
Neděle 13. září nepatřila jen krojo-
vaným na slavnostech vína, ale také 
tradičnímu Velkomoravskému kon-
certu. Ten se v letošním roce konal už 
po páté. Malé jubileum dalo vzniknout 
myšlence připomenout hned několik 
významných výročí, která se ve světě 
(nejen) hudby tento rok konají. Na-
příklad šlo o připomínku sv. Metodě-
je a 1200 let od jeho narození, a to 
prostřednictvím jeho zhudebněných 
staroslověnských textů. Dvě stě pade-
sát let od narození by v letošním roce 
oslavil i známý duchovní skladatel Ja-
kub Jan Ryba.  A podobný výčet by jis-
tě mohl ještě chvilku pokračovat. 

Letošní koncert ovšem nebyl zají-

mavý jen svým repertoárem, ale pře-
devším jeho interprety. V prvé řadě je 
to Jiří Pavlica s Hradišťanem, duchov-
ní otec této kulturní události, který 
celý programem také s lehkostí a vti-
pem provázel. „Od prvních ročníků 
jsme usilovali o připomenutí významu 
Starého Města jako místa s velkomo-
ravskými kořeny, místa předpokláda-
ného staroslavného Veligradu. Stejně 
tak jsme chtěli těmito koncerty přispět 
k oživení a začlenění nového náměstí 
Velké Moravy do života všech obča-
nů ze Starého Města i širokého okolí. 
A v neposlední řadě to byla i snaha 
o získání jistých finančních prostřed-
ků, kterých při výstavbě kulturního 

centra s kostelem sv. Ducha není nikdy 
dost. Snad se nám něco z toho alespoň 
částečně podařilo,“ hodnotí koncert 
Jiří Pavlica. Z jeho pohledu se koncert 
neustále vyvíjí, a to společně s mění-
cím se prostředím akce. První ročníky 
bylo potřeba místo nejdříve „zkultur-
nit“, aby vůbec bylo kde koncertovat 
a kde posadit publikum. To už ale 
v současné chvíli neplatí. „Každým ro-
kem pak rostlo  náměstí a celé centrum 
s kostelem sv. Ducha dál a dál až do 
dnešní  velkolepé a důstojné podoby. 
Myslím, že Staroměšťané toho dosáhli 
opravdu hodně. A koncerty samotné 
se vyvíjely  v závislosti na hudebních 
hostech,“ doplňuje Pavlica. Jinou at-
mosféru samozřejmě nabídne důstoj-
ný projev Marty Kubišové, jinou mlá-
dí Anety Langerové nebo vtip Pavla 
Helana. V letošním roce se publikum 
těšilo z trochu náročnějších skladeb. 
Klasickou hudbu zprostředkoval vyni-
kajícím způsobem Slovácký komorní 
orchestr s koncertním mistrem Jiřím 
Pospíchalem. Neméně působivé bylo 
pak vystoupení Jiřího Stivína, který 
ukázal, že zvládá mistrně zahrát na 
několik dechových nástrojů. Publikum 
potěšil i sbor velehradského gymnázia 
a velkým zpestřením byli žáčci zdejší 
základní umělecké školy, kteří se svý-
mi flétnami nacvičili hudební vystou-
pení společně s Jiřím Stivínem. 
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V průběhu koncertu pak přišlo 
i na dvě gratulace a poděkování, a to 
vynikajícímu hudebnímu skladateli, 
čerstvému osmdesátníkovi, Zdeňku 
Pololáníkovi, i učiteli Základní umě-
lecké školy v Uherském Hradišti Pavlu 
Štulírovi. Tomu na pódiu zahrálo ně-
kolik generací jeho žáků. Právě Pavel 
Štulír, který také zrovna oslavil kulaté 
jubileum, totiž vychovává vynikají-
cí houslisty. Jeho rukama prošli kluci 
z Harafice, Ohnice nebo třeba domácí 
Bálešáci.

„Přece jen byla vybrána vážná hud-
ba, takže jsme čekali, kolik lidí vlastně 
příjde. Nakonec ale myslím, že se to 
publiku moc líbilo. Jenom bylo škoda, 
že tolik foukal vítr a trošku muzikan-
tům komplikoval život. Přišlo ale zase 
kolem tisícovky lidí, což je radost,“ 
hodnotí akci starosta Josef Bazala.

Na letošním, jubilejním ročníku, 
se sešla celá řada vzácných hostů, 
v čele s ministrem kultury Danielem 
Hermanem. „Jde o kořeny naší iden-
tity, kultury, naší duchovní civilizace 
a podstaty. Zde, v okolí Velehradu, to 
jsou velkomoravské kořeny, které jsou 
velice podstatným prvkem naší země. 
Ten koncert ukázal, z čeho pocházíme 
a myslím si, že to bylo velmi pozitiv-
ní poselství, které pan Pavlica velmi 
vhodně komentoval a lidé by se měli 
nabít právě tím pozitivním dojmem, 
který z toho konceru vychází,“ shr-
nul své dojmy ministr. Ani letos pak 
nechyběl olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner, který tuto akci dlouhodo-
bě podporuje: „Tady je vždycky skvělá 
atmosféra a ze všeho nejvíc se mi asi 
líbí ta spolupráce, zapojení různých 
generací. Nejde tady jenom o něja-
ké profesionální umění několika je-
dinců, kterým ostatní tleskají, ale jde 
o společné dílo. Krása umění tak může 
proniknout životy všech.“

Foto: Vladimír Kučera



U S N E S E N Í
z 16. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 09.09.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání
bodů programu:

I. schválila

1.1 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v by-
tovém domě náměstí Hrdinů 14 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Pavlu Vandovi, bytem Staré Město, 
Za Mlýnem 1880, od 01.10.2015 na dobu 
určitou do 31.10.2015 a nájemné ve výši 
25,36 Kč/m2/měsíc, s podmínkou uhraze-
ní dlužné částky do 25.09.2015 a splnění 
podmínky zřízení trvalého příkazu platby 
nájemného.

1.2 výpůjčku částí pozemku p. č. 129/2 
zahrada o výměře 30 m2 Společenství pro 
dům 1881–1883, Staré Město, Za Mlýnem 
1881, IČ 29309328, na dobu  životnosti 
lodžií bytového domu č. p. 1881–1883,  za 
účelem přístavby lodžií k bytovému domu 
č. p. 1881–1883 s podmínkou zařazení 
bytů ve vlastnictví města Staré Město do 
projektové dokumentace na rekonstrukci 
bytového domu č. p. 1881-1883.

1.3 změnu předmětu nájmu u smlouvy 
o nájmu ze dne 19.12.2005 – pronájem 
části pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha 
a části pozemku p. č. 240/402 orná půda 
o celkové výměře 501 m2, které se nachází 
pod montovanou halou a dále pronájem 
části pozemku p. č. 240/467 ostatní plo-
cha o výměře 705 m2 a části pozemku 
p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 m2 
– zpevněná plocha, vše v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Petru Králíkovi, 
bytem Ostrožská Nová Ves, Obecnice 727, 
IČ 16358198.

1.4 pronájem pozemku p. č. 6081/1 ovoc-
ný sad o výměře 4.177 m2 v lokalitě Zad-
ní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Luďku Fried-
lovi, bytem Staré Město, Kosmova 935, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy 
v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok ná-
jmu, za účelem zahrady.

1.5 pronájem pozemku p. č. 6081/39 
ovocný sad o výměře 2.134 m2 v lokalitě 
Zadní Morávka ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, panu Vladimíru 
Grebeníčkovi, bytem Staré Město, Luční 

čtvrť 2034, na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši  
1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha 
a jeden rok nájmu, za účelem zahrady.

1.6 pronájem pozemku p. č. 722/6 zahra-
da o výměře 1.048 m2 a části pozemku 
p. č. st. 1498 o výměře cca 100 m2, vše 
v lokalitě Na Čerpárni ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu To-
máši Řehákovi, bytem Zbraslav, Nová 403, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy 
v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok ná-
jmu, za účelem zahrady, s podmínkou za-
jištění přístupu k sousedním pozemkům.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 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 právo 
umístění stavby „St. Město, Jezuitská, kab. 
VN a NN“, (umístění kabelového vedení 
NN v délce trasy 66 m, kabel VN v délce 
trasy 169 m, ve společném výkopu kabel 
NN a VN v délce trasy 225 m a 1x nový 
podpěrný bod se skříní), na pozemcích p. 
č. 4546/41, 129/17, 129/18, 129/2, 117/2, 
6272, 4546/4, 7242, 7237, 7238, 4546/5, 
4560/32, 4552/2, 71/33, 4547/18, 71/1  
a st. 2767 ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.12 - ukončení smlouvy o nájmu ze dne 
13.01.2006 – nájem nebytových prostor 
o výměře 264 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Motosport klubu Uherské 
Hradiště, Šaňákova 48, IČ 26605996, do-
hodou k 30.09.2015. 

- záměr na pronájem nebytových prostor 
o výměře 264 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město‘ 
u Uh. Hradiště. 

1.15 ukončení smlouvy o nájmu ze 
dne 15.10.2010 – nájem části pozemku 
p. č. 2414/1 orná půda a části pozemku 
p. č. 2413 zahrada o celkové výměře 2.780 
m2, vše v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
uzavřené mezi městem Staré Město (pro-

najímatel) a občanským sdružením TC 
Staré Město, Staré Město, Karoliny Světlé 
1013, IČ 22723153 (nájemce), dohodou 
k 30.09.2015, z důvodu nerealizace zámě-
ru   vybudování doplňkových sportovních 
aktivit k provozovanému tenisovému are-
álu s potřebným zázemím.

2.1 - výsledek výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce VO Staré Město, Za Radnicí a Za Špicí 
(připoložení kabelu). Vybraný uchazeč  
MOEL, s. r. o., Šumice 511, IČ 46343130 
s nabídkovou cenou 372 589,90 bez DPH, 
450 833,78 vč. DPH.
- uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce  VO Staré Město, Za Radnicí a  Za Špicí 
(připoložení kabelu) s uchazečem MOEL, 
s. r. o., Šumice 511, IČ 46343130 v soula-
du s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

3.1 projekt „Rozvoj technologické infra-
struktury ICT města Staré Město“ uprave-
ný pro financování z vlastních zdrojů.

5.5 vyřazení drobného dlouhodobého 
hmotného majetku – trubka TR 650S 
z důvodu neopravitelného poškození ná-
stroje.

5.7 přijetí věcného daru – 3 ks počíta-
čů s monitorem (1 ks za cenu 6.520 Kč) 
v celkové výši 19.560 Kč pro příspěvkovou 
organizaci Křesťanská mateřská škola, Za 
Radnicí 1823, Staré Město, IČ 75022559 
od fy Support for education s. r. o., Ma-
rešova 643/6, 198 00 Praha – Černý Most, 
IČ 02136538.

6.2 záměr na výstavbu nové budovy ZUŠ 
Staré Město v areálu Mateřské školy Ras-
tislavova.

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit návrh smlouvy o právu pro-
vést stavbu mezi městem Staré Město 
(vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (stavebník) na právo provést 
na dotčených pozemcích stavbu „Rych-
lostní silnice R55, stavba 5507 Babice – 
Staré Město“ včetně stavebních objektů 
SO 311 Retenční příkop přivaděče, SO 
359 Odlučovač ropných látek pro přiva-
děč.
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1.11 schválit uzavření Dodatku č. 1 k Da-
rovací smlouvě mezi Zlínským krajem, 
Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320 
a městem Staré Město, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884. Dodatek 
navyšuje cenu za zastávkový elektronický 
informační panel o 2.094 Kč – náklady na 
zajištění zadávacího řízení. 

1.14 - zrušit převod majetku – výkup 
části pozemku p. č. 3582/21 ost. plocha 
o výměře cca 60 m2 v lokalitě ul. Nádraž-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků, kte-
rý byl schválen na 20. zasedání dne 
16.12.2013 pod bodem II./11.1, za cenu 
100 Kč/m2 za účelem stavby „Revitalizace 
ulice Nádražní ve Starém Městě“, z důvodu 
změny spoluvlastníka pozemku.
- schválit převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 3582/21 ost. plocha o výměře 
cca 60 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 
spoluvlastníků:   společnosti AMBRA UH 
s. r. o., Uh. Hradiště, Šafaříkova 492      
manželů paní Ingrid Balázsové a pana Vla-
dimíra Balázse, společně bytem
Staré Město, Nádražní 556
paní Andrey Balážové, bytem
Huštěnovice 92
paní Hany Berkové, bytem
Uherské Hradiště, Jindřicha Průchy 310
pana Jiřího Kotka, bytem
Staré Město, Nádražní 423
pana Svatopluka Křiváka
bytem Staré Město, Nádražní 423
pana Josefa Pochylého, bytem
Staré Město, Nádražní 423
pana Jaroslava Škodíka, bytem
Staré Město, Nádražní 423
pana Pavla Štursy, bytem
Staré Město, Nádražní 423
pana Bohumíra Valeny, bytem
Staré Město, Nádražní 556
manželů paní Jaromíry Vránové a pana 
Františka Vrány,  společně bytem
Staré Město, Nádražní 556
paní Evy Zapletalové, bytem
Staré Město, Nádražní 423
za cenu 100 Kč/m2, za účelem stavby
„Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě“.

