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Každý rok přichází starosta Josef Bazala a místostarosta Mar-
tin Zábranský, aby osobně popřáli vše nejlepší k narozeninám 
a předali dárkový koš nejstaršímu občanovi ve Starém Městě. 
Tím je již čtvrtým rokem paní Jarmila Rokosová. Letošní gratu-
lace ale byla přece jen výjimečná. Tato, na svůj věk, neuvěřitelně 
vitální dáma letos oslavila sté narozeniny. Ke gratulantům se tak 
přidal ještě ředitel České správy sociálního zabezpečení v Uher-
ském Hradišti, pan Ladislav Heger, který oslavenkyni přinesl do-
pis od ministryně práce a sociálních věcí, paní Jany Maláčové. 

Paní Rokosové přejeme především hodně zdraví a osobní spo-
kojenosti v dalších letech!

Text a foto: Aleš Korvas

Mladí lidé ve věku 18-35 let, zapojte se do Národního registru 
dárců kostní dřeně v rámci Vánočního jarmarku.

Žádáme  a prosíme ochotné mladé lidi ve věku 18 – 35 let, kte-
ří ještě nejsou zaregistrováni v Národním registru dárců kostní 
dřeně, aby využili možnosti na Vánočním jarmarku a takto uči-
nili, protože právě oni totiž mohou v budoucnu někomu zachrá-
nit život. Pro nemocné leukémií často jediná možnost záchrany 
života je transplantace kostní dřeně od vhodného dárce, což 
často může být jeden jediný člověk v celém registru. Posouzení 
vhodnosti dárce je soubor několika desítek transplantačních zna-
ků. Každý člověk vedený v registru dárců je tedy velmi důležitý. 
Zvyšuje tak pravděpodobnost, že pacient najde vhodného dárce. 
Statistická čísla říkají, že přibližně každý stodvacátý registrovaný 

člověk v Národním registru dárců kostní dřeně se skutečně stane 
potřebným dárcem. Není bez zajímavosti, že například v Němec-
ku je každý dvacátý občan zaregistrován v registru dárců kostní 
dřeně, u nás je to každý dvoustý člověk. Jednotlivé národní regi-
stry jsou spolu mezinárodně propojeny. Bohužel zatím se nepo-
daří najít dárce pro každého čtvrtého pacienta nemocného leu-
kémií.  Zapojení se do registru potenciálních dárců je dnes velmi 
jednoduché. Po vyplnění dotazníku s nezbytnými údaji se jedná 
jen o stěr slin. Dříve bylo nutné pro analýzu transplantačních zna-
ků provádět odběry krve. Proto mladí lidé neváhejte a podpořte 
dobrou věc. Možnost registrace tedy bude probíhat v rámci Ad-
ventního jarmarku 8. 12. 2019 mezi 11:00 -14:00 hodinou v jedné 
z místností polyfunkčního sálu pod kostelem Svatého Ducha.

NEJSTARŠÍ OBČANKA STARÉHO MĚSTA OSLAVILA STO LET

BĚHEM VÁNOČNÍHO JARMARKU 
SE MŮŽETE REGISTROVAT JAKO DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ 
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Dlouholeté partnerství mezi městy Sées a Staré Město bylo 
v letošním roce opět podpořeno formou tradiční vzájemné ná-
vštěvy. Ta se uskutečnila v termínu 9. 10. -14. 10. 2019. Na ná-
vštěvu vycestovala početná oficiální delegace tvořena zastupiteli 
a představiteli našeho města. Doprovod zajistil Folklorní soubor 
a Cimbálová muzika Špica.  

Cesta byla realizována firmou Autodoprava Dubovský. Cestou 
byl zajištěn nocleh ve městě Kaiserslautern. Vzhledem ke kultur-
ně - poznávací náplni výjezdu, byla do programu již tradičně za-
řazena rovněž návštěva významných měst či míst. Tentokrát jsme 
společně navštívili Luxemburg, kde nás čekala komentovaná pro-
hlídka města s průvodcem. 

Do Sées jsme dorazili ve večerních hodinách. Naši hostitelé 
nás očekávali u kulturního centra. Setkání s dlouholetými přáteli, 
které doprovodila cimbálová muzika, bylo velmi emotivní. Po ofi-
ciálním uvítání na radnici jsme se rozešli do hostitelských rodin, 
u nichž oficiální delegace strávila celý pobyt. V pátek dopoledne 
pro nás pořadatelé připravili prohlídku místní zemědělské školy 
Lycée agricole a její přilehlé farmy. V odpoledních hodinách jsme 
se vydali na exkurzi do firmy Bohin – nejvýznamnější a nejstarší 
manufaktury v regionu Orne, zabývající se výrobou jehel a špen-
dlíků. Večer se nesl v duchu „Růžový říjen - boj proti rakovině 
prsu“. V rámci tohoto projektu probíhal na náměstí v centru měs-
ta kulturní program, v němž se představili i naši tanečníci a mu-
zikanti. 

Sobota byla organizátory vyhrazena pro pobyt v rodinách. 
Odpoledne jsme měli možnost zúčastnit se komentované pro-
hlídky místní katedrály a historického centra města Sées. V pod-
večerních hodinách jsme se všichni opět setkali na radnici, kde 
proběhla oficiální recepce s předáváním darů. V letošním roce 
uplynulo 25 let od podepsání smlouvy o vzájemném partnerství 
mezi městy Sées a Staré Město a na slavnostní atmosféře to bylo 
opravdu znát. Starosta města Sées, pan Jean- Yves Houssemmaine, 

předal naší delegaci pamětní medaile s vyobrazením důležitých 
symbolů města Sées. Naše strana připravila k této příležitosti pa-
mětní talíř z tradiční tupeské keramiky s nápisy upomínajícími 
již zmiňované výročí. Celý slavnostní akt doprovázela cimbálová 
muzika. Po této oficiální recepci následoval společenský večer, 
který byl zahájen vystoupením našeho folklorního souboru.

V neděli jsme měli možnost navštívit poutní chrám sv. Terezie 
v Lisieux. Zde jsme se po prohlídce baziliky zúčastnili mše svaté. 
Další část programu směřovala do města Vendeuvre, kde jsme 
navštívili zámek a přilehlé zahrady společně s muzeem miniatur. 
Deštivé počasí, které tento den provázelo, ale nic neubralo na pří-
jemné a přátelské atmosféře celého pobytu.

V pondělí ráno už nás čekalo loučení a dlouhá cesta zpět 
domů. Velmi rádi bychom poděkovali všem účastníkům výjezdu 
za reprezentaci města, cimbálové muzice a tanečnímu souboru 
za skvělou prezentaci naší kultury. S našimi přáteli se setkáme 
opět za dva roky, kdy je budeme moct přivítat u nás ve Starém 
Městě.

Za partnerský výbor 
Helena Hlavačková

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA SÉES
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Položením věnců a ukloněním se u pa-
mátníku obětem druhé světové války zahá-
jili starosta Josef Bazala a místostarostové 
Martin Zábranský a Kamil Psotka v pátek 
25. října 2019 oslavu 101. výročí založení 
naší republiky. U památníků zahrála Staro-
městská kapela státní hymnu za přítomnos-
tí zastupitelů, občanů, ale i dětí ze Starého 
Města. 

