým je město Staré Měs-
to, na bezmála 2,1 milionu korun.

Text a foto: Aleš Korvas

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUDE MÍT 
UČEBNU PLNOU 3D TISKÁREN

Zlínský kraj provozuje portál pro neziskové organiza-
ce Neziskovky Zlínský kraj - Portál pro neziskové organiza-
ce Zlínského kraje (kr-zlinsky.cz), který slouží ke spolupráci 
a především informovanosti jak pro neziskové organizace, tak 
informovanosti občanů o  práci v  neziskovém sektoru. Portál 
přibližuje aktuální dění v oblasti neziskového sektoru, právní 
předpisy, grantový kalendář, pozvánky na připravované semi-
náře a akce nebo dotazy v poradně. Pro neziskové organizace je 
k dispozici bezplatná registrace, kdy každá organizace má mož-
nost veškeré údaje o organizaci samostatně spravovat a aktuali-
zovat. Další možností je prezentovat organizaci zveřejňováním 

článků o činnosti a aktivitách, které organizace pořádá. Pro ob-
čany i veřejnou správu může být zajímavý seznam neziskovek 
podle sídla v jednotlivých obcích. Veškeré informace naleznete 
na webové adrese https://neziskovky.kr-zlinsky.cz.

Bc. Hana Ančincová
statutární náměstkyně hejtmana ZK (životní prostředí a ze-

mědělství, oblast sociálních věcí a neziskového sektoru)

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
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Katastrofální situace s parkováním vozidel v okolí vlakového 
nádraží by se mohla v blízké budoucnosti zlepšit. Situace, kdy člo-
věk přijede v kteroukoliv denní nebo noční hodinu k nádraží ve 
Starém Městě a parkovací místa jsou zaplněna stále stejnými au-
tomobily, není nijak neobvyklá. Na vině jsou především majitelé 
vozidel, kteří mají svá vozidla u nádraží zaparkována třeba i dva 
týdny. Parkování je zde totiž bezplatné. Alespoň zatím. To by se 
ale mělo změnit ještě v průběhu letošního roku. Vedení radnice 
plánuje parkování v této lokalitě zpoplatnit a již nyní se připra-
vuje výběrové řízení na pořízení trojice parkovacích hodin. Dvo-
je budou umístěny u stávajících parkovišť přímo před budovou, 
další pak budou na nově vybudovaném parkovacím stání vedle 
kolejí vlakové vlečky vedoucí do Kovosteelu.

„Situace už je neúnosná. Někteří obyvatelé před budovou ná-
draží parkují automobily, aby si nezabírali místo před domem. 
Staré Město je jeden z hlavních železničních uzlů v našem regi-
onu a potřeba krátkodobého parkování je vysoká. Rozhodli jsme 
se proto zpoplatnit parkování v této lokalitě, snad se tak uvolní 
místa pro parkování i  pro lidi, kteří potřebují cestovat vlakem 
a zaparkovat své vozidlo třeba jen na jeden den,“ uvedl starosta 

Rada města vyhlašuje termín pro podání návrhů nomina-
cí na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných 
pracovníků v  oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě. 
Cílem města Staré Město je ocenění jejich dlouhodobé práce 
a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při 
organizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých. 

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, kte-
rá do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nomina-

ci zašle kompletně vyplněný nominační formulář. Návrhy na 
nominaci je možné podávat do 31. 8. 2021 písemně na adresu 
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednictvím 
podatelny MěÚ). Nominační formulář a pravidla pro Oceňo-
vání dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků 
v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě jsou zveřejně-
ny na webových stránkách města Staré Město.