3.4 schválit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. Z 01/2012 příspěvek ve výši 
100.000 Kč na novostavbu rodinného 
domu v ulici Hradišťská manželům Tomá-
ši a Romaně Kelblovým, bytem Staré Měs-
to, Hradišťská 2198.
3.6 schválit Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí účelových dotací z rozpočtu měs-

ta Staré Město v roce 2015 těmto organiza-
cím a spolkům:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy
a pohybových aktivit v roce 2015

JISKRA Staré Město, z. o., IČ 26634597, 
zastoupena Jiřím Buráněm, předsedou  
40.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, 
IČ 62833081, zastoupen Antonínem 
Martínkem, starostou sboru  30.000 Kč
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o. s., IČ 48491977, zastoupen Ing. Petrem 
Strakou, předsedou klubu  40.000 Kč
Moto sport klub v AČR, Staré Město, 
IČ 01171844, zastoupen Ing. Liborem Ka-
ráskem, předsedou  25.000 Kč
TC Staré Město, občanské sdružení, 
IČ 22723153, zastoupen Janem Svobodou, 
viceprezidentem  15.000 Kč
Staroměstští šohajíci, spolek, IČ 22739050, 
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, před-
sedou spolku  15.000 Kč
Šachový klub Staré Město, IČ 26552001, 
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní  
30.000 Kč
Obecně prospěšná společnost Střední od-
borné školy a Gymnázia Staré Město, 
IČ 25557998, zastoupena Mgr. Zuza-
nou Kohoutovou, ředitelkou společnosti  
15.000 Kč
FBC SLOVÁCKO, IČ 22743766, zastou-
pen Bedřichem Chromkem, prezidentem 
klubu  10.000 Kč

A.2 Podpora rozvoje kultury
a cestovního ruchu v roce 2015

KLUB PŘÁTEL VÍNA Staré Město, o. s., 
IČ 22813799, zastoupen Dalimilem Vrá-
nou, předsedou spolku  15.000 Kč
o. s. MORRIGAN skupina historického 
šermu, IČ 27056121, zastoupeno Bohumi-
lem Višenkou, pokladníkem  28.000 Kč
 Moravský rybářský svaz, o. s. místní orga-
nizace Staré Město, IČ 00557269, zastou-
pen Jiřím Horsákem, předsedou organiza-
ce  15.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, 
IČ 7080621, zastoupena Ing. Antonií Řád-
kovou, starostkou  20.000 Kč
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spo-
lek, IČ 22879366, zastoupen Mgr. Kateři-
nou Vránovou, předsedkyní  38.000 Kč
Cimbálová muzika Bálešáci, IČ 22891421 
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, 
předsedou  35.000 Kč
Soubor písní a tanců DOLINA, o. s., 
IČ70845638, zastoupen Alešem Radou, 
vedoucím souboru  25.000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republi-

ce, o. s., místní organizace Staré Město, 
IČ 71213953, zastoupen Jaroslavou Gajo-
vou, předsedkyní  12.000 Kč
Lodě-hausbóty o. s., IČ 28554396 zastou-
peno Zdeňkem Klečkou, předsedou sdru-
žení  15.000 Kč
 Taneční klub Tweet, o. s., IČ 01775430, za-
stoupen Tomášem Horváthem, předsedou  
20.000 Kč

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 4/2015:
 - zvýšení příjmů ze 137 525 000 Kč
na 143 957 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 129 508 000 Kč
na 131 539 000 Kč
 - změnu financování ve výši –8 017 000 Kč 
na –12 418 000 Kč 
 
5.3 schválit záměr města na přijetí ban-
kovního úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 
 40 mil. Kč na dobu splatnosti 10 let včetně 
zahájení výběrového řízení na poskytova-
tele úvěru.

5.6 schválit přesun finančních prostředků 
příspěvkové organizaci Křesťanská mateř-
ská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, 
IČ 75022559 ve výši 13 tis. Kč v rám-
ci schváleného závazného rozpočtového 
ukazatele (paragrafu 3111) z důvodu plá-
novaných investičních výdajů – nákupu 
interaktivních tabulí. 

III. nedoporučila zastupitelstvu města
6.1 schválit návrh manželů Petrželko-
vých, bytem Janáčkova 1795, 686 03  Staré 
Město na změnu obecně závazné vyhlášky 
č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a re-
gulaci hlučných činností. 

IV. souhlasila

3.2 s použitím znaku města Staré Město 
na plakát akce „Staroměstský den vína“, 
kterou pořádá Klub přátel vína Staré Měs-
to, o. s.

V.   nesouhlasila

1.9 s navrhovanou kupní cenou ve výši 
770.000 Kč za převod majetku – prodej 
bytové jednotky č. 2 v bytovém domě 
č. p. 1880, ul. Za Mlýnem ve Starém Městě 
(byt velikosti 2+1, I. kategorie, I. podlaží, 
PP 55,22 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 532/10160 na společ-
ných částech domu a na pozemku p. č. st. 
2370/1, vše v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželů Jindřicha a Moniky Plevá-
kových, bytem Ostrožská Nová Ves – Chy-
lice, Krajiny 313.
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VI. vzala na vědomí

1.10 informaci o záměru Zlínského kraje, 
třída Tomáše Bati 21, Zlín, na převod ma-
jetku – prodej části pozemku p. č. 2494/2 
ostatní plocha do výměry max. 6.000 m2 
v lokalitě Padělky u Mlýna ve Starém Měs-
tě (areál SOŠ a Gymnázia ve Starém Měs-
tě),  k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

3.3 zřízení sídla Cimbálové muziky Bále-
šáci na adrese Městského úřadu Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100.

4.1 vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní stavebního řízení dle § 115 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o dodatečné 
povolení stavby dle § 129 stavebního záko-
na v platném znění dle zápisu.  
5.1 hospodaření města k 31.07.2015.

VII. vyhlásila

5.4 výběrové řízení na poskytnutí zápůj-
ček z Fondu rozvoje bydlení v souladu 
s čl. 6, odst. 3) Pravidel pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje by-
dlení. Lhůta pro podávání žádostí pro rok 
2016 je stanovena v termínu od 01.10.2015 
do  31.01.2016.

VIII.  určila

6.2 vyzvat následující tři projektové kan-
celáře: MIKULÍK projekty s. r. o. - Uher-
ské Hradiště, GG Archico a. s. - Uherské 
Hradistě, Ing. arch. Miroslav Baleja - Zlín, 
k předložení nabídek na pořízení projek-
tové dokumentace na stavbu nové budovy 
ZUŠ Staré Město v Rastislavově ulici.

IX.  stanovila

3.5 možnost užití závěsného odznaku při 
významných příležitostech a občanských 
obřadech pro člena zastupitelstva města 
Ing. Kamila Psotku.

X.  zrušila

1.7 uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
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, Jezuitská, kab. VN 

a NN“, které bylo schváleno na 10. zase-
dání Rady města ve Starém Městě dne 
29.04.2015 pod bodem I/1.7.

1.8 doporučení zastupitelstvu města 
schválit návrh smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Staré Město (vlastník 
pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (stavebník) na právo provést na do-
tčených pozemcích stavbu „Rychlostní 
silnice R55, stavba 5507 Babice – Staré 
Město“ včetně stavebních objektů SO 311 
Retenční příkop přivaděče, SO 359 Od-
lučovač ropných látek pro přivaděč, které 
bylo schváleno na 15. zasedání Rady města 
ve Starém Městě pod bodem II/1.16.

XI.  zamítla

1.13 žádost pana Michala Ryšky, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2049, o výpovědi 
nájemní smlouvy panu Františku Ryškovi 
z bytu č. 7 v bytovém domě č. p. 2049, Luč-
ní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

XII.  uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.7 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, 
 F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Jezuit-
ská, kab. VN a NN“, (umístění kabelového 
vedení NN v délce trasy 66 m, kabel VN 
v délce trasy 169 m, ve společném výkopu 
kabel NN a VN v délce trasy 225 m a 1x 
nový podpěrný bod se skříní), na pozem-
cích p. č. 4546/41, 129/17, 129/18, 129/2, 
117/2, 6272, 4546/4, 7242, 7237, 7238, 
4546/5, 4560/32, 4552/2, 71/33, 4547/18, 
71/1 a st. 2767 ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
T:ihned

1.8 prověřit kapacitu melioračních kaná-
lů, do kterých ústí stavební objekty SO 311 
 a SO 359.
T:ihned

1.9 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej bytové jednotky č. 2 v bytovém 
domě č. p. 1880, ul. Za Mlýnem ve Sta-
rém Městě (byt velikosti 2+1, I. kategorie, 
I. podlaží, PP 55,22 m2) včetně spoluvlast-
nického podílu o velikosti 532/10160 na 

společných částech domu a na pozem-
ku p. č. st. 2370/1, vše v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách do 
31.12.2015.   T:ihned

1.12 zveřejnit záměr na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 264 m2 v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.  Odboru finančnímu

3.1 zahrnout zvýšené náklady na projekt 
„Rozvoj technologické infrastruktury ICT 
města Staré Město“ do rozpočtového opat-
ření.
T: ihned

3. Starostovi města

6.1 projednat dodržování obecně závazné 
vyhlášky č. 08/2007 o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností s vlast-
níky a provozovateli objektu areálu Mlýn, 
Tovární ulice.
T: 30.10.2015

4. Odboru investic

6.2 zajistit nabídky na pořízení projekto-
vé dokumentace pro územní rozhodnutí  
a stavební řízení na stavbu nové budovy 
ZUŠ Staré Město v areálu Mateřské školy 
Rastislavova.
T: 20.10.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarostastarosta

Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Centrum slovanské archeologie MZM, 
Město Staré Město, 

Historická společnost Starý Velehrad
a Městská knihovna
Vás srdečně zvou na

PUTOVÁNÍ
VELKOMORAVSKÝM
STARÝM MĚSTEM II

Sobota 3. 10. 2015

 sraz u hřbitova v 9.00 hodin 
předpokládaný konec v 12.30 hodin

Průvodci budou
doc. PhDr. L. Galuška, CSc.

 a PaedDr. J. Jilík



12. a 13. září se konaly tradiční slavnosti vína, na kterých 
mezi pěti tisíci krojovanými nesměla chybět ani početná výpra-
va Staroměstska. Po dlouhém čekání se konečně průvod mohl 

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

vydat ke slavnostnímu defilé na Masarykovo náměstí v Uher-
ském Hradišti. Kulturní program a představení Staroměstska se 
pak tradičně konalo na nádvoří Staré radnice.

Početný průvod směřoval na Masarykovo náměstí

Mládež folkloru fandí

V čele nechyběli představitelé radnice

Dolina v průvodu
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Rekonstrukce hlavního tahu Starým 
Městem začala poněkud později, než 
bylo původně v plánu. Posunuje se proto 
i termín dokončení celé stavby. Ta je roz-
dělena do tří etap, první- od majáku po 
sokolovnu, druhá- od SKC po křižovatku 
s ulicí Východní, třetí – od křížení ulice 
Východní až po Moravní nábřeží. Valná 
část prací proběhla v měsíci září, v sou-
časné době ale zhotovitel plánuje poklád-
ku finálních povrchů, což si vyžádá i úpl-
nou uzavírku komunikací.  V první etapě 
celého úseku se chystá ještě jedna úplná 
uzávěra, a to od 7. 10. do 11. 10. Ve zbý-
vajících částech komunikace půjde jen  
o částečné uzavírky, a tedy: 2. etapa bude 
částečně neprůjezdná ještě od  12.10. do 
16.10., u třetí etapy půjde o termíny od 
28.9. do 9.10. a od 17.10. do 21.10. Vo-

NA REKONSTRUKCI HLAVNÍHO TAHU NAVÁŽE OPRAVA KANALIZACE

dorovné značení a dokončovací práce by 
se měly uskutečnit od 17.10. do 31.10. 
Podrobný plán objízdných tras nebo ve-
dení autobusových linek je k nahlédnutí 
na webových stránkách města: www.sta-
remesto.uh.cz.

    Na rekonstrukci komunikace nava-
zuje oprava kanalizace, která je ve velmi 
špatném technickém stavu. Ta se dotkne 
ulice Brněnská od ulice Finská čtvrť až po 
ulici Severní. V ulici Severní pak budou 
opravy pokračovat celoplošnou opravou. 
Konkrétně půjde o výměnu starého kana-
lizačního řadu i jednotlivých domovních 
přípojek. Na ulici Brněnská se chysta-
jí práce v tzv. zeleném pásu, tedy mimo 
komunikaci. Stavební stroje budou ale 
muset operovat z čerstvě opravené silni-
ce, dojde tak k dalšímu omezení dopravy. 