Poté se již všichni i s rozsvícenými lam-
piony vydali k památníku obětem první 
světové války u hřbitova na Hradišťské 
ulici. „Akce, která ještě před několika lety 
byla pouze formalitou, jíž se účastnili pouze 
představitelé města, zástupci spolků a ně-
kolik spoluobčanů, se během několika let 
rozrostla v setkání, kterého se každoročně 
účastní více a více občanů. Letošní roč-
ník nebyl výjimkou a dle mého odhadu se 
mohlo k průvodu připojit až čtyři sta obča-
nů. Je také důležité, že jsou zde všichni dob-
rovolně a nikomu se účast nevnucuje jako v dobách minulých.“ 
uvedl starosta Starého Města, pan Josef Bazala.

Různě svítících nebo blikajících lampionů bylo letos v prů-
vodu k vidění několik desítek. Celý průvod jdoucí k památníku 
u hřbitova měřil asi 500 metrů. Ani u památníků u hřbitova ale 
nebyl konec večera. Celý průvod se vydal směrem na náměstí 
Velké Moravy, kde byla v polyfunkčním sále pod kostelem Sv. 

Ducha za přítomnosti prezidentů bonsajových asociací České 
a Slovenské republiky slavnostně zahájena mezinárodní výstava 
bonsají, kterou si vzal organizačně na starosti majitel Bonsaimu-
sea Isabelia, uznávaný odborník na bonsaje, pan Josef  Valuch.

Na konec dne bylo pro děti v prostorách Jezuitského sklepa 
připraveno drobné občerstvení. 

Text a foto: Aleš Korvas

OSLAVA 101 LET 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY VE STARÉM MĚSTĚ
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Základní umělecká škola v Uherském Hradišti 
(ZUŠ) slaví letos 80 let od svého založení. Toto vý-
znamné jubileum oslavili současní i bývalí studenti 
tanečního oboru některé z poboček ZUŠ tanečním 
koncertem v prostorách vyprodaného Klubu kultury 
v Uherském Hradišti v pátek 1. listopadu 2019.

Přibližně hodinu a půl dlouhým programem prová-
zela z jeviště slovem Olga Strašáková, která připomně-
la, jak těžké byly začátky baletní školy ve folklorním 
centru Slovácka, v Uherském Hradišti. 

„Taneční obor, který vychovával budoucí baletky, 
zahájil svoji činnost na ZUŠ až v roce 1965, zatím-
co ZUŠ jako taková vznikla již v roce 1939. Prorazit 
v Uherském Hradišti s baletem, když je všude kolem 
vás folklor, bylo tehdy náročné,“ uvedla Olga Strašá-
ková.

O tom, že se dílo podařilo a ze ZUŠ vyšli vynikají-
cí tanečníci a tanečnice, svědčilo i množství fotografií 
na stěnách Klubu kultury zachycující bývalé i současné 
studenty.

Ve večerním programu se představily a své taneční dovednosti 
předvedly kategorie od dětí až po absolventky oboru. Ve vystou-
peních byly představeny jednotlivé choreografie bývalých vedou-
cích nacvičených současnými studenty.

Se svým projevem vystoupil kromě ředitele ZUŠ v Uherském 

Hradišti Jiřího Pospíchala také starosta Starého Města, pan Josef 
Bazala. Právě staroměstská pobočka je ze všech poboček ZUŠ, co 
do počtu žáků, největší. 

Po skončení první části večera následovala neformální část, při 
níž se bývalé absolventky a absolventi setkali a zatancovali při ka-
pele Golden Delicious až do časných ranních hodin.

Text a foto: Aleš Korvas

TANEČNÍ KONCERT 
K OSMDESÁTCE ZUŠ V UHERSKÉM HRADIŠTI
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Oslava svátku svatého Martina a žehnání vín nesoucích ozna-
čení Svatomartinské se již stává tradicí také ve Starém Městě. Le-
tošní ročník se konalo žehnání mladým vínům o tři dny dříve, 
svátek Martinové oslavili až v pondělí, ale celý program žehnání 
se odehrál na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě už v pátek 
8. listopadu 2019. Po čtrnácté hodině přijel na bílém koni svatý 
Martin, kterého již tradičně představuje Martin Řimák, následo-
vaný družinou římských vojáků a doprovodu dvou kočárů. 

Všem přítomným připomněli účinkující legendu o svatém 
Martinovi a žebrákovi, se kterým se římský voják rozdělil jedno-
ho mrazivého dne o polovinu svého pláště. Poté již následovalo 
samotné žehnání mladých vín farářem, otcem Miroslavem. Dvo-
jice členů souboru Dolina představily pět odrůd vín, kterými se 
poté připilo. Program na náměstí završili svým vystoupením čle-
nové skupiny historického šermu a divadelní společnosti z Uher-
ského Ostrohu Memento Mori, kteří divákům předvedli nejprve 
šermířské souboje a také ohnivou show. 

Ke svatomartinským svátkům patří také svatomartinská husa. 
Ani ta nemohla v pátek ve Starém Městě chybět. Tu letošní při-
pravili pracovníci Přístaviště ve Starém Městě a podle prázdných 
talířů a výrazů těch, kteří si ji s předstihem objednali a v prosto-
rách Jezuitského sklepa snědli, se povedla výtečně. Slavnostní ve-
čer podtrhla svou hrou Cimbálová muzika Bálešáci, která hrála 
v Jezuitském sklepě do pozdních nočních hodin.

Poděkování za organizaci žehnání svatomartinských vín patří 
především členům kulturní komise, kteří celý svátek organizovali.

Text a foto: Aleš Korvas

SVATÝ MARTIN VE STARÉM MĚSTĚ

ZAJISTĚTE SI ZAMEZENÍ UNIKU TEPLA 
Z VAŠEHO DOMU PŘED TOPNOU SEZONOU 

RYCHLÝ A ÚČINNÝ SERVIS TĚSNĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

 S VYUŽITÍM TERMOGRAFICKÉ KAMERY. 

ZBAVTE SE VLHKOSTI, PLÍSNĚ I PRŮVANU.

VOLEJTE
+420 702 439 710

PIŠTE
INFO@THERMOGRAPHYUH.CZ 
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 22. schůze Rady města Staré Město, konané dne 23.10.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 22. schůze rady města.

1.1 pronájem domu č. p. 702 na pozemku 
p. č. st. 561 zast. plocha a nádvoří o výměře 
700 m2, ul. Jezuitská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům ***, 
od 01.01.2020 na dobu neurčitou a nájem-
né ve výši 6.000 Kč/měsíc s inflační doložkou 
od 01.07.2020 + 1.000 Kč záloha na vodné 
a stočné.

