
Staré Město zahájilo vánoční čas mi-
kulášskou nadílkou a rozsvěcováním 
vánočního stromu, které se konalo už 
v pátek 4. prosince. Podvečer s druži-
nou několika andělů, čertů a svatým 
Mikulášem se už podruhé uskutečnil 
na náměstí Velké Moravy, kde se po 

čtvrté hodině odpolední začaly schá-
zet rodiny s dětmi. Ty si pro Mikuláše 
samozřejmě přichystaly říkanky a pís-
ničky, jimiž se chtěly vykoupit z hří-
chů, které během roku hojně páchaly. 
Kulturní komise, jakožto organizátor 
akce, přichystala pro letošní ročník 

celou řadu novinek. Mimo jiné šlo 
o zastřešené a ozvučené pódium, kte-
ré dalo dětským hláskům, cimbálové 
muzice i slovům vedení města patřičně 
vyniknout. Druhou velkou novinkou 
byl příchod mikulášské družiny. Le-
tos šlo o velmi atraktivní podívanou, 
kdy se za naprosté tmy ve světle jedi-
ného reflektoru snášel Mikuláš přímo 
z nebe.

V programu samozřejmě nesmělo 
chybět slíbené rozsvícení vánočního 
stromu, u kterého asistoval i zdejší 
duchovní, otec Miroslav. Ten stromek 
posvětil, stejně jako všem popřál krás-
né, klidné a požehnané svátky. Zla-
tým hřebem mikulášského podvečera 
se stal velký ohňostroj. „Základním 
měřítkem je vždycky to, jestli lidi na 
danou akci příjdou, a protože přišli 
v opravdu hojném počtu, tak z toho 
mám velmi dobrý pocit. Je tady na-
víc cítit soudržnost a jak se zdá, lidé 
si toto místo docela oblíbili. A k tomu 
ohňostroji- je to takový momentální 
nápad kulturní komise, tak doufám, 
že jsme tím lidi překvapili a že budou 
spokojení,“ říká místostarosta a před-
seda kulturní komise Martin Zábran-
ský.

VÁNOCE ZA DVEŘMI

Mikulášův pomocník

Letošním překvapením byl ohňostroj Dárečky dostaly všechny děti

Mikulášův pomocník

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč

MĚSÍČNÍK STARÉHO MĚSTA A OKOLNÍCH OB CÍ
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Mikuláš se snesl z nebe
Foto: Vladimír Kučera
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Předvánoční akce pokračovaly také 
v neděli 6. prosince Vánočním jarmar-
kem. Ten opět nabídl několik desítek 
stánků s tradičními výrobky i pochu-
tinami. Kdo chtěl poctivé pletené po-
nožky, domácí med, vykrajovátka na 
perníčky nebo třeba koření, stačilo 
mu popojít jen několik kroků a měl 
nakoupeno. Náměstím voněl také sva-
řák a masné speciality. K tomu všemu 
samozřejmě bavil početné publikum 
bohatý kulturní program. Zpěvem 
a tancem jej zahájily děti z Dolineč-
ky, na pódiu se ale předvedli i členové 
Doliny, Repetilek nebo CM Bálešáci. 
Svůj krátký hudební part představili 
i klienti Domova pro zdravotně posti-
žené, kteří dokázali, že zpěv rozhodně 
k jejich koníčkům patří. „My se každý 

rok snažíme tuto akci zase posunout 
o krok dál, vylepšit, aby se lidé pořád 
měli na co těšit. Vypadá to, že v příštích 
letech by se tedy mohl jarmark rozšířit 
na celý víkend. Ty přípravy jsou oprav-
du veliké a náročné a i když si sem lidé 
cestu najdou, jeden den se nám zdá 
málo,“ doplňuje místostarosta Martin 
Zábranský. Velkou výhodou náměstí 
Velké Moravy je příjemné zázemí Je-
zuitského sklepa, kde i tentokrát našli 
azyl pracovníci Klubka. Ti v letošním 
roce nabídli dětem výpravu do zimní-
ho království, ve kterém na ně čekala 
celá řada více či méně záludných úko-
lů. Ať šlo o třídění rukavic, jízdu na 
saních nebo třeba skládání kamínků, 
bylo u všech stanovišť neuvěřitelně 
rušno. Děti se do úkolů vrhaly s chutí, 
která jim vynesla i nějakou tu sladkou 
odměnu. Pro odrostlejší návštěvníky 
sklepa byla přichystaná výstava mal-
by horkým voskem domácí autorky 
Heleny Šuranské. Její díla na režném 
zdivu kleneb krásně vynikla a zauja-
la stovky návštěvníků. Poslední teč-
kou za jarmarkovým programem pak 
byla pohádka kunovských ochotníků, 
na které opět nechybělo velmi počet-
né publikum. Posledním vytrvalcům 
u venkovních stánků také zahrála 
country kapela Štrůdl.

Vánoční jarmark nabídl bohatý program

V neděli bylo na náměstí plno

Program obohatil i mužský sbor
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U S N E S E N Í
z 20. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 02.12.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu části pozemku p. č. st. 
2587 o výměře 20,75 m2 v lokalitě ulice Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Bronislavu Horehleďovi, 
bytem Staré Město, Velehradská 1621, doho-
dou k 31.12.2015, z důvodu prodeje stavby ga-
ráže na uvedené části pozemku.

záměr na pronájem části pozemku p. č. st. 2587 
o výměře 20,75 m2 v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.

1.2 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 6081/37 ovocný sad o výměře 1.393 m2 
v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Jiří-
mu Kučerovi, bytem Babice 123, dohodou 
k 31.12.2015.

záměr na pronájem části pozemku p. č. 6081/37 
ovocný sad o výměře 1.393 m2  v lokalitě Zad-
ní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.3 výpůjčku domu č. p. 644 se stavební par-
celou 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře  
287 m2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o vý-
měře 69 m2, ul. Hradišťská ve Starém  Městě, 
Moravskému zemskému muzeu v Brně, Brno, 
Zelný trh 6, IČ 000 94 862 na  dobu určitou od 
01.01.2016 do 31.12.2016, za účelem umístění 
technické základny  staroměstských archeolo-
gických výzkumů.

1.4 záměr na pronájem nebytových prostor 
– kuchyně s příslušenstvím, včetně movitých 
věcí, v restauraci Victoria ve Starém Městě, Nad 
Hřištěm 1921, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 6073/54 orná půda o výměře 400 m2, 
pozemku p. č. 6073/72 vodní plocha o výmě-
ře 78 m2, pozemku p. č. 6073/83 ostat. plocha 
o výměře 107 m2 a pozemku p. č. 6073/86 ostat. 
plocha o výměře 7 m2, vše v lokalitě Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem vybudování polyfunkčního domu.

1.7 záměr na majetkoprávní vypořádání stavby 
„Transformace pobytových sociálních  služeb 
Velehrad – Salašská – II. etapa CHB Staré Měs-
to“ – bezplatné zřízení  služebnosti ve prospěch 
Zlínského kraje, Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ 

70891320, na  právo umístění a provozování 
přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, pří-
pojky plynu  a účelové komunikace, na pozem-
cích p. č. 4529/155, p. č. 6381/1, p. č.6381/2, 
p. č. 6381/3, p. č. 6381/4, vše ostat. plocha 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště  v rozsahu 
stanoveném zpracovaným geometrických plá-
nem č. 3239-279/2015 a dále  na právo vstupu 
a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti 
se zřízením, provozem,  opravami a údržbou 
přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, pří-
pojky plynu a účelové  komunikace po dobu 
existence stavby.

1.8 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí 
nad Labem, Klišská 940, IČ 27295567, zastou-
pené na základě plné moci společností RWE 
Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na právo 
umístění stavby „Výstavba infrastruktury pro 
RD Velehradská – projektová dokumentace 
– 1. etapa“ na pozemku p. č. st. 2611 a pozemku 
p. č. 2561/2 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch  
společnosti Česká telekomunikační infrastruk-
tura a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov,  Olšanská 
2681/6, IČ 04084063, zastoupené na základě 
plné moci společností  Vegacom a. s., se síd-
lem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, 
IČ 25788680, za  kterou jedná na základě plné 
moci společnost MULTINET s. r. o., se sídlem 
Olomouc,  Farského 43/4, IČ 60776978 na 
právo umístění stavby  „PVDSL5M_E08_Z_
SMST20_OK“ (umístění optického kabele 
v délce 2 m a umístění  rozvaděče o půdory-
su 750x350 mm) na pozemku p. č. 340/131 
orná půda ve  vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.10 ukončení výpůjčky konvektomatu CON-
VOTHERM, el. bojlerový, inv. číslo 6004, 
účetní cena 208.720 Kč, Základní škole Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, Staré Město, Komenského 1720, 
IČ 75022567, dohodou k 01.12.2015.

1.11 svěření dlouhodobého hmotného majet-
ku a předmětů v operativní evidenci k hospo-
daření (dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.)

inv. číslo, název, částka
6004, Konvektomat CONVOTHERM,  el. boj-

lerový, 208.720,00
558, Stojan pod konvektomat, 13.923,70
566, Stůl nerez 120x70, 4.438,00
1712, Gastronádoba, 1,00
1713, Gastronádoba, 1,00
1727, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1728, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1729, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1730, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1731, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1732, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00
1733, Náhr. gastronádoba pro konvektomat, 
1,00

Základní škole Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, Staré Město, 
Komenského 1720, IČ 75022567. 

1.12 svěření drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku a předmětů v operativní evidenci 
(dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.) Sportovnímu 
a kulturnímu centru, příspěvková organizace, 
Brněnská 1249, Staré Město, IČ 75121824 za 
účelem provozování Event centra.

2.1 projektovou dokumentaci „Výstavba in-
frastruktury pro RD  Velehradská - projektová  
dokumentace - 1. etapa“ - bourací práce.

2.2 dokumentaci pro územní řízení „Výstavba 
infrastruktury pro RD  Velehradská -  projekto-
vá dokumentace - 1. etapa“.

2.3 projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby na akci „Rekonstrukce vnitřních  insta-
lací dům s pečovatelskou službou Staré Město, 
č. p.  1707, ul. Velehradská Staré  Město“.

2.4 Rada města schválila smlouvu o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě  ná-
kladů s ní souvisejících v souvislosti s projek-
tem Výstavba infrastruktury pro RD  Velehrad-
ská – 1. etapa mezi společností RWE GasNet 
s.r.o. se sídlem Ústí nad  Labem, Klišská 940, 
IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci 
RWE Distribuční  služby, s.r.o. se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1, IČ 27935311, Sdružením 
právnických  osob zastoupené městem Staré 
Město jako vlastníkem plynárenského zařízení 
a  městem Staré Město jako stavebníkem.

(pokračování na str. 4)
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3.2 termíny svatebních obřadů na rok 2016 
takto:
 30.1., 20.2., 12.3., 16.4., 21.5., 11.6., 23.7., 20.8., 
17.9., 15.10., 12.11., 10.12.

