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Nový rybník by mohl vyrůst ve Starém 
Městě v lokalitě „Olší“. Radnice a zdejší 
rybáři mají v plánu jej postavit vedle již 
stávajícího rybníka, který se nachází pod 
cyklostezkou směřující na Velehrad a vy-
užívá se jako chovný rybník. To, jestli ale 
rybník nakonec opravdu stát bude, závisí 
nejen prodeji pozemku, který nyní pat-
ří Povodí Moravy. „Zatím je vše ve fázi 
jednání, ale věřím, že se nám nakonec se 
všemi zúčastněnými stranami podaří do-
hodnout,“ uvedl předseda staroměstských 
rybářů Jiří Horsák. 

STAROMĚSTŠTÍ RYBÁŘI
CHTĚJÍ VYBUDOVAT NOVÝ RYBNÍK

Pomoc nabídla i radnice, která je spo-
luvlastníkem některých parcel, na nichž 
by měl rybník vyrůst. „V současné době 
je zpracována dokumentace pro územní 
rozhodnutí a posuzují se možnosti, jak 
získat dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí nebo ministerstva životního pro-
středí. Správa majetku řeší majetkoprávní 
vztahy, neboť navržené vodní dílo zasahu-
je jak do pozemků města, Povodí Moravy, 
tak do vlastnictví Státního pozemkového 
úřadu a rybářů,“ uvedl starosta Starého 
Města, Josef Bazala. A právě územní roz-

hodnutí, případně stavební povolení, bude 
asi největší oříšek k rozlousknutí. „Územ-
ní plán zde počítá se zemědělskou půdou, 
což znamená, že chovný rybník je v této 
lokalitě momentálně dost obtížné vybu-
dovat,“ uvedl Ing. Robert Staufčík, vedou-
cí odboru investic staroměstské radnice. 

Městský úřad na tuto investiční akci vy-
členil v rozpočtu pět set tisíc korun s tím, 
že pokud se podaří dosáhnout na dotaci, 
může být rozpočet ještě navýšen.

Text Aleš Korvas
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DEMOLICE BUDOV PRO NOVOU ZUŠ JE V PLNÉM PROUDU
Demolice bývalé kuchyně a jídelny, která sousedí s Mateřskou 

školou Rastislavova, a místo níž má vyrůst nová budova základní 
umělecké školy, pokračuje přesně podle plánu. V současné době 
je již z bývalého nevzhledného objektu pouze kostra obvodových 
zdí. I ty ale zanedlouho vezmou za své, neboť práce demoliční fir-
my pokračují tak, jak byly naplánovány, a prozatím k žádnému 
zdržení nedošlo a ani se neočekává, že by k němu mělo dojít. 

Na místě budovy, která již dávno nevyhovovala bezpečnost-
ním požadavkům, vyroste nové zázemí pro staroměstskou po-
bočku ZUŠ ve Starém Městě. „Celková stavba, jejíž výše nákladů 
se vyšplhá téměř ke dvaceti milionům korun, by měla začít ještě 
v průběhu září letošního roku. Slavnostní otevření se očekává při-
bližně v září roku 2017,“ sdělil starosta Josef Bazala

 „Demoliční práce byly naplánovány úmyslně během prázd-
nin, kdy bude v přiléhající školce žádný nebo co možná nejmenší 
provoz a pohyb dětí,“ řekl Robert Staufčík, vedoucí odboru inves-
tic Městského úřadu ve Starém Městě. 

Text a Foto: Aleš Korvas
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Objev, který se nepodaří každý měsíc. To se podařilo týmu 
archeologů brněnského Moravského zemského muzea pod vede-
ním Lucie Valášková a docenta Luďka Galušky při záchranném 
archeologickém výzkumu v lokalitě Louky ve Starém Městě.  Ar-
tefakt starý téměř sedm tisíc let nalezli archeologové při průzku-
mu v místech, kde již zanedlouho bude stavební firma budovat 
obslužnou komunikaci pro nově vznikající průmyslový areál. 
„Dříve než se stavební práce rozjedou naplno, je potřeba ze záko-
na provést archeologický průzkum, abychom zachránili případné 
nálezy. Jen pár metrů odsud se totiž podařilo před osmi lety, kdy 
se budovala hráz protipovodňové ochrany města, nalézt také vel-
mi historicky cenné nálezy. Existovala zde jistá šance na nalezení 
dalších důkazů o osídlení,“ řekl docent Luděk Galuška, který je 
archeologickým odborníkem období Velké Moravy.

Během odkrývání zeminy objevili i díky nepřízni počasí ar-
cheologové několik úlomků keramiky, z nichž nejstarší se datuje 
až do období prvních zemědělců, kteří do oblasti dnešního Slo-
vácka přišli z Balkánu. „Tento kousek pochází z období staršího 
neolitu, čili mladší doby kamenné. To je přibližně pět a půl ti-
síce až pět tisíc let před naším letopočtem,“ vysvětluje vedoucí 
výzkumného týmu, Lucie Valášková, a ukazuje přitom na jeden 
ze tří nalezených úlomků. Další dva jsou podle ní z období těsně 
před vznikem Velké Moravy.  

S průzkumem začal tým odborníků již v polovině června, kdy 
jim stavební firma, která má komunikaci budovat, vyšla vstříc 
a mechanizací pro ně odkryla vrchní díl zeminy vytyčených sond. 
Až do poloviny července ale žádné podstatnější nálezy nezazna-
menaly. „Země byla dost tvrdá i kvůli suchu, když ale v posled-
ních dnech zapršelo, půda krásně změkla a díky tomu se nám 
podařilo objevit tyto úlomky a několik dalších menších kousků,“ 
doplnila Valášková. Kromě úlomků keramiky objevili také sídlišt-
ní objekty. Tak se označují například místa, ze kterých naši dávní 
předci dolovali hlínu, kterou následně využívali k výrobě kerami-
ky. „Kromě toho, že začali se zemědělstvím ve zdejší oblasti, byli 
také první, kteří cíleně vyráběli keramiku a vypalovali ji,“ dodal 
Luděk Galuška.

Jakékoliv nálezy archeologů, natož pak ty historicky význam-

NA LOUKÁCH OBJEVILI ARCHEOLOGOVÉ
NÁLEZY STARÉ TÉMĚŘ SEDM TISÍC LET

né, jsou vždy spjaty také s oba-
vami veřejnosti o zdržení sta-
veb. Toho se ale podle docenta 
Galušky obávat nemusí. „Vždy 
jsme si zatím vycházeli vstříc 
nejen s investorem, kterým je 
město Staré Město, ale i se sta-
vebníky. Stavba ještě nezačala 
a nepředpokládáme, že by měl 
její začátek být kvůli těmto ná-
lezům jakkoliv odložen. My 
budeme dělat průzkum třeba 
ve stejné lokalitě, ale na dru-
hém konci než se bude stavět,“ 
uvedla Lucie Valášková.

Text a foto: Aleš Korvas
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Lepších výnosů z obdělávaného hekta-
ru než v minulých letech se dočkali země-
dělci ze Školního hospodářství, které patří 
městu Staré Město. Společnost, jež pěstuje 
zemědělské plodiny na pronajatých ne-
celých 300 hektarech, letos zahájila žně 
osmnáctého července, čili o 6 dní později 
než vloni. Celkový výnos z obdělávaného 
hektaru je pro zemědělce vyšší něž minulý 
rok. Například u pšenice se podařilo skli-
dit přes 7 tun z hektaru, to je o více než 
17 procent oproti loňsku. Ještě markant-
nější je nárůst výnosu řepky olejky, kte-
rou pěstují staroměstští zemědělci  na 76 
hektarech. Vypěstovalo se 3,8 tun oproti 
loňským 2,57 tunám z jednoho hektaru. 
Výnos tak poskočil o téměř 48%.

„Kvůli pěti deštivým dnům ale bohužel 
pokulhává kvalita pšenice. Především u ní 
je rozdíl oproti loňskému roku největší. 
Déšť vyplavil z pšenice lepek a tak je ob-
jemová hmotnost, neboli váha jednoho 
hektolitru pšenice, nižší než vloni. Právě 
objemová hmotnost je přitom jeden z pa-
rametrů, zda se bude plodina prodávat 
jako krmná nebo potravinářská, která má 
pochopitelně vyšší výkupní cenu,“ uvedl 
ředitel Školního hospodářství, Josef Sle-
zák.