1.2 pronájem bytové jednotky č. 112 v DPS, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, paní *** na dobu ur-
čitou – od 01.11.2019 do 31.12.2020 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.3 záměr na uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Staré Město, Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 
(povinný) a SLEZAN HOLDING a.s., Praha 
2, Nové Město, Václavská 316/12, IČ 24229709 
(oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 
65993390 (investor) na právo umístění stav-
by „SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 
15,150, realizovaného v rámci stavby D55 
5507 Babice – Staré Město, na pozemcích 
p. č. 1671/5, p. č. 6018/375, p. č. 6018/524, 
p. č. 7267/112, p. č. 7267/114 a p. č. 7269/8, 
které jsou ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.4 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a. s., Pra-
ha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, 
na právo umístění podzemního komunikační-
ho vedení a zařízení – podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě – ochranné 
trubky HDPE, optický komunikační kabel 
na pozemku p. č. 6068/46, ve vlastnictví města 
Staré Město, v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.5 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a. s., Pra-
ha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, 
na právo umístění podzemního komunikač-
ního vedení veřejné komunikační sítě – meta-
lické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, 
NN kabel + rozvaděče mDSLAM450 a ER112 
na pozemku p. č. 247/4 a pozemku p. č. 259/63, 
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice 
Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště, dle přílohy. 
 
1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a. s., Pra-
ha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, 
na právo umístění podzemního komunikač-
ního vedení veřejné komunikační sítě – me-
talické kabely, optické kabely vč. mikrotrubi-
ček, NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 
na pozemku p. č. 240/352, ve vlastnictví města 
Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle přílohy. 

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene Rada města uložila odboru 
správy majetku, investic a ŽP zveřejnit záměr 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, 
Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ 04084063, na prá-
vo umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě – metalické 
kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN 
kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 na po-
zemku p. č. 240/360 a pozemku p. č. 240/352, 
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě uli-
ce Karoliny Světlé ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.8 burzovní dokumentaci k obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita elektric-
ká energie, centralizovaná poptávka.

1.9 burzovní dokumentaci k obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita zemní 
plyn, centralizovaná poptávka.

1.10 nařízení města č. 1/2019 o zajištění schůd-
nosti a o neudržovaných úsecích místních ko-
munikací a chodníků.

1.11 operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na zimní období 2019–2020.

5.2 plán inventur na rok 2019. 

5.3 vyřazení dlouhodobého hmotného majet-
ku města a předmětů v operativní evidenci dle 
předloženého návrhu. 

5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů I. změnu odpisového plánu 
na rok 2019 příspěvkové organizaci Středisko 
volného času Klubko Staré Město, U Školky 

1409, 686 03 Staré Město, IČ 75833328 z dů-
vodu zařazení nového dlouhodobého majetku.

5.5 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů I. změnu odpisového plánu 
na rok 2019 příspěvkové organizaci Sportovní 
a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Měs-
to, IČ 75121824, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku.

II. vzala na vědomí

1.2 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 112 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z důvodu úmrtí 
nájemce pana ***.

4.1 žádost žadatele – manželů *** o společný 
souhlas dle § 96a stavebního zákona. 

5.1 hospodaření města k 30.09.2019.

6.1 zápis ze zasedání komise pro územní plán 
a územní rozvoj ze dne 16.10.2019.

III. pověřila

6.2 starostu jednáním o výkupu nemovitostí 
dle zápisu.

IV. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (povinný) a SLEZAN HOLDING 
a.s., Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, 
IČ 24229709 (oprávněný) a Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 
546/56, IČ 65993390 (investor) na právo umís-
tění stavby „SO 321 Přeložka kanalizace DN 
600 v km 15,150, realizovaného v rámci stavby 
D55 5507 Babice – Staré Město, na pozemcích 
p. č. 1671/5, p. č. 6018/375, p. č. 6018/524, 
p. č. 7267/112, p. č. 7267/114 a p. č. 7269/8, 
které jsou ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
 T: ihned

6.1 zapracovat připomínky komise pro územní 
plán a územní rozvoj ke studii kluziště do pro-
jektové dokumentace.
 T: ihned

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

sobota 21. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00 - 10:00
neděle 22. prosince 2019 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 23. prosince 2019 5:30 - 18:00 zavřeno 6:45 - 17: 00 7:00 - 17:00
úterý 24. prosince 2019 5:30 - 11:00 zavřeno zavřeno 7:00 - 10:00
středa 25. prosince 2019 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno
čtvrtek 26. prosince 2019 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno
pátek 27. prosince 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 17:00 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
sobota 28. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00 - 10:00
neděle 29. prosince 2019 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 30. prosince 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 17:00 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
úterý 31. prosince 2019 5:30 - 11:30 7:30 - 12:00 6:45 - 11:00 7:00 - 12:00
středa 1. ledna 2020 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
čtvrtek 2. ledna 2020 zavřeno zavřeno 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
pátek 3. ledna 2020 5:30 - 18:00 zavřeno 6:45 - 15:00 7:00 - 17:00

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC 2019

DEN DATUM HRÁČKOVÁ POTRAVINY UZENÁŘSTVÍ VAĎURA KOUŘIMOVÁ POTRAVINY COOP KOMENSKÉHO
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Velmi neutěšený technický stav chodníku vedoucího podél 
zahrady základní školy v ulici Salašská už je minulostí. V uply-
nulých dnech došlo k jeho předláždění a dlouhá léta trvající ne-
rovnosti a popraskaná betonová dlažba byla vyměněna. „Bylo 
provedeno vyrovnání a snížení podkladu, podsyp kamennou drtí 

Dokončení se dočkala rekonstrukce ulice Tyršova na konci říj-
na letošního roku. Chodci a zejména cyklisté si již mohou užívat 
zrekonstruovaného povrchu chodníku zejména pod železničním 
mostem, který byl již mnoho let v neutěšeném stavu a která se 
napojuje na cyklostezku směrem na Kostelany nad Moravou. Re-

a zadláždění použitou zámkovou dlažbou. Byly doplněny také 
chybějící obruby chodníku,“ uvedl Jiří Obdržálek z Odboru sprá-
vy majetku na Městském úřadě ve Starém Městě. Celková investi-
ce byla vyčíslena na 150 000 Kč bez DPH.

Text a foto: Aleš Korvas

konstruována ale byla i další část ulice od křižovatky s ulicí Er-
benovou. I tam byla vyměněna zámková dlažba v délce více než 
sedmdesát metrů.

