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ní písni se ujal slova starosta Starého Města Josef Bazala a du-
chovní otec staroměstské farnosti Miroslav Suchomel. Všechny 
přítomné návštěvníky přivítali a zahájili slavnostní nedělní kon-
cert pod otevřeným nebem. 

Dříve, než se vystoupení Hradišťanu a jeho hostů rozjelo na-
plno, došlo ke slavnostnímu předá-
ní Cen města Starého Města za rok 
2017. Ihned poté, co si letošní oceně-
ní Josef Panáček, František Janík a Ivo 
Goropevšek převzali z rukou starosty 
a místostarosty ocenění, přivítal Jiří 
Pavlica na pódiu mladé umělce, kteří 
se zúčastnili celorepublikové soutěže 
ve hře na své hudební nástroje.

Poté již program pokračoval podle 
připraveného programu, a diváci tak 
mohli vidět vystoupení Dolinečky, 
jednotlivých odborů ZUŠ ve Starém 
Městě a na závěr se dočkali i nejoče-
kávanější hvězdy večera, kdy na pó-
diu vystoupil Václav Neckář se sku-
pinou Bacily. Ten, stejně jako ostatní 
účinkující, byl za své vystoupení od-
měněn hlasitým aplausem vestoje.

Text a foto: Aleš Korvas

Na rozdíl od loňského ročníku Velkomoravského koncer-
tu se na ten letošní, který se konal v neděli 3. 9. 2017, museli  
návštěvníci teple obléknout. Déšť nakonec ustal a zaplněné ná-
městí Velké Moravy, na kterém bylo přítomno i několik známých 
tváří z celorepublikové i lokální politické scény, mohlo přivítat již 
tradičního vystupujícího, Jiřího Pavlicu s Hradišťanem. Po úvod-

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 

seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad, který vede stálý 
seznam voličů  o vydání  voličského  průkazu. Žádost lze podat 
ode dne vyhlášení voleb do PS PČR, tj. od 2. 5. 2017, a to :

a)  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče nebo

b)  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 13.10.2017 do 16 hodin nebo

c) osobně  do 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.

Ve Starém Městě bude 5 volebních okrsků, a to: 
Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium, 

Velehradská 1527

Volební místnosti budou pro voliče otevřeny v pátek 
od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

K volbám zve starosta Josef Bazala

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

VELKOMORAVSKÝ KONCERT LETOS ZNEPŘÍJEMNILO POČASÍ
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Přesně před rokem poklepali představitelé města na základní 
kámen, který zahájil stavbu nové budovy Základní umělecké školy 
ve Starém Městě (ZUŠ) v Rastislavově ulici. V uplynulých dnech 
byla budova slavnostně uvedena do plného provozu, a může tak 
začít sloužit nejen žákům, ale i kantorům. „Dosavadní obory, 
které se na ZUŠ vyučovaly, fungovaly ve dvou různých budovách 
ve městě. Soustředěním do jednoho objektu došlo k navýšení po-
čtu učeben, které nabídnou žákům i pedagogům kvalitní zázemí 
s potřebným vybavením, na které v původních budovách nezbý-
valo místo,“ uvedl starosta Starého Města, Josef Bazala.

Nová budova obsahuje moderní výukový prostor splňující 
i bezbariérová kritéria. Rozměry stavby pro výuku nových uměl-
ců jsou impozantní. Celková velikost půdorysu je 42x16 m, při-
čemž jen taneční sál s parketovou podlahou se pyšní rozměry 
9x13 m. Dále jednopodlažní budova ukrývá víceúčelový sál ur-
čený pro výuku dramatického oboru, hudební nauky, pořádání 
koncertů a besídek, čtyři učebny hudební výchovy a rozlehlou 
učebnu výtvarné výchovy, jejíž součástí je i pec na vypalování ke-
ramických výrobků.

NOVÁ BUDOVA ZUŠ BYLA UVEDENA DO PROVOZU
Náklady na výstavbu nebyly za-

nedbatelné, ale i za přispění Zlín-
ského kraje se obešla výstavba bez 
nutnosti pořizování úvěru. „Vý-
stavbu budovy Základní umělecké 
školy podpořil Zlínský kraj dotací 
ze svého rozpočtu ve výši 3 mil. Kč. 
Celkové náklady stavby se vyšplhali 
na 20,1 mil. Kč, z toho stavební ná-
klady 19,5 mil. Kč,“ řekl Josef Baza-
la. 

Za vizuální podobou nové bu-
dovy ZUŠ stojí Ing. arch. Pavel Sto-
janov z GG Archico, projektovou 
dokumentaci připravil Ing. Jaroslav 
Mikulík a samotnou stavbu proved-
la firma STAMOS Uherské Hradiště.

Text a foto: Aleš Korvas



ci zastavovali, aby měly tisíce návštěvníků možnost podrobně si 
prohlédnout jednotlivé části kroje a taneční nebo pěvecká vy-
stoupení. 

V čele průvodu nesl prapor Starého Města starosta Josef Ba-

zala, místostarosta v rukou držel ceduli 
s názvem města. Za nimi se představila 
Staroměstská kapela, děti z Dolinečky, Sta-
roměstští mládenci, Dolina a další předsta-
vitelé místního folkloru. Za Staroměšťany 
následovaly další obce mikroregionu.

Po příchodu na náměstí se všichni 
účastníci přesunuli pod Starou radnici, kde 
již čekalo několik stovek diváků, aby se po-
dívaly na jednotlivá vystoupení připrave-
ná spolky jednotlivých obcí mikroregionu 
Staroměstsko. Celodenním programem 
provázel slovem stejně jako každoročně, 
starosta Starého Města Josef Bazala.

Na závěr sobotního programu nemohlo 
chybět již tradiční zpívání starostů, které 
bylo díky absenci společného nácviku vy-
nikající improvizací.

Text a foto: Aleš Korvas

Letošní Slavnosti vína, které se uskuteč-
nily v Uherském Hradišti 9. a 10. září 2017, 
opět nezklamaly obrovskou návštěvností 
jak místních obyvatel, tak zejména turis-
tů, kteří se přijeli podívat na ukázky krojů 
jednotlivých obcí na Slovácku, místního 
folkloru, hudebních a tanečních vystoupe-
ní. Své místo patří již tradičně také mikro-
regionu Staroměstsko, který zahrnuje obce 
Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Janko-
vice, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kud-
lovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, 
Staré Město, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupe-
sy, Újezdec u Osvětiman, Vážany, Zlechov. 

Mikroregion Staroměstsko vystupuje 
pravidelně se svým programem na nádvo-
ří pod Starou radnicí, kde mohou kromě 
stánků jednotlivých obcí vidět a poslou-
chat návštěvníci také vystoupení místních 
folkloristů.

Pro všechny krojované účastníky průvodu začal den shro-
mážděním u parkoviště zimního stadionu, odkud vyšel průvod 
směrem na náměstí. Po celou dobu průvodu krojovaní účastní-
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STARÉ MĚSTO NA SLAVNOSTECH VÍNA
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JOSEF PANÁČEK
Bývalý československý olympionik, ví-

těz olympijských her v Montrealu v roce 
1976 ve skeetu (střelbě na asfaltové ho-
luby) a mistr Evropy ve sportovní střelbě 
v Zaragoze v roce 1980. Trenér mládeže 
a trenér národního týmu na olympijských 
hrách v Barceloně.

Oceněný v roce 2017 za významnou 
činnost v oblasti sportovní reprezentace 
a propagace města.

