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Závěrečný koncert žáků staroměstské pobočky ZUŠ se koná 
pravidelně v prostorách velkého sálu Společensko – kulturního 
centra ve Starém Městě. Letošní rok poznamenaný koronaviro-
vou krizí byl jiný a reálně hrozilo, že žáci své znalosti naučené 
během roku nebudou moci před rodiči a známými vůbec před-
vést. Situace se naštěstí zlepšila, omezení se uvolnila, a žáci tak 
mohli v pondělí 22. června 2020 alespoň v multifunkčním sále 
ZUŠ ve Starém Městě ukázat před rodinnými příslušníky, co se 
během roku naučili.

Celkem osmnáct vystupujících předvedlo hru na klavír, hou-
sle, kytaru, flétnu, trombon, elektronické klávesy nebo lesní roh. 

Několik měsíců stavebních prací na rekonstrukci Domu s pe-
čovatelskou službou se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V celém 
objektu byla postupně vyměněna okna, balkonové dveře a došlo 
také k zateplení objektu. Tím by mělo dojít k výraznému ušetření 
nákladů na vytápění.

Tím, že se rekonstrukce koná za plného provozu, byla potřeba 
maximální ohleduplnost ze strany stavebníků, ale i samotných 
klientů, kteří v DPS bydlí i během rekonstrukce.

„Všechny klienty jsme postupně seznámili s tím, co je během 
rekonstrukce čeká. Práce byly rozděleny do několika etap a jsem 
opravdu rád, že nedošlo k žádným větším komplikacím nebo 
problémům,“ uvedl starosta Starého Města Josef Bazala.

Celá rekonstrukce by měla být dokončena během měsíce září.
Text a foto: Aleš Korvas

Pro tři z vystupujících bylo pondělní vystoupení také závěrečnou 
tečkou za první stupněm umělecké školy.

Natálie Pulíková absolvovala ve hře na zobcovou flétnu, Eliška 
Smělíková zakončila první stupeň ZUŠ ve hře na housle a Martin 
Trňák zakončil své studium prvního stupně ve hře na klávesy.

Přibližně hodinové vystoupení mnohdy i s hudebním dopro-
vodem klavíru bylo oceněno potleskem z řad diváků.

Absolventům, ale i mladším studentům popřál ředitel staro-
městské pobočky Radim Snopek hodně zdaru do dalších let.

Text a foto: Aleš Korvas

STUDENTI ZUŠ MĚLI ZÁVĚREČNÝ KONCERT I LETOS

REKONSTRUKCE DPS BRATŘÍ MRŠTÍKŮ SE BLÍŽÍ KE KONCI



4

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Zástupci vedení města Starého Města, Uherského Hradiště, 
Ředitelství vodních cest a architekti se sešli na jednání a prezen-
taci s vizualizací nově plánovaného Přístaviště Slovácko, které by 
mělo během pěti let vyrůst na katastru Starého Města, konkrétně 
v oblasti u železničního mostu mezi kolejemi a současnou vodní 
plochou chovného rybníka.

Přístaviště pro padesátku plavidel od malých, kterých se nyní 
na Baťově plavebním kanálu a řece Moravě pohybuje nejvíce, až 
po ty větší výletní by mělo být spojeno s řekou Moravou plaveb-
ním kanálem, který bude mít jednosměrný provoz. Architekti 
podle zadání Ředitelsví vodních cest, které je investorem celé 
stavby, plánují mít vrata do přístaviště ve směru od řeky otevře-
né po celou dobu a pouze v případě vyplutí plavidla z přístavu 
na řeku se směr změní.

Kromě plovoucích mol a technického a administrativního zá-
zemí přístaviště se budou v areálu nacházet také menší opravna 
plavidel nebo jeřáb na spouštění lodí na vodní hladinu.

Okolo celého přístaviště se bude nacházet promenáda pro pěší 
s množstvím laviček pro odpočinek. Vyhlídkové místo je pláno-
váno také na střeše administrativní budovy.

„Plány počítají s vysazením desítek stromů a keřů v části pro-
pojovacího kanálu mezi řekou Moravou a samotným přístaviš-
těm.  Ten totiž prochází ochranným pásmem plánovaného ka-
nálu Dunaj-Odra-Labe a právě tam by měl vzniknout nový park 
s cestičkami, chodníky a lavičkami,“ řekl starosta Starého Města 
pan Josef Bazala.

Pokud půjde vše podle plánu, mohli by první lodě vplout 
do přístavu ve Starém Městě již v roce 2025.

Text a foto: Aleš Korvas

Šachový klub Staré Město pořádá ve dnech 3. a 10.9. 2020 v 17 hodin v Šachovém sále sokolovny nábor 
zájemců o šachovou hru.