3.3 odměny ředitelům příspěvkových orga-
nizací města dle zápisu v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném 
znění a vnitřní směrnicí č. S 01/2007.

5.4 výsledek výběrového řízení podlimitní 
veřejné zakázky na poskytovatele úvěru  „In-
vestiční bankovní úvěr se splatností 10 let 
s možností postupného čerpání do 3 let“.  
Nejvhodnější nabídku předložila Komerč-
ní banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 
Praha 1, IČ 45317054, s nabídkovou cenou 
854.213,66 Kč (Tato cena je osvobozena  od 
DPH). 

6.1 Rada města schválila odvolat členku so-
ciální komise paní Ing. Lenku Beránkovou 
a jmenovala nového člena sociální komise pana 
Vladislava Kluku.

 Rada města schválila odvolat člena komise 
pro partnerství měst pana Vladislava Kluku 
a jmenovala novou členku komise pro partner-
ství měst paní Ing. Lenku Beránkovou.

6.2 v souladu s § 79, odst. 5) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích náhradu za nevyčerpanou  dovo-
lenou panu Josefu Bazalovi v délce 1 týdne.

II. neschválila

5.10 přijetí věcného daru – osobního auto-
mobilu zn. Dacia Dokker Van v celkové hod-
notě  214.000,- Kč od firmy Mercut s.r.o., se 
sídlem Velehradská 2162, 686 03  Staré Město,  
IČ 27727319 pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvkové  organi-
zace, IČ 75022567, 

III.  doporučila zastupitelstvu města 

1.13 ke zrušení převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celkové 
výměře cca 4.500 m2 v lokalitě Louky ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem výstavby zámečnických a elektromon-
tážních výrobních prostor a s nimi spojených 
administrativních, skladovacích a prodejních 
prostor, který byl schválen na 6. zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město dne 22.06.2015 
pod bodem II./6.2. 

1.14 ke schválení převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o cel-
kové  výměře cca 4.500 m2 v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  Hra-

(pokračování ze str. 3) diště, společnosti Best Oil Česká republika 
s. r. o., Praha 1, Nové Město,  Hybernská 
1009/24, IČ 28597575, za cenu 1.200 Kč/m2, za 
účelem výstavby výrobní  a skladovací haly pro 
společnost.

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 5/2015:
 -  zvýšení příjmů ze 143 957 000 Kč na 144 
776 000 Kč
 -  zvýšení výdajů ze 131 539 000 Kč na 130 492 
000 Kč
 -  změnu financování ve výši –12 418 000 Kč na 
–14 284  000 Kč

5.3 schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Staré Město č. 01/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování  komunál-
ních odpadů.

5.5 schválit smlouvu o úvěru s Komerční ban-
kou, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07  Praha 
l, IČ 45311054, která byla vybrána na zákla-
dě výběrového řízení na  poskytovatele úvěru 
v rámci veřejné zakázky ,,Investiční bankovní 
úvěr se splatností  10 let s možností postupného 
čerpání do 3 let“.

5.6 schválit poskytnutí zápůjčky společnosti 
Školní hospodářství s. r. o. ve výši 4.000.000,- 
Kč na zajištění provozních výdajů se splatností 
do 30.11.2016.

5.7 schválit rozpočet města na rok, příjmy ve 
výši 129 630 tis. Kč, výdaje ve výši 164 270 tis. 
Kč, financování ve výši 34 640 tis. Kč.

5.8 schválit přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtového ukazate-
le na  paragrafu 3113 Základní školy ve výši 
238.668,- Kč, a to:
- z položky  5331 Neinvestiční příspěvky zříze-
ným PO – 238.668,- Kč
- na položku  6351 Investiční transfery zříze-
ným PO + 238.668,- Kč
 Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opat-
ření č. 5/2015 – změna závazného  ukazatele na 
§ 3113 Základní školy. 

5.9 schválit zvýšení závazného ukazatele na  
§ 3113 Základní školy příspěvkové  organi-
zaci Základní škola, Staré Město, Komenské-
ho 1720, 686 03 Staré Město, IČ 75022567, 
o 362.183,- Kč na pokrytí mimořádných výdajů 
souvisejících  s rekonstrukcí pavilonu D na zá-
kladní škole v letošním roce.

5.15 schválit zvýšení závazného ukazatele na 
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  pří-
spěvkové organizaci Sportovní a kulturní, Br-
něnská 1249, 686 03 Staré Město, IČ 75121824 
o 221.000,- Kč na pokrytí zvýšených výdajů na 
energie v EVENTcentru 

 a nákup vybavení a zařizovacích předmětů do 
informačního centra a jezuitského  sklepa.

IV.  nedoporučila zastupitelstvu města

1.5 ke schválení převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2422/14 ostat. plocha  výměře 
cca 55 m2, který se nachází před rodinným do-
mem č. p. 567 v lokalitě ul. Na  Valech ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Ing. Antonínu  Foretníkovi, bytem Praha 
4, Michle, Baarova 16/37, za účelem předza-
hrádky, z důvodu  zachování stávající uliční 
čáry.

V.  souhlasila

3.1 s použitím znaku města Staré Město spo-
lečnosti Lodě-hausbóty o.s., Zerzavice  2173,  
686 03  Staré Město na informační tabuli na 
pěší lávce přes dolní rejdu plavební  komory 
Staré Město.

5.11 s přijetím peněžního daru ve výši 
15.000,- Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres  Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, IČ 75022567, od Nadace SYNOT, Jaktá-
ře  1475, Mařatice, 686 01  Uherské Hradiště, 
IČ 26218330, za účelem nákupu holí pro  nor-
dic walking v souladu s ustanovením § 102, 
odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů.

5.12 s přijetím peněžního daru ve výši 15.000,- 
Kč pro příspěvkovou  organizaci Mateřská  
škola, Rastislavova 1800, 686 03  Staré Měs-
to, IČ 75022541, od  Nadace SYNOT,  Jaktá-
ře 1475, Mařatice, 686 01  Uherské Hradiště, 
IČ 26218330, na projekt „Bezpečná  školka“ 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších  před-
pisů.

5.13 s přijetím peněžního daru ve výši 15.000,- 
Kč pro příspěvkovou  organizaci Mateřská  
škola, Komenského 1721, 686 03  Staré Měs-
to, IČ 75022532, od Nadace SYNOT,  Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01  Uherské Hradiště, 
IČ 26218330, na projekt „Bezpečná  školka“ 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších  před-
pisů.

5.14 s přijetím peněžního daru ve výši 15.000,- 
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Kč pro příspěvkovou  organizaci Mateřská  
škola, Za Radnicí 1823, 686 03  Staré Měs-
to, IČ 75022559, od Nadace SYNOT, Jaktáře 
1475, Mařatice, 686 01  Uherské Hradiště, 
IČ 26218330, na nákup dětských  barevných 
triček a pokrývek hlavy v souladu s ustanove-
ním § 102, odst. 2 zák. č. 28/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 27 odst.  5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění  pozdějších předpisů.

VI.  vzala na vědomí

5.1 hospodaření města k 31.10.2015.

VII.  uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. st. 2587 o výměře 20,75 m2 v lokalitě  
ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních  deskách.
T:ihned

1.2 zveřejnit záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 6081/37 ovocný sad o výměře 1.393 
m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  na úředních 
deskách.
T:ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor – kuchyně s příslušenstvím včetně  
movitých věcí, v restauraci Victoria ve Starém 

Městě, Nad Hřištěm 1921, k. ú. Staré  Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 6073/54 orná půda o výmě-
ře 400 m2, pozemku p. č. 6073/72 vodní plo-
cha o výměře 78 m2, pozemku p. č. 6073/83 
ostat. plocha o výměře 107 m2 a pozemku p. 
č. 6073/86 ostat. plocha o výměře 7 m2, vše 
v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem vybudování 
polyfunkčního domu, na úředních deskách.
T:ihned

1.7 zveřejnit záměr na majetkoprávní vypo-
řádání stavby „Transformace pobytových so-
ciálních služeb Velehrad – Salašská – II. etapa 
CHB Staré Město“ – bezplatné  zřízení služeb-
nosti ve prospěch Zlínského kraje, Zlín, třída 
Tomáše Bati 21, IČ 70891320, na právo umístě-
ní a provozování přípojky vodovodu, přípojky 
kanalizace,  přípojky plynu a účelové komuni-
kace, na pozemcích p. č. 4529/155, p. č. 6381/1, 
 p. č.6381/2, p. č. 6381/3, p. č. 6381/4, vše ostat. 
plocha v k. ú. Staré Město u Uh.  Hradiště 
v rozsahu stanoveném zpracovaným geomet-
rických plánem č. 3239-279/2015  a dále na 
právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky 
v souvislosti se zřízením,  provozem, opravami 
a údržbou přípojky vodovodu, přípojky kanali-
zace, přípojky plynu  a účelové komunikace po 
dobu existence stavby.
T:ihned

1.8 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 

Vážení spoluobčané, stejně jako v mi-
nulém roce se s Vámi chceme podělit 
o radostnou zprávu, že se naše město opět 
výborně umístilo v soutěži O keramickou 
popelnici. Díky Vám a Vašemu přístupu 
ke třídění jsme 2. listopadu 2015 ve Vsetí-
ně převzali ocenění za krásné první místo 
v kategorii zpětného odběru vyřazené-
ho elektrozařízení a za druhou příčku  
v hlavní soutěžní kategorii týkající se třídě-
ní obalových materiálů, tedy skla, papíru 
a plastů. 

Je jen Vaší zásluhou, že po celou dobu 
existence této soutěže naše město nikdy 
neodešlo bez umístění na stupních vítě-
zů. Vážíme si Vaší zodpovědnosti a snahy 
chránit životní prostředí a věříme, že díky 
Vám pod pomyslnou bednu nikdy ne-
klesneme.

Josef Bazala, starosta města

o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene  ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940,  
IČ 27295567, zastoupené na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se 
sídlem Brno, Plynárenská 499/1 IČ 27935311, 
na právo umístění stavby  „Výstavba infrastruk-
tury pro RD Velehradská – projektová doku-
mentace – 1. etapa“ na  pozemku p. č. st. 2611 
a pozemku p. č. 2561/2 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú.  Staré Město u Uh. Hradiště.
T:ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve  
prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3,  Žižkov, 
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, zastoupené na 
základě plné moci společností  Vegacom a. s., se 
sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, 
IČ 25788680, za  kterou jedná na základě plné 
moci společnost MULTINET s. r. o., se sídlem 
Olomouc,  Farského 43/4, IČ 60776978 na 
právo umístění stavby  „PVDSL5M_E08_Z_
SMST20_OK“ (umístění optického kabele 
v délce 2 m a umístění  rozvaděče o půdory-
su 750x350 mm) na pozemku p. č. 340/131 
orná půda ve  vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
T:ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

SOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICI
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SLOVÁCKÉ DIVADLO
Během vánočních svátků si divadelní-

ci většinou tolik volna neužijí a výjimkou 
není ani letošní rok. Na sobotu a neděli, 
tedy 26. a 27. prosince, si herci přichystali 
Nezbednou pohádku. Ta nabízí klasic-
ké pohádkové postavy, které se tady ale 
zase tak klasicky neprojevují. Honza není 
hlupák, ale tak trochu lenoch. Princezna 
není žádná křehotinka a drak je poněkud 
ustrašenější, než bývá zvykem. Pohádku  
z pera Davida Vackeho odehrají David 
Macháček, Petr Čagánek, Kamil Pulec  
a řada dalších.

