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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Koledníkům požehnal arcibiskup Jan Graubner. 
Foto: František Ingr

Mše se zúčastnilo na čtyři sta malých „králů“. 
Foto: František Ingr

Po mši čekalo koledníky občerstvení  v jezuitském sklepě. 
Foto: František Ingr

Letos již pošestnácté probíhala 
Tříkrálová sbírka. Ve Starém Měs-
tě to bylo ve dnech 2. – 3. 1. 2015. 
Do ulic vyrazilo celkem 24 skupi-
nek, tedy se zde do této charitativní 
akce zapojilo aktivně skoro 100 lidí. 
Úvod sbírky měl netradiční podo-
bu. Arcibiskup Jan Graubner si zvo-
lil kostel Svatého Ducha, aby  zde 
požehnal koledníkům Tříkrálové 
sbírky, tedy se i staroměští kolední-
ci této akce zúčastnili. Arcibiskup  
v promluvě zdůraznil, že při Tříkrá-
lové sbírce koledníci nejenže prosí 
o dar potřebným, ale současně při-
náší požehnání obyvatelům domů.                                                                                        
V kostele bylo k vidění  skoro 400 
„králů“, kteří se sjeli z různých kou-
tů střední a jižní Moravy, a to z dě-
kanátů Kyjov, Luhačovice, Uherský 
Brod, Přerov, Otrokovice, Valašské 
Klobouky a dalších.  Po požehnání 
koledníkům spojeném se mší svatou 
pokračoval další program organi-
zovaný Charitou Uherské Hradiště. 

Zde staroměstská mládež předvedla 
pásmo s vánoční tematikou. Poté již 
24 staroměstských skupinek konečně 
vyrazilo do ulic. Sbírka spojená s ko-
ledováním pokračovala ještě v sobotu. 

Po ukončení sbírky byla celá spočítá-
na na radnici za přítomnosti starosty 
a ředitele Charity Uherské Hradiště.

(Pokračování na str. 3)

Tříkrálová sbírka ve Starém MěstěTříkrálová sbírka ve Starém Městě



2 Aktuality

Vánoční přání Doliny

Koledníci z Doliny a Bálěšáků.

Muzikantům v mrazivém větru patřila poklona za výdrž, s jakou hráli. 
Foto: PP

Dívkám to i v zimním kroji slušelo.

V každém domě bylo připraveno něco k pití i zakousnutí.

Jako každý rok i letos vyrazili na druhý svá-
tek vánoční členové souboru Dolina spolu  
s muzikanty z Bálešáků za zpěvu koled popřát 
krásný nový rok rodinám současných i býva-
lých členů a přátel souboru. Pečlivě nacvičo-
vaný repertoár se rozléhal po celém Starém 
Městě od oběda až do večera, kdy se, spolu 
s téměř sto padesáti návštěvníky, přesunuli 
do Společensko-kulturního centra na Ště-
pánskou besedu u cimbálu. Zde vystopil jak 
soubor Dolina, tak i CM Bálešáci a Mužský 
pěvecký sbor ze Starého Města s ukázkami ze 
svého vánočního koncertu.

PP
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Staroměstská mládež předvedla pásmo s vánoční tematikou. 
Foto: František Ingr

(Pokračování ze str. 1)
Letos byli občané Starého Města opět štědřejší 

než loni. Sbírka zde vynesla obnos 155147 Kč + 0,3 
Euro. Oproti loňsku to bylo asi o tisíc korun více. 
Tříkrálovou sbírku 2015 použije oblastní Charita 
na Chráněné bydlení ULITA pro lidi s mentálním 
postižením a na přímou pomoc lidem v nouzi na 
Uherskohradišťsku.

Pro informaci uvádíme, jaké bylo loňské rozdě-
lení Tříkrálové sbírky: 

Kamil Psotka

Celková částka na Uherskohradišťsku v roce 2014 činila 2 110 696,37 Kč a byla rozdělena následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště: ................................................................................ celkem 1.219.086,88 Kč
Chráněné bydlení Ulita .....................................................................................................................................809 086,88 Kč
Přímá pomoc v nouzi občanům Uherskohradišťska ..................................................................................... 210 000, - Kč
Domácí pečovatelská služba - nákup automobilu .......................................................................................... 150 000, - Kč
Půjčovna kompenzačních pomůcek – nákup nových pomůcek .................................................................... 20 000, - Kč
Dobrovolnické a humanitární centrum  ........................................................................................................... 30 000, - Kč
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc (přesahující okres Uh.Hradiště) .................................................315 281,09 Kč
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc ..............................................................................147 131,18 Kč
Zahraniční humanitární pomoc ......................................................................................................................210 187,39 Kč
Projekty sekretariátu Sdružení ČKCH............................................................................................................105 093,70 Kč
Režijní náklady sbírky vč. migračního koordinátora ...................................................................................113 916,13 Kč

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte mi vyjádřit Vám poděkování za Vaše finanční příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která 

se konala již tradičně na začátku nového roku.  Skutečnost, že nejsme lhostejní k lidem, kteří 
naši pomoc nejvíce potřebují, ukazuje na lidskou solidaritu, vyjádřenou Vaší ochotou poskyt-
nout dar. Důležitá je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho starosti a těžkosti.

Chci vyjádřit poděkování za všechny, ke kterým se Vaše pomoc dostane, ale i všem dětem  
a dobrovolníkům, kteří na sebe vzali to břímě a žádali o Vaši pomoc, ne pro sebe, ale pro druhé. 
Tato celostátní dobročinná akce se stává důležitou humanitární pomocí.

Doufám, že vzájemná tolerance a solidarita jednoho ke druhému nám pomůže i v dalších 
dnech roku 2015.

Josef Bazala, starosta
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4 Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1  ukončení pronájmu nebytových 
prostor a věcí movitých – restaurace 
Victoria v budově č. p. 1921, ul. Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Vladimí-
ru Koláčkovi, bytem Chudčice 220, IČ 
88277739, dohodou smluvních stran ke 
dni  30.11.2014. Záměr pronajmout ne-
bytové prostory a věci movité (restaura-
ce Victoria) v budově č. p. 1921, ul. Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.2  ukončení pronájmu nebytových 
prostor o výměře 53 m2 v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ludvíku 
Trubačíkovi, bytem Uherské Hradiště, 
Štěpnická 1095, a to dohodou smluv-
ních stran ke dni 30.11.2014. Záměr 
pronajmout nebytový prostor o výměře 
53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.3  výpůjčku domu č. p. 644 se staveb-
ní parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří  
o výměře  287 m2 a pozemku p. č. 220/2 
zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradišťská 
ve Starém  Městě, Moravskému zem-
skému muzeu v Brně, Brno, Zelný trh 
6, IČ 000 94 862 na  dobu určitou od 
01.01.2015 do 31.12.2015, za účelem 
umístění technické základny staroměst-
ských archeologických výzkumů. Vy-
půjčitel je povinen hradit na své vlastní 
náklady cenu za služby spojené s provo-
zem a užíváním objektu.

1.4  pronájem částí pozemků p. č. 
2414/10 orná půda, p. č. 4525/1 ostat. 
plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 
4525/9 ostat. plocha o celkové výměře 
632 m2  v lokalitě ul. Tovární ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, Třineckým železárnám, a. s., Tři-
nec, Průmyslová 1000, IČ 47675896, od 
01.01.2015 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 6 měsíců a nájemné ve výši 
53,60 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, s 
inflační doložkou, za účelem vybu-
dování parkoviště pro osobní  v o z i d l a  
a následně parkování vozidel. 

1.8  zřízení úplatného věcného bře-
mene – služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, 

 a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, úpr. DS, 
Hauk“, umístění kabelu NN (kabel NN 
43m, pilíř – 1 ks) na pozemku p. č. 240/1  
a 240/352  ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabelu NN 
(kabel NN 43 m a pilíř – 1 ks). Věcné 
břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení regu-
lovaných cen. Pro rok 2014 platí částka 20 
Kč/m2 a rok. 

1.9  záměr pronajmout plynárenské za-
řízení: STL plynovod – prům. část Staré 
Město  I. etapa v celkové délce 544,92 m, 
STL plynovod Staré Město průmyslová 
část II. etapa v celkové délce 2.303 m, STL 
plynovod Staré Město, ul. Trávník v cel-
kové  délce 834 m a STL plynovod, ZTV 
Louky SO D 501 v celkové délce 736,02 
m, vše ve  Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.10  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 založené společnosti, ve 
kterých má město Staré Město majetkový 
podíl“. 

1.12  uzavření smlouvy o nájmu neby-
tových prostor o výměře 1,2 m2, které se 
nachází na pozemku p. č. st. 633/1, jehož 
součástí je budova č. p. 236, stavba pro 
dopravu, ulice Nádražní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
mezi městem Staré Město a České dráhy, 
a. s., Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222, IČ 70994226, na dobu neurčitou, v 
předloženém znění. 