Vítány jsou především děti ročníků narození 2012 a mladší. Přiveďte i Vy své ratolesti do nejúspěšnějšího 
šachového klubu mládeže ve Zlínském kraji.

p.KM ŠK Staré Město

PŘÍSTAVIŠTĚ NA HAVAJI 
BY MĚLO BÝT V PROVOZU ZA PĚT LET

ŠACHOVÝ KLUB STARÉ MĚSTO



AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

5

Udržení vody v krajině. To je hlavní 
důvod proč se rozhodlo vedení Starého 
Města pro vybudování vodní plochy 
v Olší, která bude mít po dokončení roz-
lohu 1,3 hektaru. Sousedit bude s již stá-
vajícím chovným rybníkem Olší, o který 
se starají rybáři ze Starého Města. Spo-
lečně vytvoří rezervoár vody pro potok 
Salaška v době, kdy bude vody nedosta-
tek, tou také bude objekt vodní plochy 
napouštěn.

Stavební práce pod bývalou cihelnou 
začaly v září loňského roku a do začátku 
letošního září se předpokládá dokončení 
stavby a převzetí díla. 

Náklady na vybudování vodní plochy 
dosáhnou do výše přibližně šesti milio-
nů korun. „Velkou část, až do výše osm-
desáti pěti procent, pokryje dotace z Ministerstva zemědělství, 
které na projekty zadržení vody v krajině vypsalo dotační titul. 
Pro obyvatele Starého Města tak vznikne již šestá vodní plocha 
v katastru Starého Města,“ uvedl starosta Starého Města Josef Ba-
zala.

V uplynulých týdnech usadili pracovníci realizační firmy od-
tokový objekt, kterým se bude přebytečná voda vracet zpět do ko-
ryta potoka Salaška.

Text a foto: Aleš Korvas

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

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která 
do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci za-

šle kompletně vyplněný nominační formulář. Návrhy na nomi-
naci je možné podávat do 31. 8. 2020 písemně na adresu nám. 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednictvím podatel-
ny MěÚ). Nominační formulář a pravidla pro Oceňování dlou-
hodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti 
volnočasových aktivit ve Starém Městě jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města Staré Město.

VODNÍ PLOCHA V OLŠÍ BUDE DOKONČENA DO KONCE ZÁŘÍ

NOMINACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ
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Vyřazení deváťáků neboli rozloučení žáků devátých tříd se stu-
diem na Základní škole ve Starém Městě má za sebou téměř osm 
desítek žáků. Poslední rozloučení se základní školou a předání 
pamětních listů se konalo v pondělí 29. června 2020 v divadelním 
sále Společensko – kulturního centra ve Starém Městě. 

Epidemiologická opatření poznamenala i toto odpoledne. 
Za běžných okolností mají vyřazení deváťáků spojeny dvě třídy 
najednou. Letošní ceremoniál ale měla každá třída zvlášť. Jednot-
livé třídy si připravily krátké video, ve kterém představily svoji 
třídu během druhého stupně základní školy. Třídní učitelé a uči-

Konec letošního školního roku byl výjimečný pro děti končí-
cí první třídu základní školy. Na konci školního roku v úterý 30. 
června 2020 si převzaly z rukou třídních učitelů své první vysvěd-
čení. V nažehlených šatičkách, slavnostním oblečení a s kytičkou 
v ruce si přišly děti převzít své hodnocení prvního ročníku před 
začínajícími dvouměsíčními prázdninami. Počáteční nervozita 
některých dětí byla brzy vystřídána smutkem z toho, že dva měsí-
ce neuvidí své kamarády a oblíbené učitelky.

Většina dětí se už podle jejich vyjádření těší na to, až se 
po prázdninách opět uvidí společně ve třídě.

Text a foto: Aleš Korvas

telky zároveň představili každého ze žáků a zaplněnému divadel-
nímu sálu prozradili, kam se každý ze žáků vydá po prázdninách. 
Některé čeká střední škola, další zamíří na některý z učňovských 
oborů.

Celý odpolední program byl vyplněn hudebními vstupy jed-
notlivých tříd za hudebního doprovodu ředitele Jana Zábranské-
ho, ředitele SKC Romana Janíka a na bicí doprovázel jeden z žáků 
školy.