Letošní ročník je druhý v pořadí, kdy 
Staré Město uděluje ocenění pro významné 
osoby, které působily nebo působí ve Sta-
rém Městě. Jaká byla Vaše reakce po tom, 
co jste se dozvěděl o svém ocenění?

To bylo asi před dvěma měsíci. Mís-
tostarosta mě volal, že jsem byl nominova-
ný. Samozřejmě že jsem byl překvapený, já 
už totiž nějakou dobu nejsem obyvatelem 
Starého Města, ale bydlím na Salaši. 

FRANTIŠEK JANÍK
Bývalý zastupitel města, který se podílel 

na novodobém osamostatnění Starého měs-
ta a jeho dalším rozvoji, volejbalový hráč, 
trenér, rozhodčí a dlouholetý funkcionář 
Krajského volejbalového svazu Zlínského 
kraje a místopředsedou Správní rady České-
ho volejbalového svazu.

 
Oceněný v roce 2017 za významnou čin-

nost v oblasti rozvoje města a sportovního 
života města.

Letošní ročník je druhý v pořadí, kdy 
Staré Město uděluje ocenění pro významné 
osoby, které působily nebo působí ve Sta-
rém Městě. Jaká byla Vaše reakce po tom, 
co jste se dozvěděl o svém ocenění?

O tom, že bych měl cenu města převzít, 
jsem se dozvěděl od místostarosty Martina 
Zábranského. Ten mně volal a ptal se, zda 
ocenění přijmu. Tím jsem byl pochopitelně 
potěšen a o přijetí jsem se ani nemusel roz-
hodovat. 

IVO GOROPEVŠEK
Významný slovinský architekt a ur-

banista, žák Jože Plečnika, navrhl stavbu 
kostela Svatého Ducha na náměstí Velké 
Moravy ve Starém Městě.

Oceněný v roce 2017 za významnou 
činnost v oblasti rozvoje kulturního a du-
chovního života města.

Letošní ročník je druhý v pořadí, kdy 
Staré Město uděluje ocenění pro významné 
osoby, které působily nebo působí ve Sta-
rém Městě. Jaká byla Vaše reakce po tom, 
co jste se dozvěděl o svém ocenění?

Byl jsem velmi potěšen a poctěn, když 
jsem se o ocenění dozvěděl. Upřímně jsem 
nic takového neočekával, ale samozřejmě 
jsem okamžitě souhlasil. V tomto kostele 
je totiž i moje duše.

Druhý ročník udílení Cen města Sta-
rého Města se dostal až do konečné fáze, 
ve které členové Rady města rozhodovali 
o třech vítězích, kteří si odnesou kromě 
finanční odměny pět tisíc korun také ryti-

CENA MĚSTA ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ MAJITELE
nu od Jaroslava Tvr-
doně, pamětní list 
a medaili.

„Výběr z letoš-
ních nominovaných 
nebyl pro členy ko-
mise, která vítěze 
vybírá, jednodu-
chý a jednoznačný. 
U řady kandidátů 
probíhala živá dis-
kuze, nakonec se 
ale podařilo najít 
shodu,“ řekl starosta 
Josef Bazala.  

Oceněnými se 
pro rok 2017 stávají:

Josef Panáček, olympijský vítěz z Mont-
realu 1978 ve skeetu, získal ocenění za pří-
nos sportu ve Starém Městě.

Ivo Goropevšek, slovinský architekt 

kostela Svatého Ducha, oceněn za duchov-
ní rozvoj města.

František Janík, převzal cenu za sport 
a aktivní politický život ve Starém Městě.

Své ceny si všichni tři ocenění pře-
vzali na náměstí Velké Moravy v neděli 
3. 9.2017 těsně před zahájením Velkomo-
ravského koncertu.

Cena města byla poprvé udělena vloni 
po několikaletém uvažování o jejím zave-
dení. Podobná ocenění se udělují i v okol-
ních městech, proto bylo jen otázkou času, 
kdy s podobným aktem pro ocenění vý-
znamných osobností přijde i Staré Město. 

V letošním ročníku bylo navrženo z řad 
veřejnosti šest jmen. Postupný výběr vítě-
zů trval členům Kulturní komise Starého 
Města a Rady města přibližně tři týdny. Je-
jich výběr nakonec museli schválit i měst-
ští zastupitelé.

Text a foto: Aleš Korvas
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Prázdniny jsou u konce a děti i rodiče 
se dočkali začátku školy. Po dvou měsí-
cích prázdnin se tak děti setkaly se svý-
mi kamarády ve školách a v zájmových  
kroužcích. Letošní zahájení školního roku 
se konalo v pondělí 4. září 2017. Již tra-
dičně se slavnostního uvítání na nádvo-
řích obou stupňů zúčastnili nejen ředitel 
ZŠ Josef Jurnykl, ale také starosta Starého 
Města Josef Bazala, místostarosta Martin 
Zábranský, starosta Kostelan nad Moravou 
Pavel Duda, jejichž žáci do staroměstské 
základní školy dojíždějí a zástupce Rodi-
čů a přátel školy při ZŠ Staré Město Josef 
Maňák. Nechyběl ani farář Miroslav Su-
chomel. Všichni dětem popřáli, aby se jim 
ve škole nejen dařilo, ale i líbilo.

Letošní rok bude premiérový pro 81 
dětí. Právě tolik prvňáčků letos poprvé 

Již 3. ročník Zábavného odpoledne 
k zahájení školního roku proběhl v neděli 
10. 9. 2017 na náměstí Velké Moravy. Děti 
na deseti stanovištích plnily úkoly, a po-
kud potřebovaly, mohly si v knihovnické 

ZAČÁTEK DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU

KNIHOVNA POŘÁDALA JIŽ TŘETÍ ROČNÍK
ZÁBAVNÉHO ODPOLEDNE

zasedne do školních 
lavic. Celkově letos 
bude navštěvovat 
oba stupně více než 
750 žáků.

Po uvítání žáků 
v základních ško-
lách zavítali zástup-
ci města a pan farář 
také do všech tří 
mateřských škol, 
které ve Starém 
Městě jsou. V každé 
z nich s ředitelka-
mi probrali, co se 
v uplynulém roce 
podařilo, nebo co 
je naopak v nadcházejícím roce teprve 
čeká. 

dílně obalit učebnice. Po splnění všech 
úkolů na ně čekala sladká odměna. Počasí 
nám přálo a společně jsme příjemně strá-
vili nedělní odpoledne. Na akci se podíleli 
spolky a organizace Starého Města. Tímto 

Text: Aleš Korvas, Foto: Roman Janík

jim patří poděkování a doufáme, že příští 
rok se opět k akci připojí.

Text: Jana Trubačíková a Milada Ro-
kytová, Foto: Aleš Korvas
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Po čtyřech letech do Starého Města opět 
zavítala návštěva z francouzského partner-
ského města Sées. Letošní termín návštěvy 
vyšel právě na víkend uherskohradišťských 
Slavností vína, a naši francouzští přátelé tak 
měli jedinečnou možnost zažít jeden z nej-
větších festivalů v našem regionu.

Partnerský výbor připravil pro hosty 
nabitý program, a hosté tak měli možnost 
kromě atmosféry vinných slavností, ukázek 
krojů a místního folkloru navštívit také zá-
mek v Buchlovicích, prohlédnout si Kovo-
zoo, Archeoskanzen na Modré nebo vele-
hradskou baziliku. 

Hosté ze země gálského kohouta byli 
ubytovaní v hostitelských rodinách, větši-
nou pracovníků Městského úřadu ve Sta-
rém Městě. 