V tomto úseku začnou práce v polovině 
října a potrvají až do konce měsíce listo-
padu. Půjde totiž o dost technicky nároč-
ný úkol. Hlavní část prací se ale soustředí 
na ulici Severní, která bude rozdělena do 
několika etap- od křižovatky s ulicí Br-
něnská až po ulici Sochorcova, od ulice 
Sochorcova po ulici Bratří Mrštíků a dále 
pak po ulici Janáčkova. Tyto stavební 
práce by měly probíhat s úplnou uzávě-
rou, přičemž hotovo by mělo být koncem 
října. Podle prováděcí firmy nebylo mož-
né opravu hlavního tahu a výměnu ka-
nalizace zkoordinovat do jedné stavební 
akce. Uzávěry na ulici Brněnská by totiž 
musely být úplné, a to dlouhodobě. Mno-
hem výhodnější tak bylo práce provádět 
postupně.



(pokračování na str. 22)
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ŠkolaSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Prvního září zahájila ZŠ Staré Město nový školní rok 2015 / 
2016. Starosta Josef Bazala, vedení školy i paní učitelky samo-
zřejmě přivítali především nové prváčky (foto na straně 28), 
kterých je v letošním roce více jak sedmdesát. Vznikly tak tři 
první třídy.

Začátek školního roku není pro žáky prvního stupně, pro 
jejich rodiče a ani učitele vůbec jednoduchý, a to zejména co 
se dopravní situace týče. Budovy školy jsou v současné chvíli 
v obležení stavebních strojů. Na tuto skutečnost nezapomněl 
hned první školní den upozornit starosta Josef Bazala, který tak 
vyzval děti k ještě větší opatrnosti a pozornosti. Stavební čin-
nost se ale z blízkosti škol snad už co nevidět vytratí a vše se 
vrátí do starých kolejí. 

V průběhu prázdnin doznala hlavní školní budova, konkrét-
ně pavilon D, značných změn a vylepšení. Rozsáhlé stavební 
úpravy přinesly zejména rekonstrukci elektroinstalace, sociální-
ho zázemí a zázemí šaten tělocvičny. S tím samozřejmě souvisí 
i nová výmalba v opravované části školy a do dalších let radnice 
plánuje také úpravy sociálního zázemí i ve zbývajících pavilo-
nech, stejně tak se počítá i s výměnou podlah.

Také v letošním roce škola nabízí velmi bohatou škálu bez-
platných kroužků, z nichž si mohou děti vybrat přesně podle 
svého zájmu a zaměření. Jejich seznam a termíny konání najdou 
zájemci na webových stránkách školy www.zsstmesto.cz

A několik praktických rad a termínů z organizace aktuálního 
školního roku, jak je pro rodiče přichystalo vedení školy:

Rozšířená výuka
Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšíře-

nou výukou matematiky a informatiky. 
K přijímacímu řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku do  

6. května 2016, přijímací zkoušky proběhnou ve středu 11. květ-
na 2016. Skládají se z písemné zkoušky z matematiky a z psy-
chotestů. 

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2016. Schůzka 

s rodiči budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 17. června 2016.

Zvonění
  I. stupeň  II. stupeň
1. hod. 7.55 – 8.40  7.55 – 8.40
2. hod. 8.50 – 9.35   8.50 – 9.35
3. hod. 9.55 – 10.40   9.50 – 10.35
4. hod. 10.50 – 11.35  10.45  – 11.30
5. hod.  11.50 – 12.35  11.50 – 12.35
6. hod. 12.45 – 13.30  12.45 – 13.30
7. hod.    13.35 – 14.20
8. hod.    14.25 – 15.10
9. hod.    15.15 – 16.00

Školní družina
Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v 16.30 

hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny 
měsíční poplatek 100 Kč, který se vybírá vždy za pololetí. 

Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZŠ STARÉ MĚSTO
žáků také o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhláše-
ných ředitelem školy. V tomto školním roce otevíráme pět od-
dělení ŠD.

Třídní schůzky
se budou konat na I. stupni 6. října, 24. listopadu, 15. břez-

na, 3. května. Na II. stupni 8. října, 26. listopadu, 17. března,  
5. května. Vždy od 16 do 17.30 hodin. Dne 2. září se konají tříd-
ní schůzky 6. ročníku, 8. září se konají třídní schůzky 1. ročníku. 

Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběh-
nout po předchozí domluvě v době mimo vyučování.

Školská rada
Předsedou školské rady je Mgr. Martin Zábranský (572 416 

403, zabransky@staremesto.uh.cz). 

Akce školy:
■ den otevřených dveří - 1. ročník
■ vánoční jarmark
■ vánoční dílničky 1. – 5. roč.
■ ples školy s polonézou žáků (12.únor)
■ Jak lidé žili (výstava 3. ročník)
■ pasování na čtenáře – 1. ročník 
■ besídky ke Dni matek, setkání rodičů
 a dětí 2. až 5. ročníku (květen)
■ prezentace projektových a oborových dnů
■ rozloučení s absolventy školy

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
První kolo přijímacích zkoušek na středních školách zříze-

ných státem se uskuteční v období od 22. do 30. dubna. Sta-
novuje jej ředitel střední školy. Podrobné informace poskytnou 
výchovné poradkyně.

Termíny prázdnin 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 

30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 

2015 a skončí v neděli 3. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna 2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. led-
na 2016. 

Jarní prázdniny budou od 1. února do 7. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pá-

tek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do 

středy 31. srpna 2016.

Konzultační hodiny výchovných poradců
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na  

II. stupni v pondělí od 14.00 do 15.30 hodin.

Konzultační hodiny preventistů
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na  

II. stupni v pondělí od 14.00 do 15.30 hodin.



STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA PREMIÉROVĚ
STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Klub přátel vína Staré Město pořádá dne 
10. října 2015 Staroměstský den vína. 

„ Už několik let spolupracujeme s Měst-
ským informačním centrem UH při akci 
„Na kole vinohrady“, kdy připravujeme 
ochutnávku vín pro její účastníky. Zastáv-
ka v nově rekonstruovaném Jezuitském 
sklepě má velký úspěch a to nás přivedlo 
na myšlenku celodenního vinařského pro-
gramu, kde nebudeme omezováni harmo-
nogramem cykloakce a lidé se k nám mů-
žou vrátit i po jejím skončení. Zároveň by 
ale nemělo jít jen o obligátní koštování, ale 
také o představení vín návštěvníkům přímo 
od jednotlivých vinařů. Na to většinou při 
koštech nezbývá moc času,“ uvádí předseda 
spolku Dalimil Vrána.

„Chceme akci odlišit od našeho květno-
vého koštu, proto na Staroměstském dni 
vína budeme prezentovat produkty pouze 
od staroměstských vinařů, členů i nečlenů 
místního vinařského spolku. Připraveno 
bude více než 50 vzorků. Hlavním bodem 
programu pak bude představení a řízená de-
gustace Vinařství Štěpán Maňák Židovice, 
vedená přímo panem Maňákem. Toto vi-
nařství úspěšně boduje nejen na staroměst-
ském koštu, ale i na světových výstavách, 
posledním úspěchem je např. absolutní 
šampion soutěže O.I.V. v Izraeli za slámo-
vý Sauvignon 2009,“ doplňují Ivan Hulcký 
a Luděk Vávra.

Zveme proto všechny milovníky vína 
na příjemně strávenou sobotu v krásném 
prostředí Jezuitského sklepa, a protože 
k dobrému vínu patří hezká muzika, při-
zvali jsme také CM Jaroslava Čecha – Če-
chovce, kteří nám večer zpříjemní. Sklep 
bude otevřen od 10:00 dopoledne, oficiální 
program Staroměstského dne vína začne od 
17:00 hod. Předprodej vstupenek bude za-
hájen v polovině září, a to v informačním 
centru na náměstí Velké Moravy.
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ÚSPĚCH STAROMĚSTSKÝCH RYZLINKŮ
Třetí srpnový víkend proběhla ve Bzenci prestižní vinařská 

akce Galerie Rýnských ryzlinků České republiky, největší výsta-
va Ryzlinku rýnského v Evropě. Tradičně své vzorky přihlásili 
i staroměstští vinaři a rozhodně se v celoevropské konkurenci 
448 ryzlinků např. z německé Mosely, nebo francouzského Al-
saska neztratili.

Největší úspěch měla vína Jaroslava Pelky a Radoslava Štrajta, 
která byla oceněna zlatou medailí výstavy, Dalimil Vrána a Lu-
děk Vávra získali stříbrnou a Karel Čejka a Ivan Hulcký bronzo-
vou medaili výstavy. 

Dosažené ocenění staroměstských vinařů na soutěžích a vý-
stavách a termíny nejbližších vinařských akcí ve Starém Městě 
najdete na webu www.vinaristaremesto.cz

Rada města Staré Město vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí zápůjček 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2016
Podmínky výběrového řízení: 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 10. 2015 do  

31. 1. 2016. Žádost o zápůjčku musí být podána na závazném 
formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané 
Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu roz-
voje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřednostňovány sta-
vební úpravy, modernizace bytových a rodinných domů, které 
povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně 
bydlení.  

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

Aktuality
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Informace z farnosti

Na zaplněném náměstí Velké Moravy se 13. 9. uskutečnil už 
popáté Velkomoravský koncert, jehož „duší„ je pan Jiří Pavli-
ca s Hradišťanem. Mezi řadou významných a vážených hostů 
jsme přivítali olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
a ministra kultury Daniela Hermana, kteří převzali nad tímto 
koncertem záštitu. 

Zeptali jsme se některých posluchačů koncertu:
1. Jaké dojmy si odnášíte z 5. Velkomoravského koncertu?
2. Nový chrám Sv. Ducha - jak jej vnímáte a považujete jej za 

přínos pro Staré Město?

Martin M.: 
1. Koncert se mi líbil. Oceňuji předvedenou neznámou barok-

ní skladbu na motivy zápisů velehradských cisterciáckých mni-
chů v podání Slováckého komorního orchestru. 

 2. Musím říct, že jsem s podobou kostela nesouzněl a pova-
žoval jsem jej za předimenzovaný, exteriér hrubé stavby odrazo-
val, ale po dokončení konstatuji, že je to stavba, která vypovídá 
o dnešní době. Interiér nerozptyluje pozornost od kněžiště 
a okna otevřená do oblak povznáší ducha. Dominantní stavbu 
dobře doplňuje řešení náměstí. Takže Staré Město si k novému 
náměstí s takovým kostelem může jen gratulovat.

Sestra Ludmila z kongregace sester C+M: 
1.  Dnešní koncert byl krásným zážitkem.
2. Už samotné místo vyvolává silný dojem, vždyť zde působi-

li sv. bratři Cyril a Metoděj. Oslovuje mne nádherný liturgický 
prostor chrámu, pozornost se soustřeďuje k oltáři, s kterým se 
člověk cítí bezprostředně spojený, liturgie je tu prožívána inten-
zivně. Zvnějšku je to stavba 21. století, která přitom neztrácí sou-
vislost s misí věrozvěstů – je to prostě CHRÁM.  

Ing. F. Dostálek: 
1. Měl jsem to štěstí poslouchat všechny Velkomoravské kon-

certy. Všechny byly jedinečné, nejvíc však obdivuji, jak se mis-
tru Jiřímu Pavlicovi daří na tak malém pódiu dát dohromady 
tolik profesionálních umělců a současně s nimi pozvat i děti 
a mladé lidi. Na tomto posledním, pátém, však správně poděko-

Dojmy z Velkomoravského koncertu

foto:  František Ingr, Člověk a víra. 

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

val několika špičkovým mistrům hudebního umění, obětavým 
lidem, kteří své znalosti a mimořádné schopnosti vytrvale pře-
dávají dalším generacím.     

 2. Nový chrám ve Starém Městě – Veligradě, se zde, na novém 
místě, buduje po více než 1000 letech, tedy poprvé od dob Vel-
ké Moravy. Je tedy příznačné, že stojí na náměstí Velké Moravy. 
A jsem také rád, že jeho podoba odpovídá naší době, archi-
tektuře 21. století. Navíc – bude zasvěcen sv. Duchu – tedy je 
chrámem světla Ducha svatého. Jeho kruhový vnitřní tvar pak 
symbolizuje jedno společenství, které se tu bude shromažďovat 
k oslavě Ježíše Krista, Spasitele nás všech. Přínos pro Staré Město 
vidím už dnes, s časem určitě trvale poroste. 

Anna O.:
1. Dojem z koncertu mám ten nejlepší. Je rok od roku lepší. Ve-

liké poděkování patří našemu rodákovi panu Jiřímu Pavlicovi!                                            
2. V novém kostele se cítím jako ve velké rodině – farní rodině. 