1.13  pronájem bytové jednotky č. 5  
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile Fran-
kové, bytem Bílovice 199,  od 01.01.2015 
na dobu určitou do 31.12.2015 a nájemné 
ve výši  15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.14  změnu výměry pronajímané čás-
ti pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha  
z 500 m2 na 330 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště,  společnosti AUTO-
JEŘÁBY BLAHA, s. r. o., Staré Město, 
Karoliny Světlé 1084, IČ 29285887, od 
01.01.2015 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve 
výši 53,60 K/m2 a rok + příslušná DPH, 
s inflační doložkou, za účelem  parková-
ní vozidel se zázemím.

2.1  dodatek Smlouvy o poskytnu-
tí dotace na individuální projekt 
 z Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti Střední Mo-
rava číslo ÚRR D-2014/0089/OKP 
ze dne 19.05.2014 vedeno pod reg.  
č.  CZ.1.12/3.2.00/41.02029 na akci 
Rozcestí Velké Moravy a pověřuje p. 
Josefa Bazalu, starostu města, k podpisu 
této smlouvy.

3.1  termíny svatebních obřadů na  
I. pololetí 2015: 17.01., 14.02., 14.03., 
18.04., 16.05., 20.06.

5.3  přesun finančních prostředků ve 
výši 30 245 Kč v rámci schváleného roz-
počtového ukazatele (§ 3111) příspěv-
kové organizaci Křesťanská mateřská 
škola,  Za Radnicí 1823, Staré Město:
 - z položky 5331 Neinvestiční příspěv-
ky zřízeným PO – 30 245 Kč - na polož-
ku  6351 Investiční transfery zřízeným 
PO + 30 245 Kč   a použití těchto pro-
středků na pořízení venkovního koloto-
če na dětskou zahradu.

5.8  odpis pohledávek od fyzických 
osob ve výši 1.647 Kč za umístění odpa-
du ve  sběrném dvoře z důvodu změny 
předpisů plateb. 

6.3  odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města dle zápisu, v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem 
práce, v platném znění a vnitřní směr-
nicí č. S 01/2007.

6.5  měsíční odměnu Mgr. Heleně Hla-
vačkové za výkon funkce předsedkyně 
komise pro partnerství měst ve stejné 
výši a za stejných podmínek jako ostat-
ním předsedům komisí rady města.

6.7  náhradu za nevyčerpanou dovo-
lenou panu Josefu Bazalovi v délce 2 
týdnů,  v souladu s § 79, odst. 5) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.5  schválit převod majetku – prodej 
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části pozemku p. č. 242/1 ostat. plocha/
neplodná půda o výměře cca 20 m2,  
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice, IČ 
28085400, za cenu ve výši 600,00 Kč/
m2, za účelem výstavby nové kioskové 
trafostanice PET MINI 300.

1.6 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
a části pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda o celkové výměře cca 2.000 m2  
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti KOVOVÝROBA HOFFMANN,  
s. r. o., Ostrožská Nová Ves, Dědina 
959, IČ 25321820, za cenu 900 Kč/m2, 
za účelem výstavby skladu. schválit 
převod majetku – prodej části pozemku  
p. č. 3673/4 orná půda a části pozemku 
6064/32 orná půda nebo části pozem-
ku p. č. 6064/71 orná půda o celkové 
výměře cca 1.500 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, společnosti DHM servis,  
s. r. o., Uherské Hradiště, Nad Rybní-
kem 82, IČ 03024971, za cenu 900 Kč/
m2, za účelem výstavby zázemí společ-
nosti.   
1.11  schválit dohodu o spolupráci 
mezi Povodím Moravy a městy Uher-
ské Hradiště a Staré Město - instalace 
mobilních zábran do průchodů v PPO.

4.2 určit tzv. určeným zastupitelem, 
který bude spolupracovat s pořizovate-
lem územního plánu města, pana Josefa 
Bazalu, starostu města, a to na celé vo-
lební období.

5.2  schválit zvýšení závazného uka-
zatele (§ 3113) příspěvkové organi-
zaci Základní škola Staré Město, Ko-
menského 1720, 686 03  Staré Město,  
o 200 000 Kč na práce související 
 s rekonstrukcí kotelny v ZŠ (provedení 
tepelných kanálů na rozvodech potru-
bí).

5.4  schválit snížení závazného ukaza-
tele (§ 3111) – neinvestičního příspěv-
ku zřizovatele (pol. 5331) – příspěv-
kové organizaci Křesťanská mateřská 
škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, 
o 50.000 Kč, z důvodu dodatečného 
zařazení investiční akce do rozpočtu 
města pro rok 2014 (vybudování stavby 
– přístřešku pro kola včetně vydláždění 
ploch). Návrh na snížení neinvestiční-
ho příspěvku je zahrnut do rozpočtové-
ho  opatření č. 5/2014.

5.5  schválit rozpočtové opatření  
č. 5/2014:

- zvýšení příjmů ze 149 261 000 Kč na 165 
592 000 Kč
- snížení výdajů ze 168 951 000 Kč na 167 
438 000 Kč
- změnu financování ve výši 19 690 000 
Kč na 1 846 000 Kč

5. 6  schválit poskytnutí zápůjčky spo-
lečnosti Školní hospodářství s. r. o. ve 
výši  4.000.000 Kč na zajištění provozních 
výdajů se splatností do 30.11.2015.

5.7  schválit rozpočet města na rok 2015, 
příjmy ve výši 133 350 tis. Kč, výdaje ve 
výši  113 830 tis. Kč, financování ve výši 
–19 520 tis. Kč, tj. včetně snížení celko-
vých  příjmů o 500 tis. Kč a snížení celko-
vých výdajů o 500 tis. Kč oproti původní-
mu návrhu rozpočtu, který je vyvěšen na 
úřední desce.

6.2  delegovat v souladu s § 84, odst. (2), 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
v platném znění:
•		 starostu	 pana	 Josefa	 Bazalu	 na	 valnou	
hromadu následujících společností:
- SVK, a. s., Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Buchlovice

•		 místostarostu	 pana	 Mgr.	 Martina	 Zá-
branského jako zástupce města Staré 
Město ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cestě na řece Moravě.

III.  souhlasila
6.6  s udělením plné moci společnosti 
SATUM CZECH s. r. o. ke všem jedná-
ním ve  věcech týkajících se pojištění ma-
jetku, odpovědnosti a pojištění osoby.

IV.  nesouhlasila
1. 7  se snížením kupní ceny za převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 
4548/1 ostat. plocha  o výměře cca 26 m2 
v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
panu Antonínu Malinkovi a paní Jarmile 
Malinkové, společně bytem Staré Město, 
Obilní čtvrť 331, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku.

V.  vzala na vědomí
4.1  „Zastavovací  studii areálu Školního 
hospodářství s. r. o. zpracovanou firmou 
 GG Archico Uherské Hradiště.

5.1  hospodaření města k 31.10.2014.

6.4  zápis z 1. zasedání sociální komise ze 
dne  01.12.2014.

VI.  vyhlásila
6.1  výběrové řízení na ředitele/ředitelku 
Sportovního a kulturního centra, pří-
spěvkové  organizace. 

VII.  zřídila
6.5  komisi pro partnerství měst v sou-
ladu s § 102 odst. (2) písm. h) a s § 122 
zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění.

 Komise pro partnerství měst:
předsedkyně    
Mgr. Helena Hlavačková 
místopředseda 
František Ingr   
 
člen komise   
Jiří Horsák    
člen komise   
Vladislav Kluka   
člen komise   
Ing. Josef Vaculík  
členka komise   
Mgr. Petra Němečková  
člen komise   
Ing. Bohumil Ferda   
členka komise   
Marie Hráčková   
členka komise   
Antonie Řádková   
členka komise   
Martina Všetulová   
člen komise   
Tomáš Horváth   
tajemnice 
 Ing. Alena Pluhařová

VIII.  jmenovala
6.8  paní MUDr. Irenu Pelechovou, 
pana Radoslava Malinu a pana Mgr. 
Martina  Zábranského členy Školské 
rady při Základní škole ve Starém 
Městě pro funkční období let 2015-
2017, v souladu s ust. § 167 zákona  
č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, ve znění poz-
dějších předpisů.

IX.  uložila
1.  Odboru správy majetku a ŽP
1.1   zajistit zveřejnění záměru na pro-
nájem nebytových prostor a věcí mo-
vitých  (restaurace Victoria) v budově 
č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. A ve spolupráci  
s právním zástupcem okamžitě začít 
vymáhat dlužnou částku na nájemném 
a službách s nájmem spojených u pro-
nájmu restaurace Victoria.

1.2  zajistit zveřejnění záměru na pro-
nájem nebytového prostoru o výměře 
53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 

1. 9  zajistit zveřejnění záměru na pro-
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6 Zprávy z radnice

nájem plynárenského zařízení: STL ply-
novod – prům. část Staré Město I. etapa 
v celkové délce 544,92 m, STL plynovod 
Staré Město průmyslová část II. etapa  
v celkové délce 2.303 m, STL plynovod 
Staré Město, ul. Trávník v celkové dél-
ce 834 m a STL plynovod, ZTV Louky 

SO D 501 v celkové délce 736,02 m, vše 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.