U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ BUDOU PARKOVACÍ HODINY

VYHLÁŠENÍ NOMINACÍ NA OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉ 
A KVALITNÍ ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ 

V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE STARÉM MĚSTĚ

Starého Města Kamil Psotka.
Výše parkovného dosud nebyla stanovena, ale předpokládá se, 

že by se mohla pohybovat v rozmezí 40 - 80 Kč/den.
Text a foto: Aleš Korvas
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jednota Staré Město   
 

a  
 
farnost Staré Město 

 

pořádají 

 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
na zahájení školního roku 

pro děti a jejich rodiče 

 

v neděli 5. září 2021 od 15:15 do 16:15 hodin 

náměstí Velké Moravy za kostelem ve Starém 
Městě 

čeká na Vás zábavná stanoviště s odměnou 
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V době 25. výročí trvání spolku přátel historie Morrigan pro-
běhl 15. ročník lukostřeleckého turnaje „Chřibský krkavec“ na 
Staroměstských loukách. Sešlo se na dvacet lukostřelců s replika-
mi původních luků včetně šípů.

Nadšenci, kteří se zajímají o lukostřelbu z historických luků, 
navštěvují podobné turnaje v rámci série turnajů „Moravská liga“ 
pořádaných již 15 let. V rámci posledního turnaje v roce se vyhla-
šuje celkový vítěz této série.

Třetí červencový víkend se od dopoledních hodin postup-
ně odstřílely tři sobotní disciplíny. V první disciplíně Roving šli 
střelci ve dvou skupinách, kteří stříleli na terče umístěné po celé 
ploše louky na různé vzdálenosti. Ve druhé stříleli Ústupovku, 
kdy od dvaceti metrů postupně stříleli s posunutím o pět metrů 
na co nejdelší vzdálenost.

Třetí disciplínou byl Staroměstský cloud, kdy na vzdálenost 
120 metrů trefovali vlajku umístěnou v bodovaných kruzích do 
průměru 12 metrů.

Letos byla účast i přes covidová opatření slušná a přijeli i dva 
nováčci z  Cechu lukostřelců Vyškov. Další účastníci přijeli ze 
Šumperka, Opavy, Fulneku, Brna, Českých Budějovic a  jeden 
účastník i ze Slovenska. V sobotním parném dni byla příjemným 
osvěžením možnost koupání v jezeře.

Celkovým vítězem sobotního turnajového klání Chřibského 
krkavce se stal Jan Kašpar ze Starého Města a v kategorii ženy jeho 
manželka Jana Kašpar Jelínková, čímž dominovali celému turnaji.

V nedělních doplňkových disciplínách Lov na srnce a Duel se 
po ranní dešťové přeháňce zúčastnilo již méně střelců, ale přesto 
se tyto střelby mohly uskutečnit.

Na závěr nám dovolte poděkovat městu Staré Město za finanč-

ní výpomoc, Lukromu za povolenky k vjezdu, Euregnii za celo-
roční účetní uzávěrky a těšíme se na příští, již šestnáctý ročník, 
který chceme opět uspořádat na Staroměstských lukách.

Text a foto: Bohumil Višenka

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ NA LOUKÁCH
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Vysoký zájem o  poslední volný pozemek v  areálu bývalého 
Školního hospodářství určený k  výstavbě samostatně stojícího 
rodinného domu byl v pondělí 21. června 2021 vydražen. Patnáct 
zájemců se utkalo o prodej 691 m2 velkého pozemku ve velkém 
zasedacím sále Městského úřadu ve Starém Městě obálkovou me-
todou, když rozhodujícím kritériem byla výše nabízené ceny za 
jeden metr čtvereční bez DPH. Vítězná nabídka činila 3751 Kč/
m2, ke které je potřeba přičíst 21 %. Tímto prodejem byla završe-
na první etapa prodejů parcel určených pro výstavbu rodinných 
domů v areálu bývalého Školního hospodářství.

„O poslední volný pozemek byl mezi obyvateli veliký zájem, 
to nás na jednu stranu těšilo, na druhou ale mrzelo, protože jsme 
věděli, že dalších čtrnáct zájemců odejde s  prázdnou. Všechny 
jsme ale ubezpečili, že prodej dalších parcel, kterých by mělo být 
kolem dvaceti, by mohl být připraven během dvou let,“ řekl mís-
tostarosta Starého Města Martin Zábranský.