Spokojen s výnosem je starosta Josef 
Bazala, jako zástupce jediného vlastníka 
Školního hospodářství. „Množství skli-
zených plodin a hektarové výnosy jsou 
vynikající. Celkový hospodářský výsledek 

LETOŠNÍ ŽNĚ: VYŠŠÍ VÝNOS, ALE NIŽŠÍ KVALITA

RADA MĚSTA NA „VÝJEZDNÍM“ ZASEDÁNÍ

ale bude záležet především na výkupních 
cenách, které budou na trhu,“ řekl Josef 
Bazala.

Kromě řepky a pšenice pěstuje Školní 
hospodářství s.r.o. ještě kukuřici a sojové 
boby.

Školní hospodářství s.r.o., je společ-
nost, která nahradila Školní statek, dříve 
spadající pod Střední zemědělskou školu 
ve Starém Městě. Od roku 2011, kdy měs-

to společnost od Zlínského kraje, dřívěj-
šího vlastníka, odkoupilo, se společnost 
věnuje pěstování zemědělských plodin 
a zcela upustilo od živočišné výroby. Škol-
ní hospodářství zaměstnává 3 zaměstnan-
ce na plný a jednoho na poloviční úvazek. 
Loňský hospodářský výsledek měla firma 
kladný se ziskem více než jeden milion 
korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Přibližně třikrát ročně vyjíždí městská 
rada na obhlídku průběhu investičních 
akcí města na kolech. Ne jinak tomu bylo 
i letos v červenci. Po zasedání Rady měs-
ta, které proběhlo v prostorách radnice, 
se její členové vydali na bicyklech osobně 
podívat na stavbu hřbitovní zdi, finišující 
práce na Domě s pečovatelskou službou 
pro seniory, demoliční práce bývalé jídel-
ny, na jejímž místě vyroste zbrusu nová 
ZUŠ. Poslední zastávkou bylo koupaliště 
na Širůchu. Tam se všichni členové pře-
svědčili o výsledku rekonstrukce ze začát-
ku letošního roku.

Text a foto: Aleš Korvas
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U S N E S E N Í
z 35. Zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.07.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1 ukončení výpůjčky bytu č. 3 v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Oblastní charitě Uherské 
Hradiště, Uh. Hradiště, Velehradská třída 
247, IČ 44018886, dohodou k 31.07.2016.

výpůjčku bytu č. 13 v domě s pečovatel-
skou službou, Velehradská 1707 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Oblastní charitě Uherské Hradiště, 
Uh. Hradiště, Velehradská třída 247, IČ 
44018886, od 01.08.2016 na dobu neu-
rčitou a za služby spojené s výpůjčkou 
paušální částku ve výši 24.000 Kč/rok. 

ukončení pronájmu bytu č. 14 v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Emílii Blahové, by-
tem Staré Město, Velehradská 1707, doho-
dou k 31.07.2016.

pronájem bytu č. 1 v domě s pečovatel-
skou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Emílii Blahové, bytem Staré Město, 
Velehradská 1707, od 01.08.2016 na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

ukončení pronájmu bytu č. 15 v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Ludmile Železníko-
vé, bytem Staré Město, Velehradská 1707, 
dohodou k 31.07.2016.

pronájem bytu č. 3 v domě s pečovatel-
skou službou, Velehradská 1707 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Ludmile Železníkové, bytem Staré 
Město, Velehradská 1707, od 01.08.2016 
na dobu neurčitou a nájemné ve výši 15,23 
Kč/m2/měsíc. 

1.2 pronájem bytu č. 4 v domě s pečova-
telskou službou, Velehradská 1707 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, manželům paní Heleně a panu Josefu 
Šváčkovým, bytem Staré Město, Na Vy-
hlídce 1303, od 01.08.2016 na dobu urči-
tou do 31.12.2016 a nájemné ve výši 15,23 
Kč/m2/měsíc. 

1.3 pronájem bytu č. 14 v domě s pe-
čovatelskou službou, Velehradská 1707 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Malvíně Klůsové, bytem 
Zlechov 66, od 01.08.2016 na dobu urči-
tou do 31.12.2016 a nájemné ve výši 15,23 
Kč/m2/měsíc. 

1.4 pronájem bytu č. 15 v domě s pe-
čovatelskou službou, Velehradská 1707 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Marii Frýzové, bytem Břes-
tek 421e, od 01.08.2016 na dobu určitou 
do 31.12.2016 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc. 

1.5 pronájem bytové jednotky č. 114 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Vlas-
tě Ošancové, bytem Bučovice, Revoluč-
ní 738, od 01.08.2016 na dobu určitou 
do 31.12.2016 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc. 

1.6 pronájem bytové jednotky č. 214 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Pet-
říkové, bytem Zlechov 392, od 01.08.2016 
na dobu určitou do 31.12.2016 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.7 pronájem bytové jednotky č. 201 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Jarmily Buchtí-
kové, bytem Břestek 330, od 01.08.2016 
na dobu určitou do 31.12.2016 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.8 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 4548/9 ostat. plocha o výměře 19 m2, 
který se nachází před RD č. p. 514, ul. Br-
něnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem zřízení parko-
vacího místa před vzorkovou prodejnou 
obkladů. 

1.9 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2413 o výměře cca 300 
m2 a části pozemku p. č. 2414/19 o vý-
měře cca 40 m2, vše v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rozšíření aktivit Sport 
parku Rybníček o naučnou stezku a drob-
nou ubytovací kapacitu. 

1.11 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2422/14 ostatní plocha 
o výměře 8 m2 v lokalitě ulice Na Valech 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů pod garáží.

1.12 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 2442/7 ostatní plocha 
o výměře cca 4 m2 v lokalitě ulice Slavo-
mírova ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku – vstup do prodejny potravin.

1.14 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí č. V 67/03/2016 o provozování vodo-
vodu pro veřejnou potřebu, mezi městem 
Staré Město (vlastník) a Slovácké vodár-
ny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, 
Za Olšávkou 290, IČ 49453866 (provozo-
vatel).

1.17  uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch 
společnosti EHRLE CZ, s. r. o., Praha – 
Vysočany, Kolmá 681/4, IČ 02750244, 
na právo umístění stavby „MYCÍ CENT-
RUM EHRL – STARÉ MĚSTO“, (umístě-
ní přípojky plynu STL) na pozemku p. č. 
6068/81 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 

Služebnost spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění přípojky plynu STL 
v délce cca 1 m. 

Služebnost se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vy-
počtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 za rok. 

1.18 nabídku společnosti Amper Market, 
a. s., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, IČ 
241 28 376, na akci „Dodávka elektřiny 
pro město Staré Město a jím zřízené pří-
spěvkové organizace“. 
 
1.19 nabídku společnosti Pražská plyná-
renská, a. s., Praha 1, Národní 37/38, 
IČ 60193492, na akci „Dodávka plynu pro 
město Staré Město a jím zřízené příspěv-
kové organizace a společnosti, ve kterých 
má město Staré Město majetkový podíl“. 

2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rozšíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré 
Město“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
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„Staré Město – oprava MK, ulice Východ-
ní“ z důvodu dodatečných stavebních pra-
cí a méně prací oproti projektové doku-
mentaci a snížení ceny díla.

2.3 dokumentaci pro provádění stavby 
„Příprava území, inženýrské sítě pro RD 
Velehradská – 1. etapa“.

2.4 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení na akci „Příprava úze-
mí, inženýrské sítě pro RD Velehradská 
– 1. etapa“. Rada města jmenovala komisi 
pro posouzení a hodnocení nabídek, kte-
rá provede i otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace ve složení: členové – 1. Člen 
Bazala, 2. Člen Mgr. Zábranský, 3. Člen 
Ing. Staufčík , 4. Člen Ing. Hrušková, 
5. člen GG Archico – Ing Radek Novák; 
náhradníci – 1. Náhradník Ing. Psot-
ka, 2. náhradník Malina, 3. Náhradník 
Ing. Kučera, 4. Náhradník Obdržálek., 
5. Náhradník GG Archico- arch. Ing. Pa-
vel Stojanov.

6.1 spolupráci při pořádání Leteckého 
dne Boršice.