2.   Odboru územního plánu a stavební-
ho úřadu ve spolupráci s odborem správy 
majetku a ŽP 

4.1   připravit návrh regulativů výstav-
by v areálu Školního hospodářství a je-
jich začlenění  do kupních smluv 
na pozemky. 

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 3. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 22.12.2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.  Smlouvu o převodu práv a povin-
ností z územního rozhodnutí na akci 
„EVENT CENTRUM U PAMÁTNÍKU 
VELKÉ MORAVY, objekt SO 09 přípoj-
ka NN“ a pověřila p. Josefa Bazalu, sta-
rostu města, k podpisu této smlouvy.

3.  poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč Uherskohradišťské nemocnici, 
a. s., určeného pro potřeby dětského od-
dělení, dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jed-
ná se o výtěžek z kulturní akce „Vánoční 
zpívání“.

II.  souhlasila
2.  s přijetím peněžitého daru ve výši 

8.150 Kč příspěvkové organizaci Křes-
ťanská mateřská škola, Za Radnicí 182, 
Staré Město od rodičů dětí určeného 
na podporu zajištění hlavního před-
mětu činnosti mateřské školy, v sou-
ladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák.  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 27 odst. 5 a § 39b odst. 1 zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů.

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

Děkanátní ples se vydařil. Zaplněný sál, kde panovala příjemná nálada za doprovodu tří muzik, takže 
každý přítomný si přišel i při tanci na své. K příjemné atmosféře také přispěla bohatá tombola, o niž se 
postarala řada firem i jednotlivců. Pořadatelé Děkanátního plesu všem dárcům tomboly děkují. Jsou to níže 
jmenovaní: Farnost Staré Město, kola Stanislav Číhal, ZEVOS, Promont, Josef Budař, Staroměstští farníci, 
Akvaristika Staré Město, Z. Tománek Progres – T, Cukrárna Velehrad, předseda KDU-ČSL Staré Město, 
Maňák kuchyně, SVS Correct, M. Vyorálek, Barvy, Laky, Drogerie – Hrabinec, SDH Staré Město, Orel Staré 
Město, Ing. Kunčík, RAMET, TOPOS nábytek, Stavebniny Kodrla, VTP - Jaroslav Pelka, Spolek přátel sli-
vovice Staré Město, Město Staré Město, C.S.O.  Staré Město, BD SENSORS, Ing. Ludvík Hovorka - poslanec 
PČR, Jass - Uni Stavební společnost, Myslivecké sdružení Lípa Staré Město, Kovomat  M. Masaříková, Dře-
vovýroba Kaštánek s.r.o., Nábytek – Bobík, Restaurace Papíno, nám. Hrdinů, P. Miroslav Suchomel, B&B 
Travel Uherské Hradiště, Uzenářství  staroměstské, Vladimír Blaha prádelna Teplice, Tradix, Napajedelské 
stavby s.r.o., Marie Stodůlková, EUCERIN, Potraviny Marie Hráčková, farnost Nedakonice, Autokarosárna 
Oldřich Skula, Jan Vlček Vodo Topo, EVEKTOR, VYMYSLICKÝ – VÝTAHY, Starosta  Kostelany nad Mo-
ravou, Ostrožsko, Agro Zlechov a.s., Arcibiskupské sklepy Josef Kadlčík, FYTO Králík Huštěnovice, Víno 
Blatel a.s., LUKROM plus s.r.o., Sestry CM Stojanov, Favex, Starosta Spytihněv, farnost Osvětimany, POOR 
a.s., Tománek Libor, Altech, Chráněná dílna Lidumila, Praspo, MAS Buchlov, TRIDIF, MEKS Červenák, 
Stamos spol. s.r.o., ČAT František Gottwald, farnost Kostelany nad Moravou, Ivana Slováková, Kosmetika 
Travencová Kostelany nad Moravou, Puruplast a.s., rodina Horsákova, Moreau Agri, Lenka Svobodová, 
starosta Tupesy, farnost Zlechov, Antonín Němec, Služby SM s.r.o., Zdravá výživa  J. Strnad, Staroměstská 
kapela, Výtvarné potřeby od Jitky, Cimbálová muzika Bálešáci, BELLA DONNA Staré Město, Studio Re-
gevita, Kunovice a další dárci, kteří nechtěli být jmenováni. Sponzorem  plesu byla také fa. STAVAKTIV 
Hučík. Ještě jednou srdečně děkujeme. 

Kamil Psotka

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM DĚKANÁTNÍHO PLESU
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7Zajímavosti

Na radnici se představil žákovský parlament ZŠ Staré Město

Na závěr přijetí se všichni účastníci společně vyfotografovali.

V obřadní síni MěÚ Staré Město přijal 
starosta města Josef Bazala a místosta-
rosta města Mgr. Martin Zábranský 
delegaci učitelů a zvolených zástupců 
žáků žákovského parlamentu ZŠ Staré 
Město vedenou ředitelem školy panem 
Mgr. Josefem Jurnyklem. Z rukou pana 
starosty převzali symbolické jmenovací 
medaile a upomínkové předměty měs-
ta Staré Město zvolení zástupci žákov-
ského parlamentu Dominik Svoboda, 
VI. B, Martin Králík, VI. C, Michal 
Šmíd, VI. A, Kateřina Nedomová, VII. 
B, Alžběta Pleváková, VII. D, Čestmír 
Kolařík, VII. D, Petr Strenzl, VIII. A, Si-

mona Pilušová, VIII. 
C, Helena Šťastná, 
VIII. D, Filip Kubeš, 
IX. C, Marek Moštěk, 
IX. D a Viktorie Šna-
jdrová, IX. D.   His-
toricky první žákov-
ský parlament na ZŠ 
Staré Město vzešel  
z řádných voleb žáků 
druhého stupně, ve 
kterých kandidá-
ti prezentovali své 
volební programy 
zaměřené na zlep-

šení a rozvoj vzdě-
lávacích podmínek 
a aktivit školy. Pro-
střednictvím těchto 
zvolených členů žá-
kovského parlamentu 
mohou žáci přenášet 
své podněty a připo-
mínky ke vzděláva-
címu procesu vedení 
školy a zřizovateli. 
Práce v žákovském 
parlamentu je zají-
mavá a klade na vo-
lené zástupce určitou 

zodpovědnost. Je to instituce všech 
žáků. Pomocí ní mohou realizovat ně-
které nové, vlastní projekty vedoucí  
k lepšímu klimatu ve třídě a škole. Čle-
nové parlamentu si mohou také rozvíjet 
své vlastní dovednosti na úrovni kon-
struktivní diskuze, aktivního naslou-
chání nebo prezentačních dovedností. 
Právě těch dovedností, kterých se nám 
ve vrcholné politice někdy nedostává.

Přejeme všem zvoleným zástupcům 
žákovského parlamentu a učitelům, kte-
ří je při jejich činnosti povedou, hodně 
úspěchů.

Mgr. Martin Zábranský

K vedení města i žákům promluvil ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.

Členové nově vzniklého žákovského parlamentu.
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8 Farní sloupek

Z naší farnosti

Naši biskupové svolávají první národní eucharistický kongres v ČR do Brna  
v říjnu t.r. s cílem oživit a prohloubit úctu k tajemství Eucharistie. Eucharistie je 
díkůvzdání za dar Těla a Krve Božího Syna, 
který se zpřítomňuje v každé mši svaté  
a pro lidskou duši je živo- todárný. Uvažujme  
o tomto tajemství a na- hlédáme, že vtělení 
Boha do chleba a vína – symbolu života 
pro tělo – je nepřekona- telným aktem daru 
stále se obnovujícího života člověka až na 
věčnost. Pro tuto skutečnost nazýváme Eucharistii Nejsvětější svátostí, proto jí 
patří vrcholná úcta!

 V základních společenstvích církve, ve farnostech, se budeme připravovat až 
do slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, 4. června 2015. Měsíčně se 
zaměříme na tato témata:

 - v lednu – eucharistie a jednota
 - v únoru - eucharistie a společenství
 - v březnu – eucharistie a solidarita
 - v dubnu – eucharistie a evangelizace 
 - v květnu – eucharistie a Matka Boží Maria 
 - v červnu – obnovíme slavení eucharistie

Všichni křesťané naší farnosti jsou zváni do společenství při pravidelném sla-
vení mše svaté v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě. My všichni – s vírou 
uvadlou či ztracenou, s vírou povrchní, s vírou živou – jsme zváni k Eucharistii, 
prameni života. Kristus přišel pro všechny!

-SV-

První národní eucharistický kongres

můžeme přjmout „Popelec“ při mších  
sv. v 7 a 18 hodin. 

1. neděli postní 22. února budou za-
řazeni mezi čekatele svátosti křtu 2 ka-
techumeni, kteří se připravují na křest 
o Veliké noci.