Text a foto: Aleš Korvas

VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ ZŠ STARÉ MĚSTO

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRVŇÁČKŮM
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               Tak nám začaly prázdniny. Letos jsme je ani moc nevy-
hlíželi, protože už jich bylo až až. Zatím co ty první - nucené jsme 
strávili v prostředí svého bytu, domu s nejbližší rodinou, tyto, co 
přicházejí, už si můžeme užít, jak a kde se nám zachce. Spous-
ta lidí si v tomto období uvědomila, jak velmi důležitá je rodina, 
nejbližší lidé kolem nás. Měli jsme konečně čas na hry, povídání, 
mazlení s mámou a tátou, protože nikdo nikam nespěchal. Uče-
ní za námi přišlo až domů, i ti školkáčci mohli plnit úkoly, které 
jim na stránky vkládaly jejich učitelky. A rodiče alespoň poznali, 
jak to v těch školách a školkách probíhá. Ale i přes tu rodinnou 
pohodu  jsme byli rádi,  když se konečně školy a školky otevřely 
a my mohli mezi kamarády. Spoustu akcí jsme letos nestihli  nebo 
nemohli  uskutečnit. Odpadly velikonoční přípravy, vystoupení 
pro maminky, výlety, Svatojánská noc. Aspoň že jsme se důstojně 
rozloučili s předškoláky, kteří odcházejí do ZŠ. Sice bez rodičů, 
ale byli s námi všichni kamarádi ze školky. A jak obdivovali ak-
tovky! Rodiče tu slávu uvidí alespoň na fotkách. Tak novým prv-

Také letos vyhlásila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti literární soutěž Píšu povídky, píšu bás-
ně…tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. 
Jaké by to bylo, kdyby místo paní učitelky/pana učitele vešel 
do třídy Jan Ámos Komenský? Jak by vypadala má škola snů? 
Ideální školní den? Jaké by to bylo být učitelem/učitelkou? Jak by 
měl vypadat nejlepší učitel/učitelka?

To jsou jen některá témata, nad kterými se mohly děti zamýš-
let.

Do soutěže bylo celkem přihlášeno 188 básní a povídek. 
Z tohoto velkého počtu byla vybrána a Čestným uznáním i věc-
ným dárkem ohodnocena práce naší žačky Lindy Olšákové ze 
6.A. Linda psala zamyšlení nad tím, jak by měl vypadat ideál-
ní učitel. Její povídka je vlastně hezkou zpětnou vazbou pro 
nás kantory a rozhodně nám přináší i inspiraci pro další práci. 
Lindě velmi blahopřejeme.

Text a foto: ZŠ Staré Město

Konec června znamená pro děti ve třídě předškoláků rozlou-
čení se s mateřskou školou. Po letních prázdninách z nich již bu-
dou prvňáčci, a proto si paní učitelky v MŠ Rastislavova na konci 
každého roku připravují program pro třídu předškoláků, během 
kterého slavnostně pasují děti do řad školáků. Letošní rok se ko-
nalo vyřazení předškoláků v úterý 23. června 2020 na zahradě 
MŠ Rastislavova. Počasí se po několika dnech dešťů umoudřilo, 
a tak budoucím školáčkům svítilo při pasování sluníčko.

Ředitelka mateřské školy Iveta Polášková pasovala každého 
ze čtrnácti předškoláčků pasovacím mečem a děti si mohly užít 
chvíli slávy na pomyslném trůnu před očima několika desítek 
přihlížejících rodičů, prarodičů a sourozenců.

Na konec horkého odpoledne dostaly všechny děti zmrzlinu 
a sladkou odměnu.

Text a foto: Aleš Korvas

ňáčkům přejeme šťastný nástup do ZŠ, hodně jedniček, hodnou 
paní učitelku a spoustu kamarádů. A všem dětem  přejeme krás-
né prázdniny,  mnoho zážitků v přírodě, u vody, na hřištích i pa-
mátkách. A ať je ten příští školní rok veselejší a bohatší na zážitky 
ve školkách a školách.

KMŠ Staré Město 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ RASTISLAVOVA

ZÁVĚR ROKU V KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO LINDU OLŠÁKOVOU
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Vynucenou pauzu během koronavirové přestávky využily 
pracovnice staroměstské knihovny ke zkrášlení prostor. Volnou 
chvíli si proto zkrátily nejen inventurou knih, ale také vymalová-
ním a instalací velkoformátových obrazů od studentů umělecké 
průmyslovky.

Text: Aleš Korvas, Foto: Knihovna Staré Město

STAROMĚSTSKOU KNIHOVNU 
ZDOBÍ OBRAZY STUDENTŮ UMPRUM
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Absolventi Střední odborné školy 
a Gymnázia ve Starém Městě převzali 
ve středu 24. 6. 2020 svá maturitní vy-
svědčení.

Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení proběhlo ve foyer školy 
ve dvou blocích - dopoledne završili svá 
studia na naší škole absolventi Střední 
odborné školy, odpoledne pak následně 
absolventi Gymnázia.

V úvodu slavnostního aktu ke stu-
dentům promluvil ředitel školy Mgr. Be-
dřich Chromek, z jehož rukou studenti 
následně převzali svá maturitní vysvěd-
čení. Svou přítomností poctil naši školu 
rovněž starosta města pan Josef Bazala, 
který vyjádřil své poděkování, že si studenti vybrali střední školu 
právě ve Starém Městě.  Maturanti, kteří u zkoušky prospěli s vy-
znamenáním, obdrželi od pana starosty knižní dar. Svým žákům 
poblahopřáli nejen pedagogové a vedení školy, ale zejména třídní 
učitelé, kteří studenty po celou dobu studia provázeli a byli jim 
vždy velkou oporou.