Text a foto: Aleš Korvas 

CHODNÍK V ULICI SALAŠSKÁ MÁ NOVÝ POVRCH

REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE BYLA DOKONČENA

sobota 21. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00 - 10:00
neděle 22. prosince 2019 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 23. prosince 2019 5:30 - 18:00 zavřeno 6:45 - 17: 00 7:00 - 17:00
úterý 24. prosince 2019 5:30 - 11:00 zavřeno zavřeno 7:00 - 10:00
středa 25. prosince 2019 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno 1.Svátek vánoční zavřeno
čtvrtek 26. prosince 2019 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno 2.Svátek vánoční zavřeno
pátek 27. prosince 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 17:00 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
sobota 28. prosince 2019 5:30 - 11:30 zavřeno 6:45 - 10:00 7:00 - 10:00
neděle 29. prosince 2019 6:30 - 11:00 zavřeno zavřeno zavřeno
pondělí 30. prosince 2019 5:30 - 18:00 7:30 - 17:00 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
úterý 31. prosince 2019 5:30 - 11:30 7:30 - 12:00 6:45 - 11:00 7:00 - 12:00
středa 1. ledna 2020 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
čtvrtek 2. ledna 2020 zavřeno zavřeno 6:45 - 17:00 7:00 - 17:00
pátek 3. ledna 2020 5:30 - 18:00 zavřeno 6:45 - 15:00 7:00 - 17:00

OTVÍRACÍ DOBA PRODEJEN POTRAVIN BĚHEM VÁNOC 2019

DEN DATUM HRÁČKOVÁ POTRAVINY UZENÁŘSTVÍ VAĎURA KOUŘIMOVÁ POTRAVINY COOP KOMENSKÉHO
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Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V sobotu 2. listopadu 2019 proběhl v Jarošově první turnaj 
školního roku 2019/2020 v barevném minivolejbalu, kterého se 
zúčastnili také žáci I. stupně ZŠ Staré Město. Děti se sešly v hoj-
ném počtu a tělocvična v Jarošově hýřila barevnými tričky a vo-
lejbalovými míči od rána až do večera. Ve třech výkonnostních 
kategoriích (žlutý, oranžový a červený minivolejbal) zde soutěžilo 
celkem 80 dvojic mladých volejbalistů a volejbalistek. 

Nejpočetnější kategorií byla kategorie oranžového volejbalu, 
celkem 35 družstev. Nás reprezentovaly následující dvojice: La-
zárik Patrik – Lazárik Viktor (6. místo), Georgiu Thobias – Ka-
mler Lukáš (10. místo), Kotačková Anna Marie – Bukvald Viktor 
(14. místo), Škrabalová Adéla – Obdržálková Lea (19. místo), 
Vlčková Klára – Bukvald Ondřej (20. místo), Pospíšilová Eliška 
– Karolína Klaudová (23. místo) a Fuglík Lukáš – Kristýna Chy-
bíková (26. místo). Pro všechny dvojice to byl první start v této 
kategorii a zvládli ho skvěle.

Hned po oranžových následovali naši nejmladší zástupci žlu-
tého volejbalu: Veronika Baráková – Jakub Juřena (9. místo), Da-
niela Gojšová – Bukvald Šimon (13. místo) a Tereza Korvasová 
– Amálie Kowalíková (18. místo).  V této kategorii mezi sebou 
soupeřilo celkem 21 družstev a naši malí volejbalisté a volejbalis-
tky zvládli svůj první turnaj na výbornou.

Skoro ve čtyři hodiny odpoledne nastoupili naši červení vo-
lejbalisté. V konkurenci 24 družstev jsme měli sedm zástupců: 
Kovaříková Klára – Kovaříková Michaela (7. místo), Procházka 
Eduard – Bartošík Štěpán (11. místo), Třetinová Anna – Kambo-
vá Anežka (13. místo), Bukvald Petr – Jiří Horváth (14. místo), 
Hrudňáková Klára – Polášková Markéta (15. místo), Perničková 
Barbora – Haša Filip (16. místo) a Valentová Agáta a Slámová 
Kristýna (20. místo). Většina volejbalistů hrála v této katego-

rii vůbec poprvé. V některých základních skupinách sehrál po-
čet bodů a počet uhraných míčů zásadní roli, takže nám postup 
do vyšších skupin unikl jen o vlásek. Nicméně všichni hráči za-
slouží obrovskou pochvalu.

 Konkurence byla veliká a na všech účastnících byla vidět bo-
jovnost a odhodlání vydat ze sebe co nejlepší výkony. Všechny 
děti si turnaj užily, obdržely diplom, sladkou odměnu a už se těší 
na další turnaj, který se bude konat v Kroměříži 23. a 24. listopa-
du. 

Na domácí scéně pak naše volejbalové naděje budete mít mož-
nost vidět 8. prosince 2019 ve sportovní hale Širůch.

Silvie Korvasová, Jindřich Pospíšil, Lýdie Podhrázká

TURNAJ V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU
2. 11. 2019 V JAROŠOVĚ









PROSINEC 2019
4. 12.

18.00 – 19.30 h
Jezuitský sklep, SM

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA pro dě
Přijďte si zařádit a zatančit s čercemi Janou a Janou! 
Diskotéka se koná v rámci Mikulášské nadílky a rozsvícení vánočního 
stromu ve Starém Městě.

5. 12.
9.00 – 11.00 h

CEV Žabka

Klub seniorů VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Inspirace na vlastnoruční vánoční výzdobu nebo třeba netradiční dárek. 
S sebou: přezůvky, krabičku či tašku na výrobky
Komunitně osvětové setkání. Akce je spolufinancována v rámci projektu 
„Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” CZ.O2.3.X/0.0/2.2/18_063/0009032.
PRO SENIORY ZDARMA

8. 12.
10.00 – 15.00 h

Jezuitský sklep, SM

ZIMNÍ RADOVÁNKY v rámci Vánočního jarmarku

Ve sklepních prostorech nového kostela sv. Ducha ve Starém Městě jsou 
pro dě� připravena zábavná stanoviště. 

11. 12.
od 17.00 h

nám. Velké Moravy, SM

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Přijďte  si zpříjemnit adventní čas při zpěvu koled. 
Více na www.ceskozpivakoledy.cz

17. 12.
od 16.30 h

Společensko-kulturní 
centrum (Sokolovna)

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dě� z kroužků SVČ Klubko, 
které vám chtějí zpříjemnit předvánoční čas a předvést, co se již 
v kroužcích naučily.

Vstupné dobrovolné

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „S knížkou kolem světa� mo�vovaná 100. výročím narození známého 
cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda, ve spolupráci s Městskou knihovnou Staré Město. 

Více informací na samostatných plakátech. Uzávěrka 8. 2. 2019.

Kroužky  SVČ Klubko končí 13. 12. 2019 a opět začínají 6. 1. 2020!

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme pohodový nový rok 2020!

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

www.klubkosm.cz
Akce je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009032.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ

CEV Žabka  (vchod z ulice Krátká)
nové prostory v budově II. stupně ZŠ, dříve kotelna ZŠ

Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy.

VSTUP 
ZDARMA

Inspirace na vlastnoruční
vánoční výzdobu

nebo třeba 
i netradiční dárek.

STARÉ MĚSTO

KLUB SENIORŮ

VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ

5. 12. 2019│9   ̶  11 h

S sebou: 
přezůvky, 

krabičku či tašku 
na výrobky

PROSINEC 2019
Pondělí

2. 12.
8.30 – 10.30 h

MAMKAvárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení 
pro maminky. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: 20 Kč

Pátek

6. 12.
8.30 – 10.30 h

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Pro všechny rodiče s dětmi 12—36 měsíců. Na programu rozvojové hry, 
cvičení, říkanky, písničky, na závěr pohádka a sladká odměna.
S sebou: přezůvky       Vstupné: 50 Kč

Pondělí

9. 12.
8.30 – 10.30 h

HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3—10 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, 
říkanky, písničky a také výměna zkušenos. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: 50 Kč

Pondělí

16. 12.
8.30 – 10.30 h

MAMKAvárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení 
pro maminky. 
S sebou: přezůvky       Vstupné: 20 Kč

Dopolední kroužky končí ve čtvtek 19. 12. 2019.  Rodinného centra Čtyřlístek 
Kroužky Rodinného centra opět  MAMKAvárnou.začínají v pondělí 6. 1. 2020

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás v novém roce.