Zbývající budovy na pozemcích dřívějšího družstva jsou ur-
čeny k demolici a celý areál bude postupně rozparcelován a za-
síťován. Celý proces by měl být zahájen ještě během léta nebo 

podzimu letošního roku. „Pokud nedojde k  žádným průtahům 
z důvodů neočekávaných komplikací během výběrových řízení, 
mohlo by se s demolicí začít relativně brzy, řekněme v řádu mě-
síců. Současní nájemníci jednotlivých budov v areálu již obdrželi 
výpovědi z nájmů a celý areál tak bude vyklizen během prázd-
nin,“ doplnil starosta Kamil Psotka.

Text a foto: Aleš Korvas

POSLEDNÍ VOLNÝ POZEMEK 
NA ŠKOLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ BYL VYDRAŽEN

Město Staré Město vyjadřuje upřímné poděkování příbuzným 
pana Ing. Dr. Rostislava Sochorce, politika, nar. 2. 7. 1900 ve Sta-
rém Městě a zemřelého 13. 5. 1948 v Brně, za darování pozem-
ku p. č. 259/80 ostat. plocha/ostat. komunikace v lokalitě Finská 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

Tímto převodem pozemku na město Staré Město bude možná 
realizace investiční akce „Revitalizace ulice Nová čtvrť, část Fin-
ská, Staré Město“. 

Kamil Psotka
starosta města

PODĚKOVÁNÍ 
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Letní prázdniny jsou časem školního volna, ale také pobyto-
vých a příměstských táborů. Letos se díky zlepšení epidemiolo-
gické situace mohly konat i  tábory organizované SVČ Klubko. 
A právě o ně byl mezi rodiči a dětmi enormní zájem. Kvůli ma-
lému počtu zájemců se nemusel zrušit ani jediný z nich, naopak 
se musela navyšovat kapacita většiny táborů, aby byla uspokojena 
poptávka dětí.

„O  příměstské tábory je zájem dlouhodobě vysoký, přesto 
v letošním roce byl ještě o něco vyšší, a pokud by to naše lidské 
i prostorové kapacity dovolily, tak bychom naplnili i další termí-
ny jak přímo ve Starém Městě, tak i v partnerských obcích jako 
Vážany, Buchlovice, Jalubí, Huštěnovice nebo třeba Mistřice,“ 
řekla Monika Havlásková, ředitelka SVČ Klubko. 

Proti minulým letům, kdy se naplnil vždy jen 1 pobytový tá-
bor, se v letošním roce uskutečnily celkem 3, kterých se zúčastni-
lo 102 dětí. Jedním z nich byl i pobytový tábor na Smraďavce. Ten 

se uskutečnil ihned na začátku prázdnin na rekreačním středisku 
Dopravák. Původně se sice stejně jako u ostatních táborů nevědě-
lo, zda se bude moci uskutečnit, nakonec se ale čtyřiatřicet dětí na 
Cestu kolem světa, jak byl tábor nazván, vypravilo, a podle jejich 
reakcí si jej skvěle užilo.

Nejinak to bylo u příměstských táborů. Konalo se celkem 21 
turnusů příměstských táborů, na které se přihlásilo 460 dětí od 
5 do 13 let. Na táborech děti zažívaly různá dobrodružství, ale 
také se naučily novým dovednostem. Vybírat si mohly z různých 
zaměření - sportovní, taneční, tvořivé, přírodovědné, záchranář-
ské, kuchařské, všeobecné nebo třeba pro předškoláky. Všechny 
tábory byly různě motivovány ústředním tématem např. Cesta 
kolem světa, Summer dance, Alenka v  říši divů, Modrý maják, 
Netradiční olympijské hry apod., aby si děti užily pohodové a zá-
bavné prázdniny.

Text a foto: Aleš Korvas

ZÁJEM O TÁBORY SVČ KLUBKO BYL LETOS ENORMNÍ
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Ve dnech14. - 15. srpna 2021 se uskutečnil l6. ročník tradič-
ních rybářských závodů Staroměstský Čochtan, tentokrát pod zá-
štitou senátora Josefa Bazaly. Za velmi příznivého počasí i s krát-
kým předvečerním deštíkem v sobotu večer se závodů zúčastnilo 
80 závodníků. Dá se říci, že skoro každý závodník si ulovil alespoň 
jednu mírovou rybu. Rybáři letos ulovili minimálně 150 kaprů. 
Na závěr proběhlo již neodmyslitelné losování tomboly s velmi 
hodnotnými cenami. Udělování cen v  jednotlivých kategoriích, 
předávání Čochtana i závěrečného losování tomboly v úmorném 
vedru se zúčastnil i starosta Starého Města Kamil Psotka. 