Zvenku mohu vyzdvihnout, jak působivý pohled je ze západní 
strany na věže kostela Sv. Ducha – pro naše město je nový kostel 
po všech stránkách přínosný. 

1. výročí
5. 10. 2015 vzpomeneme 1. výročí uvedení chrámu Sv. Du-

cha do předběžného provozu. Za tu dobu si každý občan  města 
mohl chrám  nejen prohlédnout, ale je také zván  na bohoslužby. 
Chrám se stal také zajímavostí města pro návštěvníky i projíž-
dějící. Mši svatou na poděkování za nový chrám  budeme slavit 
v neděli 4. 10. 2015 v 10:00 hodin. 

Národní eucharistický kongres
Je poprvé v našich zemích vyhlášen k posílení vědomí, že 

zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, a tedy křesťanského 
života, je Eucharistie – živý Ježíš skrytý v podobě chleba a vína 
při oběti mše svaté.

Proto se naši biskupové obrací s pozváním  na věřící, rodiny, 
duchovní a řeholníky a ostatní společenství v církvi, aby se 

v sobotu 17. října 2015 v 10,30 hodin v Brně na náměstí Svobo-
dy zúčastnili společné mše svaté. Tak vyznáme a uctíme skuteč-
nost Kristovy velikonoční oběti v Eucharistii.

Bližší informace na www.nek2015.cz

OSLAVA PATROCINIA NAŠÍ FARNOSTI
A MĚSTA – SV. MICHAELA.

V rámci „Svatomichalských slavností 2015“ proběh-

nou bohoslužby takto:

V sobotu 26. 9. v 18:00 hodin v kostele sv. Michaela.

V neděli 27. 9. v 7:00 hodin v kostele sv. Michaela

a HLAVNÍ HODOVÁ MŠE SVATÁ V  10:00 HODIN

V KOSTELE SVATÉHO DUCHA

(Toto místo bylo zvoleno s ohledem na množství návštěvníků!). 

-SV-



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

 AKCE KONANÉ 

 VE SPOLEČENSKO-KULTURNÍM CENTRU

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
BAVTE SE S NÁMI
Prezentace sociálních služeb DZP, chráněného bydlení a sociálně tera-
peutické dílny
začátek 13.30 hod.
Od 16.30 hod. vystoupení travesti show Divoké kočky

SOBOTA 24. ŘÍJNA
REFLEXY ORIGINAL
začátek 20.00 hod.

AKCE KONANÉ V PROSTORU EVENT CENTRA, NÁMĚSTÍ VELKÉ 
MORAVY

SOBOTA 10. ŘÍJNA
STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA
Jezuitský sklep
začátek 17.00
vstup 150,- Kč

 

OD 29. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ KROUŽKY NA SVČ KLUBKO! PŘIJĎTE 
SE PODÍVAT NA PRVNÍ HODINU ZDARMA.
ROZPIS KROUŽKŮ NAJDETE NA WWW.KLUBKOSM.CZ. 

DEN STROMŮ
20. 10. ÚTERÝ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – park u Nádražní ulice
Program pro školní děti, výtvarná a naučná stanoviště.

STROMY PRO ROCHUS
24. 10. SOBOTA, MAŘATICE – ROCHUS
Akce pro veřejnost se sázením stromů, výrobou moštu, stanovišti pro 
děti a dalším bohatým programem.

Kultura STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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říjen 2015

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

www.skcsm.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK
29. 10. ČTVRTEK 8:00 – 15:00
Den plný sportovních a deskových her, zábavy a legrace. Více na sa-
mostatných plakátech a www.klubkosm.cz.
S sebou: sportovní obuv (bílá podrážka) do tělocvičny, svačina (ce-
lodenní)
Vstupné: 50,- Kč / 20,-Kč (členové Klubíku)

TVOŘIVÁ DÍLNA – KVĚTINA Z LÝKA
I tento školní rok budou otevřeny výtvarné dílny pro dospělé i mlá-
dež. V říjnové dílně si vytvoříme z lýka, vlny či jiného materiálu, 
květiny, kterými nazdobíme dárkovou tašku a krabičku, kterou si 
vytvoříme. Květinu můžeme použít i jako módní doplněk či zkrášlit 
s ní svůj domov. Sledujte naše stránky, facebook či měsíční plakáty 
a dozvíte se více.
Více o akcích na samostatných plakátech, facebooku
a www.klubkosm.cz.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
5. 10. 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
12. 10. PONDĚLÍ  9:00-11:00
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

MAMKAVÁRNA
19. 10. 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
20. 10. ÚTERÝ 16:00 – 17:00
V Městské knihovně – Informačním centru ve Starém Městě. Říkan-
ky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

HRANÍ S MIMINKY
26. 10. PONDĚLÍ  9:00-11:00
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
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V neděli 30. srpna se na náměstí Velké Moravy ve Starém 
Městě uskutečnil Koncert pro pár kapek krve, který uspořádal 
Český rozhlas Brno společně se staroměstskou radnicí. Hlavním 
smyslem zábavného odpoledne, které nabídlo dětem i řadu sou-
těží a netradičních disciplín, bylo poděkování. A to všem těm, 
kteří jakýmkoli způsobem pomohli lidem s leukémií. Inspirací 
byl příběh mladé maminky z Polešovic Barbory Halodové, kte-
rá onemocněla touto zákeřnou nemocí, zároveň ale také strhla 
lavinu solidarity, která v dnešní době příjemně překvapila. „Já 
jsem zhruba před půl rokem měl velké štěstí, při natáčení po-
řadu Stříbrný vítr jsem točil příběh Barbory Halodové, která 
onemocněla akutní leukémií. Už tehdy mě napadlo, že bychom 
mohli uspořádat koncert a jeho prostřednictvím poděkovat těm 
stovkám lidí, kteří našli tu odvahu a dali krev,“ vysvětluje po-
hnutky vzniku koncertu ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý. 

Darovat pár kapek krve a zároveň se tak zapsat do registru 
dárců kostní dřeně bylo možné přímo na místě. Na koncertě 

PRO PÁR KAPEK KRVE
se také lidé dozvěděli vynikající zprávu, a to, že se pro Barbo-
ru skutečně podařilo najít vhodného dárce a má za sebou už 
i úspěšnou transplantaci. „V dnešní době, kdy všude kolem sebe 
vidíme jenom lidské neštěstí, je důležité, že lidé v sobě nacházejí 
touhu pomoct druhým. A tento koncert je toho důkazem,“ shr-
nuje Ostrý. 

Náměstí Velké Moravy tak ožilo domácím folklorem v podání 
CM Bálešáci, Drmolicemi z Polešovic nebo rockovou klasikou 
v podání uherskohradišťského Svatého Pluku. Hlavní hvězdou 
programu pak byl brněnský herec Zdeněk Junák, známý přede-
vším ze seriálu o četnících.

„Mám z toho radost, protože to množství lidí, jaké tady je, je 
úžasná vizitka celé akce. My jsme dali k dispozici náměstí i je-
zuitský sklep, aby tady účinkující měli dostatek prostoru. A ta 
atmosféra je opravdu úžasná,“ doplňuje starosta města Josef Ba-
zala.

V rámci charitativního „Koncertu 
pro pár kapek krve“ přichystala jednota 
Orla Staré Město pro děti l0 zábavných 
stanovišť na téma zdravotnictví.  Devět 
desítek dětí si vyzkoušelo svou rychlost, 
pohotovost, obratnost, postřeh a paměť. 
Například naložení a odvoz pacienta do 
nemocnice, ošetření zlomeniny, podávání 
léků, operaci pacienta, skládání obrázku 
částí lidského těla, poznávání věcí osobní 
hygieny se zavázanýma očima, zacházení 
s vodní injekční stříkačkou, co nejrych-
lejší oblečení doktora k operaci, rentgen, 
prolezení strachového pytle a hledání 
určeného obrázku lidského těla nebo na-
fouknutí balonku pomocí kyslíku.  Za 
splnění všech úkolů si odneslo každé dítě 
sladkou odměnu, pitíčko a nafouknutý 
balonek s logem Orla. Během celého od-

Odpoledne plné her s Českým rozhlasem

poledne darovalo dalších 51 dárců „kapku 
krve „ a tím rozšířilo registr dárců kostní 
dřeně. Všem nejmenovaným pořadate-
lům, dřívějším i nynějším dárcům kapky 
krve, účinkujícím a také divákům, kteří 

vytvořili krásnou atmosféru, patří velké 
poděkování.

Dagmar Zálešáková,
starostka jednoty Orla St.Město

Foto: Bára Dojčár



Pouť dětí a mládeže na Provodov 2015
STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Stalo se již tradicí, že župa Velehradská 
pořádá na začátek školního roku pouť dětí 
a mládeže ke kojící Matce Boží na poutní 
místo Provodov.

Poutě se zúčastnili zástupci z jednot 
Drnovice, Kunovice, Moravský Písek, 
Staré Město a Vizovice.

Někteří přijeli autobusem, jiní osobní-
mi auty. Po společné mši svaté, na které 

12

jsme děkovali a také prosili o další požeh-
nání pro všechny malé i velké orly a orli-
ce, byl čas na posílení těla. Někdo rozbalil 
zásoby z domu, jiní šli na oběd do místní 
restaurace a ostatní si opékali přinesené 
špekáčky.

Potom byl připraven zábavný program 
pro děti. Dospělí absolvovali křížovou 
cestu. Nakonec jsme se zase všichni se-

šli v kostele. Po svátostném požehnání 
a nezbytném fotografování před kostelem 
jsme se rozloučili a rozjeli se do svých do-
movů.

I přes špatnou předpověď počasí bylo 
krásně a všichni jsme děkovali Matce 
Boží, že vyslyšela naše prosby a pouť se 
vydařila.

V neděli 6. 9. 2015 se konala velká 
akce s farností a místními organiza-
cemi na Velkomoravském náměstí ve 
Starém Městě. Na výzvu jednoty Orla 
přijali pozvání sokolé, myslivci, ša-
chisté a místní knihovna. Akce byla 
zahájena v novém kostele Sv. Ducha 
dětskou mší svatou, kterou celebroval 
duchovní správce farnosti Mgr. Miro-
slav Suchomel. Po požehnání do nové-
ho školního roku vše pokračovalo na  
zábavných stanovištích na náměstí. 
Děti se zaregistrovaly a již mohly plnit 
dané úkoly. Po absolvování všech de-
seti stanovišť je čekala sladká odmě-
na. I přes chladné a větrné počasí se 
akce zúčastnilo 100 soutěžících.

Děti mohly také využít služby měst-
ské knihovny a obalit si přinesené 
knihy, či sešity. V sále pod kostelem 
pak bylo pro všechny připraveno malé 
občerstvení. 

Chtěli bychom, aby se tato pěkná 
akce stala tradicí, a aby se i v příštích 
letech zapojilo ještě více místních or-
ganizací.

Dagmar Zálešáková,
starostka jednoty Orla St. Město

Zahájení školního roku 2015/2016

Spolky



Milí čtenáři, 
od tohoto čísla Staroměstských novin se můžete těšit na pravidelnou 

rubriku receptů našich babiček, jak je sesbírala Kuchařka tradičních re-
ceptů na Slovácku II. Tu vydal v loňském roce Region Slovácko, společ-
ně se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Jelikož má tato kniha 
mimořádný ohlas, věříme, že i Vás tradiční recepty v těchto novinách 
potěší. Tak dobrou chuť!

Z kuchyněSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Slovácký festival chutí a vůní nabídne
místní speciality i nový pořad o vaření 

II. ročník Slováckého festivalu chutí a vůní, který se uskuteční první říjnovou sobotu v Uherském Hra-
dišti, nabídne návštěvníkům tradiční slovácké specialit, bohatý kulturní program i nový pořad Televize 
Slovácko o vaření nazvaný Špetka Slovácka.

V sobotu 3.10.2015 se od 9.00 hod. opět rozvoní Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti  slováckými specialita-
mi našich babiček, maminek a tetiček. Návštěvníci Slováckého festivalu chutí a vůní budou moci ochutnat patenty, 
vdolečky, pečené  báleše, slováckou zelňačku, bramborový prejt, domácí zabijačku a řadu dalších tradičních pokrmů 
včetně vína, vinných moštů a burčáku. Letošním zpestřením celodenního folklorního programu festivalu bude pre-
zentace pilotního dílu nového pořadu o vaření nazvaný Špetka Slovácka, kde budou v hlavních rolích vařit babičky 
a tetičky podle receptů z Kuchařek tradičních pokrmů na Slovácku. Součástí Slováckého festivalu chutí a vůní, který 
realizuje Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu budou i Selské trhy na Mariánském náměstí a pořad 
o vaření ve Slováckém muzeu nazvaný „Mrkev nejen na oči, chutěmi vám zatočí!“.

Nenechte si ujít svátek poctivé tradiční slovácké kuchyně, dobrého vína  a živého folkloru. 



