
Poslední zasedání zastupitelstva 
města Staré Město, které se uskutečni-
lo v pondělí 21. září,  posvětilo záměr 
radnice získat úvěr ve výši 40 milionů 
korun. Tato, na první pohled vysoká 
částka, by měla pomoct městu v celé 
řadě investic. „Město se připravuje na 
velké investiční akce, a to především 
v příštím roce, ale i v letech následují-
cích. Jedná se třeba o výstavbu komu-
nikace na Loukách, v průmyslové zóně, 
nebo také výstavbu inženýrských sítí 
na Velehradské ulici, což je ten bývalý 
areál školního hospodářství. Všechny 
tyto investice budou velmi nákladné, 
a pokud bychom je platili jen z rozpoč-
tu města, tak bychom vlastně omezili 
další rozvoj,“ vysvětluje důvody úvěru 
starosta Josef Bazala. V současné chvíli 
tak dostal finanční odbor za úkol oslo-

vit bankovní domy s poptávkou úvěru, 
rozhodovat se pak bude až podle před-
ložených nabídek. Město má v plánu 
splatit vypůjčenou částku během ná-
sledujících deseti let. Například prů-
myslová zóna a oblast pro nové bydle-
ní by mohly být investicemi, které se 
velmi rychle vrátí. Na druhou stranu 
je tady ale celá řada drobnějších pro-
jektů, které zkrátka radnice realizovat 
musí, ty by ale musely být odsunuty 
do pozadí a čekaly by, až na ně příjde 
v rozpočtu řada. „V budoucnu bychom 
z těchto prostředků chtěli vystavět zá-
kladní uměleckou školu, je potřeba 
vystavět novou hřbitovní zeď, protože 
dnešní kapacita hřbitova nestačí, a těch 
menších investic je opravdu celá řada,“ 
doplňuje starosta. Staré Město už ně-
jaké úvěry čerpá, ty ale podle vedení 

města dokáže bez problémů splácet. 
V příštím roce se navíc zbaví třiceti mi-
lionového úvěru, který si v roce 2006 
vzala radnice na rekonstrukci budovy 
SKC. „Zdravotní středisko, sociální 
zázemí na koupališti, uličku Svatovít-
skou, to všechno bychom určitě mohli 
postupně dělat, to by šlo, máme totiž 
zhruba dvacet milionů korun vyčle-
něno na podobné investice. Ale vzhle-
dem k tomu, že zhruba 18 milionů ko-
run spolkne výstavba komunikace na 
Loukách a ve školním hospodářství je 
to podobné, určitě si každý spočítá, že 
na běžné investice už by nám opravdu 
nic nezbylo. Jsem rád, že to stejně vní-
má i zastupitelstvo,“ uzavřel komentář 
k úvěru starosta Josef Bazala.
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Změna zákona o veřejných fi-
nancích trochu zkomplikovala život 
městům i jednotlivým spolkům a or-
ganizacím. Radnice se musely zabý-
vat změnou pravidel při přidělování 
dotací, žadatelé o finance pak muse-
li věnovat svým žádostem mnohem 
více času i energie. Obě strany to ale 
naštěstí ve Starém Městě zvládly na 
jedničku, takže zastupitelstvo moh-
lo nakonec posvětit všech 19 žádostí, 
a to v plném rozsahu. Město tak zájem-
cům z řad sportovních klubů, jednot, 
nebo třeba folkloristů mohlo nako-
nec rozdat téměř půl milionu korun. 
Pro symbolické šeky a podpis smlou-
vy si zástupci obdarovaných přišli do 
obřadní síně radnice, kde se setkali 
s představiteli města, tedy starostou, 
místostarostou i zastupiteli. Předání 
proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, 
plné úsměvů a pohody. Mezi příjem-
ci finanční podpory na činnost se tak 
ocitl například Moto sport klub v AČR 
Staré Město. „Ty prostředky určitě vy-
užijeme na pořádání závodů ve Starém 