Jsem přesvědčen, že se nám letošní ,,Čochtan“ vydařil a už se 
těším na příští rok. 

Text: Aleš Hřib, předseda MRS z.s.p.s Staré Město
Foto: Jakub Mořický

Výsledky jednotlivých kategorií:

Kapr 
1. Možíšek 63,5 cm, 
2. Nožičková 62 cm, 
3. Čmrhola 59 cm. 

Amur 
1. Nožička 74 cm. 

Candát 
1. Nožička 65 cm. 

STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN
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Parkovacích míst je všeobecně ve Starém Městě nedostatek. 
Výjimkou není ani ulice města Tönisvorst. Tamní situace s par-
kováním je již dlouhodobě neudržitelná, vedení radnice proto 
souhlasilo s vybudováním parkovacích míst v  lokalitě ulice Tö-
nisvorst. Prvním, ale nezbytným krokem bylo vykoupení pozem-
ku od soukromého vlastníka. K tomu došlo před několika měsíci 
a vybudování parkoviště již nic nebránilo v cestě. Investiční akce 
si vyžádá bezmála 1,8 milion korun bez DPH, což představuje 
z městské pokladny částku včetně DPH 2,2 milionu korun. Oby-
vatelům vznikne 23 parkovacích míst.

Jako povrch budou použity vsakovací dlažby vysypané drce-
ným kamenivem.

Text a foto: Aleš Korvas

NA ULICI TÖNISVORST VZNIKNE NOVÉ PARKOVIŠTĚ

SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI VE STARÉM MĚSTĚ

Foto: František Ingr
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „ZDRA-
VOTNÍCI, DĚKUJEME VÁM!“

Do kostela Svatého Ducha připutovala výstava fotografii 
„Zdravotníci, děkujeme vám!“, jejíž vernisáž spolu s akrylovými 
malbami proběhla v  rámci velehradské pouti a  Dnů lidí dobré 
vůle. 

Výstava byla připravena jako poděkování lékařkám a  léka-
řům, sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovní-
kům, kteří se podílí na poskytování ošetřovatelské péče, za jejich 
práci a nasazení, píli a obětavost při zvládání boje s novým a mi-
mořádně zákeřným virem SARS CoV 2.

Ve Starém Městě můžeme zhlédnout 15 fotografií, které za-
chycují lékaře při jejich službě nemocným v Krajské nemocnici 
T. Bati ve Zlíně tak, jak je zachytil Roman Nehera, nemocniční 
kaplan.

Srdečně Vás zveme.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

V neděli 5. září 2021 ve 14.00 hod. budeme při mši sv. v kos-
tele Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Du-
cha Svatého pro nový školní rok 2021/2022. Všem učitelům, vy-
chovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání. 
Zvláštní požehnání dostanou prvňáčci. Poté bude následovat jako 
každoročně zábavné odpoledne pro děti.

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA 
- NÁBOŽENSTVÍ

Vážení rodiče, 
srdečně vás zdravím. Začátek školního roku se nezadržitelně 

blíží, proto je třeba také myslet na výuku náboženství. Jako křes-
ťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí 
před církví dali: „Že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho 
budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přiká-
zal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, 
s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. 
A  při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit 
svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná  
výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství 
právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost na-
bízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše 
sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže 
v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata 
i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a středoškoláky spo-
lečenství mládeže. Výuka začne v pondělí 13. září 2021! 