Ještě do silvestrovského večera pak 
divadlo nabídne svá nejnavštěvovanější 
představení. V neděli 27. prosince to bude 
komedie Nájemníci, v pondělí 28. 12. po-
baví Rychlé šípy a v úterý 29. 12. půjdou 
herci zase Donaha! Středa nabídne další 
komedii Sám na dva šéfy a samotný Silves-
tr bude divadlo slavit s derniérou komedie 
Peklo v hotelu Westminster.

    Sehnat lístky na představení nebývá 
pravda tak úplně jednoduché, ale s trochu 
štěstí by se to mohlo podařit.

KINO HVĚZDA,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Během svátků bude možné vydat se 

také do kina. To pro letošní rok přichysta-
lo opět bohatý program. Na sobotu 26. 12. 
i na neděli 27. 12. se mohou těšit přede-
vším děti. Právě pro ně jsou tady totiž na 
programu oblíbené animované filmy, jako 
třeba Hotel Transylvánie 2, Krtek o Váno-
cích nebo V hlavě. Dospělejší diváci si pak 
v pondělí 28. 12. mohou zajít na drama-

TIPY NA VÁNOČNÍ SVÁTKY
Pokud Vás nebaví sedět celé svátky jen tak doma, u televize, cukroví a svátečního bramborového salátu, můžete vyrazit za kul-

turou, sportem nebo poznáním. V následujícím textu nabízíme několik tipů na akce a události, které se uskuteční v blízkém okolí 
Starého Města. Snad si mezi nimi vyberete a užijete si krásné a klidné Vánoce.

tický příběh Everest nebo komedii Zbrusu 
Nový zákon. Na Silvestra pak nebude chy-
bět už tradiční promítání zimního kina ve 
Smetanových sadech, které je určeno pro 
celé rodiny a je zcela zdarma. I tentokrát 
se můžeme těšit na sérii krátkých filmů, 
večerníčků a oblíbených pohádkových po-
staviček.

ŽIVÁ VODA, MODRÁ
Vánoční program bude na návštěvní-

ky čekat také v expozici Živá voda v obci 
Modrá. Tady je na neděli 27. 12. připra-
veno Vánoční hraní, a to od 10:00 až do 
16:00. Kdo ještě neviděl zdejší podvod-
ní osmi metrový tunel, díky kterému je 
možné pozorovat život v rybí říši opravdu 
zblízka, možná by to mohl právě teď na-
pravit. A možnost bude i 30. 12, kdy na 
návštěvníky čeká Silvestrovská oslava mezi 

rybami. Začátek akce bude v 10 hodin, ko-
nec pak ve čtyři odpoledne.

BUCHLOV
Hrad Buchlov patří k nejvyhledáva-

nějším památkám celého Zlínského kraje. 
Velkou zásluhu na tom mají především 
kulturní akce, které tady občanské sdru-
žení HB Collegium pravidelně pořádá pro 
širokou veřejnost. Jednou z hojně navště-
vovaných stálic je i Na Štěpána, otevřená 
brána- opět bude pro návštěvníky připra-
vený živý betlém, zpívání koled, výstava 
vánočních stromečků nebo speciální pro-
hlídková trasa Vánoce u Berchtoldů. Vá-
noce na hradě tak budu určitě stát za to.

ZOO ZLÍN
Během vánočních svátků bude pří-

ležitost vyrazit i do zlínské ZOO Lešná. 
Rozsvícení vánočního stromu už sice ne-
stihnete, ale otevřeno bude na Vánoce i na 
Nový rok.

VELEHRAD
Přesně na Štěpána se uskuteční tradiční 

koncert ve velehradské bazilice. I tentokrát 
se na něm představí Jiří Pavlica s Hradišťa-
nem, kterého tentokrát doprovodí housli-
sta Jiří Pospíchal s oblíbeným Slováckým 
komorním orchestrem. Pěveckou složku 
zajistí gymnáziální sbory z Velehradu 
a z Uherského Hradiště.

Hrad Buchlov otevře na Štěpána brány

Jiří Pavlica se představí na Velehradě                                                                   Foto: Vladimír Kučera
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Bohatý spolkový život, kterým se může 
pochlubit Staré Město, by mu mnohé obce 
v republice mohly jen závidět. Zástupci 
dobrovolných organizací a spolků se tra-
dičně před koncem roku scházejí v obřad-
ní síni radnice s vedením města. Jedná se 
o zvyk, trvající už více jak deset let. Pro 
obě strany jde nejen o splnění povinnosti, 
ale také o příjemné a přátelské setkání, je-
hož hlavním smyslem a cílem je vzájemně 
se informovat o novinkách, průběhu uply-
nulého roku i o případných nedostatcích 
nebo problémech, které je potřeba řešit. 
„Když jsme měli předávání grantů, tak tam 
pan Ing. Psotka spočítal, že do zdejšího 
spolkového života je zapojeno více jak dva 
tisíce lidí, to je velmi podstatná část našich 
obyvatel, která pomáhá městu, kultuře 
a sportu dýchat. My tohoto setkání vyu-
žíváme hlavně proto, abychom jim připo-
mněli, že na ně v rozpočtu myslíme a jak 
si případně mohou požádat o příspěvky,“ 
přidává podrobnosti setkání starosta Josef 
Bazala. Město svým spolkům a organiza-
cím ale může pomoct nejen po finanční 
stránce- radnice například na setkání upo-
zorňovala i na celou řadu dotačních titu-
lů, které vypisuje například Zlínský kraj 
a o které se zdejší spolky ještě žádat nena-
učily. Výpomoc města je možná například 
i při nejrůznějších právních těžkostech 
nebo při hledání vhodných prostor. I ten-
tokrát bylo velmi plno, každý ze zástupců 
jednotlivých organizací přitom prezento-
val svou celoroční činnost před ostatními 
a mohl přímo sdělit vedení města případ-
né problémy nebo nedostatky. Vzájemnou 
dobře fungující spolupráci si ale obě strany 
pochvalovaly. Mezi zástupci jednotlivých 
spolků se tak objevil například Petr Stra-
ka, který je funkcionářem zdejšího volej-
balového klubu. „Nám se v první polovině 

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

roku docela dařilo, dohrávali jsme v prv-
ní lize na celkově sedmém místě tabulky, 
bohužel nám ale nová sezóna začala velmi 
neúspěšně. Máme hodně zraněných a te-
prve se začínáme trošku chytat, průběžně 
jsme tak kolem devátého místa a nevím, 
jestli se nám podaří vůbec dostat do play 
off. Spolupráce s městem jako taková je 
vždycky výborná, už jenom to, že můžeme 
hrát zápasy a trénovat v městské hale, nám 
moc pomáhá. A město nám výrazně vypo-
máhá také s rozpočtem,“ říká Petr Straka. 
Setkání se účastnili také zástupci zdejšího 
mysliveckého spolku, kteří vidí uplynulý 
rok jako zcela průměrný. „Nijak jsme letos 
nevybočovali, se zvěří je to tady ale setrva-
le špatné. Staré Město je moc průmyslová 
oblast, je tu moc železnic, silnic, takže nám 
zvěř často umírá pod koly automobilů. Na-
víc ani nemáme les, takže teď, po sklizni, 
nemá kde brát potravu ani kam se scho-
vat. V příštích letech bychom rádi zvelebili 
naše sídlo, také bychom rádi trošku přidali 
výsadbu do okolí těch průmyslových zón, 

to by mohlo pomoct situaci zlepšit,“ vy-
světluje plány myslivců Pavel Pluhař. Spo-
kojenost se současným stavem projevili  
i staroměstští Junáci. „Z našeho pohledu 
to byl velice dobrý rok, podařilo se nám 
vychovat nové nástupce, kteří povedou 
mládež. Máme 34 nových členů a rozjely 
se nám nové družiny, takže to obnovení 
činnosti je na velmi dobré cestě. V příštím 
roce máme jako hlavní cíl udržet si teď tu 
početnou základnu, pomoct mladým ve-
doucím, aby mohli dobře fungovat. Dob-
ré by bylo i zvelebení klubovny, ale město 
nás velmi podporuje, takže máme skvělé 
zázemí,“ hodnotí rok a okolnosti fungo-
vání Milan Hrabinec. Velký počet dětí 
i dospělých dochází i do SVČ Klubko, a to 
je právě trošku problém. Zájem o kroužky 
a zájmovou činnost je tak velký, že prosto-
ry pomalu nestačí. „Myslím, že jsme pro 
Staré Město velmi významnou institucí, 
spolupráce funguje výborně, trošku by-
chom ale potřebovali nafouknout naše zá-
zemí a přizpůsobit ho pro tu naši činnost. 
Letošní rok byl ale velmi úspěšný, dokon-
čili jsme velký projekt, nebyly žádné kom-
plikace. Provozovali jsme kolem 60 krouž-
ků s asi 600 účastníky, což bychom chtěli 
udržet i v dalších letech. Plánů na oživení 
a vylepšení naší činnosti ale máme pořád 
spousty,“ shrnuje zastupující ředitelka Pe-
tra Kraváčková. 

Součástí setkání pak byly i praktické 
informace ohledně financování činnosti 
i akcí v příštím roce. Čerpání prostřed-
ků se muselo díky novele zákona změnit 
a stalo se tak složitější. Většina spolků se 
ale s větším množstvím administrativy vy-
rovnala se ctí.

Foto: Vladimír Kučera

Všechny zástupce spolků přivítal starosta Josef Bazala

Shrnutí si přišel vyslechnout i místostarosta Martin Zábranský
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V jednotě OREL Staré Město se roznes-
la zpráva, že ve čtvrtek 3. 12. 2015 nás na-
vštíví svatý Mikuláš s doprovodem.