„Na nedělní podvečer připravil part-
nerský výbor pro všechny, tedy nejen pro 
francouzské návštěvníky, ale i jejich české 
hostitele společenský program v prostorách 
Jezuitského sklepa. Krásnou atmosféru podtrhla místní Cimbálo-
vá muzika Bálešáci. Podle reakcí našich hostů byli všichni s celým 
víkendem nadmíru spokojeni,“ uvedl starosta Josef Bazala.

Pro všechny byl připraven raut, degustace vína, kterou připra-
vili staroměstští vinaři, ti fyzicky zdatnější měli možnosti vystou-
pat 230 schodů na vyhlídku věže kostela Svatého Ducha.

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉHO MĚSTA SÉES

„Rád bych vyjádřil velké poděkování všem rodinám, které 
u sebe doma francouzské přátele ubytovaly a celý víkend se o ně 
příkladně starali, ale také partnerskému výboru za bezchybnou 
přípravu celého víkendu,“ dodal Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas
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Ulice Rastislavova zažila za posledních několik měsíců čilý 
stavební ruch a úpravy. Byla otevřena nová budova ZUŠ, která si 
ale vyžádala také nová parkovací místa. Vedení města přistoupilo 
k celkové opravě a rekonstrukci této části Starého Města a v rám-
ci zpevněných ploch vznikla nová asfaltová komunikace šířky 
5,5 m, délky 72 m s 18 kolmými parkovacími místy pro osob-
ní auta a nový chodník z betonové zámkové dlažby šířky 1,8 m 
a délky 109 m. 

„S dopravní obslužností v dané lokalitě byl problém již dří-
ve. Rodičové, kteří vozili své děti do školky v Rastislavově ulici, 
stávali auty na travnatém pásu mezi chodníkem a komunikací. 
Po otevření ZUŠ bude tento problém ještě větší. Věříme, že sou-
časná úprava bude dostačující,“ doplnil Josef Bazala, starosta Sta-
rého Města. 

Souběžně s novou komunikací byla provedena také rekon-
strukce kanalizace, která měla svá nejlepší léta již dávno za sebou. 
Dosud existující oddílná kanalizace a čerpací stanice byly zruše-
ny a nahrazeny novou jednotnou kanalizací i čerpací stanicí s vý-
tlakem a zaústěním do kanalizace. Přípojky dešťové a splaškové 
kanalizace z Mateřské školy Rastislavova byly přepojeny na nově 
vybudovanou kanalizaci.

NOVÁ KOMUNIKACE, CHODNÍKY I KANALIZACE

Samotná stavba této rekonstrukce trvala od června do srpna 
letošního roku a její celkové náklady stály městskou pokladnu 3,2 
milionů korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Rada města Staré Město 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytnutí zápůjček 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2018 
 
Podmínky výběrového řízení:  
 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.10. 2017 do 31.1.2018. 
Žádost o zápůjčku musí být podána na závazném formuláři a musí 
obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou 
upřednostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných 
domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně 
bydlení.   
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním 
odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104). 
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Novými insigniemi se může pyšnit 
Staré Město. Řetěz, který navrhl a zhoto-
vil polešovský akademický sochař Daniel 
Ignác Trubač za konzultace s docentem 
Luďkem Galuškou, požehnal v neděli  
3. 9. 2017 v rámci Dne města, po mši 
v kostele Svatého Ducha, staroměstský fa-
rář Miroslav Suchomel. 

Insignie, které budou používány při 
slavnostních příležitostech, jako jsou 
svatby, vítání občánku a další významné 

Dne 1. listopadu 1997 byla obec Staré 
Město jmenována zástupci Parlamentu 
České republiky na město Staré Město 
s pověřenou působností. Tuto slavnostní 
událost si připomněli návštěvníci výstavy, 
kterou zahájil v neděli 3. 9. 2017 starosta 

STARÉ MĚSTO MÁ NOVÉ INSIGNIE OD DANIELA TRUBAČE

STAROSTA ZAHÁJIL VÝSTAVU
K DVACETILETÉMU VÝROČÍ JMENOVÁNÍ MĚSTA

úřední i společenské akce, jsou vyrobeny 
z mosazi, bronzu a nerezu. Tomu odpoví-
dá i váha celého slavnostního řetězu, která 
je přibližně dva a půl kilogramu. „Insig-
nie vychází z období Velké Moravy, které 
je s naším městem neodmyslitelně spjato. 
Řetěz je tvořen terčíky s Velkomoravským 
křížkem, sokolníkem a gombíkem, které 
objevili archeologové na dnešním náměstí 
Velké Moravy a na nalezišti Špitálky,“ uve-
dl během žehnání v kostele starosta Josef 

Starého Města, pan Josef Bazala. K vidění 
jsou fotografie, jakým vývojem za uplynu-
lých dvacet let, kdy je Staré Město městem, 
prošlo, ale návštěvníci se rovněž dozvědí 
mnoho informací o fungování Městské-
ho úřadu, jeho jednotlivých odborů a kde 

Bazala. Jednotlivé symboly jsou se znakem 
města spojeny řetězem z hlaholice. Jednot-
livé znaky nejsou jen nahodile seskládány, 
ale dohromady tvoří text „Chvalte pána 
všechny národy“. 

Detailně si mohli nově požehnané in-
signie prohlédnout návštěvníci v prosto-
rách Jezuitského sklepa, kde byly vystave-
ny v jedné z vitrín.

Text a foto: Aleš Korvas

mohou vyřídit potřebné záležitosti. Sou-
částí výstavy je také představení nejvý-
znamnějších staroměstských firem, které 
na území Starého města působí. Je možné 
tak vidět ukázky výrobků firem jako Ko-
vosteel, CSO, Ray Servis nebo Colorlak.

Text a foto: Aleš Korvas
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Poslední srpnové sobotní odpoledne se náměstí Velké 
Moravy vrátilo do období středověku. Od druhé hodiny 
odpolední Společnost přátel historie Morrigan za pomocí 
dalších nadšenců předvedla dobová řemesla, historický ta-
nec, šermířské a lukostřelecké umění a dovednost při seko-
vých zkouškách ostrými zbraněmi. Pro děti bylo připrave-
no loutkové divadlo, dětské kolbiště, možnost vyzkoušet si 
práci s hlínou, vykovat plátovou zbroj, uplést košík a pro-
jížďka na poníkovi. Největším lákadlem je vždy dobová 
kuchyně. Letos to byla pohanková kaše s mákem a povidly, 
dřený hrách podle Severina Mladšího a další pochutiny.

Po úvodním krátkém lukostřeleckém turnaji účastníků 
Moravské ligy a CSWBS se předvedli Slované a Vikingové 
z šermířské skupiny Vanir. Krátce přivítal návštěvníky pan 
starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský. 
Luděk Galuška, archeolog Moravského zemského muzea, 
představil historii meče od doby bronzové a Petr Novotný 
ze sdružení Magna Mysteria přednášel o postavení ženy 
ve středověku. Porta Temporis zatančila selské tance a za-
pojila i tancechtivé návštěvníky. Následovala jedna z novi-
nek, a to horňácké loutkové divadlo Šňůrky a Špagáty s po-
hádkou Dobrodružství Uzlíka a Uzlíčka. Na úplný závěr 
opět vystoupili šermíři při bojových ukázkách a lukostřelci 
předvedli prostřelování kroužkových a plátových zbrojí.