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715:
1. třída: 12.15 – 13.00 hodin (Mgr. Věra Řešetková)
2. třída: 13.15 – 14.00 hodin (Jana Němcová) 
3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav)
4. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ing. Jitka Foltýnková)
5. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Jana Němcová) 

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:
6. – 7. třída: 13.45 – 14.30 hodin (Mgr. Jana Vandová)
8. - 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin (P. Miroslav), 
Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo 
v ředitelně školy (příp. třídnímu učiteli). Můžete také vložit do 
schránky na faře: náměstí Hrdinů 8. 
Na Vaše děti se těší: P. Miroslav Suchomel a katechetky Jitka 
Foltýnková, Jana Němcová, Věra Řešetková a Jana Vandová

                     

  
 
 
 
                                                      

                                                                       
              

 
 
 
 

jednota Staré Město   
 

a  
 
farnost Staré Město 

 

pořádají 

 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
na zahájení školního roku 

pro děti a jejich rodiče 

 

v neděli 5. září 2021 od 15:15 do 16:15 hodin 

náměstí Velké Moravy za kostelem ve Starém 
Městě 

čeká na Vás zábavná stanoviště s odměnou 
 

KATECHEZE 
DOBRÉHO PASTÝŘE

Se začátkem školního roku nabízíme v atriu 
pod kostelem Sv. Ducha katecheze Dobré-
ho pastýře, které jsou určené pro děti ve věku  
od 3 do 6 let se zaměřením na výchovu v křes-
ťanské víře. V České republice program běží od 
roku 2011. Program je rozdělen do tematických 
celků. V  tomto školním roce se děti seznámí 
s tématy jako oltář, liturgická místa a předmě-
ty používané při bohoslužbě, znamení malého 
kříže na čele, ústech a  srdci, příprava kalicha, 
matka, navštívení Alžběty apod. Bližší infor-
mace (spolu se seznamem všech témat) i s při-
hláškou naleznete na stránkách farnosti. Uzá-
věrka přihlášek je 31. 8. 2021.
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Pod zkratkou CHOTA, Church on the air, se skrývá meziná-
rodní aktivita věřících radioamatérů z celé Evropy, kteří jeden den 
v roce vysílají z blízkosti kostelů ve svých farnostech. Takto propa-
gují tento technický sport mezi širokou veřejností. Akci CHOTA 
pořádá celosvětová organizace věřících radioamatérů WACRAL.

V letošním roce CHOTA 2021 připadá na sobotu 11. 9. 2021 
od 10 do 16 hodin, kdy od kostela Svatého Ducha budeme vysílat 

„Modli se a sportuj“ – to je heslo, které se realizuje v činnosti 
organizace Orel. Nejinak tomu bylo během cyklistické pouti, kte-
rou uspořádala orelská jednota Uherský Brod. Tato „cyklopouť“, 
která se konala k  uctění mučednické smrti svaté Ludmily (1100 
let), spolupatronky naší země, byla dne 30. 7. 2021 zahájena sym-
bolicky v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi. V průběhu akce o délce 
téměř 600 km poutníci navštívili mnoho zajímavých lokalit napříč 
Moravou a Čechami, mezi nimi také poutní místa jako Velehrad, 
Žarošice, Křemešník, Číhošť, Sv. Jan pod Skalou atd. Pouť byla za-
končena 7. 8. 2021 v Tetíně u Prahy, rovněž v kostele zasvěcenému 
sv. Ludmile. 

Zajímavostí je, že s námi laiky putovalo také sedm kněží. Z jed-
noty Staré Město se cyklopoutě zúčastnili tři členové – mezi nimi 
br. Pavel Tureček, který cyklopoutníkům ochotně poskytoval služ-
by servismana jejich porouchaných bicyklů. Rádi bychom tímto 
chtěli vyjádřit velký dík hlavnímu organizátoru br. Petru Gabrie-
lovi z jednoty Uherský Brod a vůbec celému týmu starajícímu se 
o navigaci, stravu, logistiku, servis a další záležitosti, které si do-
kážeme jen obtížně představit a díky nimž jsme si mohli odnést 
mnoho zážitků jak po sportovní, tak po duchovní stránce.

Text: Petr Jarotek
Zdroj: www.cyklopoute.cz

A co je to Brána? 
Název Brána vznikl přeložením latinského slova Porta, přes-

něji Porta Bohemica – Brána Čech.
Je to soutěž pro děti a  mládež do 18 let v  interpretaci nejen 

trampské, folkové a country písně, pořádaná každoročně Českou 
tábornickou unií. Soutěží se v kategoriích jednotlivců a skupin, ve 
většině s vlastním doprovodem. Vlastní tvorba dětí je vítána.