  II.  doporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.15 zřízení služebnosti ve prospěch měs-
ta Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884 na právo umístění 
stavby „Vodní plocha v polní tratí Olší, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ 
na pozemku p. č. 4560/3 vodní plocha 
o výměře 127 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 932/11, IČ 70890013. 
 
Služebnost spočívá v právu zřízení a pro-
vozování stavby hráze, odběrného objektu 
a stavítka. 

Služebnost se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů, tj. zákona o oceňování majetku a jeho 
prováděcích vyhlášek, platných v době 
uzavření smlouvy, výnosovým způsobem, 
jako pětinásobek ročního užitku, ve výši 
obvyklé ceny. 

1.16 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 28085400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 25733591, na právo umístě-
ní stavby „St. Město, Luční, Tichý, kab. 
smyčka NN“, (umístění kabelového vede-
ní NN, kabelové skříně) na pozemku p. č. 

6068/102 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelového ve-
dení NN v délce cca 4 m a kabelové skříně 
1 ks. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové náhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 za rok. 

1.17 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti ve prospěch 
společnosti EHRLE CZ, s. r. o., Praha – 
Vysočany, Kolmá 681/4, IČ 02750244, 
na právo umístění stavby „MYCÍ CENT-
RUM EHRL – STARÉ MĚSTO“, (umístě-
ní přípojky plynu STL) na pozemku p. č. 
6068/81 ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 

Služebnost spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění přípojky plynu STL 
v délce cca 1 m. 

Služebnost se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vy-
počtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb., ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2016 platí částka 
20 Kč/m2 za rok. 

II. nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.10 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6070/3 orná půda o výměře 
cca 90 m2 a části pozemku p. č. 6070/19 
orná půda o výměře cca 120 m2, vše v lo-
kalitě ulice Finská čtvrť ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manže-
lům paní Marii a panu Františku Pelíš-
kovým, bytem Staré Město, Finská čtvrť 
2016, za účelem rozšíření zahrady.
III.  vzala na vědomí

4.1 žádost o zahájení společného říze-
ní M.A: Ortopedická Protetika s.r.o., J.E. 
Purkyně 365, Uherské Hradiště Protetic-
ké centrum, M.A. Ortopedická protetika, 
Huštěnovská 164, Staré Město na pozem-
cích parc.č. 113/1, 4552/1 a 4547/10 v k.ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště.

  
4.2 žádost o zahájení dodatečného staveb-
ního povolení na novostavby rodinného 
domu, Luční čtvrť, na pozemcích parc.č. 
49/1, 3678/3, 3679/1, 6064/35 a 6068/102 
v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

6.2 zápis z 6. Zasedání sociální komise ze 
dne 13.06.2016

IV.  pověřila

1.13 starostu města jednat o výkupu ze-
mědělského areálu Drůbežárna Staré Měs-
to Dolní farma.

V.  souhlasila

6.3 s žádostí SVJ bytového domu Mahe-
nova 1689 o dotaci z MMR ČR na projekt 
Bytové domy bez bariér

VI. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.8 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 4548/9 ostat. plocha o výměře 
19 m2, který se nachází před RD č. p. 514, 
ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
  T: Ihned

1.9 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 2413 o výměře 
cca 300 m2 a části pozemku p. č. 2414/19 
o výměře cca 40 m2, vše v lokalitě Ryb-
níček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření aktivit 
Sport parku Rybníček o naučnou stezku 
a drobnou ubytovací kapacitu. 
   T: Ihned
 
1.11 zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 2422/14 
ostatní plocha o výměře 8 m2 v lokalitě 
ulice Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město 
 u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů pod garáží.
T:Ihned

1.12 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 2442/7 ostatní 
plocha o výměře cca 4 m2 v lokalitě ulice 
Slavomírova ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město 
u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku – vstup do prodejny potravin. 
 T:Ihned

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Zprávy z radnice STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Nového fasádního soklu se po několi-
ka letech dočkala staroměstská radnice. 
Vzhledem k tomu, že zdivo obsahuje vy-
sokou úroveň vlhkosti, byl použit bezkon-
taktní obkladový systém. „Mezi zdivem 
a panelem bude vzduchová mezera, která 
bude nepřetržitě odvádět vlhkost do okol-
ního prostoru,“ uvedl starosta Josef Baza-
la. Celá investice si vyžádala bezmála čtyři 
sta tisíc korun.

Text a foto: Aleš Korvas

RADNICE MÁ NOVÝ FASÁDNÍ SOKL

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město 

pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2016. 

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou ke stažení na webových strán-

kách města Staré Město v kategorii Město – Dotace a to od 28.06.2016. Lhůta pro podání 

kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 29.07.2016 do 29.08.2016.

2. KOLO DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2016
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ZŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Těsne před koncem minulého školního roku vyrazili naši žáci 
na republikové finále v softbalu do Chocně. Republikového finále 
se zúčastnilo 12 nejlepších školních týmů z celé České republiky, 
většinou vítězové krajských lig nebo soutěží. Naši žáci si vybojo-
vali účast po vítězství v Slovácké lize softbalu, kde po 5 turnajích 
a v konkurenci šesti základních škol obsadili první místo.

Zpoždění vlaku způsobilo, že jsme k prvnímu zápasu nastou-
pili na poslední chvíli. Po krátké rozcvičce začal náš první zápas 
ve skupině proti ambiciózní břeclavské ZŠ Šitbořice. Ve vedení se 
střídala obě družstva. O vítězi rozhodla poslední sedmá směna, 
kterou naši žáci zvládli bravurně a porazili soupeře o jediný do-
běh 11:10. Povzbuzeni výhrou nastoupili proti pardubické škole 
ZŠ Polabiny a velkým nasazením, zejména naší hráčky Johanky 
Sajblové, která zařídila dva čisté doběhy, smetli soupeře 21:6. 
Po vítězství ve skupině nás čekaly boje o 1. – 4. místo. V semi-
finále jsme narazili na několikanásobné vítěze ze ZŠ Havlíčkův 
Brod. V zápase byl vidět jasný výkonnostní rozdíl, kde nás soupeř 
přehrával jak na pálce, tak v poli. Po zásluze vyhrál 21:3. Na kon-
ci parného dne jsme nastoupili k zápasu o 3. místo proti pražské 
ZŠ Dolákova. Rozjezd našich kluků a děvčat byl pomalejší a sou-
peř se dostal na konci páté směny do vedení 4:11.  Šestá směna 
patřila našim borcům, kteří čtyřmi doběhy snížili na 8:11. V po-
slední sedmé směně jsme soupeři nedovolili žádný doběh přidat, 
a tak měla rozhodnout naše dohrávka. Fantastickou hrou na pál-
ce jsme obsadili všechny mety a čekali na rozhodující odpal, 
který by poslal hráče na hřišti na domácí metu. Odpal se povedl 
a všichni začali dobíhat. Bohužel rozhodčí, který řídil utkání, se 

I na konci uplynulého školního roku na-
vštívili ZŠ Staré Město nadšenci pro vojen-
skou historii. Pro žáky 9. ročníku připra-
vili zážitkovou hodinu dějepisu, tentokrát 
na téma 2. sv. válka.

Nejdříve jsme vyslechli zajímavé poví-
dání o předmnichovském opevnění naší 
republiky, dověděli jsme se např. o pev-
nosti Dobrošov či dělostřelecké tvrzi Hůr-
ka. Pak se hovořilo o čs. jednotce, která 
absolvovala pochod z Buzuluku do Prahy. 
Prohlédli jsme si britské uniformy a sovět-
ské zbraně – samonabíjecí pušku SVT, nej-
slavnější samopal 2. světové války PPŠ-41 
na 72 nábojů (typická válečná ruční zbraň 
s jednoduchou konstrukcí vhodná pro ma-
sovou výrobu), potěžkali jsme i klasickou 
pěchotní pušku. Viděli jsme také uniformu 
vojáka Wehrmachtu s vybavením do hor – 
cepínem, brýlemi proti mrazu a sněhu, tvr-
dými botami do skal. Do rukou jsme mohli vzít přes 70 let staré 
chlebníky, polní láhev, vojenský řád, polní lopatku, zbytek miny, 
originální obvaz s rokem výroby 1942. Zaujal nás i dobový tisk, 
který psal o atentátu na Heydricha. Dobrovolník z každé třídy si 
mohl vyzkoušet vojenskou uniformu i držení pušky. Přesvědčil se 
o tom, že pohyb v nepříliš pohodlném oděvu s těžkou zbraní ne-

SOFTBALISTÉ ZŠ STARÉ MĚSTO ČTVRTÍ V ČR

TÉMA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
NEJEN Z UČEBNICE DĚJEPISU… 

rozhodl zcela chybně. Zahlásil aut na druhé metě a zápas tímto 
rozhodnutím ukončil. Škoda, že tak krásný zápas skončil tímto 
verdiktem a  4. místo dostalo malinko hořkou příchuť. I přes toto 
zklamání si mohou naši softbalisté říci, že jsou  čtvrtým nejlepším 
školním družstvem v České republice. Velká gratulace všem hrá-
čům. Sestava: Martin Kubiš, Petr Strenzl, Michal Gerža, Martin 
Fornůsek, Pavel Duda, Pavel Dvouletý, Robin Feldvabel,  Tomáš 
Vanda, Tomáš Jelínek, Johanka Sajblová, Sarah Geitlerová. Děku-
jeme za obrovské nasazení a vzornou reprezentaci.