Cizí jazyky nám otvírají svět
STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V rámci projektu Cizí jazyky nám otvírají svět, který je podpo-
řen ESF a státním rozpočtem ČR, byla sedmi našim vyučujícím 
jazyka anglického z prvního i druhého stupně dána možnost vy-
cestovat do Anglie. Jedna vyučující jazyka německého odjela do 
Berlína. Jednalo se o čtrnáctidenní pracovně vzdělávací pobyt 
v době prázdnin, jehož cílem bylo rozvinout profesní dovednosti 
a znalosti učitelů. V Anglii jsme absolvovaly 40 výukových lekcí 
v Centre of English Studies situovaném v malebném městečku 
Wimbledon. To je proslulé zejména svými světoznámými teni-
sovými kurty na jižním předměstí Londýna. Další kolegyně na-
vštěvovaly kurzy ve Worthingu poblíž letoviska Brighton. Jed-
na vyučující se v Německu vzdělávala v Did Deutsch institutu 
v Berlíně. Obě školy nabízely širokou škálu aktivit v rámci svých 
sociálních programů. Společně s dalšími studenty jsme vyces-
tovaly do Greenwich, kde jsme navštívily slavnou Královskou 
observatoř, jejímž nádvořím prochází nultý poledník. Cílem 
našeho dalšího celodenního pobytu se stalo univerzitní město 
Oxford a letovisko Brighton s ojedinělým královským palácem 
v indickém stylu, s interiéry inspirovanými čínskou kulturou. 
Našemu zájmu neunikla ani muzea, památky a pro turisty 
atraktivní místa v Londýně a jeho blízkém okolí. Procházely 
jsme se po slavných londýnských náměstích, bulvárech a mos-
tech, navštívily jsme hlavní historickou dominantu - bývalý krá-
lovský palác Tower, a i tu současnou – London Eye. Obdivovaly 
jsme gotickou vznešenost Westminster Abbey a The Houses of 
Parliament se slavným Bigbenem. Hyde Park nám přiblížil kaž-
dodenní život Londýňanů. Ubytování v hostitelských rodinách 
a zapojení do sociálního programu školy nám napomohly rozvi-
nout naši schopnost plynule komunikovat v cizím jazyce. Cesty, 
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které jsme podnikly na jihu Anglie, a kolegyně v Berlíně, spolu 
s osobními zkušenostmi z každodenního kontaktu s rodilými 
mluvčími nám budou jistě velkou inspirací ve výuce.

Ing. Petra Šáchová

Na ZŠ Staré Město se stalo tradicí, že 
žáci 6. ročníku jezdí na začátku školního 
roku na seznamovací pobyt. V pondělí  
7. září se sešly před školou děti ze VI. B 
a VI. C (a ve středu 9. září děti ze VI. A  
a VI. D). Jaké bylo jejich nadšení, když se 
v zatáčce objevil dvoupatrový autobus, 
si neumíte představit. Měl je odvézt na 
dvoudenní pobyt do Buchlovic, do pen-
zionu Na Přehradě. Prostředí bylo pro 
adaptační pobyt jako stvořené. Jakmile 
si všichni odložili zavazadla, dostali sva-
činu a vydali se na procházku. Každá 
třída absolvovala jinou trasu k pomníku 
U Zabitého. Po cestě žáci hledali vhodný 
objekt k fotografování, jelikož u penzionu 
byla vyhlášena fotosoutěž.

Po návratu se třídy věnovaly sportov-
ním a skupinovým aktivitám. Cílem po-
bytu nebylo pouze se mezi sebou lépe po-
znat, ale i naučit se pracovat v kolektivu, 
brát ohled jeden na druhého, vzájemně si 
pomáhat, umět naslouchat a přijímat ná-
zory ostatních, diskutovat a být přístup-

Seznamovací pobyty žáků 6. ročníku

ný ke kompromisům. K rozvíjení těchto 
vlastností a schopností pomohla paní 
psycholožka, která připravila pro každou 
třídu zvlášť činnosti, jenž umožnily dě-
tem řešit společně různé situace.

První den uběhl jako voda. Opékání 
špekáčků, zpívání u táboráku a stezka od-
vahy byly nezapomenutelnou tečkou.

Druhý den si žáci zvolili třídní samo-
správu. Společně určili pravidla třídy, 

namalovali vlajku a z erbů, které vyrobi-
li předešlého dne, vytvořili koláž. S paní 
psycholožkou si vyzkoušeli hru Bažina, 
která je zaujala a při níž hledali, jak nej-
schůdněji najít společnou cestu k cíli. 

Dva dny se zdály příliš krátké. Věříme, 
že seznamovací pobyt žáky stmelil a po-
mohl jim v náročném přestupu na druhý 
stupeň.

Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová

Škola
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Sport

Předposlední prázdninový týden se uskutečnilo volejbalo-
vé soustředění všech mládežnických družstev VSK Staré Měs-
to. Společné akce se zúčastnilo 24 dětí ve věku od 7 do 16 let, 
ze kterých se budou tvořit družstva mladších, starších žáků 
a dorostenců, která budou naše město reprezentovat v krajských 
volejbalových soutěžích. Vzhledem k nepříznivému počasí pro-
bíhalo soustředění na sportovní hale Širůch. Kluky čekala fy-
zicky náročná příprava v podobě třífázového tréninku pod ve-
dením zkušených trenérů Jana a Martina Zábranského. Každý 
den byl zakončen regeneračním pobytem ve Wellness Synot 
a jednou jsme byli změřit síly na bowlingu. Soustředění se po-
vedlo a doufáme, že pozitivně nastartuje novou volejbalovou 
sezónu 2015/16.

článek: Mgr. Jan Zábranský

V konkurenci dalších čtyř mužstev testovali volejbalisté VSK 
v zápasech turnaje o Pohár hejtmana Zlínského kraje připrave-
nost na sezónu. 

Svěřenci kouče Karabce nemohli využít služeb zlínských hos-
tů  Truonga, Adamce, Bláhy, Motyčky  a Janečky, kteří hráli za 
svůj mateřský klub, takže odehráli turnaj jen se svými osmi 
kmenovými hráči. Brno postavilo dvě mužstva, která tvoři-
li hráči širšího extraligové kádru. Domácí postupně prohráli 
s „béčkem“  Brna 0:2 (-21,-13), extraligovým Zlínem 0:2 (-18,-
18), extraligovým Brnem 0:2 (-18,-15) a porazili juniory Zlína 
(v sestavě s Truongem, Adamcem, Bláhou a Janečkou) 2:0 
(15,20). V konečném pořadí obsadili svěřenci kouče Karabce 
4.místo a neobhájili loňský bronz. 

Vítězem turnaje se stalo mužstvo FATRY Zlín, před áčkem 
Brna a bronz patřil béčku Brna. 

Sestava VSK: nahrávači Kamler a Nesrsta, blokaři Skyba a Zá-
branský, smečaři Maděra, Kvapilík a Kroča, na univerzálu hrál 
kap. Kment.

„Do turnaje jsme vstoupili z plné přípravy, takže s výkonem 
hráčů i výsledkem jsem spokojen. Po zapojení hostujících hráčů 
Zlína se náš výkon určitě posune k lepšímu“ zhodnotil přípravný 
turnaj kouč Karabec.  

Petr Straka

Závěr prázdnin patřil volejbalovému soustředění

Volejbalisté VSK bronz neobhájili. 

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Zápasy 1.ligy ve volejbalu mužů:

Říjen 2015
1. kolo
2 02.10. 18:00 Staré Město - Hradec Králové

2. kolo
8 03.10. 17:00 Staré Město - Choceň

3. kolo
18 09.10. 19:00 Staré Město - Č. Budějovice B

4.   kolo 
24 10.10. 17:00 Staré Město - Dobřichovice

7. kolo
40 30.10. 18:00 Staré Město - ČZU Praha C

8. kolo
46 31.10. 16:00 Staré Město - Nymburk

foto: Mgr. Martin Zábranský

Foto: Radek Salaquarda



FIDE OPEN - DRAMA AŽ DO KONCE
Sport STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Staré Město hostilo mezinárodní ša-
chový turnaj Fide open už potřinácté. 
A i když tentokrát za šachovnice neu-
sedl rekordní počet hráčů, jednalo se 
o velmi povedený ročník, dramatic-
ký až do samotného závěru. Nakonec 
o černá a bílá políčka bojovalo 115 ša-
chistů ze čtyř států Evropy. Mezi nimi 
i početná skupinka mezinárodních 
velmistrů a mistrů. Dlouhý, desetiko-
lový turnaj byl zvláště před koncem 
velmi dramatický. „Raritou tohoto 
ročníku bylo i to, že po čtvrtém kole 
byla na prvním místě v takové konku-
renci slečna Havlíková, mezinárodní 
mistryně, a velmistryně Johana Vo-
rek je v té skupince, která má šanci 
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turnaj vyhrát,“ doplnil podrobnosti 
ředitel turnaje Radim Stuchlý. Nej-
zajímavějším momentem turnaje ale 
byla především dvě poslední kola, 
v těch se totiž vyselektovala desítka 
nejlepších. Všichni přitom měli stále 
„tah na branku“ a mohli celý turnaj 
vyhrát. „Mezi hlavní favority patří 
ti nejsilnější hráči, tedy Martin Petr 
nebo Tadeáš Kriebl, a to i přes to, že se 
mu zpočátku nedařilo, potom nasadil 
k obrovskému trháku a celou tu špičku 
dohnal. Hlavně bych ale tipoval Davi-
da Kaňovského,“ doplnil Stuchlý. Me-
zinárodní mistr Kaňovský se opravdu 
probojoval daleko, rozhodující partie 
se ale nakonec odehrála mezi ostrav-

ským velmistrem Vladimírem Tallou 
a nasazenou jedničkou Martinem 
Petrem z Pardubic. Vítězství na svou 
stranu nakonec přece jen strhnul Ta-
lla, ale neměl to vůbec jednoduché. 
Na třetím místě skončil Tadeáš Kriebl 
a špatně se nevedlo ani zástupcům 
Starého Města. „Překvapivě dobře se 
daří mládeži, Jana Zpěváková je z na-
šich hráčů na tom teď ve výsledkové 
listině nejlíp a další úspěšní mládežní-
ci jsou i Martin Húsek, Ondřej Stuch-
lý, Lukáš Macháček, Saša Skalský, ti 
všichni mají dobré výsledky,“ zhodno-
til se spokojeností ředitel turnaje.Foto: Vojtěch Johaník
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Informace

A je to tu! Nejprve letadlem z Düsseldorfu, poté vlakem z Vídně 
do stanice Staré Město přicestovala 18letá Sarah z Německa, aby 
zahájila svoji jednoroční dobrovolnou činnost na SVČ Klubko. 
Sarah se do České republiky velmi těšila, poněvadž odtud pochází 
i její předkové. Sarah má před sebou hodně cílů – vymýšlet pro 
děti hry, tvoření a jinou zábavu (do Klubíku), připravovat pro-
gram na konverzační hodiny v cizích jazycích, poznat zdejší kraj 
a hlavně se naučit mluvit česky. Proto Sarah navštěvuje kurz češ-
tiny a každý týden se tak „slyšitelně“ zlepšuje. A aby v tom nebyla 
sama, tak takový mini-jazykový kurz připravila i pro Vás. Každý 
měsíc přidá pár frází či slov, které se již naučila, a Vy se je můžete 
naučit německy. Pokud byste se toho chtěli naučit více, tak přijďte 
do jejích konverzačních hodin na SVČ Klubko.

Sarah se učí česky

PODĚKOVÁNÍ

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ahoj, já jsem Sarah z Kolín ve Německa. Žiji na Kunovice 
a pracuju dobrovolna na SVC Klubko Staré Město na jeden rok. 
Ráda vás poznávám. 

Teď německy: Hallo, ich bin Sarah aus Koeln in Deutschland. 
Fuer ein Jahr werde ich jetzt in Kunovice leben und im SVC 
Klubko Staré Město einen Freiwilligendienst machen. Schoen, 
Sie kennen zu lernen.

Každe měsíc můžete sledovat moje pokrok v učit v česky. 
Ku příkladu: 

Guten Tag = Dobrý den
Hallo = Ahoj
Wie geht es dir? = Jak se máš? 
Ich heisse Sarah = Jmenuji se Sarah.
Danke = Děkuju\ Děkuji

Na shledanou (nemohu pořád vyslovít)
P.S. Já se učim česky a vy se mužete učit německy s mnou na 

SVC Klubko Staré Město. 

POZVÁNKA
Dne 30. listopadu se bude konat mše svatá za živé a zemřelé „pětasedmdesátníky“ ze 

Starého Města. Za finanční příspěvek na nový kostel sv. Ducha Pán Bůh zaplať a všem Vám 
moc a moc děkujeme.

Spolužáci ročníku 1939-1940

VZPOMÍNKA

Odešel, jak si osud 
přál, ale v našich srd-
cích žije dál.