Více informací (osobně, telefonicky, e-mailem): 
Martina Všetulová │telefon: 603 267 285 │ e-mail: rcctyrlistek@klubkosm.cz

RC Čtyřlístek najdete na nové adrese: Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město 

(vedle ZUŠ Staré Město v budově MŠ Rastislavova)

www.facebook.com/rc.ctyrlistek
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Další díl pořadu Za muziků do sklepa představil Soubor písní 
a tanců Dolina společně s Cimbálovou muzikou Bálešáci v sobo-
tu 9. listopadu 2019 v Jezuitském sklepě. Sobotní vystoupení nes-
lo název Eště svadba nebyla a jak už název napovídá, jednalo se 
o představení krojů a krojových součástí na svatbu. Organizáto-
rům v čele s Jitkou Feldvábelovou se podařilo zajistit na sobotní 
večer šest párů z různých částí Moravy, které přišly společně se 
zástupci jednotlivých oblastí obřadní kroje nejen ukázat, ale také 
popsat a vysvětlit z čeho se skládaly jednotlivé části kroje.

Návštěvníkům v téměř vyprodaném Jezuitském sklepě se tak 
představili zástupci Kopanic, Zálesí, Uherskohradišťska, Podluží, 

Horňácka a na poslední chvíli přislíbili účast také zástupci Va-
lašska. Jak je známo, kroje se v jednotlivých oblastech liší svojí 
barevností a zdobením, vždy podle bohatosti jednotlivého kraje. 
Kromě figurantů, kteří se ukázali mnohdy v originálech krojů 
starých někdy i více než sto let se, zatančili v několika vstupech 
návštěvníkům také členové Doliny. 

Celý nádherný a poučný večer byl zakončen nezbytnou be-
sedou u cimbálu. Organizátorům patří veliké díky za organizaci 
tohoto večera.

Text a foto: Aleš Korvas

EŠTĚ SVADBA NEBYLA 
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Dne 26. září se v základní škole uskutečnil neobvyklý Školní 
farmářský den. V dopoledních i odpoledních hodinách se žáci 
školy i široká veřejnost mohli seznámit s tradičními řemesly jako 
je paličkování, řezbářství, košíkářství, mohli si vyzkoušet práci 
s kolovratem, drátkování, výrobu svíček. Díky aktivnímu zapoje-
ní žáků II. stupně mohli také ochutnat chutné domácí pomazán-
ky a zdravé smoothie. Žáci nás také zasvětili do výroby voňavých 
levandulových panenek a do práce s modelovací hmotou. Žáci I. 
stupně si pak připravili výrobu barevného textilního prostírání 
a pohráli jsme se také s vlnou…

Na dalších zastaveních byl stánek s poznáváním obilnin a by-
lin, zkusili jsme si náročné dojení modelu krávy a zastavili jsme 
se také u stánku se slováckými vzory a ochutnali tradiční bram-
borové spirály. Odpoledne zpestřil svým vystoupením folklórní 
soubor Dolinečka. Vše jsme zakončili teplým čajem, dospělí pak 
výbornou fair trade kávou.

Počasí vyšlo na jedničku a všem se tato akce připravovaná 
ve spolupráci se SVČ Klubko a krajskou organizací Líska velmi 
líbila. Bylo to příjemné zpestření všedního dne babího léta.

Celý vzdělávací a zábavný den se mohl uskutečnit díky realiza-
ci několika projektů, za podporu děkujeme:

Projekt „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE, jeho 
příběh minulý a budoucí II“. Financováno z projektu Minister-
stva zemědělství č. 48/2019.

Odpolední program určený pro rodiče s dětmi a veřejnost 
proběhl za podpory projektu Místní akční plán ORP Uherské 
Hradiště II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649

a projektu Rozvoj SVČ Klubko - Šablony II., reg. Číslo 
CZ.02.3.X/0.0/18_063/0009032

Text a foto: SVČ Klubko

ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN V ZŠ STARÉ MĚSTO
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DolinečkaSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Tradiční a již dobře ukotvené folklorní dění ve Starém Městě 
bylo v posledním půlroce obohaceno o další aktivitu, která zachvá-
tila zejména mladé folkloristy. Skupina tanečníků, kteří po celý rok 
vypomáhali vedoucím Dolinečky I. při taneční činnosti s nejmenší-
mi dětmi, byla nominována na výjezd do partnerského města Sées 
ve Francii, aby zde doprovodila oficiální delegaci. Výjezd se usku-
tečnil v termínu 8. - 14. října 2019 a předcházely mu dlouhé měsíce 
příprav.

Tanečníci, kteří se dosud povětšinou věnovali spíše dětskému fol-
kloru, se začali intenzivně připravovat na reprezentaci v zahraničí 
krátce po premiéře Dolinečky. Zkoušky probíhaly po dobu 4 měsíců 
třikrát týdně, včetně letních prázdnin. Tanečníky ve Francii čekala 
četná, časově i fyzicky poměrně náročná vystoupení, na která bylo 
nutno se zodpovědně připravit. 

Stejně intenzivně probíhaly i zkoušky Cimbálové muziky Špica, 
která tanečníky na výjezdu doprovázela. Toto mladé hudební usku-
pení vzešlo z absolventů naší staroměstské ZUŠ a pod pedagogickým 
a hudebním dohledem svého pana učitele Radima Snopka přerostlo 
v nadějnou cimbálovku. Na primášském postu se v muzice střídají 
dva velmi zdatní houslisté Jan Mikuš a Tomáš Snopek, který byl také 
primášem po celou dobu výjezdu a na jehož bedrech ležela celá tíha 
zodpovědnosti za veškerá vystoupení a hudební produkce. Vzhle-
dem k tomu, že se kluci profilují a fungují jako samostatná cimbálo-
vá muzika bez souborových závazků, neomezuje se jejich repertoár 
pouze na doprovod tanečníků při tancích. Jejich hudební záběr je, 
s ohledem k poměrně krátké době fungování tohoto tělesa, značný. 
To dokázali už během příprav a potvrdili při výjezdu samotném.

Mladí folkloristé vycestovali do Francie ve středu 8. října 2019. 
Dlouhou cestu jsme po hudební a pěvecké stránce zvládli téměř 
na jeden zátah. Cestou se hrálo bez ustání, muzikanti odkládali ná-
stroje jen při povinných hygienických pauzách. Po zastávce v Lu-
xemburgu, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku centra 
města s průvodkyní, ubíhala cesta přes Francii až do Sées za neu-
stálého hudebního doprovodu. Setkání s našimi přáteli bylo velmi 
emotivní, podbarveno zvukem houslí, basy, violy a stále libozvučně 
znějící flétny či klarinetu.