V postní době se konají bohoslužby 
v chrámu Sv. Ducha ve Starém Městě 
v obvyklou hodinu, tedy v po, st, pá  
a so v 17 hod., v út, ve čt v 6,30 hod.,  
o nedělích v 7 a v 10 hodin. Před večer-
ní bohoslužbou budou jednotlivá farní 
společenství vést  Pobožnost Křížové 
cesty.  O nedělích v 15 hodin se bu-
deme scházet ke kajícím zamyšlením  
a požehnání. Není to vůbec ztracený 
čas či oběť, je to očistná kůra pro naši 
duši a život. K této přípravě ve farnosti 
přidejme osobní zdrženlivost v růz-
ných požitcích a marnění času, protože 
zahlušeni balastem bychom nevnímali 
to podstatné.

 Informace o činnosti a hospo-
daření naší farnosti lze podrob-
ně nalézt ve výroční a statistické 
zprávě za rok 2014 (jakož i další 
aktuality, fotogalerii a zprávy) 
na stránkách farnosti: 

www.farnoststaremesto.cz. 

Farnost děkuje

- všem, kteří koledovali v našem 
městě při Tříkrálové sbírce pro cha-
ritní dílo, a všem vám, kteří jste je 
vlídně přijali a věnovali dar pro po-
třebnější. Vybralo se 155 147,-  Kč,

- za vánoční koncert v kostele  
Sv. Ducha  v neděli 28. prosince 2014 
CM Bálešáci a jejich hostům,

- za benefiční vánoční koncert  
v kostele Sv. Ducha v neděli 11. led-
na Chrámovému sboru a orchestru 
z Uherského Hradiště pod vedením 
pana Karla Dýnky. Vážíme si velmi 
Vašeho přátelství a přejeme do nové-
ho roku vše dobré od Boha.

Svátek Uvedení Páně

do chrámu (do roku 1960 svátek 
Očišťování Panny Marie) v západ-
ní křesťanské tradici připadá na 40. 
den po slavnosti Narození Páně, tedy 
na 2. únor. Svátek připomíná biblic-
kou událost popisovanou v evange-
liu podle Lukáše (Lk 2, 22).  Ježíšova 
matka Panna Maria podle židovských 
předpisů byla po narození chlapce  
40 dní rituálně nečistá. Po uplynu-
tí této doby bylo její náboženskou 
povinností navštívit jeruzalémský 
chrám, podrobit se očistným obřa-
dům a přinést Bohu zástupnou oběť 
za prvorozeného syna. Vše prvoroze-
né totiž náleželo Bohu.  Při návštěvě 
chrámu došlo k setkání se starcem Si-
meonem a prorokyní Annou. Simeon 
prorockým výrokem označil přine-
sené dítě za světlo k osvícení pohanů  
a slávu izraelského lidu.  

V neděli 1. února při mši svaté  
v 10 hodin představí farnosti rodiče 
své děti, které v tomto roce přijmou  

poprvé Eucharistii, je jich 14. Při neděl-
ních mších sv. budou také  žehnány svíce 
(hromničky) a je možnost přijmout sva-
toblažejské požehnání.

Světový den nemocných  

se ve světě i v ČR slaví 11. února (je to 
den zjevení P. Marie v Lourdech). Při této 
příležitosti bude udělována při mši sv.  
v 17 hodin v našem kostele svátost poma-
zání nemocných.

Doba postní

Popeleční středou 18. února začíná 
postní doba, příprava na připomínku 
smrti a vzkříšení našeho Vykupitele Je-
žíše Krista, která se končí  Vigílií o Bílé 
sobotě 4. dubna. Na Popeleční  středu 
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9Tak tady žijeme

Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou 2014
Ve čtvrtek 4. 12. na večer se svatý 

Mikuláš spustil po zlaté pentli na Tráv-
níku ve Starém Městě a zavítal i do Or-
lovny. Zde na něho nedočkavě čekaly 
hodné děti z oddílů Cvičení a pohybo-
vé hry I a II a Cvičení rodičů s dětmi. 
Přibližně šedesát dětí předvedlo svaté-
mu Mikuláši, co nového se naučily od 
jeho poslední návštěvy. Nejmenší děti  
s rodiči zacvičily s padákem. Starší děti 
zazpívaly písničky a přednesly básnič-
ky, které měly připravené na „Vánoční 
zpívání“. Svatý Mikuláš děti pochválil 
a začala nadílka.  Andělé pomohli roz-
dat bohaté balíčky. Na závěr jsme se se 
svatým Mikulášem a anděly všichni 
vyfotili.

Mgr. Jana Ferdová
Foto: Mgr. Jana Ferdová

Mikulášská nadílka a vánoční jarmark 
Ve čtvrtek 4. prosince se žáci II. stupně opět dočkali tradiční Miku-

lášské nadílky spojené s vánočním jarmarkem. Dopoledne obcházel 
Mikuláš se svou družinou a cimbálovou muzikou všechny třídy, spo-
lečně se žáky si zazpívali vánoční koledy. Čert vyplácel zlobivé děti, 
které si pomocí své kouzelné vševědoucí berly vybral Mikuláš. Anděl 
rozdával sladké dobroty hodným a snaživým žákům, „zlobivci“ mu-
seli slíbit, že se polepší.

Odpoledne patřilo vánočnímu jarmarku, který zahájila muzika 
vedená panem učitelem Pavelou a panem Drgáčem. Vánoční koledy 
návštěvníkům zazpíval dětský pěvecký sbor vedený paní učitelkou 
Pelkovou a atmosféru vykouzlila mikulášská družina.  Návštěvníky 
čekaly na jarmarku stoly plné vánočního zboží, které si doma vyro-
bili sami žáci nebo jim pomohli rodiče. Na dračku šlo hlavně jmelí, 
ozdoby z vánočních perníků, různé vánoční dekorace. Dýchla na nás 
vánoční atmosféra. Už se těšíme zase na příští rok.    

Mgr. Ivana Směšná
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Zimní pohádka

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Pan Radoslav Malina zaslal do redakce připomínku osmistého 
desátého výročí příchodu cisterciáků na Velehrad a založení tam-
nějšího kláštera. První skupinu řeholníků tvořilo dvanáct mužů  
v čele s opatem Ticelinem.  Název převzal nový klášter od nedale-
kého významného velkomoravského centra Veligradu, pozdějšího 
Starého Města.

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne 
7. 2. 2015 v pořadí již 47. tradiční ples “Zimní pohádka“, 
který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního cen-
tra od 20.00 hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová 
hudba Staroměstská kapela a hudební skupina NA-EX. Bo-
hatá tombola a občerstvení zajištěno.

 
Předprodej vstupenek s místenkou dne 2. 2. 2015 v ha-

sičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním středis-
kem) od 18.00 do 20.00 hod.

Srdečně zvou staroměstští hasiči 

Sobota 7. února

ZIMNÍ POHÁDKA
Účinkují: Staroměstská kapela, NA.Ex, 
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 120,- Kč s místenkou

Pátek 13. února

PLES SOŠ + GYMNÁZIA 
Účinkují: Staroměstská kapela, CM Bálešáci, DJ Gre-
beníček
Začátek: 19.30 hod.

Sobota 14. února

21. PLES PRO RADOST
Účinkují: Herbalia band, CM Harafica
Začátek: 19.30 hod.

Sobota 21. února

20. REPREZENTAČNÍ PLES HASIČŮ ČR
Účinkují: Mistříňanka, NA.Ex, CM Bálešáci
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 150,- Kč s místenkou
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11Spektrum

Vedení města a hradišťské nemocnice při podpisu smlouvy.
Zdroj: http://www.nemuh.cz

Už i nemladší děti z MŠ Rastislavova se seznamují ve školce  s tradicemi, ti starší zvládnou zase 
poznat “krále” podle začátečních písmen. 

Fotku pořídila Gabriela Kovářová.

Staré Město darovalo nemocnici dvě nová lůžka

Staré Město se připojilo k dal-
ším městům a obcím, které se roz-
hodly darovat Uherskohradišťské 
nemocnici finance na nová elek-
trická polohovací lůžka. Starosta 
Starého Města Josef Bazala podepsal  
s předsedou představenstva Uher-
skohradišťské nemocnice MUDr. 
Petrem Sládkem darovací smlouvu 
o poskytnutí financí na dvě nová 
elektrická polohovací lůžka. Měs-
to tak nemocnici věnovalo 50 tisíc 
korun. Stejně jako u ostatních obcí 
bude na koupeném lůžku nálepka 
se znakem obce a informací o tom, 
kdo peníze na ně v rámci projektu 
Rok seniora věnoval.

Kolektiv starších hasičů 
by se rád připojil k blahopřání 

našemu kamarádovi
 Jožkovi Otépkovi 

k jeho životnímu jubileu 85 let, 
které oslaví 15. února.

Milý Jožko, do dalších krásných 
let hodně zdraví, štěstí a pohody. 

To vše Ti přejí starší hasiči ze 
Starého Města, 

Dáša, Majka a Dana.