Dne 03.10. 2015 
vzpomínáme dru-
hé výročí úmrtí pana 

Prof. Ing. Jaroslava Blahy, CSc., ro-
dáka ze Starého Města.

Vzpomínají bratři Josef, Ludvík 
a Petr s rodinami, Hanka a Eva.

S hlubokou, něžnou 
láskou a stále velikou 
bolestí, 

chci vzpomenout na 
nedožitých 80 let svého 
milovaného tatínka,

váženého pana   Františka Šopíka. 
Klid jeho vzácné duši!

S láskou dcera Eva.

Dne 2. října tomu 
bude rok, co ve věku 
51 let, po statečném 
zápase s těžkou ne-
mocí, navždy odešla 
naše drahá Mirečka  

Daníčková. Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají.

V sobotu 29. 8. 2015 jsem se vracel z dovolené ze Slovenska osobním autem. V Huště-
novicích jsem měl už druhý defekt, ale ani jeden pneuservis mi tam nepomohl. Tamní 
občané mě poslali k Vám, do Starého Města, na ulici Za špicí, s tím, že tam je provoz  
i v nepracovní dny. A měl jsem veliké štěstí- chtěl bych tak tímto poděkovat panu Petru 
Králíkovi za pomoc. Byl velice ochotný, dokonce mi proraženou pneumatiku vyměnil za 
starší, abych zdárně dojel domů do Sudkova v okr. Šumperku. Velice si cením této pomoci, 
nevím, co bych jinak dělal. Ještě pořád jsou lidé, kteří pomohou v nouzi. Moc děkuji a přeji 
Vám všem hodně takových dobrých lidí. 

František Lukas, Sudkov
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Sport

Hřiště Na rybníčku se stalo dějištěm závodů v požárním úto-
ku O pohár starosty města Staré Město. Tato soutěž se v letošním 
roce konala už po osmé, přičemž podruhé v areálu sportoviš-
tě. Dříve se dobrovolní hasiči scházeli v prostorách zemědělské 
školy, kde ale neměli k této rychlostní disciplíně zcela ideální 
podmínky. „Tady je to fajn, na tom našem bývalém působišti si 
nás lidé nenašli, tady ale máme dneska tak přes sto diváku, takže 
musíme být spokojení,“ hodnotí soutěž starosta domácích hasi-
čů Antonín Martínek.

HASIČI ZAÚTOČILI NA POHÁR STAROSTY MĚSTA

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Osmého ročníku klání v požárním úto-
ku se zúčastnilo celkem 15 družstev mužů 
a 8 družstev žen. Staroměstská soutěž je 
součástí seriálu Velké ceny okresu Uherské 
hradiště, jednotlivým týmům se tak úspě-
chy zaznamenávají do okresní soutěžní 
tabulky.  Na startovní listině nechyběl ani 
domácí mužský tým, moc vysoko v tabul-
ce se mu ale vyšplhat nepodařilo. „Kluci 
se snaží, ale dneska to moc nešlo. Bohu-
žel nám upadl jeden kluk na rozdělovači. 
Naštěstí se mu tedy nic nestalo a i požár-
ní útok dokončili, což ocenilo obecenstvo 
i soupeři,“ popsal příčinu neúspěchu sta-
rosta hasičů.  

Naopak do čela soutěžní tabulky se 
podařilo protáhnout mužskému týmu 
z Mistřic, který dosáhl výsledného času  
17,26 sec. Mezi ženami pak uspěly Bojkovice, 
s výsledným časem 19,10 sec. „Ženy ale zá-
vodí na kratší vzdálenost, jdou jenom 2b, 

zatímco muži běží 3b. Zkrátka delší trasu,“ vysvětluje specifika 
požárního útoku Martínek.

Náročnou sportovní disciplínu sledoval i starosta Josef Ba-
zala, který pak na konci vítězům předal poháry, dárkové koše 
i něco tekutého pro dobrou náladu. „Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří nás podpořili, ať už jde o Zlínský kraj, město nebo třeba 
jednotlivé firmy, bez toho bychom takovou soutěžit organizovat 
nemohli,“ uzavřel Antonín Martínek. 



SETKÁNÍ ŠEDESÁTNÍKŮ
Společenské akce STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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V sobotu 5. září se na staroměstské radnici uskutečnilo setkání šedesátníků. Slavnostního přijetí se zhostil starosta 
Josef Bazala. Nechyběl společný přípitek, zápis do pamětní knihy a samozřejmě ani focení na památku.
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Společenské akce

LIDÉ S HENDIKEPEM SI UŽILI SPORTOVNÍ HRY

MŠ Rastislavova- Zahradní slavnost v Beruškové MŠ

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město, Ko-
pánky, pořádal dne 9. 9. 2015 už devátý ročník sportovních her 
pro osoby se zdravotním postižením. Své sportovní nadání při-
jeli předvést i uživatelé z Domovů Vincentinum a Buchlovská  
z Velehradu a uživatelé z Domova Cihlářská z Kunovic. Spor-
tovní odpoledne proběhlo v malebném údolí Chřibů, na Salaši, 

První den v MŠ se naše děti (nové i stávající) přivítaly ve tří-
dách se svými učitelkami a pečlivě prozkoumaly prostředí, kte-
ré teď budou navštěvovat. V nově upravených třídách si každý 
našel svůj hrací kout a oblíbenou hračku. Poté jsme se společně 
sešli na vyzdobené školní zahradě, kde jsme začátek roku oslavi-
li zahradní slavností. V různých částech zahrady děti využívaly 
připravené atrakce (házení míčků, kroužků, prolézáni tunelu), 
ale těšily se i z velkých dřevěných aut, vláčku, kolotoče, proléza-
ček, či zahradních domečků. Pohodovou atmosféru nám dotvá-
řelo i krásné slunečné počasí. Veselé tvářičky dětí prozrazovaly 
příjemné zážitky z radostně prožitého dne. 

Nezbývá, než poděkovat provozním pracovnicím a učitelkám 
školky, které nemalou měrou přispěly k tomu, aby byla školka 
po téměř dvouměsíční rekonstrukci elektroinstalace opět krás-
ně uklizená a nazdobená. Děkujeme také městu Staré Město za 
finanční dotaci na tuto rekonstrukci a firmě Tradix za dobře od-
vedenou práci. 

Mgr. Iveta Polášková, Dana Šrámková 

za morální podpory starosty Starého Města Josefa Bazaly a mís-
tostarosty Martina Zábranského. Velký dík patří starostce obce 
Salaš Jitce Točkové, která nám dopřála využití sportovního hři-
ště, firmě maso uzeniny VOMA za skvělé špekáčky, občerstvení 
Vaněk Salaš za včasné dodání piva a kofoly pro sportovce a všem 
ostatním, kteří se podíleli na organizaci sportovních her.



Škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Školní psycholožka
Nové aktivity pro rodiče:
• Co s nesprávným úchopem psacího náčiní u žáka 1. třídy? 
Nepovedlo se vám nacvičit správné držení tužky před nástu-

pem do školy?  Přemýšlíte nad tím, jak zvládne vaše dítě kresle-
ní a psaní ve škole? Víte, jak předcházet vzniku únavy ruky při 
psaní? Třicetiminutová instruktáž spojená s praktickými ukáz-
kami je připravena na 6. 10. v 15.30 hod. nebo 16.30 hod.  Na 
jednotlivé termíny se můžete zapsat na první rodičovské schůz-
ce 8. 9.2015.

• Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? 
Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, nechce dě-
lat úkoly či domácí práce?  Zdá se Vám, že děti neposlouchají  
a dělají pravý opak toho, co byste jako rodiče potřebovali?  
V podzimním Kurzu efektivního rodičovství se dozvíte, jak 
lépe rozumět svým dětem, jak je vychovat k odpovědnosti  
a samostatnosti, jak správně s nimi komunikovat a povzbuzo-
vat je, jak řešit konflikty a předcházet nežádoucímu chování. 
Kapacita kurzu je omezena na 15 účastníků. Je dobré, když se 
kurzu zúčastní oba rodiče, není však podmínkou. Kurz má tři 
bloky, první začíná 19. 10. 2015 v 15.30 hod., na dalších termí-
nech se domluvíme s účastníky kurzu. Přihlásit se můžete do  
30. 9. 2015 na adrese psycholog@zsstmesto.cz nebo SMS 739 
768 028 s uvedením Vašeho jména a příjmení a jména a příjme-
ní Vašeho dítěte navštěvujícího naši školu. 

Nové aktivity pro žáky:
• 2. ročník se 2x vydá na Putování za kamarádstvím s kačen-

kou Evičkou. 
• Ve 3. ročníku se budu pravidelně zúčastňovat třídnických 

hodin.
• Pro 4. ročník plánujeme 4x za školní rok v prostorech snoe-

zelen rozvíjet a stimulovat smyslové a meziosobnostní vnímání 
a rozvíjet komunikační dovednosti dětí.

• S 5. a 6. ročníkem budeme skládat origami.
Bližší informace o jednotlivých aktivitách pro děti Vám dají 

třídní učitelé.
• Pro žáky 2. a 3. ročníku, kteří budou navštěvovat školní 

družinu, nabízím možnost jednou týdně rozvíjet poznávací 
procesy (vnímání, paměť, myšlení a řeč, představy) formou hry 
pod názvem Koumálek. Bližší informace vám poskytnou paní 
vychovatelky ve školní družině.

V tomto školním roku zůstává moje pracovní doba beze 
změn: 

Po: 8.00 – 15.00 hod. (sudé -  I. stupeň, liché – II. stupeň)
Út: 8.00 –  14.00 hod I. stupeň
St:  9.00 –  15.00 hod. II. stupeň
Čt: 8.00 –  14.00 hod I. stupeň
Pá: 8.00 –  13.30 hod. II. stupeň
Konzultace si můžete domluvit na 739 768 028, 
psycholog@zsstmesto.cz.

S přáním pohodového školního roku
Beáta Kroutilíková, školní psycholožka

Adresa školy:
Základní škola
Komenského 1720
686 03 Staré Město

email školy: zsstmesto@zsstmesto.cz
I. stupeň: klimesova@zsstmesto.cz
jídelna I. st.: jidelna1@zsstmesto.cz
jídelna II. st.: jidelna@zsstmesto.cz
stránky školy: www.zsstmesto.cz

Telefony:
I. stupeň (budova č. 1000) 702 278 872
    (k dispozici tel. záznamník)
I. stupeň (budova č. 715) 608 355 780
    (do 10 hodin)
školní družina   608 355 780
    (od 11.30 hodin)
školní jídelna I. stupeň  702 278 874 
kancelář II. stupně  702 278 873
školní jídelna II. stupeň  702 278 875
ředitel   777 075 201
Každý pedagog. pracovník má adresu ve tvaru:
prijmeni@zsstmesto.cz

Další užitečné kontakty:
SVP Help Uherské Hradiště 572 564 520
    svp@svphelp.cz
KPPP Uherské Hradiště 572 551 352
    pppuh@ppporzl.cz

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 - 18:30
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 (1,5-3 let) 16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS - muži, ženy   17:30 - 19:00
AEROBIK a PILATES - ženy   19:10 - 20:30
BADMINTON – muži, ženy    
20:30 - 21:30
Pátek
MODERNÍ TANCE holky (6-10let) 16:15 - 17:15
ZUMBA – dívky, ženy   17:30 - 18:30 
PILATES pro pokročilé - ženy, muži 18:45 - 19:45

Jednota Staré Město, Nám. Hrdinů 264
NABÍDKA CVIČENÍ 2015/2016
I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

www.orelstaremesto.cz

(dokončení ze str. 7)
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Sport

Kvalitní výsledky hráčů TC Staré Město na turnaji mladších žáků

Zapletal z TC Staré Město vyhrál silně obsazený turnaj v Brně

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Velmi slušnou účast jsme zaznamenali 
první zářijový víkend v areálu Sport par-
ku Rybníček. Celostátního turnaje mlad-
šího žactva se zúčastnilo 40 mladších 
žáků a žákyň z Česka i Slovenska.

Mezi zúčastněnými měl samozřejmě 
nejpočetnější zastoupení domácí klub TC 
Staré Město. Mezi dívkami to byla Lucie 
Grančaiová (roč. 2005), která po boji na-
konec neprošla přes první kolo, když pro-
hrála zápas ve třech setech. Daleko lépe 
se dařilo druhé domácí zástupkyni Stelle 
Krivičkové, která se ve dvouhře probo-
jovala až do pondělního finále. Až tam 
nestačila na celkem suverénní Kristýnu 
Tomajkovou (Prostějov) a podlehla jí 6-2, 
6-1. Lépe se jí dařilo ve čtyřhře, když se 
svou spoluhráčkou Kristinou Daniškovou 
(Zlín-Mladcová) porazily pár Tomajková-
-Šerá 6-2, 7-6.