Slavnostní akt, který moderovala Mgr. Zuzana Kohoutová, 
zpestřilo svým vystoupením náhodné pěvecké uskupení pedago-
gů naší školy. Ti si pod taktovkou Mgr. Barbary Tyrajové pro tuto 
příležitost připravili skladby Voskovce a Wericha. 

Velmi mile a srdečně se po převzetí vysvědčení za absolven-
ty SOŠ rozloučil Ivo Výmola ze 4. A, v odpoledním bloku pak 
za studenty Gymnázia promluvila Míša Grebeňová ze 4. H, která 
za svůj emotivní a upřímný proslov sklidila velké ovace.  Student-
ská hymna Gaudeamus igitur byla důstojným završením nejen 
tohoto slavnostního aktu, ale zejména krásných čtyř let studia, 
která studenti  4. AEMS a 4. GH spojili s naší školou. 

Všem absolventům blahopřejeme a do dalšího života přejeme 
plno štěstí!

Text:  Helena Hlavačková, Foto: Aleš Korvas

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
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Jako  tradičně  i  letos se  konaly, na ukončení  dětského  ry-
bářského kroužku, dětské  rybářské závody na Širůchu.   Dětský  
kroužek  letos absolvovalo   16 kluků a holek, což je  v posledních  
letech  zdaleka  nejvyšší počet. Z toho  máme   velkou  radost. 
Závodů  se   zúčastnilo 23   mladých  rybářů a rybářek.  I přes  
nepřízeň počasí   si  dobře  zachytali.  Celkovým vítězem se stal 
Martin  Janča s  197 cm  nachytaných ryb. Druhá  skončila  Julie 

Dlouholetý předseda místní or-
ganizace rybářů ve Starém Městě Jiří 
Horsák se dočkal ocenění za svou 
dlouhodobou činnost v oblasti ry-
baření. Stalo se tak na členské schů-
zi místní organizace Moravského 
rybářského svazu ve Starém Městě 
v neděli 24. května 2020. Zejména 
vzhledem ke koronavirovým opatře-
ním byla účast členů minimální, ale 
i tak seznámilo vedení rybářů ně-
kolik členů s úlovky za uplynulý rok 
a plány na rok budoucí.

Text: Aleš Korvas
 Foto: MRS Staré Město

Bachanová  se  141 cm nachytaných ryb a  třetí Marie Kolaciová 
se  108  cm nachytaných ryb.  Všichni účastníci závodu  dostali  
dárkové  balíčky  od  firmy Chytil a na závěr proběhlo pro děti  
drobné občerstvení. Dá se  říci, že se nám   letošní závody  velmi  
vydařily a účastníci na ně budou  dlouho  vzpomínat.

Text: MO MRS Staré Město, 
Foto: Aleš Korvas a MO MRS Staré Město

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA ŠIRŮCHU

OCENĚNÍ PRO JIŘÍHO HORSÁKA
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V sobotu 20. června 2020 hostila naše jednota ORLA župní 
sjezd. Do Starého Města se sjeli v náhradním termínu delegáti 
z celé župy Velehradské. Původní termín 14. 3. musel být k vůli 
pandemii koronaviru zrušen.

V 9.00 hod. byla v novém kostele Svatého Ducha naším du-
chovním rádcem o. Františkem Králem a o. Miroslavem Su-
chomelem, správcem staroměstské farnosti, slavena mše svatá 
za všechny živé i zemřelé členy orelské rodiny a za zdárný průběh 
celého sjezdu.

Otec Miroslav na začátku mše svaté přivítal všechny delegá-
ty, malé i velké členy a příznivce místní jednoty ORLA a přiblí-
žil jim stručně historii nového chrámu. Kostel je stále na cestě 
a nemá ještě všechny potřebné atributy, aby mohl být vysvěcen. 
Představil nový bronzový svatostánek v podobě archy jako sym-
boliku starého zákona, nový bronzový ambon i s nápisy v latině, 
řečtině a staroslověnčině jako chrám jednoty, propojení byzanské 
a západní církve, obraz vděčnosti za misie sv. Cyrila a Metoděje. 
Upozornil přítomné na 12 sloupů jako dvanáct apoštolů a vitráže 

Každoročně pořádá naše jednota ORLA proškolení svých 
trenérů, cvičitelů a dalších zájemců z řad farních táborových ve-
doucích pod vedením zkušeného orla, lektora profesionála v této 
oblasti PhDr. Mgr. Radima Křiváka, BBA.