Z dobových řemesel bylo zajímavou novinkou ruč-
ní tkaní vlněných látek Lukáše a Radky Opočenských. Již 
tradičně bylo možno zhlédnout kovářské řemeslo Václava 
Hubáčka, platnéřinu Antonína Nožičky, keramickou dílnu 
Zuzky Pavlíkové, pletení košíků Jána Zemana, držitele titu-
lu Nositel tradice lidových řemesel,  výrobu válečných šípů 
Jana Kašpara a kožedělné řemeslo Petra Ospálka a Romana 
Krále. Michal Kuznik a jeho kuchyně s možností ochutná-
vek pokrmů jsou nedílnou součástí této akce. Spolek přátel 
vína, Spolek přátel slivovice a Potraviny Hráčková nás pod-
pořili nabídkou dobrého občerstvení.

Poděkování patří především městu Staré Město, bez je-
hož maximální podpory by nebylo možné tuto historickou 
akci uspořádat.

Bohumil Višenka,
z. s. MORRIGAN,

Společnost přátel historie

NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY A PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM
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Nový povrch z umělé trávy byl „po-
křtěn“ turnajem zástupců spolků ve Sta-
rém Městě a několika firem, které ve Sta-
rém Městě působí, ve středu 16. 8. 2017. 
Spolky, které se turnaje pořádaného sta-
rostou Starého Města Josefem Bazalou 
zúčastnily, poskládaly sedmičlenné týmy, 
tvořené brankářem a šesti hráči, které se 
na novém povrchu utkaly v malé kopané. 

Od pondělí 21. srpna do pátku  pro-
běhlo pod hlavičkou VSK Staré Město 
pětidenní volejbalové soustředění všech 
věkových kategorií. Na soustředění se 
setkalo 50 dětí z přípravky, mladší žáci, 
starší žáci, dorostenci, ale i ti, kteří se 
s volejbalem přišli pobavit o prázdninách. 
Pod vedením zkušených trenérů Petra 

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
PRASKALO DĚTMI VE ŠVECH

NOVÝ UMĚLÝ POVRCH NA ŠIRŮCHU HOSTIL PRVNÍ 
FOTBALOVÝ TURNAJ

„Účast byla navzdory očekávání vysoká. 
Kvůli termínu, který byl téměř v polovině 
prázdnin se přihlásilo sedm celků, kte-
ré podaly pozoruhodné výkony,“ dodal 
s úsměvem starosta města.

Pavoukem se nakonec do finále probo-
jovaly celky Colorlaku a staroměstských 
hasičů.  O vysoké úrovni a herních kvali-
tách svědčí i fakt, že o výsledku rozhodly 

Obdržálka, Martina Zábranského a Jana 
Zábranského si účastníci užili týden plný 
volejbalového sportu, koupaliště, wellness, 
bowlingu, posiloven, fitness. Závěr patřil 
tradičně posezení a grilování na Soko-
lovně v areálu beachvolejbalových kurtů. 
Poslední den se rozhořely volejbalové boje 
v turnaji mixů všech věkových kategorií. 

až trestné kopy, z nichž nakonec vítězně 
vyšel tým Sboru dobrovolných hasičů ze 
Starého Města.

Po heroických sportovních výkonech 
čekalo na všechny zúčastněné zasloužené 
občerstvení.

Text: Aleš Korvas, Foto: Pavel Pluhař

Turnaj vyhrálo družstvo nahravače Mar-
ka Ledabyla. Poděkování patří všem, kteří 
se na organizaci tohoto krásného spor-
tovního týdne podíleli. Příští rok se opět 
na všechny moc těšíme. 

Text: Jan Zábranský, Foto: Roman 
Janík
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Na začátku léta jsme se s nejstarší skupinkou Dolinečky vyda-
li na zahraniční zájezd do hlavního města Makedonie – Skopje. 
Spolu s CM Dolinka ZUŠ Staré Město jsme se zúčastnili VIII. 
Mezinárodního folklorního festivalu Dance and Sing together. 

Ve čtvrtek „na Husa“ se po obědě mezi školami hemžila spous-
ta tanečníků a muzikantů, aby naložili autobus a vyrazili na cestu. 
Po necelých třech hodinách jízdy jsme u Bratislavy nabrali Julču, 
která se zrovna vracela z Chorvatska a Honzíka, kterého ochot-
ný tatínek přivezl ze západního Rakouska, kde byli na dovolené. 
Následovala krátká prohlídka Bratislavy. Po cestě na hrad jsme 
hádali, přes jakouže to jdeme řeku, přes návrhy jako Labe, Vltava, 
Morava se konečně Míša strefil – Dunaj. Nechyběla ani světozná-
má vyhlídková věž – UFO.

Po nočním putování autobusem jsme v poledne doputovali 
na místo ubytování. Odpolední program byl zaměřený na odpo-
činek. Během večerní zkoušky se společenská místnost zaplnila 
nadšenými přihlížejícími. Nácvik se změnil ve společenský večí-
rek plný her, tance a zpěvu. Nikdo asi nezapomene na Sanitovo 
autentické předvádění přísloví „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky 
najde.“

V sobotu dopoledne jsme se vydali spolu s ostatními zúčastně-
nými soubory z Gruzie, Kypru a Srbska ke Kříži tisíciletí na horu 
Vodno. Nahoru nás vyvezla kabinková lanovka. Výhled byl ohro-
mující. Odpoledne jsme neodolali a strávili jej v aquaparku. Ve-
černí vystoupení na náměstí Filipa II. Makedonského se všem 
divákům líbilo.

V neděli dopoledne jsme navštívili Canyon Matka, prohléd-
li si pravoslavnou kapli a všichni se osvěžili ledovým nanukem. 
Teplota vystoupala na 40° C. Odpoledne jsme se podívali do his-
torického centra Skopje. Bylo plné soch různých velikostí a ob-

DOLINEČKA V MAKEDONII
rovských, nádherně spravených budov. Pravým opakem byla 
klasická tržnice v arabské části města. Večerní galaprogram byl 
vrcholem festivalu. 

Dolinečka I opakovaně sklidila bouřlivý potlesk. Velké oceně-
ní diváků získal zejména mužský taneční projev verbuňk a párové 
tance na rytmickou melodii. Ani samostatné vstupy muziky ne-
zůstaly bez odezvy. Raritou bylo, když jsme mezi makedonštinou 
a arménštinou zaslechli také češtinu. Krajané, kteří se na nás při-
šli podívat, byli unešení.

V rámci festivalu proběhl také průvod, který vedl přes histo-
rické centrum města – tzv. bazar. Staré muslimské město plné 
obchůdků a stánků s občerstvením. To jsme navštívili i v civilu, 
Vojta s Filipem si nechtěli nechat ujít typický gyros.

Po pondělních neodmyslitelných nákupech jsme usedli na svá 
sedadla v autobuse. I přes Tomáškův návrh, abychom se zajeli 
okoupat do Atén, které už jsou vzdálené „jen 800km“, jsme se vy-
dali raději domů. Na hranicích jsme se opět setkali s nezbytným 
zdržením. Kontrola pasů, výstup a prohlídka autobusu nám při-
pomněla, o co je život v rámci Evropské unie jednodušší. Domů 
jsme úspěšně dorazili v úterý dopoledne.

Všichni členové Dolinečky I, CM Dolinka i vedoucí si zájezd 
do Makedonie užili. Vracíme se obohaceni novými zážitky, vědo-
mostmi o historii a současnosti Skopje, navázanými přátelstvími 
a hlavně posílením vztahů v našem kolektivu. Můžeme hrdě pro-
hlásit, že jsme náš staroměstský folklor v jevištní podobě zdárně 
zprostředkovali makedonskému publiku.