První den pobytu nám organizátoři představili místní střední 
školu Lycée agricole a její přilehlý statek. Po této exkurzi pro nás 
byl připraven oběd ve školní jídelně. V prostorách školy se také ne-
formálně představilo naše folklorní uskupení. Francouzští studenti, 
jejich pedagogové i značná část zaměstnanců školy s neskrývaným 
údivem sledovala zpěv, hudbu a tance, které členové souboru spon-
tánně předvedli při improvizovaném vystoupení. Po odpolední ex-
kurzi do manufaktury a výrobny jehel Bohin, nás večer čekalo první 
veřejné vystoupení. To se uskutečnilo u katedrály na náměstí v cen-
tru města Sées a bylo součástí programu „Růžový říjen - boj proti 
rakovině prsu.“ 

Sobotní ráno jsme zahájili společnou rozcvičkou a zkouškou. 
Před polednem jsme už byli připraveni k další folklorní produkci. 
Dopoledního vystoupení v rozsahu 90 minut se tanečníci i muzi-
kanti ujali s nasazením a svým spontánním projevem uchvátili četné 
davy přihlížejících. Po tomto výkonu jsme dostali pozvání k manže-
lům Cupardovým, kteří připravili oběd pro celý soubor. Poledne v je-
jich malebné, sluncem zalité zahradě, bylo krásným okamžikem, kte-
rý mnozí tanečníci i muzikanti využili k načerpání sil, kterých bylo 
zapotřebí hned v následujících odpoledních hodinách. Naše „Tour 
de France“ pokračovala dalšími dvěma 40 minutovými vystoupení-
mi, na která jsme se přesunovali pěšími procházkami po kouzelných 
zátiších města Sées. Kroje a nástroje nám převážel pan Dubovský, 
za což mu patří velké poděkování.

V podvečer jsme se setkali s oficiální delegací při přijetí na radni-

ci, které se neslo ve velmi slavnostní atmosféře. Tu podtrhl hudební 
a pěvecký doprovod našeho souboru. I přes náročnost celého dne 
byli tanečníci i muzikanti bez ustání pozitivní, usměvaví a stále vý-
borně naladěni. Hlavní vystoupení nás totiž teprve čekalo. Konalo 
se při společenském večeru v místním kulturním domě a všichni 
účinkující si ho náležitě vychutnali. Aplaus a pozitivní odezva zcela 
naplněného sálu nenechaly nikoho na pochybách, že se představení 
našich mladých folkloristů publiku velmi líbilo. V průběhu večera 
jsme pak následně ještě dotvářeli celkovou atmosféru při volné zá-
bavě v sále. Tu se snažil mírně bizarním způsobem rozproudit pla-
cený francouzský animátor. Plný parket při hře cimbálové muziky 
nicméně všechny přesvědčil, že naši muzikanti dokáží udělat zábavu 
mnohem lepší a kvalitnější. 

Nedělní program byl opět poznávací. Dopoledne jsme vyrazili 
na mši do poutního chrámu sv. Terezie v Lisieux. Po prohlídce bazi-
liky a okolí jsme se přesunuli do města Vendeuvre k návštěvě zámku, 
zámeckých zahrad a muzea miniatur. Počasí toto dne bylo sice vel-
mi sychravé, ale nálada v kolektivu byla i navzdory vydatnému dešti 
a větru neméně pozitivní, jako po všechny předchozí dny. Muzikanti 
hráli v autobuse, hráli na zastávkách, hráli při všech volných chví-
lích…hráli zkrátka stále a množství písní, které jsme společně přez-
pívali, by vydalo na celý zpěvník! 

Po pondělním rozloučení nás čekala dlouhá cesta zpět domů, při 
níž se mnozí ponořili do studia a příprav na návrat do vyučování, 
což po pěti poměrně náročných dnech vyžadovalo značný kus sebe-
kázně a organizovanosti.  

Celému souboru bych chtěla vyjádřit velké poděkování za skvě-
lou reprezentaci! Všechny bych velmi ráda pochválila za bezproblé-
mové, slušné a vzorné chování a rovněž za skvělou atmosféru, která 
po dobu celého výjezdu v kolektivu panovala. Věřím, že se souboru 
i muzice výjezd líbil a že nelitují času a úsilí, které mnozí investovali 
do intenzivní přípravy. Velmi děkuji také souborům Dolina a Doli-
nečka za zapůjčení krojového vybavení a vedení SKC za poskytnutí 
prostor k nácviku.

Mé zcela speciální a  upřímné poděkování patří celé cimbálové 
muzice a panu učiteli Snopkovi, který muzikantům po celou dobu 
příprav pomáhal a byl (a stále je) jejich velkou hudební oporou. Ráda 
bych také velmi poděkovala Ondrovi Bazalovi, který muzikantům 
připravil hudební podklady a partitury. Zvláště děkuji Tomáši Snop-
kovi za zodpovědný přístup a maximální nasazení v pozici primáše. 

Celému souboru přeji plno sil a elánu do další taneční a hudební 
činnosti a věřím, že získané dovednosti budou dál rozvíjet a zúročí je 
při svém dalším uměleckém působení. 

V neposlední řadě děkuji všem rodičům za podporu dětí v této 
aktivitě a přeji všem, aby jim jejich děti,  v rovině umělecké i osobní, 
přinášely jen samou radost!

Helena Hlavačková

TOUR DE FRANCE 
ANEB REPREZENTACE MLADÝCH FOLKLORISTŮ U NAŠICH FRANCOUZSKÝCH PŘÁTEL
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Setkání jubilantů, kteří v letošním roce oslavili nebo teprve 
oslaví šedesát let, přivítal v sobotu 2. listopadu 2019 starosta Sta-
rého Města, pan Josef Bazala. Necelé dvacítce bývalých žáků Zá-
kladní školy ve Starém Městě zahrála čtveřice folkloristů z Cim-

V pondělí 4. listopadu se v MŠ Komenského konalo dýňové 
odpoledne, kde si děti mohly vyřezat za pomocí rodičů krásné 
dýně. Každý kousek byl opravdovým uměleckým dílem. Dýňáci 
se velmi vydařili, krásně rozsvítili a ozdobili hlavní vchod do naší 
školky. Nechybělo malování na obličej, strašidelné čarodějnice, 
kostlivci a mumie. Dokonce jedna ježibaba s dědkem obsadili 
dřevěný zahradní domeček, zabydleli se v něm a trošku postrašili 
naše děti při plnění tajuplného úkolu. 

Touto příjemnou akcí jsme zároveň oslavili již 40. výročí za-
ložení naší mateřské školy. Pro děti byly připraveny lahodně 
nazdobené muffinky a dort ve tvaru čtyřicítky. Zahrada byla plná 
světýlek a strašidýlek, chodbu zdobily archivní fotky, kroniky 
a také vzkaz v láhvi, který byl nalezen při nedávné rekonstrukci. 
Bohužel zatím se nám nepodařilo najít jejich tvůrce.