Děti z nejmladších oddílů „Cvičení ro-
dičů s dětmi, Pohybové hry I a Pohybové 
hry II“ se sešly v hojném počtu v sále tělo-
cvičny, aby se svými cvičitelkami předved-

Teprve v neděli jsme zapálili první svíč-
ku na adventním věnci a už ve čtvrtek za-
vítal na II. stupeň základní školy Mikuláš. 
Každý rok u nás bývá zvykem, že jednotli-
vé třídy ve škole obchází Mikuláš s anděly 
a čerty. Ani letos tomu nebylo jinak. Celé 
dopoledne navštěvovali převlečení vyuču-
jící za doprovodu školní cimbálové muzi-
ky jednotlivé třídy. Navodili předvánoční 
atmosféru nejen kostýmy, ale i koledami. 
Sváteční nálada přetrvala až do odpoledne. 
Po šesté vyučovací hodině začali netrpěli-
ví žáci připravovat své stánky na tradiční 
vánoční jarmark. V nabídce měli nejrůz-
nější výrobky – od adventních věnců přes 
svícny, vánoční ozdoby, přání, malované 
perníčky až po ručně vytvořená mýdla. Na 
vánočním jarmarku zahrál koledy folklor-
ní soubor naší školy, zazpíval školní sbor 
a pak následovala scénka o bohatém kupci 
a sv. Mikuláši. Spokojení návštěvníci moh-

Mikulášská nadílka

Mikuláš ve škole

ly sv. Mikuláši malou ukázku z toho, co se 
v tomto roce nového naučily. Po nástupu 
a krátké rozcvičce byly děti seznámeny 
s legendou, která se vypráví o životě to-
hoto biskupa. A už vcházel sv. Mikuláš 
v doprovodu tří andělů. Sv. Mikuláš při-
vítal všechny děti a požádal je, aby se 

li obdivovat nejen nejrůznější drobnosti, 
které vyrobily děti někdy i s přispěním ro-
dičů, ale i krásnou výzdobu školy.

Budovou se celé odpoledne nesly ko-

pochlubily, co nového umí. Děti za před-
vedené ukázky pochválil a andělé začali 
rozdávat nadílku, kterou měl pro malé 
cvičence připravenou. Nakonec se kona-
lo společné focení. Sv. Mikuláš se s dětmi 
rozloučil a slíbil, že přijde na Orlovnu zase 
příští rok, na odchodu jej vyprovázely roz-
zářené dětské oči.

Dagmar Zálešáková
Foto: Ing Bohumil Ferda

ledy, takže vánoční jarmark se vydařil na 
jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová

Mikulášská družina ve třídě
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Požehnané svátky vánoční čtenářům přeje farnost Staré Město

MILOSRDNÍ JAKO OTEC
Každému je jasné, že neuposlechne-li 

dopravní pravidla, dojde k dopravní ne-
hodě s trestním důsledkem. Nevím, kolik 
z nás si tuto neposlušnost přeloží do slova 
stejného významu- hřích. Přenesme tuto 
neposlušnost- hřích, do svého života. Tady 
se dopouštíme neuposlechnutí základních 
pravidel pro šťastný život, která stanovil 
náš Stvořitel, toto porušení nás ale v dů-
sledku činí nešťastnými.

Jsme neustále v pokušení neposlušnos-
ti: „Je to neposlušnost, která se projevuje 
jednáním bez ohledu na Boží vůli.“ Histo-
rii hříchu nelze chápat bez kontextu boží 
lásky a odpuštění, „protože pokud by zá-
leželo pouze na hříchu, člověk by byl nej-
zoufalejší ze všech stvoření. Ale přislíbený 
triumf Kristovy lásky objímá vše v otcově 
milosrdenství. Tento mimořádný Svatý 
rok milosrdenství je dar milosti. Vstoupit 
do ní znamená objevit hloubku Otcova 
milosrdenství, které objímá všechny a jde 
naproti každému osobně. Je to On, který 
nás hledá. Je to On, který nám přichází na-
proti,“ uvedl papež František.

Proto papež vyhlásil tento rok Svatým 
rokem milosrdenství. Logo vyjadřuje po-
dobenství o Kristu- Dobrém pastýři, kte-
rý hledá a zachraňuje ztraceného člověka, 
mne, tebe, každého. Buďme milosrdní 
jako Bůh Otec. Příležitostí k tomu je snaha 
očistit své lidství od sobectví, které ničí lid-
ské společenství. Papež vysvětluje hlavně 

potřebu odpuštění, 
vyzývá k přemýšlení 
o skutcích tělesného 
a duchovního milo-
srdenství a nabízí pu-
tování k „Bráně mi-
losrdenství“, která se 
otevřela 8.12. 2015 ve 
Vatikánu, ale poprvé 
také v každé diecézi 
ve světě. 

V naší olomoucké arcidiecézi se „Brá-
na milosrdenství“ otevřela v neděli 13.12. 
v katedrále v Olomouci, v noci ze Silvestra 
na Nový rok se otevře v bazilice na Svatém 
Hostýně a v bazilice na blízkém Velehra-
dě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty 
křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna 
2016.

Svatý rok milosrdenství začal 8. prosin-
ce 2015 a skončí 20. listopadu 2016, kdy se 
tento církevní rok uzavře.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2015
Ekumenická bohoslužba při příležitos-

ti převzetí Betlémského světla ve Vídni se 
uskutečnila v sobotu 12. 12. 2015 v katolic-
kém kostele ve farnosti Neusimmering na 
náměstí Enkplatz. Pro Betlémské světlo se 
z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do 
České republiky.

V sobotu 19. 12. 2015 je za spolupráce 
dalších skautů rozváženo Betlémské světlo 
vlaky po naší vlasti. Do Starého Města při-
vezou skauti Betlémské světlo také v sobo-
tu 19. 12. a je možné si ho zažehnout v ten 
den a v pondělí, úterý a středu v prodejně 
Barvy, laky Hrabinec nebo také v novém 
chrámě svatého Ducha od sobotní večerní 
mše svaté (19. 12. v 17 hodin) každý den 
až do Vánoc.

POZVÁNKA NA
BENEFIČNÍ KONCERT 

V sobotu 2. ledna 2015 v 15 hodin 
v kostele svatého Ducha ve Starém Měs-
tě vystoupí s vánočním dárkem pro naše 
město a nový kostel Chrámový sbor 
z Uherského Hradiště s dirigentem 
p. K. Dýnkou. Tito naši přátelé nám vě-
nují svůj čas a umění, aby nám ozdobili 
dobu vánoční, kdy zvlášť citlivě vnímáme 
duchovní krásu. Vyslechneme 12 vánoč-
ních skladeb z pokladnice evropské hudby 

i se zvláštní pozorností na naše moravské 
skladatele – E. Hába, V. Bleša, H. Kunc, 
H. Vodičková, J. Bernátek, J. Kunc.

Jste srdečně zváni, odnesete si kus krásy 
do svých svátečních domovů.

BŮH MLUVÍ I ZNAKOVÝM 
JAZYKEM

Svět nás, kteří jsme se narodili neslyšící, 
je světem ticha. Proto je naše řeč řečí zna-
ků. U nás jde o český a moravský znakový 
dialekt. Český (nebo slovenský) jazyk je 
pro nás až prvním cizím jazykem. Proto 
četba obecných textů v českém jazyce je 
pro nás neslyšící opravdu složitá a často 
nesrozumitelná pro složitá souvětí a slovní 
bohatství. A což teprve četba Bible, která 
sděluje skutečnost a dávné děje obrazy 
starověkého myšlení a vyjadřování. Proto 
nemůžeme Bibli v českém jazyce používat. 
Ale já chci rozumět Božímu slovu!

V ČR běžně nejsou mše pro neslyšící, 
nejsou žádné materiály pro pastoraci ne-
slyšících nebo výuku etiky a náboženství. 

Na teologické fakultě Jihočeské uni-
verzity ve spolupráci s odborníky dalších 
univerzit v ČR  vznikl světově ojedinělý 
projekt Bible bez hranic - překlad bible do 
znakového jazyka pro české neslyšící. Pro-
jekt je v polovině, dokončen by měl být za 
2 roky a bude obsahovat 60 textů ze Sta-
rého zákona a 30 textů z Nového zákona, 
dosud hotová videa ve znakovém jazyce 
jsou nyní dostupná na webových strán-
kách projektu – www.biblebezhranic.cz 
a budou také výukovou pomůckou.

Mám tu čest být členem dobrovolnické-
ho týmu neslyšících křesťanů, který je do 
překladu zapojen. I když jsem od mládí 
přemýšlel o víře v Boha, ve které jsem byl 
vychovaný, mnohé jsem nechápal nebo ro-
zuměl jen nedostatečně. 

Při této neobyčejně zajímavé práci na 
překladu přímo z původ. jazyků, hebrejšti-
ny a řečtiny, s pomocí odborníků, tlumoč-
nice a spousty obrazových pomůcek, také 
v diskuzi s ostatními, začínám víc chápat 
poselství Bible a k pochopení chci pomoci 
i ostatním neslyšícím. 

Rád bych, aby o tomto projektu věděla 
veřejnost, která by náš tým mohla pod-
pořit, abychom mohli překládat a vydat 
DVD, které bude pro ty neslyšící, kteří ne-
mají internet. A také pro kněze a učitele. 

Děkujeme předem za pochopení 
a podporu projektu, rektor  Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích  vyhlásil 
k tomu účelu veřejnou sbírku na účet: 
č.ú. 263648765/0300, VS: 1072 

Krásné Vánoce všem! Bohumil Vojtek

Milí Staroměšťané, sejděme se o Vánocích 2015 v chrámu svatého Ducha:

24. 12. 24 h. Půlnoční mše sv. o svátku Narození Krista
25. 12. 8 a 10 h. Slavnost Boží hod vánoční
  15 h. Požehnání a Vánoční hra s vyhodnocením soutěže pro děti
26. 12.  7 a 10 h. Svátek prvního mučedníka Sv. Štěpána
27. 12. 7 a10 h. Svátek Sv. Rodiny – manželé obnoví manželský slib. 
   Na konci každé bohoslužby žehnání vína!
  17 h. Vánoční koncert Staroměstské kapely  
31. 12. 16 h. Poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2016 8 a 10 h. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2. 1. 2016 15 h. Vánoční koncert Chrámového sboru z Uh. Hradiště  
6. 1. 2016 17 h.  Slavnost Zjevení Páně „Tří Králů“
   (8. a 9. 1. je Tříkrálová sbírka 2016)
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PROGRAM SKC LEDEN
Sobota 16. ledna
DĚKANÁTNÍ PLES
Na.Ex, CM Bálešáci, Staroměstská kapela
Začátek 19.30, vstupné 100,- Kč

Sobota 23. ledna
XIX. STAROMĚSTSKÝ PLES
Kapela Gibon, DH Skoroňáci, CM Bálešáci
Začátek 19.00, vstupné 200,- Kč, v ceně raut

Neděle 24. ledna
KARNEVAL

Sobota 30. ledna
PLES SRPŠ BÍLOVICE
hud. sk. Aventis
Začátek 19.00, vstupné 100,- Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA LEDEN 2015

  SVČ KLUBKO

Tvořivá dílna – Smaltování v peci
19. 1. úterý 17:00 – 19:30
Přijďte si vyzkoušet činnost, kterou jen tak doma dělat nejde. Pravé smaltování v peci. 
Vždy je překvapením, co nám vznikne, ale vždy to bude zaručeně originál. Vytvoříme 
si malé smaltované přívěšky či cedulky. Dílna není příliš vhodná pro děti. Zájemce pro-
síme o přihlášení do čtvrtku 14. 1.
Cena: 130,- Kč, pro členy TD 100,- Kč
S sebou: přezůvky