Letos tento kurz proběhl v sobotu 27. června v tělocvičně Or-
lovny. Znovu jsme si oživili a doplnili své znalosti v oblasti první 
pomoci. Seznámili jsme se s fungováním integračního systému 
v ČR při záchraně lidského života.

V praktických ukázkách jsme si zkusili ošetření úrazů jako 
např. otevřené zlomeniny, tepenného krvácení či ruční masáže 
srdce nebo oživování s pomocí defibrátoru. Bratr Radim nás se-
známil s novými dostupnými pomůckami, které se v běžné praxi 
používají a dají se koupit v lékárnách ČR. Ochotně také zodpo-
věděl všechny dotazy a doporučil několik druhů léků, které by 
neměly chybět ve výbavě žádné lékárničky.

Za všechny účastníky školení děkuji br. Radimu Křivákovi, 
který i přes velké pracovní vytížení provedl tento kurz pro všech-
ny účastníky bez nároku jakékoliv finanční odměny.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St. Město

po obou stranách kostela, znázorňující působení Ducha svatého 
ve Starém i Novém zákoně.

Po mši svaté se delegáti přesunuli do polyfunkčího sálu pod 
kostelem, kde jednání sjezdu pokračovalo.

Do funkce starosty župy byl v tajných volbách opět zvolen br. 
Josef Častulík, post místostarosty obsadil br. Petr Brhel. Za členy 
předsednictva bratři Ing. Antonín Gazárek a Ing. Antonín Zelina 
a sestry Ludmila Kadlecová a Ludmila Sýkorová.

Do revizní komise pak br. Antonín Nosek jako předseda, čle-
nové br. Martin Bedrava a ses. Ilona Ševčíková.

Chtěla bych poděkovat všem členům staroměstské jedno-
ty, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu, jak při mši svaté 
čtením, přímluvami, tak i při zajišťování občerstvení. Dík patří 
i těm, kteří nás podporovali morálně i v modlitbách.

Velké poděkování „Scholičce“ za krásné písně při mši svaté 
a zvláště za „Orelskou modlitbu“ a pochod „Vzhůru Orle Slovan-
ský“ a také praporečníkům z pěti jednot.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty St. Město

SJEZD ŽUPY VELEHRADSKÉ

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 2020
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U S N E S E N Í
z 36. schůze Rady města Staré Město, konané dne 24.06.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila zápis z 35. schůze rady města.
program 36. schůze rady města.

1.2 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. 
Město, U Baraňáku, Pálka, Lorenc, kab. NN“ 
(kabelové vedení NN) na pozemku p. č. 5270/1, 
který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit návrh nového uspořádání pozem-
ků v rámci komplexních pozemkových úprav 
v k. ú. Huštěnovice, které jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 

Město, IČ 00567884, zpracovaný společností 
GB – geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 92b, Brno, 
dle přílohy. 

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 5/2020:
zvýšení příjmů z 186.570 tis. Kč na 18. 302 tis. 
Kč
snížení výdajů z 207.661 tis. Kč na 205.745 tis. 
Kč
změnu financování z 21.091 tis. Kč na 17.443 
tis. Kč

III. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatelky paní *** o dodatečné 
povolení stavby dle § 129 stavebního zákona 
na dočasné terénní úpravy - navrstvení suti 
na pozemcích p. č. 222/1, 222/2, 225/1, 7341, 
7371, 7374, 7373, 7372, 7375 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

5.1 hospodaření města k 31.05.2020.

IV. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.2 zveřejnit záměr na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ 28085400, na právo umístění 
stavby „St. Město, U Baraňáku, Pálka, Lorenc, 
kab. NN“ (kabelové vedení NN) na pozemku 
p. č. 5270/1, který je ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.  T: ihned

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta

Jezuitský sklep ožil ve víru barev, tentokrát v podobě děl paní 
Ivany Zavřelové ze Starého Města.

Výstava byla zahájena dne 16. června vernisáží a k vidění bude 
v prostorách sklepa do konce měsíce července.

Při této příležitosti jsme požádali paní autorku o několik slov 
k představení jak své tvorby, tak i jí samotné.

Paní Ivana Zavřelová je rodačka ze Starého Města, kde žije se 
svou rodinou dodnes. 

Svá studijní léta prožila v Kroměříži, kde vystudovala střední 
školu s pedagogickým zaměřením. 

Po studiích pracovala v nedalekých Buchlovicích a v součas-
nosti pracuje již 20 let v MŠ Komenského ve Starém Městě. 

Na otázku, jaký je život na Slovácku a její vztah k tradicím 
a folkloru, který je pro tuto oblast tolik typický, odpověděla: „Vel-
mi si vážím možnosti žití v centru Slovácka, protože je zde spous-
ta příležitostí ke kulturnímu i společenskému životu... K tradicím 
mám velmi blízký vztah. Několik let jsem tancovala v souboru 
Dolina.“ 

Jako další část rozhovoru jsme vybrali téma harmonizačních 
obrazů – jaký je jejich význam, jak takový obraz vzniká?