ZÁPIS DěTÍ DO vŠEcH MŠ
vE STARéM MěSTě

 
Zápis dětí do mateřských škol ve Starém Městě 

MŠ Rastislavova 1800
MŠ Komenského 1721
KMŠ Za Radnicí 1823

na školní rok 2015/2016 se uskuteční od 7. 4. do 9. 4. 2015.
 Mgr. Iveta Polášková
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Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město

Již tradiční slavnostní verni-
sáž proběhla 24. listopadu 2014  
v prostorách Střední odborné školy  
a Gymnázia ve Starém Městě.

Vernisáž zahájil ředitel školy Mgr. 
Bedřich Chromek, který ocenil tvo-
řivost žáků. Vyzdvihl možnost podě-
lit se o výsledky jejich práce s veřej-
ností prostřednictvím této expozice, 
která je již nedílnou součástí interi-
éru školy.

Příjemnou atmosféru doplni-
li kulturním programem studenti 
školy. Se svým hudebním vystou-
pením se představily dívky ze třídy  
3. G – Gabriela Paulová, Petra Obdr-
žálková, Denisa Witteková a Andrea 
Zavřelová. Program zpestřil hrou na 
kytaru Martin Smělík ze třídy 2. G se 
svou vlastní skladbou.

Vystavované práce vznikly v ho-
dinách výtvarné 
výchovy pod vede-
ním Mgr. Simony 
Kozumplíkové. Jsou 
průřezem tvorby 
prvních a druhých 
ročníků gymná-
zia školního roku 
2013/2014. Na ho-
dinách výtvarné 
výchovy se žáci se-
znamují s různými 
výtvarnými techni-
kami, a to od kresby 
přes malbu, grafi-
ku až po upravené 
fotografie ve stylu 
Andyho Warhola, 
jehož pop-artovou 
tvorbu si studenti 

zvláště oblíbili.  V námětech se in-
spirují dějinami umění starověku až 
po dnešní moderní umění. Interpre-
tují obrazy významných malířů, ale 
vytvářejí i vlastní originální díla.

Široký záběr technik a témat 
umožnil studentům uplatnit vlast-
ní fantazii, schopnosti, dovednosti  
a talent. Gymnázium není umělec-
ká škola a jeho výtvarná výchova 
nevychovává umělce, nýbrž rozvíjí 
kreativitu studentů a učí porozumě-
ní výtvarnému umění. Ale o to víc 
z vystavovaných prací čiší radost  
z tvorby, která žáky uspokojuje a na-
plňuje.

organizátorka výstavy Ing. Růžena 
Borková učitelka výtvarné výchovy,

Mgr. Simona Kozumplíková,
foto Mgr. Benedikt Chybík
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Leden v KMŠ

Moudra Mr. Orang Utana

Je mnoho novin,

pouze jedny jsou

Staroměstské

Pranostiky 
na únor

		Když skřivánek v únoru zpívá, 
velká zima potom bývá.

		Masopust na slunci - pomlázka 
u kamen.

		Je-li Hromnice světlý den, bu-
dou konopě i len.

		Jestli únor honí mraky, staví 
březen sněhuláky.

		Pakli o Hromnicích jasno bývá, 
jistě potom zima dodržívá; jestli 
ale bouřlivo a sněžení, jistě že 
jaro již daleko není.

		Bude-li v úterý masopustní neb 
v středu popeleční vítr aneb vi-
chr, tehdy celý půst větrný bude.

		Svatý Matěj ledy láme, nemá-li 
jich, nadělá je.

NI

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na 
bezpráví.

Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou 
přinese stáří.

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se 
dožít vysokého věku.

Kdo se těší ze štěstí druhých, tomu vykvete jeho 
vlastní.

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapo-
mínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se 
budoucnosti.

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem 
je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, 
že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimis-
ticky.

Kouzelník dětem triky nejen ukázal, ale i vysvětlil a nechal vyzkoušet. 
Foto: Učitelky KMŠ

 S R A N D O V N A

DojDe Malý jožka 
ze školy: 

„Mami, představ si, že jsem dostal 
jedničku z matematiky.“

„Opravdu?“
„Ne, jenom si to představ.“

PoTkají Se DVě SouSeDky 
V uličce hyPerMarkeTu 
a jedna z nich se chválí: „Mám 

manželovu platební kartu.“ „A PIN 
dal?“ „Ne, ani nepindal.“

Kouzelník má hůlku, lezou oči z důl-
ků…a opravdu ve středu 7. 1. 2015 v naší 
KMŠ oči skutečně lezly!

Navštívil nás moc šikovný pan kouzel-
ník, který měl nejen hůlku, ale také klo-
bouk, čarovný pytlíček a jiné kouzelné 
věcičky, které dětem při čarování ochotně 
půjčoval a všechna kouzla vysvětloval. 
Naučil je mizet kuličku v dlani. A tak se 
naše děti při velké zábavě dozvěděly, že 
KOUZLA NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY, ale 

PRÁCE MOC ŠIKOVNÝCH RUKOU…

Aby toho nebylo málo, tak nás 14. 1. 2015 
čekalo překvapení v podání paní Sasino-
vé. Pohádky byly opět netradiční, ale velmi 
pěkně zpracované. Shlédli jsme představení  
O hloupé huse a Bílá paní Buchlovická.

Na závěr děti spokojeně zatleskaly, pohla-
dily si loutky a rozešly se do svých tříd.

učitelky KMŠ
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Vánoční zpívání

orli Se Také zaPojili Do TříkráloVé Sbírky

Děti z Dolinečky.

V neděli 21. prosince proběhlo v pro-
storech Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě tradiční Vánoční zpí-
vání.  Diváky přivítal starosta pan Josef 
Bazala a popřál přítomným vše nejlepší 
do nového roku. Zaplněnému sálu se 
představily děti z Dolinečky, Základní 
umělecké školy ve Starém Městě, mateř-
ských škol, Rodinného centra Klubko 
a jiných spolků pracujících s mládeží. 
Pořadem prováděl diváky Mgr. Martin 
Zábranský. Mnoho rodičů s pýchou sle-
dovalo, jak jejich ratolesti přispěly k vá-
noční atmosféře a popřály všem krásný 
sváteční čas. Poděkování patří malým 
účinkujícím, jejich rodičům a vedou-
cím i všem, kdo se podíleli na organiza-
ci této krásné akce.

PP

Vánoční číslo si připravil i taneční obor ZUŠ. Děti z Křesťanské mateřské školy. Foto: PP

V pátek 2. 1. 2015 požehnal v 15.00 hod. při 
mši svaté ve zcela zaplněném novém kostele Sva-
tého Ducha ve Starém Městě otec arcibiskup Jan 
Graubner všem skupinkám koledníkům  a jejich 
vedoucím. Přijeli či přišli na mši svatou z celého 
uherskohradišťského děkanátu, aby si vyprosili 
sílu Ducha Svatého a požehnání pro nastávající 
koledování. Po mši svaté je ještě čekalo malé ob-
čerstvení v nově otevřeném jezuitském sklepě, 
a pak se již mohli vydat na koledu.

Potěšilo mě, že do této úspěšné charitativní 
akce se zapojilo zase více dětí i vedoucích než 
loni, a to i z našich orelských řad. Všem kolední-
kům patří velké poděkování.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty Staré Město
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kouzelný prosinec

zDRav

Eva Bauerová
více na www.salondalen.cz (kadeřnictví DÁŠa)

Brněnská 271, Staré Město

SUCHÁ I MOKRÁKOMPLETNÍ

KRÁSNÁ TvÁř
zDRavÁ PLEť

KRÁSNé a zDRavé
NOHy

KOSMETiKA PEDiKÚRA

Tel.: 731 110 030

I PRO PÁNy

Měsíc prosinec bývá mezi dětmi 
zvláště oblíbený. Je naplněný tajem-
stvím a příjemným očekáváním. Na za-
čátku přichází nadělovat Mikuláš a na 
konci Ježíšek. Nejstarší děti v mateřské 

škole Komenského se učí nejen přijímat, 
ale i rozdávat  radost ve formě písniček  
a tanečků a drobných přáníček a dárečků, 
babičkám a dědečkům v penzionu a kli-
entům v ústavu na Kopánkách.

VZPOMÍNKA

Dne 22. února si při-
pomeneme již 5. výročí 
od úmrtí pana Cyrila 
Hoši. S láskou vzpomí-
nají manželka a synové 
Roman a Pavel s rodi-
nami.

Dne 15. února 2015 se 
dožívá 85 let náš tatínek, 
dědeček, pradědeček  
a bratr pan Josef Otép-
ka. K tomuto jubileu mu 
přejeme mnoho zdraví, 
pohody, klidu a spokoje-

nosti. Za celou rodinu přeje syn Tonda

Odešla, ale v našich 
srdcích žije dál. Dne 
17. ledna si připome-
neme smutné první 
výročí od úmrtí naší 
drahé maminky, ba-
bičky, prababičky, paní 

Heleny Jedličkové. S láskou stále vzpo-
mínají dcera Marta a syn František  
s rodinami.