Josef Zapletal, hráč Tenisového klubu Staré Město a odchova-
nec zdejší Tenisové školy Rybníček, se o uplynulém víkendu zú-
častnil celostátního turnaje kategorie B v Brně. Na tom se sešla 
více než padesátka mladších žáků z celé republiky.

„Pepa jako druhý nasazený hráč patřil mezi favority turnaje. 
Těsně před ním absolvoval kvalitní přípravu pod vedením trené-
rů TC Staré Město. Byl dobře připraven, jak po stránce tenisové  
a fyzické, tak byl i v dobré psychické pohodě. Sám před turnajem 
naznačil, že má formu a že se popere o vítězství jak ve dvouhře, 
tak i ve čtyřhře,“ prozradil hlavní trenér TC Staré Město Jan

Svoboda. 
Pepu na cestě do finále čekaly celkem čtyři zápasy, první dva 

zvládl ve dvou setech. První těžký mač přišel ve čtvrtfinále, když 
musel po prohraném prvním setu otáčet zápas proti Ondřeji 
Válkovi (HTK Třebíč). Nakonec jej porazil 2-6, 6-2,6-4. Poté ná-
sledovalo poměrně jednoduché semifinále, ve kterém byl Pepa 
jasně lepší a převálcoval Filipa Neuwirta (TK Ostrava) poměrem 
6-2, 6-1. Tím pádem se dostal do pondělního finále, kde se oče-
kával souboj dvou nejvýše nasazených hráčů. Ten se ale nekonal, 
když hráč klubu SK Lama o.s. Matouš Otypka prvního nasa-
zeného hráče Lukáše Zavřela vyřadil ve čtvrtfinále a postoupil  
i přes semifinále do boje o titul.

Očekával se velmi vyrovnaný a dlouhý zápas. Ovšem Pepa 
si věřil a dokázal vždy využít malého náskoku ze začátku setu  
a celý zápas vyhrál po setech 6-3, 6-3. „K obrovské gratulaci se 
ještě sluší dodat, že jeden z nejlepších hráčů Tenisové školy Ryb-
níček zvítězil i ve čtyřhře, když se svým spoluhráčem Richar-
dem Postupou (TC SC Ostrava) porazili ve finále deblový pár 
Zavřel (Agrofert Prostějov) - Samek (ŽLTC BRNO) 6-2, 6-4,“ 
dodal pyšný trenér Jan Svoboda.

Jedná se o zatím nejlepší individuální výsledek Josefa Zapleta-
la, na svém kontě má ale už například i vítězství na mistrovství 
družstev mladších žáků v letošním roce. „Pokud chcete dosaho-
vat sportovních úspěchů jako Pepa, přijďte na zápis do Teniso-
vé školy Rybníček. Ten probíhá až do 15. září ve staroměstském 

stačil na Erika Nedbálka (Zlín), kterému 
podlehl 6-3, 6-1.

Výborně hrál i Martin Ševčík, který 
obsadil ve dvouhře třetí místo. Čtyřhru 
ovládla dvojice Kozumplík-Sucháň, ve fi-
nále zvítězili nad párem Ševčík-Nedbálek 
6-4, 6-1.

Sport parku Rybníček,“ vyzývá trenér. Více informací o Tenisové 
škole se dozvíte na www.tcstaremesto.cz.

Další výsledky turnajů:
Jakub Jurásek vyhrál turnaj dorostenců ve dvouhře ve Strážnici. 
http://cztenis.cz/turnaj/316156/sezona/L15/vysledky [1]
Následující týden potvrdil formu z posledních týdnů a Brně
došel až do finále, kde prohrál po boji ve 3. setu. Se svým
spoluhráčem Pařízkem ovládli poměrně suverénně i čtyřhru.
http://http//cztenis.cz/turnaj/316184/sezona/L15/vysledky [2]
David Mišťúrik 2. v Kroměříži.
Se svým deblovým parťákem Jardou Šmédkem vybojovali 2. místo ve 
čtyřhře na turnaji v Kroměříži.
http://http//cztenis.cz/turnaj/516229/sezona/L15/vysledky [3]
Josef Zapletal ve čtvrtfinále ve dvouhry a semifinále čtyřhry na turnaji 
kategorie „A“ v Mělníku.
http://http//cztenis.cz/turnaj/716278/sezona/L15/vysledky [4]

Mezi chlapci měl domácí klub v jed-
nadvacetičlenném startovním poli pře-
ce jenom větší zastoupení. Turnaje se 
zúčastnili Michal Kozumplík, Martin 
Ševčík, Ondřej Sucháň, Ondřej Turčin, 
Rudolf Stindl a David Ondruš. Nejlépe se 
ve dvouhře vedlo Michalu Kozumplíkovi. 
Ten došel až do finále, kde nakonec ne-
Výsledky žáci: http://cztenis.cz/turnaj/716280/sezona/L15/vysledky
Výsledky žákyně: http://cztenis.cz/turnaj/816261/sezona/L15/vysledky



Hudební workshop Jiřího Stivína 
Informace STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V pátek 11. září 2015 proběhl v prostorách staroměstské po-
bočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště ve spolupráci 
se SRPŠ ZUŠ workshop vynikajícího českého hudebníka Jiřího 
Stivína. Ten se zaměřil samozřejmě na žáky dechového oddě-
lení. Během programu, věnovanému především problematice 
improvizace a veřejného vystupování, si děti rozšířily obzory 
nejen po stránce teoretické, ale i praktické. V rámci akce také 
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nacvičily krátkou skladbu Johana Sebastiana Bacha Jesus bleibet 
meine Freude, kterou pod Stivínovým vedením předvedly o dva 
dny později na jubilejním pátém Velkomoravském koncertě ve 
Starém Městě. Společnost jim tady dělal také soubor Hradišťan 
nebo Slovácký komorní orchestr s koncertním mistrem Jiřím 
Pospíchalem.  



Sport

Atletický zázrak středoškolaček z SOŠ a Gymnázia Starého 
Města na Mistrovství světa středních škol v čínském Wuhanu

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Celé to začalo informací o přicházejí-
cích atletkách na naši školu. O tom, jaká 
je jejich kvalita, jsme neměli představu, 
ale hned na prvních závodech „Corny“ 
středoškolského atletického poháru jsme 
měli o překvapení postaráno. Porazit 
pravidelného účastníka krajských kol  
z Uherského Hradiště bylo pro nás vel-
mi neobvyklé. Najednou bylo nutné za-
jímat se o postupový klíč k celostátnímu 
finále v Břeclavi. Důležité bylo i vhodně 
doplnit tým o závodnice v neběžeckých 
disciplínách. Na finále jsme odjížděli 
nejenom se všemi atletkami, ale i s pod-
porou dvou trenérů Slovácké Slávie. Pan 
Vlček a pan Ressler znají své svěřenkyně 
nejlépe a ví, jak je vyburcovat k nejlepším 
výkonům. Cenné rady poskytli i ostat-
ním našim závodnicím, a tak jsme podle 
průběžných výsledků věděli, že saháme 
po medaili. Stříbro nás katapultovalo až 
na celosvětové finále do Číny poté, co ví-
tězný tým z Brna nedokázal zorganizo-
vat svůj tým.

Světové finále školních atletických 
týmů probíhalo tohoto roku v čínském 
Wuhanu ve dnech 25. června až 3. červen-
ce. Po trase Praha – Paříž – Guangzhou – 
Wuhan a cca 24 hodinách cestování jsme 
se ocitli v místě určení. Přivítání bylo 
vřelé a stali jsme se nejobdivovanějšími 
objekty na několik nadcházejících dní. 
Množství selfie za první den se vyšplha-
lo na 60 na osobu, a to se někteří snažili 
schovávat. Ubytováni jsme byli v jednom 
z nejlepších hotelů a obzvlášť koupání  
v otevřeném bazénu ve 4. patře umocňo-
valo pocity výjimečnosti.

Při příležitosti světového finále bylo 
postaveno několik nových sportovišť, 
které jsme měli možnost využívat.  
V našich podmínkách sice nejsme zvyklí 
procházet bezpečnostními rámy a ne-
chat projíždět osobní věci rentgenem, ale 
velké akce vyžadují i velké přípravy. Bylo 
vidět velké množství lidí, kteří se podí-
leli na organizaci takovéto události. Kli-
matizovaná hala byla jedinou možností, 
jak se rozcvičit, aniž by člověk vyplýtval 
všechny síly. Zde jsme trávili i čas mezi 
jednotlivými disciplínami. Zahajovací 
ceremoniál probíhal ve stejném duchu, 
jako již zmiňované přípravy. O ohromu-
jící i dojemné okamžiky nebyla nouze 
a Číňané potvrdili, že organizace tako-
vých akci je jejich doménou.

Wuhan je město s 5-ti miliony obyvatel 
a na mnoha místech bylo vidět rostoucí 

děvčat - středoškolaček ze Starého Měs-
ta (Střední odborná škola a gymnázium 
Staré Město), který v atletické soutěži 
středoškoláků (u nás známý pod názvem 
Corny cup), nepostoupil v minulosti 
nikdy ani z okresního kola, obsadil na 
Mistrovství světa středoškolských atle-
tických týmů vynikající 6. místo!!

Tým složený z kolektivu 6 děvčat, 
jež tvořily 4 atletky ze Slovácké Slavie 
Uherské Hradiště a 2 děvčata z fotbalové 
Akademie, našly přemožitelky jen v cel-
cích Španělska, Turecka, Číny, Francie  
a Itálie. Naopak na jejich štítě zůstaly sil-
né celky z Německa, Anglie, Austrálie, 
Chile, Chorvatska, Indie, Izraele, Belgie, 
Brazílie, Portugalska či Bulharska.

Naše největší síla ležela ve sprinter-
ských disciplínách. Vždyť zlaté medaile 
si z individuálních startů  odvezli: Mária 

mrakodrapy. Někteří místní nechápali, 
proč máme tendence fotit i staré barabi-
zny, když vedle stojí nádherný betonový 
komplex. Nám však tento kontrast připa-
dal velmi zajímavý.

Prezentace České republiky v průbě-
hu Večera národů probíhala prostřed-
nictvím folklórního tance, doplněná  
o výstavu regionálních propagačních 
materiálů a vybrané gurmánské speci-
ality. (Např.: vysočina, kofola, mattoni, 
slané tyčinky, cukrovinky).

Po celou dobu o nás a náš program 
pečovaly vybrané paní učitelky a žáky-
ně. Připravily nám pestrý program v po-
době prohlídky muzea, mostu přes řeku 
Yang- tze, návštěvy místní školy a jiných 
zajímavých míst. Kombinace vysoké 
vlhkosti a fyzické náročnosti programu 
však účastníkům neumožnila vychutnat 
si všechny nabízené aktivity naplno.

Opět impozantní byl závěrečný cere-
moniál. Nejen, že těsně po skončení dis-
ciplín nastoupilo několik desítek lidí per-
fektně zorganizovaných, kteří zvládli za 
hodinu postavit pódium i s osvětlením, 
ale i probíhající program byl na světové 
úrovni.

Závěrem nutno podotknout, že návště-
va Číny je pro našince výjimečnou příle-
žitostí poznat kulturu diametrálně odliš-
nou nejen od té naší, ale i od té evropské.

Napsali trenéři:
Skvělé středoškolačky ze Starého Měs-

ta skončily ve Wuhanu v celkovém pořa-
dí na vynikajícím 6. místě!

S trochou nadsázky se dá skutečně 
mluvit o malém  zázraku. Atletický tým 
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(pokračování na str. 26)



ŠIMLOVIČOVÁ ze stovky, Kateřiny VÁ-
VROVÁ ze dvoustovky a skvělé zlato ve 
vynikajícím čase 2:14,92 min (100-200-
300-400 m) si odvezl kvartet, který běžel 
ve složení KOLÁŘOVÁ Štěpánka - RE-
SSLEROVÁ Kateřina - ŠIMLOVIČOVÁ 
Mária - VÁVROVÁ Kateřina!

Úžasné druhé místo přidala česká fot-
balová reprezentantka do 17 let Micha-
ela DUBCOVÁ na osmistovce! Velkým 
bodovým přínosem byl i start Kateřiny 
RESSLEROVÉ v běhu na 300 m překá-
žek, která v celkovém pořadí obsadila  
4. místo.

Body se započítávaly i holkám za jejich 
výsledek ve skoku dalekém, konkrétně 
Majce ŠIMLOVIČOVÉ za skok dlouhý 
529 cm a zcela překvapivě i Kateřině VÁ-
VROVÉ, která skočila o 25 cm méně. Po-
těšil i nový osobní rekord ve výšce Kris-
týny PSOTKOVÉ.

Naopak naše největší slabina ležela ve 
vrzích, mít v týmu kvalitnější vrhačku, 
kolektiv by sahal i po medailích... Tak 
snad zase za 2 roky, tentokrát ve Francii. 
Ale tam povede ještě hodně dlouhá ces-
ta, přes okresní, krajská a celostátní kola 
oblíbené atletické středoškolské soutěže 
Corny.