Mgr. Jan Zábranský

byl zrovna jednoduchý.
V závěru hodiny byl čas i na četné dotazy. Děkujeme p. Saj-

blovi, p. Juříčkovi a jejich dvěma kolegům za ukázky a také za za-
jímavé povídání o masovém utrpení i hrdinství, které přinesla 
2. světová válka.

PhDr. Eva Kunderová
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ZŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V posledních červnových dnech proběhla na ZŠ Staré Město 
akce s názvem „Nenech se zlákat“. Byla součástí projektu „Jsme 
na palubě… Naloďte se“, který v rámci prevence rizikových typů 
chování podpořil Zlínský kraj. Celá tato akce slouží jako výstra-

Do dalšího ročníku základní školy už letos  nenastoupí desítky 
žáků, kteří  minulým ročníkem zakončili povinnou školní do-
cházku. Ve středu 29. června 2016 se stal divadelní sál Společen-
sko - kulturního centra ve Starém Městě dějištěm každoročního 
rozloučení žáků devátých tříd zdejší základní školy. Kromě žáků 
opouštějících základní školu a jejich třídních učitelů se přišlo 
rozloučit také vedení školy, zástupci městského úřadu, starostové 
obcí, jejichž děti navštěvují staroměstskou školu, rodiče a kama-
rádi.

Rozloučení deváťáků se základní školou bylo rozděleno na dvě 
skupiny. První dvě třídy IX.A a IX.B se loučily od 15 hodin. Dru-
há skupina, třídy IX.C a IX.D přišla na řadu v 17 hodin. 

Každá třída předvedla návštěvníkům několikaminutové vi-
deo vyrobené z fotografií ze školních akcí, které mapovalo dobu, 
po kterou navštěvovali jednotlivé ročníky. Nakonec za každou 
třídu vystoupil reprezentant, který přednesl řeč, v níž poděkoval 
nejen třídním učitelům, ale také rodičům, vedení školy a dalším 
pedagogům za to, že je po celou dobu docházky podporovali 
a připravovali.

Jednotlivé žáky představili třídní učitelé a sdělili, na jaké škole 
a jakému oboru se bude odcházející žák věnovat v následujících 

NENECH SE ZLÁKAT

ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

ha, na co by si žáci měli dávat pozor a také jako nápověda, jak 
se lépe orientovat v krizových situacích. Na školu zavítali staro-
městští a jalubští žáci 5. ročníku, čtvrťáci a páťáci z Nedakonic. 
Program byl jasný – obejít stanoviště, která pro ně připravil žá-
kovský parlament i naši zdravotníci. Děti byly nejprve rozděleny 
do skupin po 3 – 5, potom se s doprovodem jedné ze žákyň 9. tříd 
mohly vydat vstříc za poznáním. A co se odehrávalo na jednotli-
vých stanovištích? Na prvním stanovišti se mohli žáci dozvědět 
něco o poruchách příjmu potravy. Které z jídel dne je nejdůleži-
tější, co by dané jídlo mělo obsahovat a co je to anorexie a bu-
limie. Na stanoviště s názvem „Alkohol a kouření“ byli všichni 
zvědaví. Mohli se dozvědět, kolik procent alkoholu má jaký ná-
poj, co je to alkoholismus, jaké jsou následky kouření a nakonec 
mohli na vlastní oči vidět, kolik dehtu zanechá v plicích jedna 
cigareta. Pomocí speciálních brýlí si vyzkoušeli, jak vidí člověk, 
který má v sobě asi 2 promile alkoholu. Další stanoviště se zabý-
valo nebezpečím internetu. Děti se dozvěděly, co je to například 
hoax, kde se s ním setkáme, kolik lidí využívá facebook a jak si 
zabezpečit své účty na sociálních sítích. Po přesunutí na 4. stano-
viště byli všichni zasvěceni do světa reklam, jejich záporů, kladů, 
cílů a prostředků, kterými nás mají zaujmout. Jako další nesmělo 
chybět ani povídání o žákovském parlamentu, prohlížení fotek 
z nejrůznějších akcí a odpovídání na dotazy. Na stanovišti s čís-
lem 6 si děti musely poradit s řeznou ránou, se žilním krvácením 
na předloktí a krvácením z nosu. Na stanovišti 7 s otevřenou zlo-
meninou a zlomeninou klíční kosti. Na 8. stanovišti se naučily re-
suscitovat nejen dospělého člověka, ale také dítě v jejich věku. Vše 
zakončili na stanovišti číslo 9, kde je čekala obvazová technika 
a transport zraněného člověka. 

Cíl akce byl splněn a my věříme, že si děti odnesly spoustu 
užitečných informací. Teď už každý ví, čemu se vyhnout, jak se 
zachovat a hlavně…. že už se nenechají ničím a nikým zlákat!

Michaela Grebeňová, 9. D

letech. Většina z nich odchází na uherskohradišťské nebo staro-
městské gymnázium, Obchodní akademii v Uherském Hradišti 
nebo budou studovat některý z oborů na Střední škole průmyslo-
vé, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

Odcházející studenti rovněž obdrželi pamětní listy od ředitele 
základní školy, pana Josefa Jurnykla, a starosty města, Josefa Ba-
zaly.

Celým programem provázel školní pěvecký sbor, který si na-
cvičil a skvěle předvedl tři písně. Nechyběl ani originální přednes 
básně Pavla Šruta v podání recitátorek Barbory Broklové a Valen-
týny Cíchové.

Se třídami se rozloučili třídní učitelé, kteří jednotlivé tří-
dy vedli nejen na konci školní docházky, ale i ti z minulých let. 
Třídu IX.A vedla paní učitelka Mgr. Renata Hájková, IX.B paní 
Mgr. Michaela Škrabalová a Mgr. Štěpánka Gottwaldová, s IX. C 
se rozloučili Mgr. Miroslava Karlíková a Mgr. Martin Motyčka 
(jeden rok byla třídní i Mgr. Hana Rudinská).  Třídu IX.D na pó-
dium dovedla Mgr. Inka Kubíková.  Všichni svým svěřencům po-
přáli do budoucna hodně štěstí a studijních úspěchů. 

Text a foto: Aleš Korvas
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K výročí a významným jubileím na-
šim spoluobčanům jezdívají každý měsíc 
gratulovat dvě dvojice dam, které jsou již 
nyní v důchodovém věku. Našim spolu-  
občanům, slavícím osmdesátiny, pěta-
osmdesátiny nebo každé další narozeni-
ny, předávají  Františka Pavlicová, Dag-
mar Zálešáková, Milena Špačková a Pavla 
Vavřincová kytici ze staroměstského ro-
dinného zahradnictví. Balíček připravený 
Potravinami Hráčková, pamětní list a po-
zdravy od známých i představitelů města, 
již deset let. 