PRODÁM zDěNý ByT 3+1, Ov, 83M2, 4.P., 
PO REKONSTRUKCI, vLaSTNÍ TOPENÍ, BaLKON, SKLEP 

8M2, STaRé MěSTO - KOPÁNKy,
TEL. 728226567 PO 19. HODINě.

Výtěžek z Vánočního zpívání 

posloužil dětem

Výtěžek z Vánočního zpívání, které se 
konalo v neděli 21. prosince 2014 ve 
Společensko-kulturním centru, byl pře-
dán uherskohradišťské nemocnici, a to 
konkrétně dětskému oddělení. V pon-
dělí 22. 12. 2014 předal starosta města 
Josef Bazala společně s místostarostou  
Mgr. Martinem Zábranským panu ředite-
li, MUDr. Petru Sládkovi, finanční dar ve 
výši 10.000,- Kč. Tato částka byla vybrá-
na na dobrovolném vstupném. Zástupci 
města tak chtěli zpříjemnit pobyt dětem, 
které zůstaly přes vánoční svátky mimo 
své domovy. Všem dobrovolným dárcům, 
účinkujícím a organizátorům patří velké 
poděkování a uznání.
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VáNočNí koNcerT

Spektrum

V programu vyystoupil i Mužský pěvecký sbor ze Starého Města. 
Foto: PP Pořádající cimbálová muzika Bálešáci.

CM Friška doprovázela Dívčí pěvecký sbor Kalinka.

Motto: Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná. Pro city, pro něž by v žádné řeči 
slov se nenašlo, ona má výraz, v ní každý najde ohlasu.                                                       Božena Němcová

V neděli  28. prosince 2014 se v kostele Sv. Ducha mohli 
návštěvníci při Vánočním koncertě cimbálové muziky Bále-
šáci a jejích hostů přesvědčit, jak jsou slova naší spisovatelky 
pravdivá. 

Kostel zaplnilo několik stovek diváků, kteří si tak prodlou-
žili atmosféru svátečních vánočních dnů. Na pomyslném 
podiu se vystřídala domácí cimbálová muzika Bálešáci se 
svými kamarády z cimbálové muziky Friška z Kyjova s hos-
tujícím zpěvákem Václavem Horákem.

V pořadu se rovněž představily dva dívčí a jeden mužský 
sbor. Staroměstský dívčí sbor Repetilky a mužský sbor ze 
Starého Města doplnil dívčí sbor folklorního souboru Kalina 
z Babic, který si pozvali muzikanti z Frišky. 

Pozoruhodným doplněním programu nesoucího se ve 

vánočním duchu bylo vystoupení  cimbálového dua konzer-
vatoře Brno ve složení Erika Biskupová a Petra Martínko-
vá. Tyto sympatické nadějné cimbalistky zaujaly obecenstvo 
nejen svým bravurním výkonem, ale rozhodně i výběrem 
skladeb. 

Nezbývá než dodat, že je-li hudba opravdu univerzální řečí 
lidstva, pak našemu Slovácku musí rozumět každý.  Protože 

hudba je řečí pro tento svět, právě ona je jazykem srozumitel-
ným tam, kde už srozumitelnost neočekáváme. Právě ona je 
objevitelkou schopností, které jsme už zapomněli. 

A pokud platí slova Alberta Einsteina, že konec světa bude, 
až lidé přestanou zpívat, nemusíme se o budoucnost naší pla-
nety bát.  

IAP

Dívčí sbor Repetilky doprovodila domácí CM.
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Badmintonový turnaj Vánoční turnaj 2014

Staroměstští orli byli úspěšní na „Vánočním florbalovém 
turnaji starosty Uherského Brodu“. Tento turnaj se pro sta-
roměstské orly stal již tradicí a nenechali si ho ujít ani letos.  
V neděli 28. 12. 2014 začal pro orly ze Starého Města velmi 
dobře. Ve skupině jsme si poradili s orlem Uh. Brod „A“ (5:1) 
a s týmem FBC Slušovice (4:2). Poslední skupinový zápas 
jsme prohráli s orlem Uh. Brod „B“ (2:4), ale i přesto jsme ze 
skupiny postoupili z první pozice.

Ve finálové skupině naše družstvo svedlo vyčerpávající 
souboj s 1. AC Uh. Brod, který skončil výhrou 2:1. Předpo-
slední zápas turnaje se stal napínavou podívanou pro diváky, 
kdy hráči Nivnice vedli nad námi 40 sekund před koncem zá-
pasu 1:0. Sebrali jsme vše, co v nás zbylo, a pro Nivnici začalo 
7 sekund hrůzy. Dostali 2 branky a staroměšťané si již pohlí-
dali výsledek 2:1. Poslední a zároveň finálový zápas turnaje 
jsme svedli s favorizovaným „ikryty.cz“  týmem a po vyrov-
naném zápasu jsme podlehli 2:1. Orel Staré Město si tedy na 
vánočním turnaji vybojoval krásné 2.místo.

Tomáš Kučera, jednota Staré Město

Hráči staroměstského Orla nakonec brali stříbro.

V sobotu 22. 11. 2014 jsme se jako dva zástupci badminto-
nového oddílu ze Starého Města zúčastnili ústředního bad-
mintonového turnaje v Polné.

Ve velmi silné konkurenci jsme nevybojovali žádný cenný 
kov, ale získali jsme mnoho zkušeností, které využijeme na 
trénincích v našem badmintonovém oddíle. Prostě jsme si za-
hráli s lepšími hráči, než jsme byli my dva.

Pavel Blaha
vedoucí oddílu

 Staroměstská badmintonová reprezentace na turnaji v Polné.

HOTEL SYNOT  
Staré Město

nabízí své prostory pro pořádání firemních oslav, 
školení, třídních srazů, výročí, smutečních hostin.

„SPLNÍME VŠECHNA VAŠE PŘÁNÍ“

Kapacita salonku je 30 míst
Info: 739 604 119
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Staroměstský volejbal  významně reprezentuje město
Ve středu 21. ledna 2015 jsme si připomněli  životní ju-

bileum Ing. Jiřího Omelky (70 let),  významné osobnosti 
staroměstského volejbalu. Bývalý vynikající hráč, trenér 
ligového mužstva i dorostenců, funkcionář klubu, půso-
bí v posledních sezónách jako moderátor extraligových  
i ligových zápasů staroměstského áčka. Při této příležitosti 
jsme krátce bilancovali úspěchy  staroměstského volejbalu 
v letech minulých a zeptali se také na současnou perspek-
tivu volejbalu ve Starém Městě. 

Jak zpětně vzpomínáš na historické mety volejbalu 
ve Starém Městě, ať už z hlediska hráčského či  následně 
trenérského?  

„Sportovní život klubu lze přirovnat k životu lidskému.  
Obojí provází významné okamžiky – mety. Myslím si, že 
volejbal ve St. Městě by se dal stručně shrnout do čtyř nej-
důležitějších mezníků. Prvním byl postup do druhé ligy, 
a to v roce  1963. Byla to druhá nejvyšší  celorepubliková 
soutěž hraná na antuce. Měl jsem 18 let a byl to pro mne 
významný počin v hráčské kariéře.  Dalším mezníkem byl 
postup do druhé a následně do první národní ligy v letech  
1986 a 1987. Oba postupy jsem prožíval už po skončení 
závodní kariéry, a to jako trenér.  Zlatou metou našeho 
klubu je však postup do volejbalové extraligy. To se poda-
řilo pod vedením Petra Karabce (bývalého reprezentan-
ta). Dvouleté setrvání na vrcholu „Olympu“ neočekával 
snad nikdo. Jen mne mrzí, že se toho nedožil  Franta Šo-
pík – takovou odměnu by si za celoživotní přínos  staro-
městskému volejbalu zasloužil“.   

Které okamžiky v historii by jsi vyzdvihl jako nejú-
spěšnější ?   

„Jak již jsem zmínil, je to především dvouleté účin-

kování v extralize. Naši hráči byli jedinými amatéry  
v celé soutěži. Velmi oceňuji obrovské nasazení všech 
hráčů, trenéra Petra Karabce, obětavost tvé osoby jako 
předsedy klubu a vedoucího mužstva, sportovní přístup 
diváků.

Jak z pohledu odborníka hodnotíš účinkování 
mužstva VSK v extralize? 

„Byla to obrovská zkušenost pro hráče, trenéra, funk-
cionáře oddílu a krásné zážitky pro příznivce volejba-
lu. Rozdíl mezi amatérským  a profesionálním hráčem 
je především v počtu odtrénovaných hodin. Dám-li  
v průběhu týdenního tréninkového cyklu např.  
100 nebo 1000 podání, je to obrovský rozdíl. Ve vypja-
tých okamžicích zápasu se tato skutečnost stává roz-
hodující. A v našem amatérském pojetí se právě tré-
novanost  v zápasech se soupeři zvučných jmen vždy 
projevovala.