Karneval
24. 1. neděle 15:00 – 17:00
Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí masky, tombola – vyhraje 
každý, občerstvení, to vše bude pro vás připraveno.
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč

Uzávěrka výtvarné soutěže – V KOUZELNÉ ŘÍŠI MILOŠE MACOURKA
29. 1. 2016

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Mamkavárna
4. 1. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

Hraní s miminky
11. 1. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

Mamkavárna
18. 1. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro ma-
minky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

Hraní s miminky
25. 1. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

STARÉ MĚSTO:
Platnost od ledna 2016 

PO 9 -12  13 – 18
ÚT zavřeno 13 – 18
ST zavřeno 13 – 18
ČT 9 – 12  13 – 18
PÁ 9 – 12  13 – 17

Zimní pohádka
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne 6. 2. 2016 v pořadí již 48. tradiční 

ples “Zimní pohádka“, který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního centra od 20.00 
hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Staroměstská kapela a hudební skupina 
NA-EX. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

 Předprodej vstupenek s místenkou dne 25. 1. 2016 a dne 1. 2. 2016 v hasičské zbrojnici ve 
Starém Městě (za zdravotním střediskem) od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči 
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JAK LIDÉ DŘÍVE ŽILI 
Jak lidé dříve žili? Zeptali jsme se žáků třetího ročníku na Zá-

kladní škole ve Starém Městě. Nešlo však o žádný chyták od paní 
učitelky. Otázku v těchto dnech provázel stejnojmenný projekt. 
Nejdříve jsme s dětmi připravili tématickou výstavu, která shro-
máždila předměty z dob dřívějších. Dnes je již najdeme v málo-
které domácnosti, ale některé jsou dobře uschované na půdách, 
odkud nám je obětaví rodiče zapůjčili. Děvčata a chlapci strávili 
i příjemné chvíle se svými prarodiči, kteří si zavzpomínali na 
dobu svého dětství. Vyslechli jsme si zajímavou besedu s pa-
mětnicí, paní učitelkou Hřibovou. V rámci výuky prvouky jsme 
pracovali na připravených pracovních listech. Kreslili jsme a po-
pisovali historické předměty. Program byl velmi pestrý a děti se 
dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací.

Také rodiče mohli zhlédnout výstavu při třídních schůzkách. 
Všem, kteří se přišli podívat, se moc líbila.

Mgr. Tereza Abrahamová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Dne 28. 1. 2015 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2009 až 31. 8. 2010 a bude 
probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 
1000, od 11.00 do 17.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které 
měly pro školní rok 2015/2016 povolen odklad školní docház-
ky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu 
v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děku-
jeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
- žádost
- občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
- rodný list dítěte  
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, 
budou potřebovat:
1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
(KPPP, SPC) dodají do týdne po jejím obdržení nejpozději 
25. 5. 2016
2) Doporučení odborného lékaře 

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, naro-
zené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010. Žádost o přijetí u těchto 
dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psycho-
logické poradny.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzved-
nout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz - v sek-
ci dokumenty ke stažení, pro zákonné zástupce.

Josef Jurnykl, ředitel školy

OCENĚNÍ
Zastupující ředitelka SVČ Klubko St. Město, p.o., Bc. Petra 
Kraváčková, získala na XV. Krajské konferenci EVVO (en-
vironmentální výchova, vzdělávání a osvěta) cenu v hlavní 
kategorii - Osobnost EVVO ve Zlínském kraji. Konference 
proběhla 12. listopadu 2015 ve Zlíně a hlavním tématem 
letošního ročníku bylo: Poznáváme a objevujeme přírodu.    

Petra Kraváčková byla oceněna za svou dlouholetou 
práci a přínos v oblasti EVVO.  Jako vedoucí Centra eko-
logické výchovy Žabka, lektorka výukových programů, 
aktivní organizátorka osvětových kampaní a soutěží na 
území města i kraje, se již mnoho let aktivně podílí na 
vzdělávání žáků i veřejnosti v oblasti EVVO. Gratulujeme 
a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti.

Petra Kraváčková s oceněním

K vidění byly předměty z minulosti
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Tříkrálová sbírka

Tradiční tříkrálová sbírka odstartuje 2. ledna 2016. Již po 
šestnácté si více jak tisícovka dobrovolníků z řad dětí i dospě-
lých posadí na hlavu korunu a vyjde do ulic měst a obcí v na-
šem regionu.  Bude je spojovat poslání Tříkrálové sbírky, která 
je určena pro ty, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve 
stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Právě těmto lidem 
Charita ČR společně s lokálními charitami pomáhá. Na Uher-
skohradišťsku se bude koledovat ve dnech 2. až 13. ledna 2016.

Dobrovolníci, situovaní do rolí biblických králů, se v Uher-
ském Hradišti vydají na svou koledu ve středu  6. ledna. Průvod, 
ve kterém nebudou chybět čtyřnozí mazlíci, odstartuje v 16.00 
hodin z Mariánského náměstí v Uherském Hradišti, od sloupu 
Panny Marie (známý též jako Morový sloup). Další zastavení 
průvodu bude u Štanclovy lékárny a Městského úřadu, kde pro-
běhne poděkování zástupcům města.

Ukončení proběhne ve farním kostele svatého Františka Xa-
verského s bohoslužbou ze slavnosti Zjevení Páně-Tří králů.  

Připojte se k nám a pojďme společně předat Tříkrálové po-
žehnání.

Je nás málo.
Chceš se k nám přidat?

Jak potvrdil koordinátor Tříkrálové sbírky Oblastní charity 
Uherské Hradiště Jiří Strogan, stále se mohou v srdci Slovácka 
hlásit dobrovolníci, kteří jsou ochotni chodit po koledě.

Sbírka by rozhodně neproběhla bez pomoci farnosti, různých 
skupin, rodin, jednotlivců, kteří dobrovolně věnují několik ho-
din z počátku nového roku. „S koledou pomáhá a přímo se jí 
účastní taky řada charitních pracovníků, vedoucích zařízení 
a také pan ředitel, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch po-
třebných. Ač sbírku zaštiťujeme, peníze nejsou naše, jsme 
v podstatě prodlouženou rukou těch, kteří si pomoci nemohou 
nebo neumějí. I letos se potýkáme s nedostatkem tříkrálových 
skupinek v Uherském Hradišti,“ popisuje situaci Strogan, koor-
dinátor Tříkrálové sbírky uherskohradišťské Charity.

Se sbírkou mohou pomoci jak vedoucí skupinek starší pat-
nácti let, tak i mladší, se souhlasem rodičů. „Skupinka tří až čtyř 
koledníků má kasičku s logem Charity a její vedoucí se prokazu-
je kartičkou s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné 
pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Obyvatele 
tradičně obdarovávají cukříky a kalendářem. Tříkrálovým kole-
dníkem se může stát každý, kdo chce rozdávat radost a podpořit 
dobrou věc,“ zve k účasti Eva Bednaříková, asistentka koordiná-
tora. Stačí jednoduše vyťukat číslo 737 277 037 nebo napsat na 
evabednarikova18@gmail.com. Ve Starém Městě se koledníci 
objeví 8. a 9. ledna.
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VÁNOČNÍ KUCHYNĚ
Jak vypadaly Vánoce v kuchyni našich předků? Odpověď dává 

třeba Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku II., kterou vydal 
Region Slovácko ve spolupráci s etnografy Slováckého muzea. 
Podle odborníků měla štědrovečerní večeře v minulosti veký 
význam, protože byla spojena s vírou, že bohatost stolu bude 
úměrná úrodě na poli v příštím roce. Proto musely být na stole 
v ošatkách všechny druhy obilovin, které se v hospodářství pěs-
tovaly, byly podávány prosné či krupičné kaše, polévky, ale pře-
devším nechyběly luštěniny, ovoce čerstvé i sušené, mák, houby 
i ořechy, které byly považovány za symbol plodnosti, hojnosti 
a bohatství. Na úvod večeře se jedly oplatky namazané me-
dem. Polévka byla houbová, hrstková nebo kyselica a ke štěd-
rovečernímu pokrmu patřilo pečivo připravované den předem 
a spařené horkým mlékem, posypané mákem a slazené medem, 
zvané vrany, bobálky nebo pupáky. Jako jeden z chodů večeře 
se vařila jáhelná, krupičná nebo pohanková kaše, které patří  
k nejstarším pokrmům vůbec. Nakonec se podávala muzika či 

zavařenina- vařené sušené ovoce se skořicí a hřebíčkem. Vánoč-
ky se pekly v různých podobách nejen v domácnostech, ale jejich 
přípravě se věnovali i profesionální pekaři. Doma upečená vá-
nočka měla obsahovat mouku ze všech druhů obilnin, které se 
v hospodářství urodily, a každý člen domácnosti z ní dostával 
kousek od hospodáře. Stejně jako od ostatních pokrmů, sous-
to vánočky ze štědrovečerní večeře měl dostat také dobytek. 
Původně připravovaly hospodyně výslužkové koláče či babo-
vice pro mládence, kteří na Štěpána odcházeli ze služby. Na 
Nový rok dostávaly obdobný, většinou bohatě zdobený, koláč 
i dívky. Často se pekly také záviny, štrůdly s makovou nebo jabl-
kovou náplní. Od 30. let 20. století se začalo v domácnostech 
péct také vánoční cukroví, především zázvorky, medvědí tlap-
ky- pracky, nebo ořechové rohlíčy i žloutkový řez z ořechového 
těsta.  

(Kuchařka tradičních receptů na Slovácku II, str. 124, 2014.)

který se koná  
v sobotu 23. ledna 2016 od 19.00 hodin
ve všech sálech Společensko-kulturního     

centra ve Starém Městě 

K tanci a poslechu hrají:     
dechová hudba SKOROŇÁCI

hudební skupina GIBON
cimbálová muzika BÁLEŠÁCI

Kulturní program: 
polonéza - Taneční klub Rokaso
SPT Dolina s CM BÁLEŠÁCI

Taneční klub Tweet Staré Město
ochutnávka vín - Klub přátel vína Staré Město

V ceně vstupného zajištěn bohatý raut připravovaný 
ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lípa  

a Moravským rybářským svazem. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru na 

náměstí Velké Moravy ve Starém Městě.

Cena vstupného 200,- Kč.