Text: Kateřina Vránová, vedoucí Dolinečky I,
Foto: Pavel Vrána



V pondělí  4 . 9. 2017 jsme v novém školním roce přivítali děti 
ve všech  třídách naší školky - Kuřátkách, Koťátkách a Beruškách.  
V každé z nich byl pro ně připraven pestrý program plný her, 
soutěží a tanečků. Tento den si děti hezky užívaly, byl radostný 
a plný překvapení a pár slziček brzo uschlo.

Navštívilo nás také divadélko z Vracova s programem Tři 
pohádky, ze kterého jsme měli všichni krásný kulturní zážitek. 
Zahájení nového školního roku se nám vydařilo a nyní se těšíme 
na další společné aktivity.

Text a foto: Dana Šrámková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE
MŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Ve středu 6. září se šesťáci zúčastnili poznávací akce. Třídy 
byly rozděleny na barevné týmy (bílý, modrý, červený a žlutý). 
Ráno každý tým obdržel obálku, ve které byla zašifrovaná zpráva 
a kódovací tabulka. Vyluštěná šifra žákům napověděla, na které 
stanoviště se mají vypravit. Naše třída tvořila modrý tým a nej-
prve jsme se vydali k Památníku Velké Moravy. Tam nás oče-
kávala paní psycholožka Burešová. Děti u památníku soutěžily 

Prázdniny utekly jako voda, školy i školky jsou nachystané 
na příval dětí a všichni v očekávání něčeho nového, lepšího?

Někteří se bojí, co je čeká, jiní se těší, až budou vyprávět zážit-
ky z prázdnin.

I já bych se chtěla o ně podělit.
Na dovolené přijela za známými jejich dcera se sotva šestile-

tým chlapcem. Dělal si, co chtěl, neuměl požádat, poděkovat, vše 
bylo jeho, vše byla samozřejmost. Jen vystoupili z auta, hned všu-
de vládl řev, chaos, nervozita, mezi dětmi bitky. Všichni říkali „ 
propána, ať už jedou domů“. Když jej máma chtěla dostat do auta, 
že už jedou, kopal ji a bil. Celá jejich rodina se tomu smála. Ostat-
ním zmrznul úsměv.

„Za to může učitelka ve školce, všechno jim dovolí,“ dodala 
jeho máma, když se jí konečně podařilo 
za synem  zabouchnout dveře auta.

Druhá příhoda se mi stala doma.
Potkala jsem maminku, jejíž chlapci, ab-

solventi naší MŠ jsou již na druhém stupni 
základní školy.

Povídala:  „Kluci jsou šikovní, dobře se 
učí, fotbalisti, hodní, zodpovědní“.

„Víte,“ říkala, „my jsme měli štěstí 
na samé dobré učitele. Nikdy jsme neměli 
problém.“

Vzpomínala jsem. Kluci byli šikovní, 
vychovaní, už z domu si přinesli základy 
chování, pevně stanovené hranice, co ano 
a co ne. Rodiče jsou dobrým vzorem, velmi 
dobře spolupracovali se školkou, školou, 
trenérem…. 

Mrzelo mě, že jsem hned nezareagovala 
a neřekla: „To proto máte tak skvělé děti, 
protože ony mají tak úžasné rodiče“. Třeba 

POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO

ZVLÁDNEME HLADCE VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ?

ve znalostech o Starém Městě, okolí a škole. Všichni jsme si při 
tom užili spoustu legrace. Po vyluštění další šifry jsme se přesu-
nuli na druhé stanoviště, což bylo dětské hřiště na sídlišti Kopán-
ky. Na tomto stanovišti jsme se nejprve vydatně posilnili řádnou 
svačinou. Poté jsme zjišťovali, co máme společné. Po vyluštění 
další šifry jsme se vydali na třetí stanoviště -  maják Šrotík. Zde 
byl na nás připravený pan učitel Navrátil, který po areálu kolem 
majáku poschovával části skládačky. Jakmile jsme je našli a po-
skládali, spatřili jsme znak Starého Města, který se skládá ze 4 ba-
rev, stejných jako jednotlivé týmy šesťáků. Příští šifra nás zavedla 
na stanoviště do knihovny. V knihovně nás přivítala knihovnice 
paní Rokytová a paní učitelka Kusáková. Chvíli jsme si odpoči-
nuli na odpočinkových vacích a s radostí jsme se pustili do plně-
ní posledního úkolu – vyplnění tajenky. Klíč k tajence byl ukryt 
v knihách a brzy se nám ji podařilo vyřešit. Po rozluštění posled-
ní šifry jsme zamířili do školní jídelny, kde jsme u paní Horáko-
vé nalezli „poklad“. Každý z nás si za odměnu odnesl zasloužený 
nanuk. V průběhu dne se děti navzájem poznaly a našly si nové 
kamarády. Akce se všem žákům z naší třídy velmi líbila a věřím, 
že stejně na tom byli i žáci z jiných tříd.

Bc. Alena Dorazilová

se v tom maminka pozná.
Chtěla bych jí totiž dodatečně poděkovat.  Za to, že nám pře-

dala své děti připravené. Na školku, na školu, na život.
Dnes je trendem skákat, jak děti pískají.
Ale je to dobře?
Není lepší nenásilně odmalička děti připravovat na to, že 

všechno má svůj řád a pravidla? Základy společenského a slušné-
ho chování si každý nese z domu, z rodiny.

Svou benevolencí a nedůsledností ubližujete, milí rodiče, je-
nom jim.

Tak jen doufám a přeji všem kantorům samé připravené děti 
a dobře spolupracující rodiče.

J.M.    KMŠ St. Město



Členové Místní organizace Svazu tě-
lesně postižených a Základní organizace 
Svazu postižených civilizačními choroba-
mi ve Starém Městě děkují všem sponzo-
rům, kteří v letošním roce 2017 přispěli 
peněžními i věcnými dary na činnost 
těchto organizací. Umožnili tak uspořá-
dat pro nemocné a tělesně postižené spo-
luobčany ozdravné a rekondiční pobyty, 
kulturní a společenské akce. Jednalo se 
o Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Pieš-
ťany, rekondiční pobyty v Luhačovicích, 
Hotel Pod Zámkem Bojnice a Itálii (Kam-
pánie, Lido de Dante). Další uspořádané 
akce byly jednodenní poznávací zájezdy 
do Olomouce na sv. Kopeček, do Prostě-
jova (muzeum Jiřího Wolkera), na zámek 
Plumlov a každoroční opékání špekáčků 
v areálu mysliveckého sdružení na Polním 
Mlýně. V měsíci září se uskuteční spole-
čenské odpoledne s ochutnávkou burčáku 
a v listopadu předmikulášské posezení.

Náš dík patří především Městskému 
úřadu Staré Město, který naši činnost 
všestranně podporuje a je naším nejvý-
znamnějším sponzorem.

Vážíme si všech darů, které nám spon-
zoři na podporu naší činnosti věnují.

V roce 2017 ke dni 31. 8. 2017 poskytly 
tyto podniky a úřady sponzorské dary:

Městský úřad Staré Město
Obecní úřad Buchlovice
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Vážany
Obecní úřad Jankovice
Obecní úřad Jalubí
Obecní úřad Břestek
Senátor Ivo Valenta

CSO Staré Město
TRADIX Staré Město
AMON Staré Město
SP Slivovice Staré Město
STRYTET Maňák
FANY MOTO 

Rovněž děkujeme všem sponzorům 
za věcné dary do tomboly.