V průběhu roku jsou pořádána jednotlivými oblastmi tzv. ob-
lastní kola, ze kterých jsou odbornou porotou vybráni soutěžící do 
celorepublikového finále pořádaného v Brně.

Soutěž Brána je pro mnoho začínajících interpretů místem, kde 
poprvé stojí na „prknech” před mikrofonem a stává se odrazovým 
můstkem pro další jejich činnost. Důkazem jsou i  známé tváře, 
které vzešly z Brány, se kterými se můžete v současnosti potkávat 
na nejednom z festivalů či na koncertech. A že se skutečně jedná 
o žánrově neomezený festival Vám v dnešní době může potvrdit 
i letmý pohled na televizní obrazovku. Ano, “světu” vládne Super-
star, a mezi padesátkou nejlepších najdete mnoho známých tváří, 
kterým Brána umožnila být „slavnou či slavným”. A proto neváhej-
te, Brána je tu pro Vás!

Oblastní kolo Chřibsko-karpatské oblasti, která zahrnuje okre-

pod speciální značkou OL21HS a zapojíme se tak do této celosvě-
tové aktivity. Radiostanici budou obsluhovat dva radioamatéři ze 
Starého Města, Tomáš Kaplan OK1XOE a František Ingr OK2FI.

Srdečně zveme všechny milovníky elektroniky k návštěvě na-
šeho vysílacího pracoviště před kostelem, které bude během dne 
v místě zprovozněno.

Text: Tomáš Kaplan

sy Hodonín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Zlín se bude konat ve 
Veselí nad Moravou v Kafe v kině v neděli 24. října od 14 hodin. 
Přihlásit se můžete do 10. 10. 2021 na tel.čísle 604 537 405. Podrob-
nosti najdete na www.festivalbrana.cz.

CHOTA 2021 VE STARÉM MĚSTĚ - „KOSTELY A KAPLE V ÉTERU“

ORELSKÁ CYKLOPOUŤ DO TETÍNA

SOUTĚŽNÍ FESTIVAL BRÁNA 2021 HLEDÁ TALENTY 
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O tom, že dechovka není oblíbeným žánrem jen u starší gene-
race, jsme se mohli přesvědčit na kurzu nazvaném „Putování za 
dechovkou“, který pořádala Základní umělecká škola v Uherském 
Hradišti.

Žáci naší školy strávili tři dny obklopeni hudebním stylem, kte-
rý pro svůj projev využívá zejména dechové a bicí nástroje. Pod 
vedením zkušených pedagogů Martina Baláže, Jiřího Rybáka a Iva 
Horkého se zúčastnění muzikanti seznámili se skladbami v rytmu 
polky, valčíku a  nechyběly také taneční melodie. Průběh celého 
kurzu, jenž probíhal v budově Základní umělecké školy ve Starém 
Městě, jsme pro vás zachytili na přiložených fotografiích.

Text: Martin Baláž, Foto: Václav Ovčáčík

PUTOVÁNÍ ZA DECHOVKOU

                                

                                                  Memoriál 

        Vojty Rosůlka 
 

 

                            Zveme vás na cykloturistický výlet za krásami Chřibů 

18. 9. 2021 
 

Průběžný start probíhá od 8 hod. do 10 hod. z fotbalového hřiště SFK Target Břestek, které 

se nachází 12 km od Starého Města u Uherského Hradiště. Na startu každý účastník obdrží 
podrobný plánek trasy dle vlastního výběru. 

Trasa A 59 km, trasa B 51 km, trasa C 32 km, trasa D 9 km a trasa E 75 km pro silniční kola. 

Po dojezdu do 17 hod. obdrží každý účastník diplom a občerstvení. 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Naše dveře
jsou otevřeny

Těšíme se
na vás

sobota �. �. ����|13 -17h
(poslední karčku vydáváme v 16h, 
karčky se vydávají na všech budovách)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SÁM SI ZVOL, NA KTERÉ BUDOVĚ ZAČNEŠ
A PROHLÉDNI SI všechny nebo jen některé 
z NAŠICH PROSTOR. 