Je zřejmé, že volejbal v amatérských podmínkách 
našeho klubu nelze dělat na nejvyšší úrovni (extrali-
gy). Z praxe vidíme, že i pro ligové možnosti se muž-
stvo neobejde bez širšího záběru hráčů v blízkém 
okolí a spolupráci s extraligovým  Zlínem.  Co nám 
chybí pro to, aby se v kádru vyskytlo více vlastních 
odchovanců ?

 „V dnešním světě „neobyčejných“ možností je vel-
kým problémem získávat mladé hráče.  Mám zkuše-
nost z náboru žáků v rozmezí  pátých až devátých tříd. 
Navštívil jsem všechny ZŠ v okrese UH a získal jsem 
5 žáčků do volejbalové akademie.  I tady se projevuje 
komerce jiných sportů a ekonomické vlivy  již v těchto 
mládežnických kategoriích“.

Volejbal v konkurenci jiných sportů, především 
fotbalu či hokeje, je v mnohém „malým“ sportem. 
Těžko se shánějí finance pro provoz,  jsou i další pro-
blémy. Jak vidíš budoucnost tohoto odvětví v našem 
regionu ?  

„Snad se v budoucích letech bude dařit vychovávat 
mladé hráče – věřím, že rodiče a celá společnost časem 
pochopí, že sport je velmi důležitou součástí života. 
Problémem je skutečnost, že pro volejbal je třeba získá-
vat hráče vysokých postav.

Co by jsi chtěl vzkázat svým následovníkům ? 
„Především zapálení pro věc, trpělivost a krásné pro-

žitky v okruhu výborné party kamarádů.“

Za rozhovor poděkoval a jménem všech volejbalo-
vých činitelů, hráčů i širší volejbalové veřejnosti po-
přál jubilantovi hodně štěstí, zdraví a životní pohody

  Petr Straka
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19Kultura

Kalendář plesů 
ve Starém Městě 

v únoru

7. únor (so)
Zimní pohádka

13. únor (pá)
Ples SOŠGSM

14. únor (so)
Ples pro radost

21. únor (so)
Celostátní hasičský ples

27. únor (pá)
Ples FLKŘ Univerzity 

Tomáše Bati
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20 Společenské akce

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 ÚNOR 2015

  SvČ KLUbKO

POMOZ SI SÁM
- cyklus cvičení a aktivních přednášek s odbornou lektorkou 
Libuší Holznerovou
Každý měsíc nové téma:
ÚNOR: HUbNUTÍ JE RADOST  
Čínskými technikami + nejnovějšími vědeckými poznatky  
k úspěšné ztrátě kilogramů!
čtyřtýdenní program
břEZEN: ZÁZRAČNý KOMPLEx NA UZDRAvENÍ PÁTEřE A KLOUbŮ
Mimořádně účinné a jednoduché cvičení na odstranění bo-
lestí pohybového aparátu.
čtyřtýdenní program
DUbEN: MASÁžE vE DvOJIcÍcH - účinná pomoc sobě i svým blíz-
kým
Naučíte se masáž jílovou koulí, nohama, medem a tibetské 
protahování
čtyřtýdenní program
KvěTEN: AUTOMASÁž ALAKAJEvY - vnitřní cesta k uzdravení
Vyrovnávání energie Jin a Jang.
čtyřtýdenní program
ČERvEN: KOULE v řEcE, hra se Sluncem, Měsícem, Zemí a Mni-
chem. Jeden z nejstarších komplexů cvičení Taiči, lehce za-
pamatovatelný a velmi účinný. čtyřtýdenní program

KAžDé ÚTERý OD 3. 2. 2015 OD 18:00 HODIN NA Rc ČTYřLÍSTEK.  cENA 
ZA vŠEcHNY KURZY (ÚNOR Až ČERvEN) JE 1 200,- KČ bUDE-LI vŠAK 
NěKDO cHTÍT JEN JEDEN MěSÍČNÍ KURZ JE cENA 400,- ZA MěSÍc.

ZUMbA MARATON
1. 2. neděle 17:00 – 20:00
SKC (sokolovna) Staré Město
Přijďte na již 4. pokračování úspěšné pohybově-taneční akce 
ve Starém Městě. Těší se na vás tři odborní lektoři, se kterými 
propotíte trika v rytmu mixu latinskoamerických tanců. 
Cena: 200,- Kč (předprodej) / 250,- Kč (na místě)

POMOZ SI SÁM
Cyklus cvičení a aktivních přednášek s odbornou lektorkou 
Libuší Holznerovou (www.holznerova.cz)
Únorové měsíční téma: Hubnutí je radost. Čínskými techni-
kami + nejnovějšími vědeckými poznatky k úspěšné ztrátě 
kilogramů! Jedná se o čtyřtýdenní program. První setkání již 
3. února od 18:00 na RC Čtyřlístek! Více na SVČ Klubko.

TvOřIvÁ DÍLNA – DRÁTOvANÁ LAHEv
12. 2. čtvrtek 17:00 – 19:00
Drátování patří k tradičním řemeslům. Přijďte si i vy vyzkou-
šet tuto techniku a oplést si drátkem skleněnou láhev. 
Cena: 60,- Kč, pro členy TD 40,- Kč
S sebou: skleněnou LÁHEV či skleničku či dózu, přezůvky, 
pracovní oblečení

vERNISÁž A vYHLÁŠENÍ výSLEDKŮ výTvARNé SOUTěžE 
 „S vEČERNÍČKEM“
11. 2. středa od 16:00, místo: Městská knihovna a Infor-
mační centrum Staré Město  

DEvATERO KOřENÍ – ČISTOTA bEZ cHEMIE
20. 2. pátek 16:30 – 18:00 na SVČ Klubko
Chystáme pro vás další setkání, tentokráte  na téma, jak 
uklízet ekologicky. Dozvíte se užitečné rady, každý si vyrobí 
vlastní účinný čistící prášek do myčky, získá chytrou knihu  
a spoustu dalšího. Zváni jsou všichni, kteří se o toto téma za-
jímají, zejména pak rodiče s dětmi.
VŠE JE ZDARMA!

SEMINÁř REIKI ve Starém Městě s Adélou Polloczkovou
21. 2. sobota 9:00 – 16:00, RC Čtyřlístek
Reiki 1. Stupeň – Shoden. Na kurz je potřeba se přihlásit do 
18. 2. na SVČ Klubko.
Cena: 1200,- Kč (v ceně je cvičení a manuál)

NA wEbOvýcH STRÁNKÁcH www.KLUbKOSM.cZ  
JIž NALEZNETE INfORMAcE O LETNÍcH TÁbOREcH SvČ 
KLUbKA.

RODINNé cENTRUM ČTYřLÍSTEK

MAMKAvÁRNA
2. 2. 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
9. 2. pondělí 9:00 – 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAvÁRNA
16. 2. 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

POHÁDKOvé ČTENÍ
24. 2. úterý 16:00-17:00
V Městské knihovně – Informačním centru ve Starém Městě. 
Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti
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21Schválený rozpočet města 2015 (v tis. Kč)

Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015
podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00
rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických osob 17 450,00

121 Daň z přidané hodnoty 31 150,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00
134 Místní poplatky 3 770,00
135 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 2 800,00
136 Správní poplatky 900,00
151 Daň z nemovitostí 8 800,00

Daňové příjmy 82 384,00
podseskupení
rozpočtových položek 242 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod.subj. 48,00

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 100,00
rozpočtový paragraf

2141 (Vnitřní obchod) 30,00
2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 130,00
2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 65,00
2399 (Ostatní záležitosti vodního hospodářství) 0,00
3111 (Předškolní zařízení) 292,00
3113 (Základní školy) 1 150,00
3314 (Činnosti knihovnické) 40,00
3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 100,00
3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 180,00
3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 1 300,00
3421 (Využití volného času mládeže) 0,00
3612 (Bytové hospodářství) 2 930,00
3613 (Nebytové hospodářství) 4 450,00
3632 (Pohřebnictví) 140,00
3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00

   Schválený rozpočet 2015  (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy

3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 1 545,00
3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 60,00
3727 (Prevence vzniku odpadů) 1 000,00
5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 100,00
6171 (Činnost místní správy) 20,00
6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 700,00
6409 (Ostatní činnosti j.n.) 230,00

Nedaňové příjmy 15 740,00
rozpočtový paragraf

3612 (Bytové hospodářství) Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0,00
3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00

 
Kapitálové příjmy 1 000,00

podseskupení
rozpočtových položek 411 Neinvest.přij.transfery od veřej.rozpočtů ústřední úrovně 11 274,00

412 Neinvest.přij.transfery od veřej.rozpočtů územní úrovně 0,00
421 Investič.přijaté transfery od veřej.rozpočtů ústřední úrovně 0,00
422 Investič.přijaté transfery od veřej.rozpočtů územní úrovně 23 252,00

Přijaté dotace 34 526,00

133 650,00

Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015
rozpočtový paragraf

1014 (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) 30,00
2141 (Vnitřní obchod) 5,00
2212 (Silnice) 3 100,00
2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 220,00