„Před 10 lety jsem se začala zajímat o osobní rozvoj. To mi při-
neslo mimo jiné poznání o energiích a vibracích čísel a barev. Při 
tvorbě obrazů vybírám barvy a motivy intuitivně. Jsem v napo-
jení na vesmírnou energii a tu přímo předávám do kreseb. Bar-
vy jsou mocným nástrojem k harmonizaci čakrového systému 
člověka. Intuitivní tvorba je pro mě posláním i koníčkem.“ Paní 
Zavřelová je autorkou obrazů, které bylo možno již zhlédnout 
na několika festivalech i v knihovnách.

VÝSTAVA HARMONIZAČNÍCH OBRAZŮ V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

A jaké je vlastně poslání takového obrazu? Co Vás při jejich 
tvorbě motivuje?

„Jsem velmi ráda, že jsem dostala možnost výstavou svých kreseb 
v Jezuitském sklepě oslovit širší veřejnost. Ráda bych, aby se léči-
vá energie šířila mezi lidmi a pomohla jim zharmonizovat jejich 
domovy, pracoviště, zdravotní i jiná zařízení...“

Rádi Vás přivítáme v Jezuitském sklepení, kde je možno zhléd-
nout výstavu do konce července vždy v otevírací době našeho in-
focentra. Obrazy je možno zakoupit po ukončení výstavy od au-
torky. Více informací Vám rádi sdělíme přímo v informačním 
centru.

Lucie Knedlová, DiS.
Event centrum
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MICHAL STAUFČÍK – JÁHENSKÉ 
SVĚCENÍ V OLOMOUCI 11. 7. 2020

Nejvýznamnější části obřadu jáhenského svěcení představují:
Přijetí kandidátů do jáhenského společenství

Zodpovědný kněz představuje kandidáty a ti slovy „zde jsem“, 
tj. jsem k dispozici, jsem připraven, vyjadřují stejnou připrave-
nost a bezvýhradnou disponibilitu, kterou známe od velkých bib-
lických postav. Stejnou odpověď dávali na  Boží povolání Abra-
hám, Mojžíš, proroci i Panna Maria. 

SLIB KANDIDÁTŮ SVĚCENÍ

Jednotlivé otázky, na které kandidáti odpovídají „ano“, defi-
nují oblasti jáhenských závazků, ty zároveň svědčí o povaze Boží 
milosti, která je jáhnům dána: zasvěcení pro službu církve, pokor-
nou a láskyplnou pomoc biskupům a kněžím v jejich práci (nikoli 
nutně pastýřské!), neustálou modlitbu, hlásání evangelia neboli 
život podle příkladu Krista.

Posledním prvkem je vložení rukou do rukou biskupa. Toto 
gesto symbolizuje oboustranný závazek: úctu a  poslušnost svě-
cence vůči biskupovi, přijetí, ochranu a ochotu pomáhat ze strany 
biskupa vůči svěcenci.

PROSTRACE 
(poloha vleže tváří k zemi) a litanie (prosebné modlitby k sva-

tým)
Gesto prostrace nacházíme na  několika místech Písma, kde 

vyjadřuje kromě klanění, kajícnosti a  hluboké prosby také na-
prostou odevzdanost. Když svěcenec padne tváří k zemi před ol-
tář, fyzickým gestem se zříká sám sebe a prosí, aby jej moc Boží 
zastínila a naplnila. 

Protože církev je tvořena nejen těmi, kdo svůj život dosud žijí 
na zemi, ale i těmi, kdo nás již předešli, sjednocuje se celá církev 

v modlitbě za kandidáty kněžství. Podporu svatých potřebujeme 
nejen kvůli své slabosti, ale také velikosti daru, který pro svěcence 
vyprošujeme. 

VZKLÁDÁNÍ RUKOU A KONSE-
KRAČNÍ MODLITBA (SVĚCENÍ)

Vzkládání rukou biskupem a konsekrační modlitba jsou já-
drem celého svěcení. Vzkládání rukou je opět biblickým gestem, 
které již apoštolové používali, aby předávali dar Ducha svatého 
těm, které určili jako své pomocníky. Vzkládání rukou se děje 
v tichu, které je plné očekávání vylití Ducha svatého. 

V  konsekrační modlitbě, jíž se z  laiků stávají jáhni, biskup 
prosí o seslání Ducha svatého, o posilu a věrnost ve službě. 