„Dříve jsme to dělali ještě při zaměst-
nání, Fanynka pracovala jako zdravotní 
sestra na středisku a já jsem pracovala 

JUBILANTŮM PŘINÁŠÍ RADOST UŽ DESET LET

na poště. Někdy toho bylo opravdu hod-
ně, protože jsme měli na starosti celé Staré 
Město,“ sdělila paní Zálešáková. Vzhle-
dem k náročnosti jak časové tak fyzické 
se „staroměstský revír“ rozdělil na dvě.  
Podle paní Pavlicové se počet oslavenců 
liší každý měsíc. Někdy navštíví měsíčně 
pět nebo osm jubilantů, další měsíc je jich 
ale třeba dvanáct nebo i patnáct. Gratula-
ce se netýkají pouze narozeninových osla-
venců, ale také třeba výročí zlatých svateb. 
To se ale počítá pouze u svateb oddaných 
na radnici.Gratulace předávají zodpověd-
ně v každou roční dobu  a za jakéhokoliv 
počasí. „Jednou jsme jeli i se sáňkami, pro-
tože bylo moc sněhu,“ dodává s úsměvem 

jím vlastním paní Pavlicová.  
Důvodem, proč tuto dobrovolnou čin-

nost dělají, je podle nich především snaha 
potěšit starší spoluobčany. „Když u těch 
starších lidí zazvoníme a oni nás uvidí, 
málokdy nás odmítnou, že nic nechtějí,“ 
vysvětluje paní Vavřincová. S tím souhla-
sí také paní Milena Špačková a dodává, že 
s přáním přicházejí výlučně bez ohlášení, 
aby snad někdo neměl pocit, že na návště-
vu není doma připravený.

 Za tuto jejich činnost jim děkujeme 
a přejeme všem čtyřem i do budoucna 
hodně zdraví.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas

Jménem celé hodové chasy, zveme začí-
nající i pokročilé tanečníky na nácviky ho-
dových tanečků. Zkoušky budou probíhat 
od 26. srpna a poté každý čtvrtek a pátek 
až do hodů, vždy od 17:30  ve Společen-
sko-kulturním centru. Bližší informace se 
dozvíte na místě nebo na facebooku „Dění 
ve Starém Městě“. Přijďte si zatančit a zapoj-
te se s námi do hodového veselí. 

Letošní stárci Jan Pluhař a Kristýna Vaculíková 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Slavnostní zahájení školního roku

v Základní škole Staré Město proběhne
ve čtvrtek 1. září v 8 hodin na II. stupni,  

v  9 hodin na I. stupni.
Žáci si s sebou přinesou přezůvky, psací po-

třeby a prváčci aktovky.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU 2016/17

 na ZUŠ Staré Město proběhne ve čt 1. 9. 2016 
v 16. 00 v SKC Staré Město.
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Již XII. ročník rybářských závodů Staroměstský Čochtan pro-
běhl o víkendu 13. - 14. srpna na slepém rameni Čerťák. Obavy 
z deště se nenaplnily, a tak se stovka soutěžících mohla v klidu 
věnovat závodění, zatímco několik set nerybařících návštěvníků 
povzbuzovalo své favority nebo využívalo perfektně zorganizo-
vaného zázemí. Voda byla čerstvě zarybněna, a tak se od samého 
začátku chytali především kapři, úlovků dravých ryb bylo letos 
oproti loňsku méně. Ryb se nachytalo opravdu mnoho, ovšem 
nakonec si putovní pohár ve formě postavičky Čochtana za nej-
větší ulovenou rybu odnesl pan Pleva, jemuž se zadařil opravdu 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
„STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN“ OPĚT NEZKLAMALY

FIDE OPEN OPĚT PŘILÁKAL ŠACHISTY DO STARÉHO MĚSTA

kapitální úlovek téměř metr dlouhého amura s hmotností přes 
11 kilogramů. Po vyhlášení výsledků závodů proběhlo losování 
tomboly a poté se již, snad všichni spokojení, závodníci začali 
rozjíždět k domovům. 

Nakonec je třeba poděkovat členům výboru MO za perfektně 
zorganizované závody, všem, kteří přispěli dary do tomboly, a v 
neposlední řadě Nadaci Synot a Zlínskému kraji, bez jejichž při-
spění by závody neproběhly na úrovni, kterou snad letošní ročník 
opět posunul oproti letům předcházejícím o něco výše. 

Text a Foto: Pavel Pluhař

Letošní již 14. ročník šachového turnaje Fide Open ve Starém 
Městě  již skončil. Ani letos nebyla nouze o napínavé souboje.  
Téměř stovka šachistů z pěti zemí dorazilo změřit své síly do 

Staroměstské Sokolovny, která je již tradičním místem pořádání 
tohoto již prestižního turnaje. Více informací bude připraveno v 
dalším čísle Staroměstských novin.

Text: Aleš Korvas, Foto: Radim Stuchlý
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SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI A DEN OTEVŘENÝCH 
PAMÁTEK 10. – 11. ZÁŘÍ 2016

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Program na nádvoří pod  Starou radnicí  mikroregionu Staroměstsko

11:30 – 12:00 hodin Dechová hudba Boršičanka

12:00 -  12:20 hodin Slovácký kroužek, Řemesla Zlechov

12:25 – 12:40 hodin Chasa z Ořechova a CM Oskoruša

12:40 – 12:55 hodin Lipuše z Jankovic

12:55 – 13:10 hodin Staroměstská kapela

13:10 – 13:30 hodin Pentla z Boršic DFS Pentlička

13:30 – 13:45 hodin Mužský sbor z Vážan

13:45 – 14:00 hodin DH  Nedakoňanka a Ženský sbor - Nedakoňské srnky

14:00 -  14:15 hodin Drmolice  z Polešovic

14:15 – 14:25 hodin Staroměstští mládenci a CM Bálešáci ze Starého Města

14:25 – 14:45 hodin Dolina, Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města 

14:45 – 15:00 hodin   Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi

 a Lajbl z  Kostelany nad Moravou, ženský sbor Babčice

15:00 – 15:15 hodin  Společné zpívání starostů a místostarostů CM Bálešáci

15:15 – 15:30 hodin FS Kalina, dívčí sbor Kalinka a CM Cifra

15:30 – 15:45 hodin Mužský sbor z Kudlovic

 Vystoupení staroměstských  účinkujících skupin bude možné vidět v sobotu od 16:00 hodin ve Smetano-
vých sadech, kdy před Slováckou búdou vystoupí soubor Dolina a cimbálová muzika Bálešáci.

Staroměstští mládenci v pořadu Bez bab budou k vidění na Kolejním nádvoří rovněž v sobotu od 17:30. 
CM Bálešáci budou hrát také ve Vinném stanu na Masarykově náměstí od 21:30 – 01:00 hodiny.

V neděli bude k vidění Staroměstská kapela od 9:00 hodin na Masarykově náměstí
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My EVS is getting to an end now and I am looking back on 
twelve months full of new experiences, people and challenges. 

Often I was asked „Why did you go to here?“ and the problem 
is, that there’s no rational explaination. For me now it seems like 
a coinscidence, that I got exactly here to Staré Město. But I am so 
glad about it! I had the chance to meet very friendly and interes-
ting people who welcomed me warmly. Moreover I got to know 
the culture and food of South Moravia: I really love cimbal mu-
sic, got somehow česnekovated (so I am using much more garlic 
than before) and I am finally able to say „No, today no Slivovice, 
thanks.“ I have to admit that I didn’t expect this region to be this 
culturally vivid, so I was surprised that here are so many events 
such as the film festivals, concerts, theatre and many more. 

What I really appreciated at my work was to be dealing with 
people of different ages: I had ceramic classes with children from 
the kindergarden, on many events I had to do with students of 
the elementary school and furthermore I had presentations and 
delivered team work activities for gymnázium in Uherské Hradi-
ště and had conversation classes with adults. Because of this huge 
diversity I could learn many new things.

Moreover I had the chance to plan own activities: For example 
I prepared twice handicraft events for adults, organized a meeting 
for other volunteers and finally wrote an „UH survival guide“ for 
future volunteers.

For met he biggest challenge was the language barrier. I had 
Czech classes twice a week and learned the basics quite fast, but 
in daily life it was tough for not being able to understand what 
people around me talk about and also, that I couldn’t explain my-
self properly. On the other hand it was great to see my language 

THE FINAL REPORT OR HOW I FELL IN LOVE 
WITH SLOVÁCKO

skills developing and that after some time I could have simple 
conversations only in Czech.