Napsala děvčata:
Tak a je to tady. Po několika měsících 

čekání konečně sedíme ve vlaku a vyráží-
me směr Praha. Zdlouhavá cesta nám vů-
bec nevadí, protože už zítra touhle dobou 
budeme sedět v letadle a poletíme přes 
celou Evropu a Asii do čínského Wuhanu, 

Kultura STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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(pokračování ze str. 25) kde se koná Mistrovství světa 
středních škol.

Na tuhle soutěž jsme se pro-
bojovaly přes okresní, krajské 
a nakonec republikové kolo 
středoškolského poháru Cor-
ny cupu vloni v říjnu. Letíme 
vybojovat dobré umístění 
mezi nejlepšími středoškol-
skými týmy planety. Závodů 
se zúčastní mimo nás také vy-
brané celky z Austrálie, Bel-
gie, Brazílie, Bulharska, Ka-
merunu, Chile, Číny a mnoho 
dalších.

Let s přestupem v Paříži a Guangzhou 
byl velmi náročný. Tušili jsme, že spát 
vsedě není zrovna nejpohodlnější, ale 
po několika hodinách bolelo celé tělo.  
S menšími problémy s kufry jsme všich-
ni cestu přežili a vystoupili z letadla ve 
Wuhanu. Největším šokem bylo děsné 
horko a vzduch, na který nejsme zvyklí.  
A to je teprve ráno. Co asi bude odpoled-
ne? Hned na letišti na nás čekají naši de-
legáti, kteří nás přivítali, a společně s nimi 
jsme odjeli do hotelu Asia, kde jsme byli 
ubytováni spolu s dalšími týmy. Náš hotel 
měl 26 pater. V posledním patře byla ob-
rovská jídelna, kam jsme chodili na snída-
ně, obědy a večeře. Nás holky ubytovali do 
osmého poschodí a kluky z Opavy spolu  
s dozorem dospělých v sedmém patře.

Bylo to pro nás opravdu něco neobvyk-
lého, všude tolik lidí a hlavně to šílené ve-
dro a smog. Hotel byl od stadionu daleko, 
tak jsme všude jezdili autobusem.

     V neděli, den před závody, jsme se šly 
všechny rozcvičit do haly, která byla hned 
vedle stadionu. Po vstupu na nás čekal 

další šok. Nahrnula se na nás velká kopa 
lidí a všichni se s námi chtěli vyfotit. To se 
nám ještě nikdy nestalo a asi už nestane.

A teď už k samotným závodům. První 
den jsme se představily na překážkách, 
osmistovce, čtyřstovce, dvoustovce, dálce, 
výšce a kouli. Nejvíce bodů jsme nasbíra-
ly na bězích. První místo na dvoustovce, 
druhé na osmistovce a čtvrté na překáž-
kách doplněné o celkem dobrou výšku  
a dálku nám přineslo velký zisk bodů. 
Naší největší slabinou byly vrhy. Mít  
v týmu kvalitnější vrhačku, určitě bychom 
sahaly i po medaili. Po prvním dnu jsme 
byly dokonce v čele celkového hodnoce-
ní. Druhý den jsme získaly další zlato na 
trati sto metrů a ve štafetě. Přišly ovšem 
disciplíny, které jsme neměly obsazené,  
a tak jsme v celkovém hodnocení klesly 
na šesté místo. Ale kdo si může říct: „Jsme 
šesté na světě.“ S trochou nadsázky se dá 
skutečně mluvit o malém zázraku, proto-
že tým naší školy ještě nikdy nepostoupil 
z okresního kola.

Celkově bych tyto závody zhodnotila 
jako velmi úspěšné. Tři tituly mistryň svě-
ta středních škol a jeden titul vicemistryně. 
Stadion, hala, město, hotel, jídlo, všechno 
bylo úžasné. Myslím si, že jsme vzorně re-
prezentovaly nejen naši školu, ale i region  
a celou Českou republiku. Dík patří vedení 
školy, panu učiteli Horňákovi za odvahu  
s námi cestovat na druhý konec světa  
a hlavně všem sponzorům, kteří nám fi-
nančními prostředky pomohli uskutečnit 
tuto akci. Všechny jsme si to moc užily  
a především nabraly zkušenosti.

O největší bodový zisk se zasloužily: 
Mária Šimlovičová, Kateřina Vávrová, 
Kateřina Resslerová, Štěpánka Kolářová, 
Michaela Dubcová a Kristýna Psotková.

O největší bodový zisk pro družstvo se zasloužily:
1. Mária ŠIMLOVIČOVÁ     164, 75 bodů
(100 m 12, 30  =  82 b, dálka 529 = 61 b, štafeta 21,75 b)
2. Kateřina VÁVROVÁ    161,75 bodů
(200 m 24,71 s = 85b, dálka 504 = 55 b, štafeta 21,75 b)
3. Kateřina RESSLEROVÁ   98,75 bodů
(300 m př. 45,87 s = 77 b, štafeta 21,75 b)
4. Štěpánka KOLÁŘOVÁ     95,75 bodů
( 400 m 66,20 =58 b, koule 7,52 = 16 b, štafeta = 21,75 b)
5. Michaela DUBCOVÁ    81 bodů
(800 m 2:20,64 = 81 bodů)
6. Kristýna PSOTKOVÁ    55 bodů
(výška 154 cm = 55 bodů)
      CELKEM 657 bodů !

VELKÁ GRATULACE celému atletickému kolektivu ze Starého Města za vzor-
nou reprezentaci nejen své školy, ale i královny sportů celé České republiky...
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dole z levé strany: Adam Vlk, Nella Ferencová, Aneta Marovičová, Eduard Procházka, Adam Piluša, Lukáš Běloch, Eliška Jarotková, Šimon Urbánek, 
Marek Buja, Denisa Ježová, Kateřina Truplová; druhá řada z levé strany: pan starosta, paní učitelka Mgr. Barbora Machová, Adam Abualhawa, Ri-
chard Slováček, Petr Matoušek, Štěpán Bartošík, Martin Cícha, Drahomíra Slováková, Klára Půčková, Tereza Blahová, Adam Střižík, Adam Kozelek, 
Tereza Skřivánková, Kateřina Jedličková, Kristýna Cíchová, Valerie Koutníková, pan ředitel.

dolní řada zleva: Machynková Alexandra, Nováková Simona, Špatný David, Burešová Sabina, Snopková Julie, Huňka Michal, Tuček Sebastian, Řimá-
ková Adéla, Slavíková Anežka, Straňáková Šárka a Lenka,Perničková Barbora; horní řada zleva: Sládek Dominik, Kaštánek Adam, Němcová Barbora, 
Všetulová Karolína, Slámová Kristýna, Petřík Adam, Horváth Tibor, Kalina Adam, Friedlová Leontýna Marie, Ondriš Matěj, Kyncl Aleš, Balga Tomáš.

Letošní prváčci. Dolní řada zleva: Sabák David, Marovič Alex, Marovič Adrian, Preclík Miloslav, Šimík Martin, Horák Jan, Lenhart Martin,Kamarád 
Šimon, Doseděl Martin, Štípa Matěj, Večeřa Erik, Galas Sebastian; Horní zleva: p. starosta, Mgr. Jitka Trnčáková, Křapová Natálie, Manová Lucie, Rich-
terová Eliška, Valentová Agáta, Šmídová Natálie, Hampalová Anna, Vaňková Alžběta, Vránová Karolína, Dundálková Veronika, Vaculková Natálie, 
Kočendová Ema. Na fotografii chybí Mimochodek Antonín.



Michalské hody 2015
Další Michalské hody s právem má za sebou staro-

městská chasa. A opět se dá říct, že byly výjimečné.  
V loňském roce se v rolích starších stárků představili čle-
nové Doliny- Lucie Tymrová a Pavel Dovrtěl, a přišlo na  
250 krojovaných. V letošním roce byly hody „muzikant-
ské“ a také rodinné. V roli hlavního stárka se totiž před-
stavil Jan Bazala, který je třetím houslistou CM Harafica. 
Mladším stárkem pak byl jeho bratr Ondra, který je také 
členem domácí, dobře známé, CM Bálešáci. A tím výčet 
aktivních muzikantů rozhodně nekončí. Jako mladší stár-
ka se představila Erika Biskupová, talentovaná cimbalist-
ka, a druhým mladším stárkem byl Vojtěch Šobáň, hráč 

na klarinet a taktéž člen Harafice. Zbývající starší stárka- 
Kateřina Mikulová, a mladší stárka- Martina Malenovská, 
sice muzikantky nejsou, ale k muzikantům a folkloru mají 
hodně blízko. 

   Hodové veselí odstartovalo čtvrteční vernisáží fotogra-
fií Chřibů pana Vojtěcha Rosůlka. Tento neúnavný skaut 
a trenér mládeže je i v úctyhodném věku stále aktivní  
a nepouští fotoaparát z rukou. Na vernisáži nechybělo vel-
mi početné publikum z řad představitelů města i dlouho-
letých přátel. To vše také s účastí stárků a cimbálové muzi-
ky Bálešáci. Začátek hodů se tak nesl ve velmi poklidném 
a přátelském duchu.

     Sobotní průvod krojovaných vyšel z náměstí Velké 
Moravy, přičemž se po krátkých zastávkách zdržel pře-
devším u zdejší sokolovny, odkud bylo potřeba vyptat 
stárku. U toho samozřejmě nesmělo chybět dobré vínko 
a muzika. Celá početná výprava, která letos čítala více jak 
dvě stě krojovaných, se pak vydala průvodem k radnici.  
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Starosta sice kladl na chasu mnoho 
požadavků, právo ale přece jen udělil. 
Na řadě tak byla samozřejmě večerní 
zábava. Nedělní program odstartovala 
slavnostní mše svatá v kostele sv. Du-
cha, kterou sloužil otec Suchomel.  Pro-
stranství před kostelem se pak pomě-
nilo v improvizovaný taneční parket  
s doprovodem neúplné CM Bálešáci.  
A ani potom ještě neměli krojovaní 
hotovo. Čekala je obchůzka a slavnost-
ní program na náměstí Velké Moravy. 
Ten přilákal velmi početné publikum, 
kterému se na pódiu kromě chasy 
představily také děti z Dolinečky, do-
mácí mužský sbor, dechová hudba, 
Dolina nebo CM Harafica. Mezi hosty 
se pak předvedli Valaši ze souboru Ka-
šava nebo verbíři z širokého okolí. 

   Velmi výjimečnou událostí byly letošní hody také pro 
starostu Josefa Bazalu. „My jsme si to opravdu užili, ty 
přípravy byly dlouhé a budeme na to dlouho vzpomínat. 
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Začínali jsme už ve čtvrtek plést věnce, což se odehrávalo  
u nás na dvoře a byla z toho taková příjemná beseda.  
V pátek jsme pak pokračovali ve zdobení  
i v besedování,“ směje se starosta. Mít za 
stárky své dva syny je pro něj pokračová-
ním rodinné tradice a je na něm vidět hr-
dost i trošička dojetí. „To víte, že je to tro-
chu něco jiného předávat právo vlastnímu 
synovi, my jsme s manželkou byli za stárky 
v roce 1983, no a tak jsem teď vytáhl staré 
fotografie a když se na ně člověk dívá…je to 
až dojemné,“ svěřil se starosta.

To stárci byli rádi, že už mají povinnos-
ti (tedy ty, kde je potřeba mluvit před davy 
lidí) zdárně za sebou a mohou si hody uží-
vat. Například mladší stárkovský pár Mar-
tina Malenovská- Vojtěch Šobáň, si atmosféru velmi po-
chvalovali. „Já jsem členkou Doliny, takže pro mě to zase 
takový problém nebyl, ale tady pro Vojtu, ten se musel 

všechno učit,“ říká Martina. „Já nikde netančím, jenom 
hraju v Harafici a Honza mě oslovil, ať jdu za stárka, že 

jde s bráchou a že to budou parádní muzi-
kantské hody, a taky že jsou,“ doplňuje Voj-
ta. „My si to užíváme plnými doušky, jsou to 
povinnosti, ale milé,“ shodují se oba stárci.  
A prakticky stejně to vidí i starší stárci Jan 
Bazala a Kateřina Mikulová. „Pro naše je 
to asi organizačně náročnější, když musí 
všechno chystat pro mě i pro bráchu, na dru-
hou stranu je to ale tím i jednodušší. Akorát 
už mě pěkně bolí ruka, to právo se pořádně 
pronese,“ říká Honza Bazala a ukazuje za-
rudlé otlaky, které vznikly po dvoudenní 
dřině s poctivě zdobeným právem. „Těch 
povinností a oficialit je během víkendu ne-

počítaně, musím ale říct, že je to moc krásné a rozhodně 
to všechno stojí za to,“ doplňuje také starší stárka Kateřina  
a uzavírá tak letošní hodové veselí.  Tak zase za rok.