Městě a taky na slavnostní ukončení 
sezóny, protože ti lidi to všechno dělají 
zadarmo, včetně pořádání závodů. Tak 
jim chceme na konci roku poděkovat 
a poděkovat i jezdcům za úspěšnou 
reprezentaci celého regionu,“ doplňuje 
předseda klubu Libor Karásek. Staro-

městskému moto klubu se dařilo vel-
mi dobře, velký úspěch zaznamenala 
například legenda moto sportu Karel 
Kalina, který nejen že letos vybojoval 
dva tituly vicemistra republiky, ale 
také zvítězil na velmi těžkém přírod-
ním okruhu v Hořicích. Mezi příjemci 
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grantu se ocitli i fotbalisté domácí Jis-
kry, ti by podle vyjádření svého nové-
ho předsedy chtěli prostředky použít 
především pro mládež. Příjemcem fi-
nancí je i domácí jednota Sokol. „My 
bychom chtěli nechat zhotovit repliku 
historického praporu sokolského, kte-
rý se ztratil někdy za okupace. Máme 
jenom žákovský prapor, takže bychom 
chtěli ten členský nechat vyrobit ještě 
podle vzpomínek pamětníků. Máme 
pořád velké všesokolské slety v Praze, 
kam sokoli přijíždějí se svými prapo-
ry, tak abychom mohli také důstojně 
reprezentovat,“ přibližuje účel vyu-
žití financí z města Antonie Řádková  
z TJ Sokol Staré Město.



U S N E S E N Í
Ze 7. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 21.09.2015 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31. 08. 
2015.
 
II. zrušilo
K bodu 7)
 
7.3 převod majetku – výkup části pozem-
ku 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, který 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 spo-
luvlastníka pozemku.

III. schválilo

K bodu 4)  přesun finančních prostřed-
ků ve výši 13 tis. Kč v rámci schváleného 
závazného rozpočtového ukazatele (pa-
ragrafu 3111) z důvodu plánovaných in-
vestičních výdajů – nákupu interaktivních 
tabulí. 

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 4/2015:
 - zvýšení příjmů z 137 525 000 Kč na 143 
957 000 Kč
 - zvýšení výdajů z 129 508 000 Kč na 131 
539 000 Kč
 - změnu financování ve výši – 8 017 000 
Kč na – 12 418 000 Kč 

K bodu 6) záměr města na přijetí bankov-
ního úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 
 40 mil. Kč na dobu 10 let s postupným 
čerpáním do 3 let včetně zahájení výběro-
vého řízení na poskytovatele úvěru.

K bodu 7)

7.1 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6192 ostat. plocha o výměře 
 65 m2, v lokalitě ulice Velehradská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, Společenství pro dům č. p. 1429, Staré 
Město, Velehradská 1429, IČ 02246767, za 
cenu 600 Kč/m2, za účelem majetkopráv-
ního vypořádání změny obvodu budovy 

zateplením. 

7.2 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6068/178 orná půda o výměře cca 
450 m2, v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh Hradiště, společ-
nosti Estis company s. r. o., Brno, Lidická 
700/19, IČ 03104192, za cenu 1.200 Kč/
m2, za účelem realizace obchodního a re-
stauračního centra. 

7.3 převod majetku – výkup části pozem-
ku 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. Hra-
diště, Šafaříkova 492 manželů paní Ingrid 
Balázsové a pana Vladimíra Balázse, spo-
lečně bytem Staré Město, Nádražní 556 
paní Andrey Balážové, bytem Huštěnovi-
ce 92 paní Hany Berkové, bytem Uherské 
Hradiště, Jindřicha Průchy 310 pana Jiří-
ho Kotka, bytem Staré Město, Nádražní 
423 pana Svatopluka Křiváka, bytem Staré 
Město, Nádražní 423 pana Josefa Pochylé-
ho, bytem Staré Město, Nádražní 423 pana 
Jaroslava Škodíka, bytem Staré Město, Ná-
dražní 423 pana Pavla Štursy, bytem Sta-
ré 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 Zapleta-
lové, bytem Staré Město, Nádražní 423 za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem stavby „Revi-
talizace ulice Nádražní ve Starém Městě“.