Uvádíme alespoň některé:
Prodejna Barvy laky S.M., PRASPO 

S.M., Rybářství S.M. pan Dovrtěl, ZEVOS 
drůbežárna S.M., Zahradnictví BONSAI 
S.M., Lékarna S.M., Zlatnictví paní Kut-
narová Uherské Hradiště, jízdní kola pan 

Číhal, keramika pan Blaha, prodejna pan 
Hrabinec, Zdravotnické potřeby paní Czo-
pová, Potraviny Marie Hráčková S.M., 

Sponzorům, kteří nám v tomto roce 
poskytli finanční prostředky a věcné dary, 
ještě jednou vřele děkujeme.

Věříme, že v příštím roce naši činnost 
podpoří i ostatní podniky na území Staré-
ho Města.

Výbor Svazu tělesně postižených a Sva-
zu postižených civilizačními chorobami 
Staré Město.
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RESTAURACE PŘÍSTAV Staré MěstoRESTAURACE PŘÍSTAV Staré Město

● Svatby
(slavnostní tabule, obsluha, pohoštění)

● Rauty
● Rodinné oslavy 

ZZajistíme kompletní catering s dovozem i obsluhou ajistíme kompletní catering s dovozem i obsluhou 
ve Vašich nebo Vámi pronajatých prostorech.ve Vašich nebo Vámi pronajatých prostorech.

Rozšiřuje své gastronomické služby.

Kontakt:

Marie  HanáčkováMarie  Hanáčková
Přístav Staré Město, s. r. o.; Zerzavice 2173
tel. 776 526 210
e-mail: hanackova_m@centrum.cz

● Občerstvení Občerstvení 
(alko, nealko, víno, pivo, posezení)(alko, nealko, víno, pivo, posezení)

● Firemní večírkyFiremní večírky
● Smuteční hostinySmuteční hostiny

www.pristavstaremesto.cz

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Druhý ročník sportovního odpoledne pod názvem Staráček, přivítalo 
v neděli odpoledně 3. září 2017 SKC ve Starém Městě. Akce, kterou pořá-
dají sportovní kluby ze Starého Města, má za cíl ukázat dětem, jaké zájmové 
kroužky jsou ve Starém Městě k dispozici, které by mohly případně navště-
vovat. „Tím, že letošní ročník vyšel na konec prázdnin, nebylo zde mnoho 
spolků. Většina z nich ještě končí dovolenou, nebo mají poslední prázdnino-
vé akce,“ uvedla organizátorka akce  Věra Dobešová, která je zároveň před-
sedkyně šachistů ve Starém Městě.

Text a foto: Aleš Korvas

STARÁČEK VE STARÉM MĚSTĚ 
JIŽ PODRUHÉ
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CO MOŽNÁ NEVÍTE O KLUBKU

Původní organizace, tehdy Městský dům pionýrů, zahájil svou 
činnost 1. 9. 1981. Klubku se tedy za 4 roky blíží kulaté 40. naro-
zeniny.

Staré Město bylo v té době ještě součástí Uherského Hradiště 
a první adresa domu pionýrů byla v přízemí současné radnice. 

K Domu pionýrů patřila i táborová základna v budově zruše-
né školy v Ořechově, která byla v letech po revoluci také vrácena 
obci a obnovena její činnost.

Po osamostatnění Starého Města v roce 1990 bylo potřeba pro 
tehdy již Dům dětí a mládeže nalézt nové prostory a k dispozici 
v té době byla přístavba prvního stupně, ve které se dnes nachází 
školní jídelna. Zde kroužky a další volnočasové aktivity navštěvo-
valy nejen děti, ale i dospělí, další čtyři roky, než se, jak se tehdy 

říkalo „Domeček“, přestěhoval, původně opět dočasně na součas-
nou adresu do ulice U Školky.

V roce 1994, ještě pod Uherskohradišťským okresem, přiby-
lo nové pracoviště Žabka – centrum ekologické výchovy se síd-
lem na Husově ulici v Uherském Hradišti, které se při přechodu 
Klubka pod Staré Město v roce 2007 také přestěhovalo, a vystří-
dalo dodneška několik prostor ve Starém Městě. V současné době 
najdete kancelář Žabky již několik let v prostorách města nad bý-
valou restaurací Viktorka.

Rodinné centrum Čtyřlístek se stalo v roce 1998 také jedním 
z pracovišť Klubka, sídlí v budově bývalé družiny vedle I. st. ZŠ 
a kroužky a činnosti zde od začátku vedou externě maminky, kte-
ré vzešly z řad účastníků aktivit RC. V tomto školním roce se pro 
RC i další aktivity dočkáme již tak potřebných, nových prostor.

Od vzniku organizace se ve funkci ředitele vystřídaly jen tři 
osoby:
Miroslav Gajdošík  1. 9. 1981 – 15. 6. 1985
Mgr. Marie Čablová – Němečková 26. 8. 1985 – 31. 10. 2011 
Mgr. Monika Havlásková – Hrabcová 1. 11. 2011 – dosud

Na pozici interních pracovníků – pedagogů se vystřídalo 39 
osob, měly jsme 4 účetní, pracovalo u nás postupně 6 uklízeček 
a externě na pozici topič/údržbář 5 osob.

Aktuálně má Klubko 4 pedagogy, 1 hospodářku, uklízečku 

SVČ KLUBKO
na 0,5 úvazku a externě na dohodu topiče/údržbáře.

S realizací kroužků, kterých je v současné době téměř 80 s více 
než 700 účastníky, nám pomáhají externí nadšenci z řad studen-
tů, maminek na mateřské i dalších, kteří ještě mají chuť a sílu svůj 
volný čas věnovat náročné práci nejen s dětmi. V každém škol-
ním roce je jich kolem 25.

Naše kroužky navštěvují děti již od 10 měsíců společně se 
svými rodiči na RC Čtyřlístek. Tato skupina tvoří celkem 25% ze 
všech účastníků.

Více než polovinu tvoří žáci ZŠ a SŠ. Dětí MŠ je přibližně 15% 
a zbytek jsou účastníci z řad dospělých v jazykových, tvořivých 
i tanečních kroužcích. 

Mezi účastníky v kroužcích máme i nadšence, kterým do 80 
let chybí již jen 2 – 3 roky.

Účastníci nejsou jen ze Starého Města, ale i dalších 
spádových obcí, obzvlášť těch, odkud děti dojíždějí 
do ZŠ Staré Město, ale i dalších v rámci celého okresu 
Uherské Hradiště.

Po roce 1989 se domy pionýrů přejmenovaly 
na Domy dětí a mládeže a v roce 1996 byly zařaze-
ny do sítě školských zařízení jako organizace posky-
tující nástavbu základnímu vzdělávání ve školách. 
Postupem času byla činnost domů dětí a mládeže 
definována v dokumentech ministerstva školství 
jako „zájmové vzdělávání“, a proto musíme splňovat 
vysoké standardy, zpracovávat vzdělávací plány pro 
jednotlivé kroužky i další aktivity, všichni kdo pracují 
s dětmi, musí mít pedagogické vzdělání, čistý trestní 
rejstřík i zdravotní vyšetření, stejně jako učitelé v ZŠ 
nebo MŠ. 

Všichni účastníci našich činností jsou automaticky 
pojištěni, klademe důraz na kvalitu aktivit, snažíme se vyjít vstříc 
všem námětům, připomínkám a stále držet krok s aktuálními 
trendy a očekáváními dětí i jejich rodičů.