All in all I am very thankful for the time here and the people 
who supported and helped me. I think I learned many things 
for my future life but I am also more aware now that I am just at 
the beginning. There is a saying which goes like that: It doesn’t 
matter how far you go, but what counts is the first step.“ And 
I am on my way now. Děkuju mockrát za ten čas tady s vámi!

Sarah Haas, 
dobrovolnice EVS 

na SVČ Klubko Staré Město
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PROGRAM NA ZÁŘÍ 2016

 SVČ KLUBKO

KROUŽKY JIŽ ČEKAJÍ – POZOR NOVINKY!!
Nabídka kroužků Klubka, na nový školní rok, pro vás bude připravena a vyvěšena na webu 
www.klubkosm.cz od 30. 8.!!! PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 15. 9., ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 26. 9.

NOVINKOU Č. 1 JE, že jsou kroužky již přesně rozepsány na den a čas v týdnu, kdy budou probí-
hat. Můžete tedy plánovat a koordinovat s vašimi dalšími aktivitami.
NOVINKOU Č. 2 JE NOVÉ KLIENSTKÉ CENTRUM na webu, kde se můžete zaregistrovat a přihlašo-
vat online. Údaje vyplníte jen jednou a pak již jen vybíráte kroužky nebo akce, přihláška vám 
přijde vyplněná do mailu, kde ji jen zkontrolujete. 
Moc se na všechny těšíme

AKCE
1.9. 
Čtvrtek
VYBER SI SVŮJ KROUŽEK
od 10:00, hřiště u RC Čtyřlístek (vedle I. stupně ZŠ), vstupné zdarma
Nemůžete se rozhodnout, který kroužek by se vám líbil nejvíc? Nevíte, co si pod některými ná-
zvy představit?
Přijďte si vyzkoušet některé kroužky, zeptat se na vše, co potřebujete, vyrobit si něco hezké-
ho domů. Ukázky sportovních i tanečních kroužků, kytara, flétna, výtvarné aktivity a mnoho 
dalšího.
Na místě se můžete přímo přihlásit

RC ČTYŘLÍSTEK

5.9.
Pondělí
9.00-11.00
Mamkavárna
+ přijímání přihlášek do našich dopoledních kroužků
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

6.9. 
Úterý
9.00-11.00
Cvičení rodičů s dětmi 10 měsíců-1,5 roku(úvodní schůzka pravidelného kroužku ZDARMA)
-sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,-. 

7.9. 
Středa
9.00-11.00
Cvičení rodičů s dětmi 1-2 roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku ZDARMA)
-sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- .

8.9. 
Čtvrtek
9.00-11.00
Cvičení rodičů s dětmi 2-3roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku ZDARMA)
-sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- .

9.9. 
Pátek
9.00-11.00
Cvičení rodičů s dětmi 2-3 roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku ZDARMA)
-sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- .

12.9.
Pondělí
9:00-11:00
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

17.9.
Sobota
8.30-11.00
Kulturně společenské centrum SKC Staré Město (SOKOLOVNA)
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Prodejní místa na tuto burzu jsou již obsazená!!! 
Vstupné: 1,-Kč

19.9.
Pondělí
9.00-11.00
Mamkavárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

26.9.
Pondělí
9:00-11:00
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- 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

TÁBORY S KLUBKEM BYLY ÚSPĚŠNÉ

V letošním roce SVČ Klubko realizovalo 11 příměstských 
a 1 pobytový tábor, kterých se celkem zúčastnilo 299 dětí a kdy-
by to kapacita našich prostor i vedoucích umožňovala, bylo by 
jich i více. Zájem, hlavně o příměstské tábory, každoročně roste 
a nás těší, že se k nám děti rády vrací. Tábory byly opět moti-
vovány různými tématy, program byl zábavný i poučný, včetně 
výletů a táboráků, které k létu patří. Těšíme se na další společné 
prázdninové akce
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POZVÁNKY
První neděli v září ve 14 hodin se sejdeme s žáky, studen-

ty i těmi, kdo je vzdělávají a vychovávají na mši sv. k zahájení 
školního roku. Prvňáčci si s sebou vezmou i své aktovky, které 
budou požehnány. Přijdeme si pro Boží požehnání pro celý bu-
doucí školní rok, vždyť učení a výchova je náročná práce pro 
všechny. Odpoledne pak u kostela  je pro děti i rodiny připrave-
ný zábavný program. Tak nashledanou!

     VI.Velkomoravský koncert na nám. Velké Moravy ve Sta-
rém Městě, který pořádá město ve spolupráci s farností, se usku-
teční v neděli 11.6.2016  od 17 hodin. Těšíme se nejen na vzác-
né hosty, ale na Vás, posluchače místní i přespolní, a věříme, že 
krásná atmosféra, která tento koncert provází od počátku, bude 
umocněna radostným uměleckým zážitkem. 

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE - 
SDM KRAKOV 2016 

Krakov? Krakov! Krakov! Toto krásné polské město skloňo-
vané v posledních měsících snad ve všech pádech se stalo sy-
nonymem pro mnoho mladých lidí z celého světa. Nebylo to 
jen díky jeho nádherným  historickým  památkám, ale proto, že 
papež František pozval všechny mladé na setkání s ním právě 
do polského města Krakova. 

Na toto setkání jsme se vydali i my se společenstvím mlá-
deže ze Starého Města. Občané Krakova nás přivítali opravdu 
se vší vstřícností a otevřou náručí. Bylo užasné sledovat, jak se 
jim úsměv na rtech neztrácí ani poté, co vidí, jak se jejich uli-
cemi prohání dva a půl miliónu lidí z celého světa. Opravdové 
milosrdenství! Takové, o kterém mluvil sám Svatý Otec ve své 
promluvě na Campusu Misericordiae, když  říká: Budou se vám 
smát, protože věříte v tichou a pokornou sílu milosrdenství. Ne-
mějte obavy a přemýšlejte o slovech těchto dnů: „Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). 

Je milosrdenství out, ptám se? Pro mnoho lidí určitě ano. Ale 
my jsme si jej v Krakově mohli vyzkoušet na vlastní kůži, dalo 
by se říct „ online“. Třeba když vám  někdo milosrdně pomohl 
s těžkým báglem, dal napít ze své láhve s vodou, poradil  kudy 
se jde do Centra nebo jednoduše vás podržel, když vám zrovna 
nebylo OK. A to je teprve ten nižší level. Našli se i takoví, kteří 
darovali svůj úsměv, slova povzbuzení, s laskavostí vám  naslou-
chali a dokázali odpustit, když jste něco pokazili. Vyjmenovávat 

všechno krásné a podnětné, co jsme společně v Krakově zažili, 
by bylo na dlouho. Důležité je,  když řeknu, že jsme se mnohé-
mu od Svatého Otce naučili. Naučili jsme se, že náš život bude 
prázdný,  pokud  nevyjdeme k druhým lidem a budeme ho trá-
vit jen na gaučích před monitory svých počítačů. Náš život bude 
bez  naděje,  pokud budeme stavět mezi lidmi zdi a ne mosty. 
Náš život nebude lepší, nebudeme-li bránit důstojnost i nechá-
me-li druhé, aby o naší budoucnosti rozhodovali za nás. 

Pobyt v Krakově byl pro nás všechny opravdu časem silných 
zážitků, například, když se nám podařilo vidět papeže z blízkos-
ti několika metrů projíždějícího ve svém papamobilu, byl časem 
utužení vzájemného přátelství, a také setkání s lidmi z mnoha 
zemí, které bychom za běžných situací nepotkali. Sami jsme se 
tak přesvědčili, že jako křesťané nejsme sami a je mnoho těch, 
kteří staví Boha a jeho milosrdenství na první místo ve svém ži-
votě. 

Přála bych všem mladým a také sobě, aby všechno to, co jsme 
si z Krakova přivezli, nebylo pouhými vzpomínkami, ale aby-
chom tu radost a nadšení předávali dál. 

Jak říkal Sv. Otec, Krakovem to nekončí, Krakovem všechno 
teprve začíná! 

Text:  Ludmila Němcová , Foto: Lukáš Gottwald

MELICHAR GRODECKÝ
Chceme zde aspoň stručně seznamovat se statečnými křes-

ťany od nás, kteří pro evangelium žili i zemřeli. V církevním 
kalendáři 7.9. je sv. Melichar Grodecký - mučedník a patron 
ostravsko-opavské diecéze. Byl příbuzným bl. Jana Sarkandra, 
rovněž mučedníka. 