PRVNÍ JÁHENSKÁ SLUŽBA 
VE STARÉM MĚSTĚ 12. 7. 2020

Úkolem jáhna je slavnostně udělovat křest, uchovávat a po-
dávat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání manžel-
ství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu 
do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzo-
vat lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat po-
žehnání a řídit smuteční a pohřební obřady. Také se věnují úko-
lům charitativním a administrativním.
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Jáhenské svěcení je moment, při kterém je student dokonče-
né teologické fakulty téměř přijat do kněžského stavu. K tomuto 
poslednímu kroku mu zbývá absolvovat ještě rok „praxe“ v ur-
čené farnosti. Michal Staufčík, který je odchovancem farnosti 
Staré Město, se ve věku 25 let dočkal jáhenského svěcení v sobotu  
11. července 2020 v olomoucké katedrále sv. Václava. 

Michale, jáhenské svěcení je pro člověka, který se chce stát 
knězem jistě veliký milník. Jak jste prožíval sobotní den, kdy 
jste byl přijat mezi jáhny?

Byl to opravdu nesmírně hluboký zážitek. Člověk se dlouhou 
dobu připravuje a  najednou nastane onen den, kdy má defini-
tivně odevzdat svůj život Bohu a  službě církvi. Byl to opravdu 
silný a radostný den pro mě a věřím, že i pro ostatní spolubratry 
a všechny přítomné.

Vraťme se pěkně na  začátek, vstoupit do  semináře je běh 
na dlouhou trať. Kdy jste se rozhodl, že se chcete stát knězem 
a sloužit věřícím? 

Postupem času odhaluji stále více souvislostí a  osob, skr-
ze které si mě Bůh připravoval pro rozhodnutí stát se knězem. 
Za  mým povoláním ke  kněžství nestojí žádná mimořádná, zá-
zračná zkušenost, či chvíle velkého osobního zlomu. Spíše bych 
řekl, že mé kněžské povolání rostlo postupně ve všednosti mého 
křesťanského života. Zásadní roli jistě hrála naše živá farnost, 
zvláště pak naše společenství ministrantů a mládeže a také svá-
tost biřmování. Přirozeně přišlo i období určitého vzpouzení se 
tomuto povolání, které jsem nějakým způsobem vnímal již od zá-
kladní školy. To víte, děvčata byla krásná… 

Můžete zkusit čtenářům popsat, jak vlastně celý proces 
vzdělávání člověka, který se rozhodl stát se knězem v  České 
republice, probíhá?

V maturitním ročníku jsem se pak definitivně rozhodl podat 
si přihlášku do kněžského semináře. Společně s otcem Mirosla-
vem jsme tehdy podstoupili potřebné setkání s  představenými, 
no a já byl přijat. A tak jsem v záři 2014 nastoupil do přípravné-
ho, nultého ročníku (tzv. Teologický konvikt). Tomuto roku jsme 
mezi spolubratry říkali „prázdniny s  Bohem“. Jednalo se totiž 
o rok, v němž jsme ještě neměli mnoho školních povinností, a tak 
hlavní náplní bylo rozlišování povolání, modlitba, četba, práce 
a bratrské společenství. Po tomto propedeutickém roce jsme již 
vstoupili naplno do semináře a začalo pětileté studium na vyso-
ké škole, obor katolická teologie. Postupně nás během prázdnin 
čekaly nejrůznější praxe (dětský tábor, domov seniorů, manuální 
práce atd.) Celkem tedy po šesti letech přichází jáhenské svěcení 
a po roční jáhenské službě pak svěcení kněžské.

Je známo, že jste nějakou dobu pobýval a  studoval také 
v Římě. Jak se člověk dostane až do samotného centra církve?

Seminaristé tak jako ostatní studenti mají možnost ročního 
studia v  zahraničí (Itálie, Irsko, Polsko, Slovensko…). I  já jsem 
tedy zvažoval roční studium v Římě, nakonec jsem se na přání 
otce arcibiskupa dostal do Říma na tři roky, za což jsem nesmírně 
vděčný. Po třech letech formace v Olomouci jsem druhou polo-
vinu kněžské formace strávil ve Věčném městě, v Papežské koleji 
Nepomucenum.

Podařilo se vám setkat také s papežem Františkem?
Ano. Bylo to o Velikonocích 2018, když jsme měli možnost 

ministrovat při velikonoční vigilii v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 
Svatý otec se před začátkem velikonoční vigilie pozdravil v  sa-

kristii se všemi, kteří při liturgii vykonávali nějakou službu. Byl to 
velmi krátký, ale intenzivní zážitek.

O čem jste si povídali?
Šlo o krátký pozdrav a přáním požehnaného prožití veliko-

nočních svátků.

Teď se zase vraťme k vašemu svěcení.  Během těch mnoha 
let, která jste studiem strávil, nastal někdy okamžik, kdy jste 
pochyboval o svém rozhodnutí stát se knězem?