Děkujeme všem zúčastněným za krásně strávené odpoledne.                      
MŠ Komenského, Staré Město

Zatímco ty malé, divoké  dětské draky můžeme potkat v naší 
Křesťanské mateřské škole každý den, ty létající papírové  si zde 
ani nevyrobíme. To musí zařídit buď zručný tatínek nebo poří-
dit maminka v obchodě.

A když se pak všichni živí i neživí draci sejdou na drakiádě 
na loučce u hřbitova, je na co se koukat.

Zvláště když počasí je na draka, tedy na jeho vypuštění. Stro-
my nestačí uhýbat, provázky se nestíhají odvíjet, občas nějaký 
ten drak spadne na nos, nebo za hřbitovní zeď. A když náhodou 
přijde ten papírový drak k úhoně, sice ukápne slzička, ale žádná 
hrůza. Lítal? Lítal. Nebo aspoň se snažil. Diplom a lízátko si ten 
malý drak na zemi zaslouží a příští rok se koupí nový. 

Hlavně, že jsme byli spolu a užili si pěkného podzimního 
dne.

KMŠ Staré Město

bálové muziky Špica. Po podpisu do kroniky města, slavnostním 
přípitku a společné fotografii se celá skupina bývalých spolužáků 
přesunula ke společné oslavě již v neformální atmosféře.

Text a foto: Aleš Korvas

SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ NA RADNICI

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE V MŠ KOMENSKÉHO

JAK DRACI POUŠTĚLI DRAKY
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ETWINNING ANEB ANGLIČTINA 
TAK TROCHU JINAK!

V rámci evropského projektu eTwinnig navázala naše škola 
během měsíce října opětovnou spolupráci s francouzskou školou 
College Jean Jaures, která sídlí ve městě Gençay. S paní učitelkou 
Véronique Gomila jsme se s nadšením pustili do tří celoročních 
projektů. První projekt s názvem „Busy bees are having fun!“ je 
určen pro 6. třídu. Osmý ročník se zapojil do projektů s názvy 
„Let´s be friends hand in hand!“ a „Tell be about you!“. Hlav-
ním cílem projektů bude výměna dopisů a tematických přáníček 
v anglickém jazyce. Každý žák má svého přiděleného kamaráda 
na dopisování.

Žáci nedávno obdrželi první dopisy a bylo skvělé sledovat 
nadšení žáků, to, s jakým zájmem otevírají dopisy a čtou o svých 
nových kamarádech, prohlíží si fotky a dárečky. A je teď čeká od-
povědět…Pevně věřím, že právě tato spolupráce se zahraniční 
školou ukáže žákům anglický jazyk i z jiné stránky, ve které mů-
žou využít své znalosti z hodin do praxe, rozšířit si slovní zásobu 
a zažít angličtinu jinak než jen ze školních lavic.

EXKURZE DO ELEKTRÁREN
V pondělí 14. října jsme jeli na exkurzi do Dukovan a Dalešic, 

podívat se, jak funguje jaderná a vodní elektrárna. Ještě před ex-
kurzí v jaderné elektrárně Dukovany jsme jeli do dukovanského 
zámeckého parku a pak už nám v 11.00 začala prohlídka jaderné 
elektrárny. Jako první nám pustili dva filmy. Poté nám ukázali 
model elektrárny a vysvětlili nám, jak elektrárna funguje. Ná-
sledovala prohlídka ve vodní elektrárně Dalešice, kde nám bylo 
vysvětleno a popsáno, na jakém principu elektrárna pracuje. Čas 
prohlídek se naplnil a nám nezbývalo, než se odebrat směrem 
k našim domovům s nově nabytými poznatky.

ČTVRŤÁCI V BRNĚ
Žáci čtvrtých tříd vyrazili na exkurzi do Brna. První jsme 

navštívili hrad Špilberk a jeho kasematy. Dozvěděli jsme se, 
že to byly bývalé cely pro ty nejhorší vězně. Ale úplně původ-
ně to byly chodby pro vojáky na ukrytí při válce. Poté jsme se 
přesunuli do planetária na Kraví hoře. V sále digitária nám 
promítali film Země v pohybu. Dozvěděli jsme se, jak naše pla-
neta funguje. Poté jsme se přesunuli na naši poslední zastáv-
ku exkurze v Brně – do muzea Anthropos, kde jsme viděli ne-
jen krásného velkého mamuta a jeho mohutnou kostru, ale  
i přístřešky našich předků a krásné jeskynní malby. 

DVOUDENNÍ VÝJEZD PEERISTŮ
I letos jsme se vypravili vlakem do rekreačního stře-

diska Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tam-
ním penzionu proběhla krátká diskuse očekává-
ní, stanovení pravidel pobytu, společně jsme vymysleli 
a podepsali deklaraci peer aktivisty. Poté následovala přednáška  
s projekcí pod vedením školitele Pavla Pakosty s názvem Šika-
na a Kyberšikana. Odpoledne proběhla komunitní muzikotera-
pie, která používá hudbu jako terapeutický prostředek pod ná-
zvem Na vlně zvuku při společné hře s živou hudbou pod vedením 
Mgr. Aleny Svobodové. Společnou diskuzí a hrami jsme tvořili 
program pro mladší žáky. Závěrem proběhlo již tradiční pasování 
nových peer aktivistů. Před odjezdem jsme celou akci vyhodnotili  
a s dobrou náladou jsme odjeli vlakem domů. Děkujeme všem 
zúčastněným.

KRAJSKÉ KOLO 
PŘESPOLNÍHO BĚHU

Ve čtvrtek 3. října 2019 odjela naše sedmičlenná výprava re-
prezentovat školu na krajské kolo v přespolním běhu do Bystřice 
pod Hostýnem. Po skvělém úspěchu v okresním kole, kde doká-
zaly mladší žákyně porazit silné konkurenční školy, nás čekalo 
změření sil na úrovni Zlínského kraje. Po příjezdu jsme se za-
bydleli ve školní tělocvičně, rozdali čísla a už čekali na startovní 
výstřel. V 10.20 startujeme. Trať byla velmi těžká, mokrá, s kop-
covitým profilem. Navíc těch 9 stupňů Celsia nebylo nic moc. 
Po doběhu a součtu umístění jednotlivých závodnic jsme zjistili, 
že jsme skončili o pouhé 2 body na čtvrtém místě. Bramborová. 
Ale která škola může říci, že byla čtvrtá nejlepší ve svém kraji. 
A navíc Terezka Fusková celý závod vyhrála. Moc holkám děku-
jeme za reprezentaci a uvidíme příští rok.