Každá doba má své slavné i temné dny. Nahlédneme-li 
do bouřlivých dob stavovského povstání a politických i nábo-
ženských bojů začátkem 17. století, vyvstanou plasticky pří-
běhy národů i jednotlivců. Strhující osud potkal i Melichara 
Grodeckého z Těšína z významné polské šlechty. R. 1614 byl 
v Praze jako jezuita vysvěcen na kněze a působil v klementinské 
koleji a jako ředitel semináře sv. Václava, určeného pro chudé 
studenty. Za stavovského povstání r. 1618 byli jezuité vyhnání 
a představenými byl Melichar poslán do Košic. V té době sed-
mihradský kníže a protestant Bethlen Gábor v opozici proti 
Habsburkům obsadil téměř celé Slovensko a také převážně pro-
testantské Košice, v nichž žilo jen asi 200 rodin katolíků. Aby 
zabránila drancování města dobyvateli, rada  města po doho-
dě splnila podmínku dobyvatelů a vydala jezuity P. Melichara a  
P. Štěpána Pongracze a ředitele trnavského semináře P. Marka 
Križina. Tito byli vězněni s nabídkou odpadu od katolické círk-
ve, ale odmítli a pak byli sadisticky umučeni tak, že městský kat  
prohlásil, že tak trýznit a zmrzačit by nedokázal ani on. Všichni 
tři jmenovaní patří mezi tzv. „košické mučedníky“, které r. 1905 
prohlásil papež blahoslavenými a Jan Pavel II. v r. 1995 svatoře-
čil, vyzvedl k úctě na oltář.

NAŠE VDĚČNÁ VZPOMÍNKA
Letos jsme vzpomněli na pana Bohuslava  Blahu, který téměř 

pět desetiletí obětavě působil ve staroměstské farnosti jako var-
haník. Letos je to 20 let, kdy odešel k Bohu. Světlo věčné ať mu 
svítí.
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Co má společného Jiří Pavlica a Hra-
dišťan, řád milosrdných bratří a celore-
publikový smíšený sbor Bohemiachor? 
Na srpen a říjen letošního roku společně 
připravili koncerty s tématikou milosr-
denství, péče o nemocné a stavění mostů 
mezi hodnotami světskými a duchovní-
mi v kontextu historických a kulturních 
tradic. Inspirací pro tento projekt se staly 
myšlenky zakladatele řádu milosrdných 
bratří sv. Jana z Boha.

Bohemiachor není obyčejný sbor, 
aneb seznamte se, prosím!

Tento sbor se sám označuje jako dob-
ře smíšený nebo zvláštní. Vznikl v roce 
1993 z iniciativy několika členů atelié-
ru na festivalu Bohemia Cantat, který 
vedl Jan Staněk. Ve sboru zpívá asi 60 
lidí z různých míst celé České republiky, 
kteří se každý rok scházejí pouze ke čty-
řem zkouškovým víkendům a k pravidel-
nému týdennímu letnímu soustředění. 
Řada z nich je sama sbormistry různých 
sborů. Atmosféra ve sboru se vyznačuje 
všeobecnou přívětivostí a kamarádským 
ovzduším, které je kladeno nad soutěžní 
ambice. 

Základní ideou smíšeného pěveckého 
sboru Bohemiachor je poznávání způso-
bu práce různých hostujících sbormistrů. 
Během dosavadní více jak dvacetileté his-
torie se jich před sborem vystřídalo už 
několik desítek, a to jak českých, tak i za-
hraničních. Nasbíraný repertoár sestáva-
jící ze skladeb všech slohových období 
pak udržují a dále obohacují kmenoví 
sbormistři. V poslední době se Bohemi-
achor zaměřuje hlavně na hudbu součas-
nou. 

Dlouhá léta sbor vedl jako hlavní sbor-
mistr Jan Staněk a získal s ním řadu pěk-
ných ocenění. Druhý stálý sbormistr, Li-
bor Sládek, se sborem vyhrál Canti Veris 
Praga v roce 2008. V roce 2012 se postup-
ně, díky projektu věnovanému 20. století, 
stal hlavním dirigentem Michal Hájek. 
Na jaře téhož roku vyrazil s Bohemia-
chorem do Bratislavy na soutěžní festival 
Bratislava Cantat a získal zde prakticky 
všechna zlatá ocenění, která mohl, včetně 
Grand Prix a ceny pro nejlepšího sbormi-
stra. Unie českých pěveckých sborů udě-
lila Bohemiachoru titul Sbor roku 2012. 

Od roku 2014 převzal sbormistrov-
skou štafetu Vít Novotný. 

KONCERTNÍ PROJEKT „NECHŤ PROMLOUVÁ 
SRDCE“ ODSTARTOVAL VE STARÉM MĚSTĚ

Tentokrát do Starého Města...
V podvečer v úterý 9. 8. začalo být 

kolem orlovny ve Starém Městě pěkně 
rušno. Z přijíždějících aut i vlaků vystu-
povali zpěváci se zavazadly, přivezli nej-
různější hudební nástroje a s nadšením 
přijali na zbytek týdne za svůj dočasný 
domov orelskou tělocvičnu.

Proč právě Staré Město? Není přece 
lepší způsob jak porozumět skladbám Ji-
řího Pavlici, než nakouknout k němu tak 
trochu v kuchyni pod pokličku a poznat 
kraj, ve kterém žije a skládá, a kontext bo-
haté a starobylé kultury a tradice, na kte-
ré díky tomu staví. V poznávání kraje se 
Bohemiachor opravdu činil: velkomorav-
ské památky, hrady, zámky a vinné skle-
py, to všechno se stihlo. Ovšem hlavní 
pozornost a úsilí bylo samozřejmě věno-
váno práci ve zkušebně. Bylo třeba na-
cvičit řadu skladeb pro sobotní koncert, 
včetně sladeb Jiřího Pavlici. Autor sám 
na průběh zkoušení dohlížel, především 
pak na novinky Sluneční píseň a Hymnus 
sv. Jana z Boha. Jeho komentáře, vysvět-
lování souvislostí a smyslu skladeb bylo 
pro nastudování velmi obohacující a dů-
ležité. K nejsilnějším zážitkům pak patřil 
společný nácvik skladby zhudebňující 
starobylý text sv. Konstantina Otvéšťa.

Představujeme projekt „Nechť pro-
mlouvá srdce”

Jedná se o volný překlad nápisu ze zdi 
špitálu, kde působil sv. Jan z Boha, za-
kladatel řádu Milosrdných bratří. Dra-
maturgická osa byla odvozena z řádo-
vého hesla milosrdných „Tělem k duši“ 
a vytyčená pojmy Tělo – Duše – Světlo. 
Tělo představuje Bohemiachor pro svou 
živelnost a temperament v projevu na je-
višti i mimo něj. Úlohu Duše naplňuje 
Hradišťan, který je publikem vnímán 
jako nositel hluboce duchovních hodnot 
a ideí lidské sounáležitosti a lásky. A prá-
vě ve spojení Těla s Duší se nachází jejich 
společná cesta za Světlem naplněná myš-
lenkami milosrdenství, naděje a lásky.

V kontextu této dramaturgie Bohemi-
achor oslovil Jiřího Pavlicu, který pro něj 
napsal dvě výše zmíněné skladby, které 
reflektují právě ideu vycházející z řádo-
vého hesla, a v jedné z nich jsou i použity 
fragmenty textů sv. Jana z Boha. 

Projekt zahrnuje čtyři koncerty: ten 
první proběhl v sobotu 13. srpna v kos-

tele Sv. Ducha na Starém Městě u Uher-
ského Hradiště. Další pak budou v Měst-
ském divadle v Jablonci nad Nisou 
8. října 2016 v 19.00 a nakonec v kostele 
sv. Šimona a Judy v Praze 22. října 2016 
v 17.00 a ve 20.00 (pro velký zájem divá-
ků bylo přidáno odpolední představení). 
Projekt tak symbolicky vyvrcholí na půdě 
řádu milosrdných bratří. S posledním 
pražským koncertem se navíc spojí již 
tradiční akce řádu – předávání Cen Ce-
lestýna Opitze za vzor v péči o nemocné 
a potřebné (hospitalitu) jednotlivcům 
i organizacím. Večerní koncert bude pře-
nášet TV Noe.