Jistě byly a ještě budou nelehké chvíle a člověk musí stále zá-
pasit. Podstatné je neztratit ze zřetele cíl, slovy biblického listu Ži-
dům nepřestat mít „oči upřeny na Ježíše“ (Žid 12, 2). Také v této 
souvislosti často vzpomínám na  slova otce biskupa Hrdličky: 
„Láska v čase, to je věrnost!“

Můžete prosím čtenářům popsat, co bude nyní následovat 
ve vašem životě?

Nyní mě už čeká roční jáhenská služba ve  farnosti Valašské 
Klobouky. 

Text: Aleš Korvas
Foto: František Ingr, Člověk a víra

ROZHOVOR - MICHAL STAUFČÍK





AKCE JE ZDARMA

KROUŽKOBRANÍ
�. �. ���� | �.��   ̶ ��.��h
zahrada �. stupně ZŠ Staré Město

ukázky kroužků   │   vyzkoušejte si   │   zeptejte se na cokoliv

SPORTOVNÍ
i

TANEČNÍ
KROUŽKY

TVOŘIVÉ
A VÝTVARNÉ

KROUŽKY

JAZYKOVÉ
KROUŽKY

KUTILSKÉ
TECHNICKÉ

A PRAKTICKÉ
KROUŽKY

PŘÍRODOVĚDNÉ
KROUŽKY

HUDEBNÍ
KROUŽKY

Objevte talent vašich dě. 

Chytni fleka

Vyzkoušej kroužek 
na živo! 

www.klubkosm.cz
ww.facebook.com/svcklubko│www.instagram.com/klubko_sm



odpočinek

P Ř I J Ď  S I  V Y Z KO U Š E T 
NOVÝ HERNÍ SVĚT XBOX 360 
HVĚZDNÉ VÁLKY│TANEC│SPORT│RYCHLÁ KOLA

Nedotovaní:
100 Kč/polole�

o tev ře n o  5  d n ů  v  t ýd n u :
po –  pá  13.00  –  15.30  h
Kde: Rodinné centrum Čtyřlístek

DÁME 
HRU?

XBOX JE TU

Těšíme se na Vás!
Docházka do klubu může být 

pravidelná i nepravidelná.
Bližší informace k dotaci 

na našem webu v záložce kroužky 
www.klubkosm.cz/krouzky-klubik

Přihlašování pouze on-line na 
www.klubkosm.cz/krouzky.

Dotovaní 
ZDARMA!!!

PŘIJĎTE 

do KLUBÍKU!
Určeno především pro žáky ze 4. a 5. třídy, ale i všem ostatním zájemcům.

nové
deskové

hry

poslech
hudby

hry
na 

XBOX 360

psaní
domácích

úkolů

přijít
si

povídat

krea�vní
tvůrčí

ak�vity

sportovní
hry

tanec

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

www.klubkosm.cz
ww.facebook.com/svcklubko│www.instagram.com/klubko_sm
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 
novin bude 17. srpna 2020. 

Další noviny vyjdou 28. srpna 2020.

PROVOZ KOUPALIŠTĚ 
V ROCE 2020

ČERVEN, ZÁŘÍ 
po – pá 14:00 – 19:00 hod.
so – ne 10:00 – 19:00 hod.

ČERVENEC, SRPEN 
10:00 – 20:00 hod.

Aktuální časy se mohou změnit 
v závislosti na počasí. 

Pro aktuální informace sledujte webovou stránku
http://www.skcsm.cz/koupaliste/

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
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titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 900 ks.

✔ 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

Dne 16. 8. 2020 vzpomeneme 6 let od úmrtí 
pana Bernarda Tomečka.
Za tichou vzpomínku všem přátelům a zná-
mým děkuje družka Ludmila Hegerová.

Dne 6. 8. 2020 uplynou tři roky od úmr-
tí Františka Tichoně. S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 22. srpna 2020 by se dožila 100 let paní 
Hermína Šimková. Letos v dubnu uplynulo 
12 let od jejího mrtí.
Vzpomínají přátelé a známí.

V minulém čísle Staroměstských novin 
bylo chybně uvedeno datum úmrtí pana 
Josefa Vandy. Správné datum úmrtí ne-
bylo 24. července, ale 27. července 2020, 
kdy uplynulo 20 let od úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka pana Jo-
sefa Vandy.
V modlitbách a s láskou vzpomínají 
manželka Marie, dcera Marie, synové 
Josef a Jaroslav s rodinami.

EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, 
Staré Město 686 03,
www.eventcentrum.cz

Pátek 28. srpna
Regionální kolo soutěže
O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
19.30 Koncert CM Harafica
21.00 Soutěž ve verbuňku
22.00 Vystoupení FS Dolina s CM Bálešáci
23.00 Posezení u cimbálu
náměstí Velké Moravy

KOUPALIŠTĚ STARÉ MĚSTO
aktuální informace o provozu naleznete na FACEBOOK.COM/SKCSM

http://www.skcsm.cz/koupaliste/
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