7.4 převod majetku – výkup:
- vodovodní přípojky (úsek od vodoměr-
né šachty k veřejnému řadu) v hodnotě 
33.120 Kč a vsakovacích boxů v ulici Luč-
ní čtvrť v hodnotě 136.290 Kč za kupní 
cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH
- chodníku podél ulice Luční čtvrť 
v hodnotě 243.903 Kč za kupní cenu ve 
výši 1.000 Kč bez DPH od společnos-
ti UNIMEX Group, uzavřený investiční 
fond, a. s., Praha 1, Václavské náměstí 53, 
IČ 28375025.,

K bodu 8) smlouvu o právu provést stav-
bu mezi městem Staré Město (vlastník 
pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (stavebník) na právo provést na dotče-
ných pozemcích stavbu „Rychlostní silni-
ce R55, stavba 5507 Babice – Staré Město“ 

včetně stavebních objektů SO 311 Retenč-
ní příkop přivaděče, SO 359 Odlučovač 
ropných látek pro přivaděč.

K bodu 9) 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. 

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
města Staré Město v roce 2015 v programu 
A.1 a A.2 dle předložených vzorů:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohy-
bových aktivit v roce 2015
JISKRA Staré Město, z.o., IČ 26634597  
40.000 Kč zastoupena Jiřím Buráněm, 
předsedou
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, 
IČ 62833081 30.000 Kč zastoupen Anto-
nínem Martínkem, starostou sboru
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o.s., IČ 48491977  40.000 Kč zastoupen 
Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu
Moto sport klub v AČR, Staré Město, 
IČ 01171844 25.000 Kč zastoupen Ing. Li-
borem Karáskem, předsedou
TC Staré Město, občanské sdružení, 
IČ 22723153 15.000 Kč zastoupen Janem 
Svobodou, viceprezidentem
Staroměstští šohajíci, spolek, IČ 22739050  
15.000 Kč zastoupeni Ing. Markem Po-
chylým, předsedou spolku
Šachový klub Staré Město, IČ 26552001  
30.000 Kč zastoupen Věrou Dobešovou, 
předsedkyní
Obecně prospěšná společnost Střední od-
borné školy 15.000 Kč a Gymnázia Staré 
Město, IČ 25557998 zastoupena Mgr. Zu-
zanou Kohoutovou, ředitelkou společnos-
ti
FBC SLOVÁCKO, IČ 22743766 10.000 Kč 
zastoupen Bedřichem Chromkem, prezi-
dentem klubu

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního 
ruchu v roce 2015
KLUB PŘÁTEL VÍNA Staré Město, o.s., 
IČ 22813799 15.000 Kč zastoupen Dali-
milem Vránou, předsedou spolku
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(pokračování ze str. 3)
o.s. MORRIGAN skupina historického 
šermu, IČ 27056121 28.000 Kč zastoupeno 
Bohumilem Višenkou, pokladníkem
Moravský rybářský svaz, o.s. míst-
ní organizace Staré Město, 15.000 Kč, 
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, 
předsedou organizace
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město, 
IČ 7080621 20.000 Kč zastoupena Ing. An-
tonií Řádkovou, starostkou
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spo-
lek, IČ 22879366 38.000 Kč zastoupen 
Mgr. Kateřinou Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, IČ 22891421  
35.000 Kč zastoupena Ing. Tomášem 
Vavříkem, předsedou
Soubor písní a tanců DOLINA, o.s., 