Zastupitelstvo města, Rada města,  
komise kultury a zájmové spolky  

ve Starém Městě

Vás srdečně zvou na

XIX. 
STAROMĚSTSKÝ PLES

Tradiční bohatá tombola

VÁNOČKA
(Kunovice)

1 kg polohrubé výběrové mouky
2 kostky droždí
220 g tuku (másla)
220 g cukru (jemný krystal)
4 žloutky
½ l vlažného mléka
citronová kůra
40 g rozinek
70 g mandlí
10 g soli
1 vejce na potření
rum, kandované ovoce

Ze surovin vymísíme těsto, vy-
válíme, přidáme rozinky (přes noc 
namočené v rumu), podle chuti 
nasekané mandle nebo ořechy či 
kandované ovoce. Necháme pod 
utěrkou na teplém místě vykynout. 
Nejlépe je zamísit večer a péct 
ráno. Těsto rozdělíme na tři díly 
(3 velké vánočky) nebo 6 dílů 
(6 malých vánoček). Jeden díl rozvá-
líme na vále a necháme podkynout, 
rozválíme na 6 pramínků cca 20 cm 
dlouhých, ze kterých pleteme vá-
nočku v jedné vrstvě. Nebo vánoč-
ku upleteme: ze 4 pramenů spodní 
část a na ni položíme střední část 
ze 3 pramenů a nahoru položíme 
1 pramen. Potřeme rozšlehaným 

vejcem a posypeme mandlemi, necháme odpočinout 
a dáme do vyhřáté trouby. Troubu máme rozpálenou na 
200 °C, po 10 minutách stáhneme na 180 °C a za dalších 
10- 15 minut přidáme na 200 °C, aby měla vánočka pěknou 
barvu. Velké vánočky se pečou cca 1 hodinu, malé 25- 30 
minut.
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Slovácké divadlo láká na dvě novinky
S novým rokem a novým předplatným 

přichází tradičně Slovácké divadlo také 
s novou premiérou. Letos Vám však na-
bídneme rovnou dvě. Tou první bude na 
prknech slovácké scény hra jednoho z nej-
hranějších německých dramatiků Romana 
Schimmelpfenniga Zlatý drak. 

„Tragikomická pouť jednoho vytržené-
ho zubu nás přivádí do čínsko-vietnamsko-
-thajské restaurace Zlatý drak, kde se mezi 
syčícími hořáky krčí pět nelegálně zaměst-
naných Číňanů. Životní odysea jednoho 
z nich se mísí s osudy zákazníků restaurace 
i obyvatel bytů nad ní,“ poodhaluje drama-
turgyně Iva Šulajová.

Schimmelpfennig pozoruje vztahy uvnitř 
i vně „Zlatého draka“ z různých perspektiv. 
Každé vyprávění má jiné vyznění a atmo-
sféru, protože muže hrají ženy, ženy muži, 
mladé hrají staří a naopak – výsledek je pů-
sobivý, poetický, ale i brutální a plný metafor a hádanek.

Režisérem novinky je ředitel Slováckého divadla Michal Ze-
tel, který do hlavních rolí obsadil Zdeňka Trčálka, Moniku Hor-
kou, Kamilu Zetelovou, Pavla Hromádku a Tomáše Šulaje.

Premiéra tragikomedie Zlatý drak proběhne v sobotu 16. led-
na od 19.00 hod. Předcházet jí bude už tradičně veřejná generál-
ní zkouška v pátek 15. ledna v 10.00 hod.

Druhou premiérou v lednu bude na Malé scéně Slováckého 
divadla černá komedie mladého francouzského autora Floriana 
Zellera s názvem Táta. Příběh vypráví o Andrém, bývalém ta-
nečníkovi, který žije se svou dcerou Annou a jejím manželem 
Antoinem. Anebo býval inženýr, jehož dcera Anna se odstěho-
vala do Londýna za novým přítelem Pierrem? Proč má upro-
střed odpoledne pyžamo? Kam se poděly jeho hodinky? A co 

dělá v jeho kuchyni ten cizí člověk s kuře-
tem? Touží po klidném životě, ale najednou 
už nic nějak nedává smysl...

„Pojďte nahlédnout na svět pohledem 
hlavního hrdiny. Pojďte se podívat do hla-
vy šarmantního starého muže, kterému se 
už všechno plete. Dělá mu svět okolo něj 
naschvály? Nebo si z něj střílí jeho vlastní 
rozum...,“ láká na novinku dramaturg Miro-
slav Ondra.

V režii Tomáše Pavčíka se představí 
v hlavní roli Vladimír Doskočil. Dále se mů-
žete těšit na Jaroslavu Tihelkovou, Kamila 
Pulce, Annu Pospíchalovou, Petra Čagánka 
a Barboru Nesvatbovou. 

Premiéra na Malé scéně je naplánovaná 
na sobotu 30. ledna od 19.00 hod. Předchá-
zet jí bude veřejná generální zkouška v pátek 
29. ledna v 10.00 hod.

-mak-

Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena od 1. 10. 
2015 do 31. 1. 2016. Žádost o zápůjčku musí být podána 
na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náleži-
tosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání a pou-
žití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém 
řízení budou upřednostňovány stavební úpravy, moder-

nizace bytových a rodinných domů, které povedou k po-
zitivnímu dopadu na vzhled města nebo úroveň bydlení. 

Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte 
na finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře 
č. 104).

Výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Staré Město stále běží….

Foto: Marek Malůšek Slovácké divadlo
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V pátek 20. listopadu opět navštívili Základní školu ve Sta-
rém Městě nadšenci pro vojenskou historii z řad rodičů – pá-
nové Sajbl a Juříček. Tentokrát nám přivezli ukázat historické 
artefakty z doby 1. světové války.

Žáci všech tříd devátého ročníku vyslechli zajímavé poví-
dání o událostech a bitvách Velké války a taky o českosloven-
ských legionářích ve Francii, Itálii a v Rusku. Byl čas i na dotazy 
a hlavně prohlídku sto let starých předmětů, které byly nalezeny 
na bojištích a které mají členové spolků pro válečnou historii 
ve svých sbírkách. Mohli jsme například srovnat pěchotní puš-
ky německé a ruské výroby, vzít do ruky chlebníky, polní láhev, 
sumky s náboji, vojenské řády, starou bankovku, protiplynové 
masky, potěžkali jsme polní lopatku či bodák nasazovaný na 
pušku. Sami přednášející byli oblečeni ve vojenských unifor-
mách z 1. světové války.

Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Mimo jiné jsme si při-
pomněli, proč byl (a dodnes je) celosvětový válečný konflikt  
z let 1914 – 1918 nazýván Velkou válkou.

PhDr. Eva Kunderová

Beseda o 1. světové válce, aneb výuka dějepisu jinak

Beseda s rodiči předškoláků: Školní zralost
Vážení rodiče,
zveme Vás na přednášku o školní zralosti, která se uskuteční 

v budově ZŠ Staré Město, náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, 
vchod ze dvora). 

Ve středu 6. 1. 2016 v 15.30 hod. je přednáška určena přede-
vším pro rodiče dětí z MŠ Komenského a MŠ Rastislavova.

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 v 15.30 hod. ji nabízíme rodičům dětí 
z MŠ Za Radnicí, MŠ Kostelany nad Moravou a rodičům, jejichž 
děti navštěvují jinou MŠ nebo MŠ nenavštěvují.

Program:
- přednáška o školní zralosti a průběhu zápisu
 (výchovná poradkyně Mgr. Jana Daňhelová)
- seznámení s budovami školy
 (zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová)

Slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy se koná ve 
čtvrtek 28. 1. 2016 v budově ZŠ náměstí Hrdinů č. 1000.

MIKULÁŠ V MŠ KOMENSKÉHO
Mikuláš je hodný Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán,
a nedobrým brambory
do tátovy bačkory.

7. prosince přišel na návštěvu do MŠ Komenského Mikuláš 
s andělem a čertem. Z Mikulášské knihy přečetl, v čem by se 
mohly děti ještě zlepšit a co se jim už podařilo. Všechny dostaly 
od anděla balíček dobrot a od čerta uhlík. To aby si pamatovaly, 
že čert nikdy nespí.

Dobový výklad byl poutavý

Mikuláš ve školce
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DNA POMŮŽE NAJÍT POTOMKY VELKOMORAVANŮ
Věděli jste, že Sadská výšina v Uherském 

Hradišti, dnes tedy výšina sv. Metoděje, 
patří k nejvýznamnějším archeologickým 
lokalitám nejen v České republice, ale do-
konce v celé střední Evropě? Je to tak, právě 
tady se za časů Velkomoravské říše nachá-
zelo rozsáhlé církevně- správní centrum, 
kde pravděpodobně působil i arcibiskup 
Metoděj. Právě ve zdi zdejšího kostela také 
mohl být pohřben. Tuto domněnku se sice 
dosud nepodařilo prokázat, co je ale jisté, je 
fakt, že právě tady se nachází jedno z nej-
rozsáhlejších pohřebišť doby Velkomorav-
ské a následného 10. až 12. století. Zatímco 
velkomoravské správní centrum s kostelem, 
školou a dalším zázemí asi už dávno přesta-
lo sloužit, u zdejšího kostela se pochovávat 
nepřestalo. Svědčí o tom nález téměř devíti 
set hrobů, které tady archeologové ve dru-
hé polovině 20. století objevili. Právě svým 
rozsahem je toto naleziště středoevropským 
unikem. Moravské zemské muzeum v Brně, 
které mělo tyto objevy na svědomí, si tak klade dlouhodobý 
badatelský cíl- dozvědět se o zde pohřbených lidech co možná 
nejvíce. Nové technologie umožňují vědcům pustit se do prů-
zkumu DNA, odebírané ze zubů nebo stehenních kostí. „Chce-
me zjistit, jací to byli lidé. Pocházeli odsud, nebo přišli z jiných 
lokalit? Co jedli, pili, jaké měli nemoci, to všechno nás zajímá,“ 
doplňuje archeolog Luděk Galuška. Právě teď archeologové 
rozjeli i „nástavbu“ tohoto projektu- rozhodli se totiž otestovat 
i DNA žijících mužů (ale mohou být i ženy) z Uherskohradi-
šťska, kteří se pyšní některým ze starých příjmení, nebo kteří 
mají podklady o původu svého rodu na Uherskohradišťsku. 
„Rádi bychom zjistili, jestli třeba velmož, který je pohřbený 
v Sadech, uvnitř kostela, nemá na tom pohřebišti své příbuz-
né. No a v tom dalším plánu bychom rádi zjistili, zda ten vel-
mož, nebo třeba jeho potomek z desátého, jedenáctého století 
nemá nějakou vazbu na současné obyvatele Hradiště a okolí,“ 

osvětluje badatelský cíl Luděk Galuška. Podle dostupných fak-
tů soudí archeologové, že byla Sadská výšina tzv. sběrným po-
hřebištěm, kde se pochovávali lidé z širšího okolí, výzkumníci 
tak oslovili dobrovolníky nejen z Uherského Hradiště, ale také 
Starého Města, Polešovic, Kunovic, Ostrožska nebo Buchlovic. 
Stará příjmení, která by mohla odkazovat na velkomoravskou 
návaznost, pomohl vytipovat archivář Jiří Čoupek. Například 
na Staroměstsku šlo o příjmení: Andrýsek, Blaha, Burda, Ba-
zala, Bráblík, Číhal, Dudešek, Grebeň, Grebeníček, Horehleď, 
Hájek, Holáň, Chlachula, Chrástek, Kluka, Křivák, Magdálek, 
Mazůrek, Močička, Obdržálek, Omelka, Pelka, Palla, Pleva, 
Slavík, Štefka, Ulrich, Vaďura, Vožďa. Muže s tímto příjmením 
pak odborníci oslovili prostřednictvím médií a čekali, jestli se 
k dobrovolnému odběru DNA ze slin dostaví. A hned první den 
dali lidé jasně najevo, že je jejich vlastní rodinná minulost víc 
než zajímá. V budově Centra  slovanské archeologie v Uher-
ském Hradišti bylo totiž pěkně plno. „Popravdě řečeno, jsme 

trošku trnuli, jestli lidé příjdou, na-
konec ale, jak je vidět, už tři hodiny 
odebíráme vzorky a fronta je pořád 
veliká. Někteří lidé si nosí i své ro-
dokmeny a výpisy z matrik, společně 
mezi sebou konzultují své zkušenos-
ti, zkrátka jsme spokojení, dobrá věc 
se daří,“ hodnotí úspěšnou výzkum-
nou misi docent Galuška. Zpracová-
ní materiálu nebude záležitostí dnů 
ani týdnů, pokud se ale podaří nara-
zit na nějaké shody, počítá archeolog 
spíše s tím, že půjde o kosterní hroby 
z 10. až 12. století, tedy už potomků 
Velkomoravanů. Samotné velkomo-
ravské pohřebiště v okolí sadského 
kostela bylo totiž záležitostí elity. 
Že by se ale mezi testovanými muži 
nenašel potomek velkomoravského 
velmože, se ale rozhodně vyloučit 
nedá.