Po revoluci a zrušení pionýrských struktur přešla většina těch-
to organizací již jako Domy dětí a mládeže pod okresní úřady, 
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které byly jejich zřizovateli až do roku 2000, kdy vznikly kraje 
a při jejich rušení přešly DDM pod nového zřizovatele Zlínský 
kraj. Ten se po roce 2005 rozhodl snížit počet jím zřizovaných 
školských organizací a obcím, kde sídlili DDM, dali na výběr, zda 
si je vezmou pod sebe, nebo budou zrušeny. 

Jak to dopadlo ve Starém Městě je jasné. Od roku 2007 je tedy 
Klubko příspěvkovou organizací Starého Města a my jsme tomu 
opravdu rádi. 

Když už nastalo velké papírování, převádění majetků a tak 
dále, nastala i možnost změnit název organizace na mnohem více 
odpovídající Středisko volného času, protože účastníky činností 
nejsou jen děti a mládež, ale všechny věkové kategorie. 

Mzdy interních pracovníků částečně kryje příspěvek státu a co 
chybí, oproti školám nedostáváme prostředky v plné výši a ne-
navyšují se nám ani při výrazném navýšení počtu žáků v pravi-
delných kroužcích, musíme „vydělat“ na zápisném do kroužků, 
získat pomocí projektů apod., stejně jako na minimální platy 
externích vedoucích, materiál a vybavení pro činnost a další ná-
klady. Vlastní podíl Klubka tvoří bez mála 50 % ročních nákladů.

Většinu provozních nákladů všech tří pracovišť hradí město 
a přispívá i na plat uklízečky, případné větší opravy nebo mimo-
řádné náklady.  

V nastávajícím školním roce 2017/2018 můžete na Klubku 
očekávat jako každoročně několik novinek. V loňském roce jsme 
spustili možnost on-line přihlašování do kroužků na akce i letní 
tábory, letos se můžete těšit na nová loga i grafiku a samozřejmě 
na tradiční i nové kroužky, ze kterých si jistě všichni zájemci vy-
berou ten pravý právě pro sebe.

Název spolku:  Středisko volného času
 Klubko Staré Město
Rok založení:  1981
Počet členů: mění se každý školní rok, aktuálně 
cca 800 účastníků pravidelných kroužků
Adresa sídla:  U Školky 1409, 68603 Staré Město
www:  www.klubkosm.cz
Email:  reditel@klubkosm.cz
Tel. číslo:  +420 725 995 176
Jméno kontaktní osoby:  Monika Havlásková
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Prvňáčci STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Starosta Josef Bazala, ředitel ZŠ Josef Jurnykl, třídní učitelka Mgr. Renata Zacharová, asistentka Klára Šimíková
stojící: Kristýna Svobodová, Klára Doležalová, Linda Zapletalová,  Markéta Polášková, Eliška Pospíšilová, Adéla Škrabalová, 
Anežka Kambová, Johanka Velgová, Kateřina Mařáková, 
sedící: Pavel Fusek, Viktor Lazárik, Patrik Lazárik, Ondřej Stodůlka,  Petr Bartošík, Adam Bureš, Lukáš Dvořák, Ludmila Šimo-
nová, Klára Horáková

Starosta Josef Bazala, ředitel ZŠ Josef Jurnykl, třídní učitelka Mgr. Ivana Buršová
 stojící: Laura Pham, Bára Skládalová, Tereza Stuchlíková, Anna Obdržálková, Sára Feldvabelová, Justýna Čepová, Magda Pol-
narová, Barbora Hrňová, Zuzana Kalinová, Klára Kelíšková, Anna Spilková 
sedící: Saimon Marovič, Filip Štěpánek, Matěj Bojanovský, Vilém Procházka, Vojtěch Švehla, Marek Bednařík, Jakub Šišlák, Lukáš 
Psotka, Šimon Ryba
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Starosta Josef Bazala, ředitel ZŠ Josef Jurnykl, třídní učitelka Mgr. Lenka Zábranská
Dívky stojící zleva: Agáta Garajová, Julie Kašná, Nikol Sušilová, Adéla Pištěková, Šárka Omelková, Lenka Topolánková, Karolína 
Fikesová, Tereza Černíková, Veronika Černá, Hana Novotná, Natálie Raždíková 
Chlapci klečící zleva: Marek Banda, Jonáš Kyncl, Tobiáš Vašťák, Tobiáš Dvořák, Bruno Marek, Filip Višenka, Matěj Olšák, Kris-
tián Kocáb, Ivan Garaja

Starosta Josef Bazala, ředitel ZŠ Josef Jurnykl, třídní učitelka Mgr. Jana Hlaučová
stojící: Sabina Mokrošová, Anna Gieslová, Sofie Frolová, Sabina Andrýsková, Lucie Sluková, Natálie Blahová, Lucie Sluková, 
Adéla Baroňová, Nela Koníčková, Diana Marovičová, Denisa Vlčková, Ludmila Berková
sedící: Tomáš Jaroslav Kalina, Filip Haša, Petr Bukvald, Lukáš Neubauer, Filip Křivák, Petr Kalisz, Matěj Hanák, David Mičola
chybí - nemocný: Josef Kubela



Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 28. 9. – 1. 10. 2017
Program:

Čtvrtek 28. 9. 2017 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Jezuitský sklep Vernisáž výstavy ak. soch. Daniel Ignác Trubač
Výstava potrvá od 3. 10. 2017 do 16. 10. 2017, út - ne 11:00 až 16:30 hodin

Sobota 30. 9. 2017 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky 

15:30 hod. radnice Povolení hodů

16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Petr Trňák a Marie Chlachulová

Neděle 1. 10. 2017 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne k šedesátému výročí založení souboru Dolina, účinkují folklorní soubory: 
Staroměstská kapela, SLPT Dolina, CM Bálešáci, Repetilky, DFS Dolinečka, CM Dolinka při ZUŠ Staré 
Město, CM Dolinečka, CM Dolina, Doliňáci, Staroměstští mládenci

Předprodej IC Staré Město a EVENT CENTRUM. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra - Sokolovny.

slavnostiMichalské
Hody

 s právem



V PÁTEK 17. LISTOPADU V PÁTEK 17. LISTOPADU 
OD 11 HODINOD 11 HODIN

V AREÁLU PŘÍSTAVNÍ RESTAURACEV AREÁLU PŘÍSTAVNÍ RESTAURACE

● K JÍDLU ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY 
 ZABÍJAČKOVÁ POLÉVKA, OVAR, TLAČENKA, GULÁŠEK,

 JELÍTKOVÝ A JITRNIČKOVÝ PREJT...

● K PITÍ SVAŘÁK, GROG, PIVO, LIMO, KÁVA

● K PRODEJI
POLÉVKA, JELÍTKA, JITRNIČKY, TLAČENKA, OVAR, ŠKVARKY, 

SÁDLO 

  PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS. 
     RESTAURACE BUDE TEMPEROVÁNA !!!

Informace a rezervace na tel.: 776 526 210



na	Baťáku

na	Pří		tavu	ve	Starém	Městě
11.	a	12.	11.	2017

															

rezervace	na	tel:
776	526	210

Martinské	speciality
Svatomartinská	vína
s	doprovodem	harmoniky

od	11	hodin

RESTAURACE	BUDE	TEMPEROVÁNA!!!
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na	Baťáku

na	Pří		tavu	ve	Starém	Městě
11.	a	12.	11.	2017

															

rezervace	na	tel:
776	526	210

Martinské	speciality
Svatomartinská	vína
s	doprovodem	harmoniky

od	11	hodin

RESTAURACE	BUDE	TEMPEROVÁNA!!!

 SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Středa 4. října
BAVTE SE S NÁMI
Prezentace sociálních služeb DZP, chráněného bydlení 
a sociálně terapeutické dílny
začátek 13.30 hodin

Sobota 14. října
GONG + TRILOBIT
Začátek 20.00 hodin

Sobota 28. října
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hodin

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,

www.eventcentrum.cz

Sobota 7. října
STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA
Začátek 17.00 hod., Jezuitský sklep
Vstupné 200,- Kč

Pátek 27. října
OSLAVA ZALOŽENÍ ČSR
Kladení věnců k památníkům, lampionový průvod
Vernisáž výstavy bonsají – Jezuitský sklep

Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 12.10.2017. Příští noviny vyjdou v pátek 

27.10. 2017.

Pátek 13. 10. autorské čtení David Vlk + degustace vína p. Habrovanský,
Šlechtitelská stanice Polešovice, od 18.00 hodin.

Pátek 20.10. BÁLEŠÁCI od 20.00 hodin, rezervace 572 54 11 90, Restaurant Dobré Časy

Pozvánka na zvěřinové hody v Jídelně 
za Radnicí se budou konat ve dnech: pá-
tek 17.11.2017 od 11. do 22 hodin a v so-
botu 18.11.2017 od 11 do 22 hodin. Re-

zervace na telefon 605 126 710

Dne 30. 9. 2017 oslaví Anastasius  
a Ludmila Bukvaldovi  

50 let manželství – zlatou svatbu.
Hodně štěstí a zdraví do dalších společ-

ných let na cestě životem a mnoho rados-
ti z vnoučat přejí děti s rodinami.

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY
Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město
Tel: 731 110 030

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Sta-
ré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Zastupující redaktor 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 
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Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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ROZPIS VÝUKY KŘESŤANSKÉ  
VÝCHOVY - NÁBOŽENSTVÍ

ONLINE PŘENOS BOHOSLUŽEB 
Z KOSTELA SV. DUCHA 

Na kanálu YouTube můžete sledovat živé přenosy mší sv. z kostela 
Sv. Ducha: nedělní mše sv. v 7.00 a 10.00 hod. a večerní mše sv. v pon-
dělí, ve středu, v pátek a sobotu v 18.00 hod. Stačí si nastavit Farnost 
Staré Město. Přenos začíná vždy půl hodiny přede mší. Omluvte pro-
sím případné nedostatky, zatím se jedná o zkušební provoz. Bohoslužby 
lze sledovat pouze živě, nelze je přehrávat zpětně ze záznamu. Uživatelé 
moderních multimediálních zařízení připojených k internetu můžou 
bohoslužby sledovat také prostřednictvím televize, přehrávače, tabletu, 
mobilu aj.

NÁRODNÍ POUŤ VE FATIMĚ
Ve dnech 12. a 13. září 2017 se vydalo kolem 1500 věřících z České 

republiky se svými biskupy a kněžími na národní pouť do portugalské 
Fatimy – jednoho z nejznámějších katolických poutních míst na světě. 
Mezi nimi byli i zástupci staroměstské farnosti, kteří přiletěli do Lisa-
bonu a odtud pak pokračovali autobusem do místa zjevení, vzdáleného 
od hlavního města 127 km.  

Pouť se konala u příležitosti 100 let prvního zjevení Panny Marie dě-
tem – pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě v údolí Cova d’Iria. Dnes 
na místě zjevení stojí kaple a z údolí bylo vytvořeno náměstí s bazilikou 
Panny Marie Růžencové, v níž jsou všichni pochováni - František a Hya-
cinta zemřeli krátce po zjeveních, Lucie až v roce 2005. Papež František 
13. května 2017 prohlásil Františka a Hyacintu za svaté. 

Panna Maria se ve fatimských zjeveních obracela k portugalským 
věřícím, ale také varovala před druhou světovou válkou a diktaturami 
nacismu a komunismu. Symbolické z jevení končilo viděním atentátu 
na Kristova náměstka. Toto proroctví bylo naplněno 13. května 1981, 
kdy byl spáchán atentát na papeže sv. Jana Pavla II. 

Fatimské poselství obsahuje výzvu k pokání za neúctu, rouhání a lho-
stejnost, kterými je Bůh urážen. Jsou tak znovu zdůrazňována slova 
z evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Jsme vyzývání, 
abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu. 

PROHLÍDKA KOSTELA SV. DUCHA
Během dne můžete navštívit vestibul kostela Svatého Ducha, a to ka-

ždý den. Chrámový prostor je otevřen na požádání, kromě doby boho-

služeb. Po dobu konání bohoslužeb není prohlídka možná. V případě zá-
jmu o prohlídku, příp. i s výkladem, můžete kontaktovat farní úřad (tel. 
572 541 277) nebo pana Františka Ingra st. (tel. 737 945 124). 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 
Jednou za rok probíhá v každé farnosti adorační den, v naší farnosti 

letos připadá na pátek 6. 10. 2017. Začne 6.30 hod. mší svatou v novém 
kostele, poté bude kostel otevřen k soukromé modlitbě.  Zakončen bude 
večerní mši sv. v 18.00 hod. tamtéž. Přijměte, prosím, pozvání k tiché 
modlitbě za naši farnost, naše město, zastupitele, spoluobčany a vlast. 
Také za proměnu našich srdcí a postojů, za odpuštění mezi námi, za od-
povědné jednání všech a za nová povolání k duchovnímu stavu. 

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NO-
VÉHO CHRÁMU  

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 
v týdnu od 9. – 15. 10. 2017 na území Starého Města. Pán Bůh zaplať 
za Vaše dary!

SLAVNOST BISKUPSKÉHO SVĚCENÍ
V sobotu 14. 10. 2017 v 10:00 hodin v katedrále sv. Václava v Olo-

mouci přijmou Mons. Mgr. Antonín Basler a Mons. Mgr. Josef   Nuzík 
biskupské svěcení.  Přijměte, prosím, pozvání na tuto slavnost a zůstá-
vejte s námi v modlitbě za naše biskupy. Autobus z naší farnosti pojede 
v 7:30 hod. od škol. Přihlásit se můžete u s. Vladimíry Batůškové, na faře 
nebo v sakristii kostela Svatého Ducha. 

MŠE SV. ZA VŠECHNY ZEMŘELÉ
V sobotu 28. 10. 2017 u sv. Michaela v 18:00 hod. bude mše sva-

tá obětována „za všechny zemřelé“. Po ní bude následovat pobožnost 
na hřbitově. 

PONDĚLÍ - ZŠ NÁM. HRDINŮ 715

1. TŘÍDA 12.10 – 12.55 HOD. KATECHETKA MIROSLAVA 
ČÍHALOVÁ

2. TŘÍDA 12.45 – 13.30 HOD. KATECHETKA LUDMILA 
NĚMCOVÁ

3. TŘÍDA 13.00 – 13.45 HOD. P. MIROSLAV SUCHOMEL

4. TŘÍDA 14.00 – 14.45 HOD. KATECHETKA JITKA FOL-
TÝNKOVÁ

PONDĚLÍ  - ZŠ KOMENSKÉHO 1720

6.– 9. TŘÍDA 14.00 – 14.45 HOD P. MIROSLAV SUCHOMEL

STŘEDA - ZŠ NÁM. HRDINŮ 715

5. TŘÍDA 14:00 – 14.45 KATECHETKA JANA VAN-
DOVÁ ML.

Farnost Fatima
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