ČEKAJÍ TĚ DROBNÉ ODMĚNY a 3 VYLOSOVANÍ VÝHERCI 
ZÍSKAJÍ SLEVU NA KROUŽEK VE VÝŠI 300KČ!

U Školky 1409, Staré Město vchod z ulice Krátká, Staré Město

ZDARMA přitomVYZKOUŠEJ KROUŽKY
a zeptejte se na vše, co tě zajímá. 

Rasslavova 1800, Staré Město

ź KYTARA
ź UKULELE
ź RYTMOHRÁTKY
ź KREATIVKA
ź NERF
ź FLORBAL
ź BADMINTON
ź SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

ź BADATEL
ź REPORTÉR
ź STAVITEL
ź LETECKÝ MODELÁŘ
ź ELEKTROMONTÉR
ź KUCHAŘSKÉ STUDIO

ź BŘIŠNÍ TANCE
ź JÓGA VE VZDUCHU
ź TRAMPOLÍNKY
ź MAŽORETKY

www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm
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Od září 2021 bude Dolinečka II 
tvořena zcela novými dětmi ročníku 
2015. Pokud máte zájem, aby také 
Vaše dítě navštěvovalo dětský 
folklorní soubor Dolinečka, přiveďte 
je na nábor.  

 

Pohybový nábor proběhne v pátek 3. 9. 2021 od 17:00 do 18:00 
hodin v tělocvičně Základní školy Staré Město – (červená 
budova, vstup přes školní dvůr) 

 Děti s sebou potřebují oblečení na cvičení, přezůvky (nejlépe 
„spartakiádky“, popř. uzavřené bačkůrky) a pití. Rodiče propisku 
k vyplnění formalit.  

S dětmi si vyzkoušíme práci ve velkém kolektivu, pohybové hry, 
základy taneční průpravy, správný taneční postoj, různá rytmická 
říkadla a lidové písničky.  

 

Těšit se budou vedoucí 
Dolinečky II 

Julie a Jitka Luběnovy 

 

 
www.dolinecka.cz 
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 

bude 7. září 2021. 

Další noviny vyjdou 24. září 2021.
KONTAKT:  Radek Nohál, tel.: 731 680 347,

e-mail: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.

pracoviště Kroměříž přijme:

VŠEOBECNOU SESTRU
PRO DOMÁCÍ HOSPIC ANTONÍNEK

POŽADAVKY:
• odborná a zdravotní způsobilost (nepřetržitý provoz)
• příjemné vystupování a dobré komunikační dovednosti
• organizační schopnosti a osobnostní předpoklady
• morální a trestní bezúhonnost
• ŘP sk. B - aktivní řidič
POPIS PRÁCE: 
• PP na dobu neurčitou – plný i zkrácený úvazek
• nástup možný ihned nebo dle dohody
•  odborná zdravotní péče o pacienty v jejich domácím 

prostředí  
•  edukace osob blízkých a pečujících o dlouhodobě nemocné
NABÍZÍME: 
• pružná pracovní doba
• zajímavá a kreativní práce
• zázemí stabilní organizace
• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Strukturovaný životopis s krátkým motivačním 
dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů 

zašlete na uvedený e-mail.



Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 12:30 hodin
Julie Lišková, Karolína Salajková, Ema Mikulicová, Michal Krušina, Sebastian Janků, Ondřej Bláha, 
Ema Lžičařová.

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 13:00 hodin
Aneta Křížová, Anna Chromá, Stela Mikelová, Ema Bartošíková, Vanessa Smělíková, Karolína Maděrová, Vik-
tor Šácha, Jakub Čech.
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Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 13:30 hodin
Matěj Škubník, David Pavliš, Matyáš Hlaváček, Viktorie Husak, Štěpán Sátora, Štěpán Číhal, Radim Lajsek, 
Nikolas Hrušťák.

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 14:00 hodin
Marie Olejníčková, Mikuláš Němec, Filip Noha, Kryštof Vavřík, Šimon Klečka, Tomáš Rajzl 
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