Model Sadské výšiny

Odběr DNA pomocí slin
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Studenti staroměstského Gymnázia
řešili klimatické změny v Istanbulu

Naše škola SOŠ a Gymnázium ve Sta-
rém Městě se na podzim roku 2014 zapoji-
la do dvouletého mezinárodního projektu 
o vodě Erasmus+:  Water – formula, life, 
poesy. Na tomto projektu koordinovaném 
střední školou z Lotyšska spolupracují 
střední školy z 9 zemí Evropy: Bulharska, 
České republiky, Francie, Itálie, Německa, 
Portugalska, Španělska a Turecka. Studen-
ti a učitelé zúčastněných škol se v pravi-
delných intervalech setkávají na pracov-
ních mítincích nad tématy o pitné vodě 
a jejích vlastnostech, užití vody při výro-
bě zboží a zpracování potravin, znečištění 
vody, vodě v souvislosti s podnebím a kli-
matickými změnami, vodě v umění, nábo-
ženství, folklóru a literatuře.

Ve dnech 18. – 24. 11. 2015 jsme se ve 
složení pracovního týmu projektu Eras-
mus +: Ing. Hubená, Mgr. Chovanec, Mgr. 
Chromek a studenti Eliška Kročilová, 
2. H a Dominik Bílek 3. G vydali na pra-
covní setkání na téma „Voda a podnebí, 
klimatické změny“ do Istanbulu. Ze Sta-
rého Města jsme vyrazili ve středu 18. 11. 
2015 těsně před jedenáctou do Olomouce a odtud do Prahy, kde 
jsme na letišti nastoupili na palubu letadla Turkish Airlines, kte-
ré nás během 2 hod. 45 minut přepravilo do našeho cílového 
místa – Istanbulu. Dorazili jsme pozdě večer, proto si hostitel-
ské rodiny jen převzaly naše studenty a všichni jsme směřovali 
ubytovat se a co nejdříve do postele.

Druhého dne začal vlastní program: prohlédli jsme si hos-
titelskou školu a po přivítacím hudebním vystoupení proběhly 

některé z prezentací, které si studenti na dané téma ve svých 
domovinách připravili. Dopoledne jsme strávili u zajímavých 
příspěvků, mezi nimiž se zaskvěl náš kvíz o pranostikách a film 
Tornádo v láhvi, a po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili na 
prohlídku cisternové baziliky, kde bývala v byzantských dobách 
i později ve středověku uchovávána voda pro velkolepý chrám 
Hagia Sofia a místní paláce. Následovala prohlídka HagieSofie, 
Hippodromu a tzv. Modré mešity, kterou jsme však už obdivo-
vali jen zvenčí, neboť byl čas muslimských modliteb a turisté 

dovnitř nemohli.
V pátek 20. 11. jsme opět zahájili ve 

škole a pokračovali v prezentacích. Všech-
ny týmy si připravily otázky, které kladly 
studentům školy, tyto dialogy se zazname-
návaly na kameru a žáci z nich sestříhali 
zajímavý dokument. Při obědě ve školní 
jídelně jsme měli možnost okusit zase jiné 
školní menu a tentokrát jsme nostalgicky 
vzpomínali na naši skvostnou školní ku-
chyni. Odpoledne nám naši hostitelé uká-
zali mešitu SüleymaniyeMosque, Grand 
Bazaar a SpiceBazaar, což byla pastva 
nejen pro oči, ale zdejší atmosféru jsme 
skutečně vstřebávali všemi smysly. Koření, 
čaje, čerstvě mletá turecká káva, parfémy 
a další tradiční zboží jako látky, šátky, ke-
ramika, výrobky z kůže..., každému se to 
muselo líbit.

Sobota 21. 11. byla opět ve znamení 
vodního programu. Dopoledne jsme na-
vštívili obrovskou čističku odpadních vod 
Ataköy s výrobou bioplynu a kogenerační 
jednotkou pro výrobu energie a tepla. Toto 

Istanbulský akvadukt

Vstup do paláce Topkapi



zařízení slouží 1 600 000 obyvatel a v budoucnu bude upraveno 
pro 2 500 000 obyvatel. Istanbul má podobných čističek 17. Od-
poledne jsme se podivovali umění dávných stavitelů, když jsme 
stáli u paty Bozdoğan Akvaduktu, který přiváděl vodu do istan-
bulských cisteren. Dnes je mnohem nižší než v minulosti, i tak 
svými rozměry budí respekt. Odpolední program jsme završili 
prohlídkou Nové mešity,  YeniCami, která se nachází v blízkos-
ti Galatského mostu. Poté studenti vyrazili užívat volného času 
a učitelé pokračovali strmě do kopce do čtvrti Galata na pro-
hlídku věže Galata Tower a na večeři. 

V neděli absolvovali studenti program ve svých hostitelských 
rodinách a učitelé se přesunuli do části Besiktas, kde se na ev-
ropském břehu Bosporu nachází DolmabahçePalace, empíro-
vý palác, který sloužil jako sídlo sultána 
a správní centrum Osmanské říše v letech 
1853 až do roku 1922.  Za vzor při návrhu 
mu sloužil francouzský Louvre a britský 
Buckinghamský palác. Stavba byla prý 
tak nákladná, že ve velké míře přispěla ke 
státnímu bankrotu v roce 1876.  Toto síd-
lo tureckých sultánů zabírá plochu asi 700 
tisíc metrů čtverečních. Jedná se o velký 
komplex paláců, pavilonů, mešit, fontán 
a nádvoří. Přepychové řešení interiéru ctí 
tradice pohádkových sultánských paláců. 
Odpoledne jsme navštívili další z mnoha 
místních mešit, tentokrát menší Ortaköy-
Mosque. Kvůli větrnému počasí se neusku-
tečnila všemi očekávaná a vytoužená další 
část vodního programu – plavba lodí po 
Bosporu. Museli jsme vzít zavděk náhrad-
ní projížďkou místní veřejnou kyvadlovou 
lodní dopravou. Mezitím se setmělo a my 
jsme pozorovali nasvětlenou Virgin Tower 
odrážející se na mořské hladině. 

V pondělí 23. 11. jsme zhlédli posled-
ní prezentace o souvislostech globálního 

oteplování s vodními poměry 
a film o dotazníkovém šetření, 
který studenti vytvořili v průbě-
hu pobytu. Učitelé pak zavítali 
do ředitelny a u čaje pobesedova-
li s panem ředitelem o situaci ve 
školství a zahraničních projek-
tech. Poté jsme se vydali obdivo-
vat do čtvrti Fener další unikátní 
památku  - sídlo řeckého orto-
doxního patriarchátu. Ve čtvrti 
Fener dříve sídlili Arméni, Židé 
i Bulhaři. V těchto magických 
částech města jsou stále ještě 
k vidění mnohé tradiční dřevě-
né domy.  Po obědě sestávajícím 
z kuskusu a ragú ve školní jídel-
ně, který jsme tentokrát velmi 
chválili, jsme putovali do dřívěj-
šího sultánského paláce  Topka-
pi, který byl oficiální rezidencí 
osmanských sultánů a zároveň 
centrem vlády nad celou říší 
v letech 1465 až 1853. Palác byl 

postaven pro státní příležitosti a pro zába-
vu panstva. Na vrcholu jeho existence jako 

panského sídla zde žilo na 4000 osob. Odtud jsme zamířili ještě 
jednou do Modré mešity, ale ani tentokrát nám štěstí nepřálo 
a dovnitř jsme se nedostali. Na sklonku dne jsme se se smutkem 
všichni rozloučili s ostatními skupinami a večer s hostitelskými 
rodinami, další den nás čekala cesta domů.

24. 11. jsme se v odpoledních hodinách vydali na istanbulské 
letiště a odtud zpět do Prahy. Večerním vlakem jsme docestovali 
unaveni, ale plni dojmů, zážitků a nových zkušeností pár minut 
před půlnocí do Starého Města.

Ing. Jana Hubená

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Staroměstská výprava v Istanbulu
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Říše divů – Brighton – „stínování“ na dívčí škole

Vánoce jsou in the air
(by Sarah Haas, EVS dobrovolnice na SVČ Klubko)

 Projekt Cizí jazyky nám otvírají svět, 
který realizujeme na ZŠ Staré Město, je 
zaměřen i na profesní rozvoj učitelů ma-
tematiky, cizích jazyků, přírodovědných 
a technických předmětů. V rámci projek-
tu jsme zorganizovali týdenní stáž, tzv. 
shadowing, v britské škole Brighton and 
Hove High School (BHHS). Měla jsem 
možnost zúčastnit se běžného pracovní-
ho týdne učitelů na této soukromé dívčí 
škole v centru Brightonu a pozorovat je-
jich metody a postupy práce.

Stáž byla zaměřena na využití digi-
tálních technologií ve výuce. V každé 
mnou absolvované hodině bylo plně vy-
užito některého druhu ICT, od počítačů, 

Posledně jsem psala v řijnu a teď jsem tady tři měsice. 
Čas ubíhá moc rychle! Za dva týdny už pujedu domu na 
Vánoce. Ale nejprve pujedu do Vidně. 

[Zuletzt habe ich im Oktober geschrieben und jetzt bin 
ich schon drei Monate hier. Die Zeit vergeht so schnell! 
In zwei Wochen fahre ich schon nachhause um dort Weih-
nachten zu feiern. Aber zuerst fahre ich nach Wien.]