Příjmy celkem

Rozpočtové výdaje

 Staroměstské noviny 2/15 Staroměstské noviny 2/15



22 Schválený rozpočet města 2015 (v tis. Kč)

2221 (Provoz veřejné silniční dopravy) 935,00
2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 620,00
2310 (Pitná voda) 80,00
2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 8,00
2333 (Úpravy drobných vodních toků) 50,00
3111 (Předškolní zařízení) 2 650,00
3113 (Základní školy) 5 800,00
3231 (Základní umělecké školy) 50,00
3314 (Činnosti knihovnické) 1 366,00
3319 (Ostatní záležitosti kultury) 150,00
3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., nár. a histor.povědomí) 5,00
3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 310,00
3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 1 280,00
3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 5 655,00
3421 (Využití volného času dětí a mládeže) 7 354,00
3612 (Bytové hospodářství) 2 926,00
3613 (Nebytové hospodářství) 2 800,00
3631 (Veřejné osvětlení) 1 720,00
3632 (Pohřebnictví) 530,00
3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 130,00
3636 (Územní rozvoj) 26,00
3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 1 880,00
3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů) 3 500,00
3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 2 500,00
3729 (Ostatní nakládání s odpady) 50,00
3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 2 580,00
3792 (Ekologická výchova a osvěta) 10,00
4339 (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 250,00
4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 20,00
4357 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením a zvláštním režimem) 10,00
5273 (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 5,00
5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 2 825,00
5512 (Požární ochrana - dobrovolná část) 190,00
6112 (Zastupitelstva obcí) 2 087,00
6117 (Volby do zastupitelstvev územně samosprávných celků) 0,00
6171 (Činnost místní správy) 18 392,00
6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 1 500,00
6320 (Pojištění funkčně nespecifikované) 300,00
6399 (Ostatní finanční operace) 5 500,00
6402 (Finanční vypořádání minulých let) 0,00
6409 (Ostatní činnosti j.n.) 2 520,00

Provozní výdaje 81 919,00
rozpočtový paragraf

2212 (Silnice)
2212 Komunikační propojení ul. Jezuitská a Za Mlýnem 2 000,00
2212 Rekonstrukce MK Salašská - 1.část 2 200,00

2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)
2219 Revitalizace ul. Nádražní 14 000,00

2223 (Bezpečnost silničního provozu)
2223 Osvětlení přechodu pro chodce ul. Velkomoravská 100,00

2299 (Ostatní záležitosti v dopravě)
2299 Tech.zhodnocení semaforů- montáž odpočítávadel 125,00
2299 Generel dopravy 206,00

3111 (Předškolní zařízení)
3111 Oprava elektroinstalace MŠ Rastislavova 1 000,00
3111  Oplocení MŠ Za Radnicí 200,00

3113 (Základní školy)
3113 Rekonstrukce elektroinstalace + soc. zařízení ZŠ 1720 1 800,00
3113 Oprava římsy, výměna střešní krytiny ZŠ-znal.posudek,studie 100,00

3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)
3399 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 250,00

3412 (Sportovní zařízení v majetku obce)
3412 Sportovní areál Rybníček 800,00
3412 Rekonstrukce fasády strojovny koupaliště 350,00

3611 (Podpora individuální bytové výstavby)
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23Tak tady žijeme

ŽENY ZA PULTEM aneb SILVESTROVSKÉ TŘEŠTĚNÍ
Na Silvestra se mohou na chvíli překročit dané normy, a tak 

se i stalo v prodejně potravin Marie Hráčkové právě 31. 12. 
2014. Kolektiv se s velkou nadsázkou a humorem přenesl do 
doby minulé. Dobové “oblečky” žen za pultem neboli Silves-
trovské BSP, budovatelské písně, síň slávy, to všechno byly re-
kvizity veselého posledního dne roku 2014. A přesto, že Silves-
tr patří k hektickým dnům v obchodě, zvládli to prodavačky 
i zákazníci v pohodě a s úsměvem. Kniha přání a stížností je 
bohatší o 19 zápisů, vesměs kladných. Jeden negativní zápis se 
týkal stížnosti na malé množství budovatelských písní během 
prodeje a druhá stížnost se týkala zásobování – konkrétně „v 
10 hodin nebyly teplé rohlíci”.  Během prodeje zákazníci také 
soutěžili a vyhrávali Staroměstskou čokoládu a ti, co nevyhrá-
li, byli zvědaví na správné odpovědi na dané otázky. Tak tady 
jsou:

 Kolik se prodalo v roce 2014?
- tuzemáku – 1.000 ks
- tuňákové pomazánky – 1.220 kg
- pařížského salátu – 1.300 kg
- obyčejného chleba – 6.600 ks
- rohlíků – 573.000 ks
- oravské slaniny – 650 kg
- borovičky fa Linea – 500 ks
- toaletního papíru Hruška – 1.900 ks
- kolik zákazníků nakupuje:
•	 v	neděli	–	250
•	 v	sobotu	–	350
•	 denně	–	680
•	 za	rok	–	214.000!!!
 Silvestr se povedl, protože stále platí, že s úsměvem jde 

všechno lépe.
 MH

ŽENY ZA PULTEM aneb SILVESTROVSKÉ TŘEŠTĚNÍ

3611 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 200,00
3612 (Bytové hospodářství)

3612 Modernizace azylového domu sv. Vincence 5 700,00
3631 (Veřejné osvětlení)

3631 Veřejné osvětlení ul. Za Radnicí, Za Špicí 1 000,00
3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)

3639 Stavební úpravy archivu radnice 150,00
3639 Odvodnění jezuitského sklepa 300,00
3639 Projekty 1 000,00
3639 Věcná břemena 50,00
3639 Pozemky 500,00

6171 (Činnost místní správy)
6171 Technické zhodnocení budovy - klimatizace rozvodna 80,00
6171 Výpočetní technika - UPS rozvodna 100,00

Investiční výdaje 32 211,00

114 130,00

19 520,00

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -4 920,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -14 600,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00
8117 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity 4 000,00
8118 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity -4 000,00

-19 520,00Financování

Výdaje celkem

Saldo
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24 Sport

Uzávěrka příštího 
čísla bude13. 2. 2015
Březnové číslo vyjde 

27. 2. 2015.

„Přípravka Jiskry St.Město skončila v tabulce po podzimu na pěkném druhém místě. Trenéři Petr Křapa 
a Marek Matoušek klukům za dobrou reprezentaci připravili malou předvánoční oslavu, kde nechyběl 
dort v podobě fotbalového hřiště“.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
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Skvělí šachisté

Přípravka válí

vzhledem k nemoci pana redaktora Kubíčka posílejte prosím své příspěvky 
do Staroměstských novin na mailovou adresu pavel.pluhar@fsdolina.cz . 

Budu se těšit na vaše příspěvky.         Pavel Pluhař

V pátek 5. prosince malí šachisté ZŠ Staré Město s přehle-
dem obhájili v okresním kole Přeboru škol v šachu vítězství  
z loňského roku. V kategorii 1. - 5. třída si s náskokem 8,5 
bodu před druhým umístěným zajistilo družstvo postup do 
krajského kola. Hrálo se v domácím prostředí klubovny šacho-
vého klubu Staré Město, ve které trénuje také šachový kroužek 
naší základní školy.  Viktorie Všetulová, Stanislav Foltýnek, 
Jan Vávra a Robin Čapek již potřetí pojedou do Zlína bojovat  
o postup do celostátního kola přeboru.

Soutěže se zúčastnila další dvě šachová družstva žáků naší 
školy ve složení:

Kategorie 1. – 5. třída Kateřina Spáčilová, Klára Spáčilová, 
Rostislav Procházka, Mattias Pfluger

Kategorie 6. – 9. třída Roman Lapčík, Michal Katrňák, Fi-
lip Najman, Jan Burša

Všem děkujeme za reprezentaci školy a postupujícímu 
družstvu přejeme hodně úspěchů. 

Jana Trubačíková

Skvělí šachisté

Nejmladší potěr fotbalistů Jiskry 
St. Město skončil po podzimní části 
Okresního přeboru mladších přípravek 
na pěkném druhém místě se ziskem  
33 bodů, když na vedoucí Dolní Němčí 
ztrácí pouhé 4 body. Svěřenci trenérů 
Marka Matouška a Petra Křapy odehráli 
13 utkání, v nichž jedenáctkrát zvítězili, 
dvakrát odešli ze hřiště poraženi, na-
stříleli 92 branek a 46 dostali. Nejvyšší 
výhru zaznamenali fotbalisté, z nichž 
drtivá většina je ročník 2008, s týmem 
z Vlčnova, který porazili vysoko 15:2, 
naopak nejvyšší porážku jim uštědřilo 
právě vedoucí Dolní Němčí, a to 10:7. 
Z patnácti fotbalistů Jiskry odehráli 
všechny zápasy Petr Matoušek a Filip 
Vašíček, který byl navíc nejlepším střel-
cem Jiskry, když dokázal vstřelit soupe-
řům 27 branek.  

TD
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