Hluboký hudební zážitek v kostele sv. 
Ducha

V novostavbě kostela Sv. Ducha, kte-
rý vyrostl doslova na základech českého 
křesťanství, v místech působení věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje proběhl první kon-
cert celého projektu. Program koncertu 
byl pestrý, stejně jako Bohemiachor sám. 
Pod vedením Víta Novotného a Františka 
Kuchaře zazněly lidové písně z různých 
zemí, vážné duchovní skladby, ale hlavně 
dvě novinky Jiřího Pavlici: v předpremié-
ře Hymnus sv. Jana z Boha a Sluneční pí-
seň, doprovázené hudebníky přímo z řad 
sboru.

Již od prvních tónu bylo jasné, že pů-
jde o mimořádný zážitek. Vynikající úro-
veň sboru s ohromujícím dynamickým 
i výrazovým rozsahem a neopakovatelný 
prostor sv. Ducha vytvořili vzácnou sym-
biózu, která hluboko zasáhla posluchače 
i účinkující.

Zvláštní poděkování za pomoc při re-
alizaci soustředění a koncertu patří sta-
rostovi Starého Města panu Josefu Baza-
lovi, starostce staroměstského Orla paní 
Dagmar Zálešákové a panu faráři Miro-
slavu Suchomelovi.

Bohemiachor si ze Starého Města od-
váží velké množství nádherných vzpo-
mínek a intenzivních zážitků a těší se, že 
snad někdy v budoucnu bude moci přijet 
znovu.

Rád by všechny pozval také na dal-
ší koncerty v rámci projektu „Nechť 
promlouvá srdce“, na kterých vystou-
pí Bohemiachor spolu s Jiřím Pavlicou 
a Hradišťanem. Vše se dozvíte na www.
bohemiachor.cz.

Text: Jiří Mátl
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Pondělí  
Cvičení a pohybové hry 1- děti (4-6 let)   16:00 - 17:00
Cvičení a pohybové hry 2 - děti (6-10let)  17:00 - 18:00
PILATES pro začátečníky – ženy, muži 18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži    19:15 - 21:00

Úterý 
REKREAČNÍ SPORTY (10-15 let)  16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS (6-15let)   17:00 - 18:00
KONDIČNÍ CVIČENÍ – ženy, muži  18:30 - 19:30
FLORBAL - muži, veteráni    20:00 - 21:00

Středa 
FLORBAL - žáci (6-10 let)    17:00 - 18:00
FLORBAL - žáci (10-15 let)   18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži    19:00 - 21:00

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Jednota Staré Město, Nám. Hrdinů 264 

NABÍDKA CVIČENÍ 2016/2017 
I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

www.orelstaremesto.cz 
ODDÍLY PRO DĚTI ZAČÍNAJÍ OD 5.9., 

PRO DOSPĚLÉ OD 12.9.! 
 
Pondělí   
Cvičení a pohybové hry 1- děti (4-6 let)        16:00 - 17:00 
Cvičení a pohybové hry 2 - děti (6-10let)   17:00 - 18:00 
PILATES pro začátečníky – ženy, muži  18:00 - 19:00 
FLORBAL - junioři, muži      19:15 - 21:00 
 
Úterý  
REKREAČNÍ SPORTY (10-15 let)          16:00 - 17:00 
STOLNÍ TENIS (6-15let)     17:00 - 18:00 
KONDIČNÍ CVIČENÍ – ženy, muži   18:30 - 19:30 
FLORBAL - muži, veteráni     20:00 - 21:00 
 
Středa  
FLORBAL - žáci (6-10 let)     17:00 - 18:00 
FLORBAL - žáci (10-15 let)     18:00 - 19:00 
FLORBAL - junioři, muži      19:00 - 21:00 
 
Čtvrtek  
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1-3 let)  16:00 - 17:00 
DÍLNIČKY - děti (od 4 let)    16:00 - 17:00 
STOLNÍ TENIS - muži, ženy     17:30 - 19:00 
KALANETIKA - ženy      19:10 - 20:30 
BADMINTON – muži, ženy    20:30 - 21:30 
 
Pátek 
MODERNÍ TANCE holky (6-10let) od 7.10. 16:15 - 17:15 
FIT DANCE – dívky, ženy     17:30 - 18:30  
PILATES pro pokročilé - ženy, muži   18:45 - 19:45 

Čtvrtek 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1-3 let) 16:00 - 17:00
DÍLNIČKY - děti (od 4 let)   16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS - muži, ženy   17:30 - 19:00
KALANETIKA - ženy    19:10 - 20:30
BADMINTON – muži, ženy  20:30 - 21:30

Pátek
MODERNÍ TANCE holky (6-10let) od 7.10. 16:15 - 17:15
FIT DANCE – dívky, ženy   17:30 - 18:30 
PILATES pro pokročilé - ženy, muži  18:45 - 19:45

ODDÍLY PRO DĚTI ZAČÍNAJÍ OD 5.9., PRO DOSPĚLÉ OD 12.9.!

a farnost Staré Město
pořádají

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
na zahájení školního roku

pro děti a jejich rodiče

v neděli  4. září 2016  od 15,30 do 17,30 hodin
náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

čeká na Vás 10 zábavných stanovišť s odměnou 
a knihovnická dílna

 pro ty, kteří si potřebují obalit učebnice 
(učebnice s sebou, cena za formát A5 5Kč a A4 7kč)



STAROMĚSTSKÉ NOVINY Škola



VZPOMÍNKA

Dne 4. 8. 2016 jsme vzpomněli nedožitých 90 let 
paní Heleny Mačugové. Dne 24. 8. 2016 uplynu-
lo dvacet let od úmrtí jejího manžela Jana Mačugy. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
děti s rodinami

Ztratila se šedá britská kočička, 
slyšící na jméno Habinka.
Prosíme o pomoc při jejím hledání. Poznávací zna-
mení, má natržené levé ucho. Prosíme o jakoukoli 
informaci k jejímu nalezení.
Odměna za pomoc vedoucí k nalezení je jistá.
Kontakt 736 445 677, může být i SMS.

Děkujeme všem

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Uzávěrka příspěvků dalšího čísla 
Staroměstských novin bude 15. září 2016
Další noviny vyjdou v pátek 30. září 2016.

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

600 g hladké mouky
200 g polohrubé mouky
4 lžičky soli
4 lžičky kmínu
1 a 1/2 hrnku vlažné vody
2 uvařené brambory

RECEPTY

kvásek:
4 lžíce vlažné vody
1 lžička cukru
4 lžičky hladké mouky
40 g kvasnic

CHLEBA / KOZOJÍDKY

Z kvasnic, mouky, vlažné vody a cukru připravíme kvá-
sek, který necháme cca 15 minut vzejít. Do mísy si dáme 
mouku, sůl, kmín vodu, přidáme kvásek a uvařené vychladlé  
a na jemno nastrouhané brambory. Těsto dobře vymísíme 
a necháme asi 3/4 hodiny kynout. Pak uděláme bochánky  
a ty necháme ještě 15 minut odpočinout. Pečeme v rozpálené 
troubě na 220 °C cca 30 minut.
Recepty jsou převzaty z Kuchařky tradičních pokrmů  
na Slovácku II., kterou vydal Region Slovácko ve spolupráci  
se Slováckým muzeem
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Rada města, Kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 29. 9. – 2. 10. 2016
Program:

čtvrtek 29. 9. 2016 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Jezuitský sklep Vernisáž fotografií věnovaná k 60. výročí založení souborů Dolina a Dolinečka ve  
Starém Městě. Výstava potrvá od 3. 10. 2016 do 16. 10. 2016, út–ne 11:00 až 16:30 hodin

Sobota 1. 10. 2016 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky – Jan Pluhař a Kristýna Vaculíková

15:30 hod. radnice Povolení hodů 

16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka

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

Neděle 2. 10. 2016 – 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 
účinkují folklorní soubory: Staroměstská kapela, SLPT Dolina, CM Bálešáci, DFS Dolinečka,  
CM Dolinka při ZUŠ Staré Město, CM Dolinečka, CM Dolina, Doliňáci, Staroměstští mládenci

Předprodej v IC na náměstí Velké Moravy. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra - Sokolovny.

slavnostiMichalské
Hody

 s právem