Text a foto: ZŠ Staré Město
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PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK 
PŘI VEŘEJNÉ SBÍRCE

Vážení a milí spoluobčané, Vaše vstřícnost a štědrost jsou dů-
vodem naší vděčnosti. Váš finanční příspěvek použijeme ke splá-
cení úvěru a  na  dokončování nového chrámu. Děkujeme Vám 
za 301 050,- Kč, které jste darovali při letošní říjnové veřejné sbír-
ce. Bůh žehnej Vám a Vašim rodinám. P. Miroslav Suchomel

PŘIJETÍ NOVÝCH 
MINISTRANTŮ DO SLUŽBY

27. října 2019 byl pro pětici ministrantů významným dnem. 
Po  důkladné přípravě, při které se seznamovali s  liturgickými 
úkony u oltáře a také si je prakticky vyzkoušeli, byli přijati do řád-
né služby u oltáře. Po složení slibu obdrželi slavnostně nové oble-
čení a požehnání k službě ministranta.  

ADVENTNÍ DOBA 

– doba ztišení, příležitost sestoupit do vlastního nitra a udě-
lat v něm místo Tomu, který přichází. 

Adventní čas začínáme mší svatou v  sobotu 30.  11.  v  18:00 
hodin. V tento den se slaví svátek sv. Ondřeje, apoštola, kterého 
tradice označuje jako „klíčníka adventu“ - otevírajícího advent.

V neděli 1. 12. mše svaté v obvyklém čase (7:00,10:00 hodin). 
Na začátku všech bohoslužeb se žehná symbol adventu. Nezapo-
meňte si přinést své adventní věnce.

Rorátní bohoslužby slavíme během celého adventu. Zpěvem 
„Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum“ - Rosu dej nebe 
nad námi a z oblak ať sestoupí spravedlnost - aktualizujeme tou-
hu proroků, vyvoleného národa, generací před námi. V pondělí, 
středu, pátek slavíme roráty v 18 hodin, úterý, čtvrtek v 6.30 ho-
din. 

Děti přicházejí na roráty a zúčastňují se tak soutěže. Po ran-
ních rorátech (úterý, čtvrtek) je pro ně nachystána snídaně. 

Výjimkou v sledu adventních bohoslužeb je úterý 3. 12., kdy 
se v novém kostele sejdou děti, učitelé a vychovatelé z Křesťanské 

mateřské školky ke slavení rorátní bohoslužby v 10 hodin.  

V sobotu 21. 12. od 12.30 hodin proběhne  úklid chrámu před 
svátky. Díky za pomoc!

V závěru adventu, v pondělí 23. 12. ráno v 6.30 hodin oslaví-
me závěrečné roráty a poté vyzdobíme chrám k vánočním svát-
kům. Děkujeme za vstřícnou pomoc!

Foto: František Ingr. Člověk a víra

MIKULÁŠ 
V KOSTELE SV. DUCHA

V  pátek 6.  12.  zveme všechny děti na  rorátní mši svatou 
v  17  hodin, na  jejímž závěru uvítáme svatého Mikuláše, který 
všechny hodné děti obdaruje.

DÍLO MARY‘S MEALS 
V úterý 10. 12. bude mše svatá výjimečně v 18 hodin. Slavit 

ji budeme s otcem františkánem Cyrilem Bobakem z Moravské 
Třebové. Spolu se budeme modlit za dílo Mary‘s Meals, meziná-
rodní hnutí podporované lidmi ze všech částí světa, jehož cílem 
je pomoc chudým dětem. 

Na světě je 64 milionů dětí, které nechodí do školy a mnohem 
více těch, které mají hlad. Vize Mary‘s Meals spočívá v  tom, že 
každé dítě dostane jedno jídlo denně v  místě svého vzdělávání 
a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým 
se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. 

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO 
HASIČSKÉHO VOZU

V sobotu 14. 12. se budeme společně radovat s členy našeho 
Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě. Ve 14 hodin pro-
běhne u Zbrojnice  žehnání nového hasičského vozu.



Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 9. 12. 2019. 

Další noviny vyjdou nejpozději 27. 12. 2019.

Letos na Silvestra se obchod Potraviny Hráčková zaplní 
pohádkovými bytostmi. Za pultem určitě. A kdo ze zá-

kazníků sebere odvahu a přijde nakupovat jako trpaslík či 
Popelka nebo Káťa a Škubánek, bude sladce odměněn.

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, 
e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., náměstí Hrdinů 612, 686 03 Staré Město, tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo 
titulu MK ČR E 13099. Vytištěno v nákladu 850 ks.

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Neděle 15. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Začátek 14.30 hod.

Úterý 17. prosince
VÁNOČNÍ BESÍDKA SVČ KLUBKO
Začátek 16.30 hod.

Čtvrtek 19. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Sobota 21. prosince
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hod.

čtvrtek 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Hraje CM Bálešáci
Začátek 20.00 hod.

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

Čtvrtek 5. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

Neděle 8. prosince
VÁNOČNÍ JARMARK
náměstí Velké Moravy

Středa 11. prosince
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Začátek 17.00 hod., náměstí Velké Moravy

Dne 30. listopadu 2019 vzpomeneme jeden 
rok od úmrtí paní Emílie Blahové.
S láskou vzpomínají dcera Zdeňka a syn 
Miroslav s rodinami.

Dne 11. prosince 2019 uplyne rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček, 
pradědeček, bratr a přítel pan Josef Otépka.
Vzpomínají synové Antonín a Josef s rodi-
nami, sestra Růžena s rodinou a přítelkyně 
Ludmila s rodinou.

Dne 20. prosince 2019 si připomeneme již 
20 let od úmrtí pana Lubomíra Pořízka.
Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo 
Tě měl rád, nezapomene.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodi-
nami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, 
kamarádům a známým, kteří dopro-
vodili na poslední cestě pana Františka 
Botka. 
Srdečně děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary.

Manželka Marie s rodinou.
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Krádež finanční hotovosti z ordinací lékařů ve Starém Městě 
v ulici Za Mlýnem řeší od pátečního rána 18. října 2019 uhers-
kohradišťští kriminalisté. Ke vloupání do několika ordinací do-
šlo v noci ze čtvrtka na pátek. Zloděj se do objektu dostal přes 
vypáčené okno. Zámek zamčené ordinace rozlomil a dostal se 
dovnitř. Z jedné ordinace nic neukradl, z dalších dvou si ale od-
nesl finanční hotovost šest tisíc korun. Mnohem větší škodu ale 
představuje poškozené okno a dveře do ordinací. Tu kriminalisté 
odhadují na bezmála pětačtyřicet tisíc korun.

Pokud někdo z občanů v uvedenou dobu viděl podezřelou 
osobu či vozidlo pohybující se okolo zdravotního střediska, nechť 
své poznatky neprodleně sdělí na nejbližší policejní oddělení.

Text a foto: Aleš Korvas

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BYLO VYKRADENO

✔ 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



SVATÝ MARTIN



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ŘÍJEN

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - LISTOPAD

Jména dětí z vítání občánků ze dne 18. října 2019 zprava doleva (od okna):
Tobiáš Schneider, Zdeněk Kadlček, Nela Ulrichová, Aneta Horáková, Jáchym Kucek, Nella Maděrová.

Jména dětí z vítání občánků ze dne 1. listopadu 2019 zprava doleva (od okna):
Klaudie Sukupová, Teo Brauer, Alfred Žáček, František Soják, Matias Ospalík, Hubert Liška, Štěpán Martínek, 
Josef Antonín Šebek. 