IČ70845638 25.000 Kč zastoupen Alešem 
Radou, vedoucím souboru
Svaz tělesně postižených v České republi-
ce, o.s.,  12.000 Kč místní organizace Staré 
Město, IČ 71213953  zastoupen Jaroslavou 
Gajovou, předsedkyní
Lodě-hausbóty o.s., IČ 28554396 15.000 
Kč zastoupeno Zdeňkem Klečkou, předse-
dou sdružení
Taneční klub Tweet, o.s., IČ 01775430  
20.000 Kč zastoupen Tomášem Hor-
váthem, předsedou

K bodu 11) příspěvek ve výši 100.000 Kč 
na novostavbu rodinného domu v ulici 
Hradišťská manželům Tomáši a Romaně 
Kelblovým, bytem Staré Město, Hradišťská 
2198, v souladu s obecně závaznou vyhláš-

kou č. Z 01/2012.

IV. neschválilo

K bodu 12) změnu obecně závazné vy-
hlášky č.08/2007 o ochraně nočního klidu
 a regulaci hlučných činností.

V. ukládá

K bodu 12) RM zabývat se řešením rušení 
nočního klidu a předložit návrhy do 31. 3. 
2016 ZM.

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta
 Ing. Josef Trňák
 předseda návrhové komise

U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.09.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání
bodů programu:

I. schválila

1.1 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 241/8 zahrada o výměře 514 m2 v lo-
kalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.2 snížení výměry nájmu pozemku 
p. č. 6081/40 ovocný sad z původní výmě-
ry 3.681 m2 na 2.454 m2 v lokalitě Zadní 
Morávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Milanu Horákovi, 
bytem Staré Město, Karoliny Světlé 1545, 
z důvodu narovnání skutečně užívané vý-
měry pozemku.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 6081/39 
o výměře 1.227 m2 v lokalitě Zadní Mo-
rávka ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Vladimíru Grebeníč-
kovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2034, 
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 zemědělského obhospoda-
řování – zahrady.

1.3 pronájem nebytových prostor o výmě-
ře 264 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, Moto sport klubu v AČR Staré Město, 
Slavomírova 1011, IČ 01171844, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 21.754 Kč/rok, za úče-
lem skladových prostor a zázemí klubu. 
Nájem je osvobozen od daně dle § 56 zá-

kona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

1.4 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“, (umístění kabelového vedení NN 
v délce trasy 66 m, kabel VN v délce tra-
sy 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. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelového vede-
ní 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. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení regu-
lovaných cen. Pro rok 2015 platí částka 20 
Kč/m2 a rok. 

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Ol-
šanská 2681/6, IČ: 04084063, zastoupená 
společností Vegacom a. s., Praha 4, Lhot-
ka, Novodvorská 1010/14, IČ 25788680, 
za kterou jedná společnost MULTINET 
s. r. o., Olomouc, Farského 43/4, IČ 
60776978, na právo umístění stavby 
„VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“, 
přeložka telekomunikačního vedení pod 
označením SAP: 110110-052839, umís-
tění podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě – optický ka-
bel na pozemcích p. č. 340/126 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 340/131 
– orná půda, p. č. 340/132 – orná půda, 
p. č. 2393/2 – ostatní plocha, manipu-
lační plocha, p. č. 2414/1 – orná půda, 
p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 4525/1 – 
ostatní plocha, silnice, p. č. 4525/3 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/8 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/9 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, p. č. 4525/10 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 4525/11 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/18 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 6214/361 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, vše v lokalitě Rybníček ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby ,,Zá-
kladní umělecká škola ve Starém Městě – 
projektová dokumentace“. Vybraný ucha-
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zeč MIKULÍK projekty s.r.o., IČ 27697746 
s nabídkovou cenou 479.000,00 bez DPH, 
579.590,00 Kč vč. DPH.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na služby Zá-
kladní umělecká škola ve Starém Městě – 
projektová dokumentace s uchazečem MI-
KULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 27697746 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze za-
dávací dokumentace.

3.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci „Mo-
dernizace hardwaru serverovny Městské-
ho úřadu Staré Město“.