Tak, co jsem se už naučila?
Svařák = Glühwein
Klobasa= Bratwurst
Zítra budu…= Morgen werde ich…
Rád[a] jím čokoladu a mandarinky = Ich esse gerne 

Schokolade und Mandarinen
Chceš kávu? = Willst du einen Kaffee?
Jenóm mluvím trošku česky, ale rozumím vic = Ich 

spreche nur ein kleines bisschen Tschechisch, aber ich 

přes SmartBoard, až po tablety. Zhlédla 
jsem mix hodin matematiky, informati-
ky, přírodopisu, fyziky, chemie, dokon-
ce i kuchyněk. Odpozorovala jsem nové 
výukové metody, dostala od britských 
kolegů spoustu užitečných rad a odkazů 
a hlavně mi byla dána příležitost pracovat 
s britskými žačkami ve výuce. Kromě kla-
sických hodin mne seznámili také s jiný-
mi aktivitami, které jsou ve škole běžné. 
Zúčastnila jsem se setkání tzv. house, kde 
šila děvčata vlaječky na vánoční jarmark 
a každotýdenního shromáždění celé ško-
ly v sále, při kterém si povídali o dění ve 
škole a promítali video z pobytu na Islan-
du.

Povinná školní docházka v Británii 
začíná již v 5 letech a končí v 16 letech. 
Žáci si projdou celkem 11 ročníky. Prv-
ní dva ročníky na BHHS nazývají Early 
Years, první stupeň, tzv. Junior, končí 
6. ročníkem, pokračuje druhým stupněm, 
tzv. Senior, až do 11. ročníku. Po jeho ab-
solvování dostanou studenti certifikát 
General Certificate of Secondary Edu-
cation, který obsahuje ohodnocení stu-
denta v pěti až deseti předmětech. BHHS 
nabízí také nepovinný 12. a 13. ročník, 
tzv. Sixth Form. Škola BHHS je členem 
největší skupiny soukromých dívčích škol 
Girls‘ Day School Trust, která podporuje 
samostatnost a dbá na zodpovědnost ka-
ždé dívky za své vzdělání. Věří, že škola 
i dívky by měly rozvíjet své vlastní silné 
stránky a zájmy ruku v ruce, pomáhat si 
a žít jako jeden celek. Celá škola proto 
působila velmi přátelským a soudržným 
dojmem.

Pobyt v zahraničí byl pro mne ob-
rovským přínosem, pozitivně hodnotím 
možnost seznámit se s prací kantorů ne-
jen v zahraničí, ale také výuku s jiným 
složením a s počtem 11 - 20 dětí ve třídě. 
Zajímavé bylo také vyzkoušet si vysvětlo-
vat učivo v jiném než mateřském jazyce.

Mgr. Renata Mikulíková

verstehe mehr
Včera jsem dělala sušenky = Gestern habe ich Kekse ge-

macht/ gebacken
V 6. prosince jsem byla na mikulášké akci v Starém 

Městě a já jsem byla anděl. V Německu máme jiné tradi-
ce: 5. prosince večer děti musí uklizet svoje boty a příští 
den budou tam mít čokoladu, mandarinky a malý darek 
v boty. 

Am 6. Dezember war in Staré Město eine Nikolaus-Ak-
tion und ich war der Engel. In Deutschland haben wir eine 
andere Tradition: Am Abend des 5. Dezembers müssen 
die Kinder ihre Schuhe putzen und am nächsten Tag sind 
sie dann gefüllt mit Schokolade, Mandarinen und einem 
kleinen Geschenk – gebracht vom Nikolaus.]

Veselé Vańoce! Fröhliche Weihnachten!



je název projektu žáků pátých tříd ZŠ ve Starém Městě, 
který byl zahájen 11. 11. 2015. Ptáte se proč zrovna v tento 
den? Jedná se  o Světový den origami a náš projekt je s touto 
japonskou technikou skládání papíru spojen. 

Inspiroval nás příběh japonské dívky Sadako Sasaki, kte-
ré byly při svržení atomové bomby na Hirošimu dva roky. 
V jedenácti letech onemocněla leukémií, jako následek 
ozáření. Chtěla se moc uzdravit a podle japonské legen-
dy věřila tomu, že když poskládá 1000 papírových jeřábů, 
její přání se vyplní. Bohužel byla u 649- tého jeřába, když 
zemřela. V Hirošimě má památník, ke kterému se slétají 
papíroví jeřábi z celého světa s přáním míru ve světě. A my 
jsme se rozhodli toto přání do Japonska poslat také.

V každé volné chvíli skládáme jeřáby v našich národ-
ních barvách. Z tisíce jeřábů vytvoříme věnec, který za po-
moci radnice ve St. Městě předáme velvyslanci Japonska. 
Náš projekt získal čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska 
v ČR.

 Doufáme, že se nám náš cíl podaří splnit a naše dílo 
bude zdobit sochu Sadako Sasaki  v Hirošimě.

Foto a text: Mgr. Jana Daňhelová

Čertovští draci
V Beruškové mateřské škole proběhla v úterý 24. 11. odpoled-

ne akce „Čertovští draci“, která propojila konec podzimu se za-
čátkem zimy a s těšením se na čerty a Mikuláše. Děti si společně 
s rodiči daly na výtvorech velmi záležet. Čertovští draci ozdobili 
vstup do mateřské školy a všem dětem připomněli blížící se mi-
kulášskou nadílku.

 V.Holčáková

Na křídlech jeřábů
Děti STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Děti při výrobě papírových jeřábů

Do výroby se zapojila celá rodina

Dětem se draci moc povedli

MÁME RÁDI VODU!
Poslední listopadové úterý jsme si byli s kamarády a s učitel-

kami zadovádět a zaplavat v bazénu  hotelu Synot. Moc se nám 
tam líbilo a těšíme se, až zase půjdeme znovu.

Děti z Beruškové třídy z MŠ Rastislavova

ZDRAV

Více na www.salondalen.cz (kadeřnictví DÁŠA)
Brněnská 271, Staré Město

SUCHÁKOMPLETNÍ

KRÁSNÁ TVÁŘ
ZDRAVÁ PLEŤ

KRÁSNÉ NOHY
 ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA

Tel.: 731 110 030

I PRO PÁNY

Hledám ke koupi dům nebo byt ve Starém 
Městě nebo blízkém okolí. Tel.: 723 087 466
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Děti

V pondělí 30. listopadu 2015 jsme 
přivítali otce Miroslava v naší KMŠ 
a společně jsme zahájili adventní dobu. 
Za doprovodu písní a povídání o ad-
ventu jsme s dětmi vstoupili do tohoto 
období plného očekávání na narození 
Ježíše. A protože k němu patří i ad-
ventní věnce, tak nám je otec Miroslav 
na závěr slavnostně požehnal. 

ŠM a GG

Ten adventní čas

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Stalo se už tradicí, že děti z KMŠ 
se účastní v adventní době rorát-
ní mše svaté. Letos to připadlo na 
čtvrtek 10. 12. 2015. Kostel byl plný 
malých štěbetálků, kteří se do ob-
řadu zapojili adventními písněmi 
a napjatě poslouchali poutavé poví-
dání otce Miroslava. Děti při něm 
symbolicky vyobrazily ze svých těl 
bránu, kterou byla panna Maria při 
rozhodnutí přijmout Ježíše Krista 
do svého života. Doufejme, že i my 
se budeme umět vždy správně roz-
hodnout.

ŠM a GG

Rorátní mše
s KMŠ



VZPOMÍNKA

29. 1. 2016 uplyne 1 rok od úmrtí paní Marie 
Vavruškové.

 Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery 
s rodinami.

Kultura STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Změny na sběrném dvoře
Vážení spoluobčané, Rada města Staré Město rozhodla o změně množství odpadu, které lze uložit bezplatně na sběrném 

dvoře. S platností od 1. 1. 2016 se mění podmínky takto:
kat. číslo název odpadu       bezplatně uložené množství na jednu domácnost
      původní /kg/ nově schválené /kg/ 
17 01 07 Oddělené frakce betonu   100  500
  cihel, tašek, keramických 
  výrobků – kusovitost do 50mm
20 03 07  Objemný odpad     100  200

Ostatní položky ceníku zůstávají beze změny.
Znovu upozorňujeme, že povolené maximální množství bezplatně uložené na sběrném dvoře je počítáno na domácnost, 

nikoliv na občana. Pokud v rodinném domě bydlí dvě rodiny, částka se zdvojnásobí, v bytovém domě má nárok na úlevu každá 
rodina. 

TERMÍNY VOLEJBALU
Leden 2016
21. kolo  15. 1. 19:00  Staré Město - Domažlice
22. kolo  16. 1. 16:00  Staré Město - ČZU Praha B

SLOVÁCKÁ ŠIPKOVÁ LIGA
si vás dovoluje pozvat na novoroční šipkový dvojturnaj

3. TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
Co: 501 DO- oboustranný pavouk
Kdy: sobota 2. ledna 2016 od 15:00 hod.
 (registrace od 14:00 hod.)
Kde: HOSPODA NA RUDÉM, Velkomoravská 131, Staré Město
Ceny: 1. místo  SodaStream JET titan silver
 1.- 3. místo poháry
 2.- 3. místo ceny tradiční pro region Slovácko
Startovné 60 Kč- kredity zdarma

TURNAJ DVOJIC V CRICKETU
Co: CRICKET CUT THROAT- dvojice na 4 displeje
Kdy: sobota 2. ledna 2016 cca 19:00 hod.
 (registrace od 14:00 hod.)
Kde: HOSPODA NA RUDÉM, Velkomoravská 131, Staré Město
CENY: 1. místo 2 ks permanentek FC SLOVÁCKO 15/16
 1. – 3. místo pohárky
 2. – 3. místo ceny tradiční pro region SLOVÁCKO
STARTOVNÉ: 80,- Kč/dvojice – kredity zdarma

PODĚKOVÁNÍ
Za redakci Staroměstských novin bych ráda poděkovala 

všem přispěvatelům, ale také čtenářům, za věrnost, vstříc-
nost a toleranci k případným chybičkám. Přeji krásné a 
klidné prožití vánočních svátků a jenom to nejlepší v roce 
2016. Barbora Žáková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Michal Straňák, Jiří Velík, Otakar Odstrčil, Stela Adamíková

Emma Vybíralová, Mariana Houfková, Matyáš Čech

Marie Stehlíková, Lucie Tesařová, Adéla Baráková, Ella Honsová

Markéta Kachtíková, František Klečka, Sofie Friaková, David Novotný

Pro účast na slavnostním aktu „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA“ je nutno vyplnit 
„Souhlas se zasláním pozvánky na obřad“, který je k dispozici v kanceláři č. 6A u paní 

Štěrbové nebo na www.staremesto.uh.cz



Rekonstrukce azylového domu

Revitalizace ulice Nádražní

Oprava hlavního tahu

Rozcestí Velké Moravy dokončeno

Verbíři na Zahradě Moravy

Velkomoravský koncert

Michalské hody                                                                                                       Foto: Petr Salinger, 1x Michalské hody           Foto: Vladimír Kučera, 7x

ROK 2015