3.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci „Mo-
dernizace softwaru serverovny Městského 
úřadu Staré Město“.

II. vzala na vědomí

1.5 informaci o možnosti stanovení míst-
ního poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů 
pro domy, ve kterých není nikdo hlášen 
k trvalému pobytu.

1.6 návrh variant zvýšení bezplatných li-
mitů za uložení stavebního a objemného 
odpadu ve sběrném dvoře.

4.1 žádost o společné územní rozhodnutí 
a stavební povolení dle § 94a stavebního 
zákona.
Stavebník: Kateřina Berková, Pavel Berka, 
Huštěnovská 432, Staré Město, Nástavba, 
přístavba a stavební úpravy rodinného 
domu č.p. 1096, ul. Klukova na pozemku 
parc.č. 998/1 a k.ú. Staré Město u Uherské-
ho Hradiště.

III. určila

3.1 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky na 
akci „Modernizace hardwaru serverovny 
Městského úřadu Staré Město“ tyto doda-
vatele:
NIO s. r. o., IČ 26977664
František Vrána, IČ 13082949
C SYSTEM CZ a. s., IČ 276 75 645 
VAHAL, s. r. o., IČ 49975714
NWT a. s., IČ 63469511
Administrátoři.cz s. r. o., IČ 29193257 
DAT, s. r. o., IČ 25521233

3.2 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky na 

akci „Modernizace softwaru serverovny 
Městského úřadu Staré Město“ tyto doda-
vatele:
František Vrána, IČ 13082949 
C SYSTEM CZ a. s., IČ 276 75 645 
VAHAL, s. r. o., IČ 49975714
NWT a. s., IČ 63469511
HCV group a. s., IČ 25395009
DAT, s. r.o., IČ 25521233

IV. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem pozem-
ku p. č. 241/8 zahrada o výměře 514 m2 
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních  deskách.

1.6 připravit návrh dodatku ke smlouvě 
o odběru obalových a dalších druhů od-
padů a poskytování služeb ze dne 12. 04. 
2007 se zvýšenými limity odpadů ukláda-
ných ve sběrném dvoře bezplatně.

1.7 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene  ve prospěch společnosti Česká te-
lekomunikační infrastruktura a. s., Praha 
3, Žižkov,  Olšanská 2681/6, IČ: 04084063, 
zastoupená společností Vegacom a. s., 
Praha 4,  Lhotka, Novodvorská 1010/14, 
IČ 25788680, za kterou jedná společnost 
MULTINET  s. r. o., Olomouc, Farského 
43/4, IČ 60776978, na právo umístění stav-
by „VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_
OK“, přeložka telekomunikačního vedení 

pod  označením SAP: 110110-052839, 
umístění podzemního komunikačního ve-
dení  veřejné komunikační sítě – optický 
kabel na pozemcích p. č. 340/126 – ostatní  
plocha, ostatní komunikace, p. č. 340/131 
– orná půda, p. č. 340/132 – orná půda, 
 p. č. 2393/2 – ostatní plocha, manipu-
lační plocha, p. č. 2414/1 – orná půda, 
p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 4525/1 
– ostatní plocha, silnice, p. č. 4525/3 
– ostatní  plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/8 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, p. č.  4525/9 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 4525/10 – ostatní 
plocha, ostatní  komunikace, p. č. 4525/11 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. č. 4525/18 –  ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, p. č. 6214/361 – ostatní plocha, 
ostatní  komunikace, ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě Rybníček ve Sta-
rém  Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště.

2. Odboru investic

6.1 zajistit návrh dalších variant vzhledu 
hřbitovní zdi.

V. stanovila

3.3 že při významných příležitostech  
a občanských obřadech může užívat zá-
věsný  odznak člen zastupitelstva města, 
Radoslav Malina.

Mgr. Martin Zábranský Radoslav Malina
místostarosta člen rady města

Rekonstrukce hlavního tahu je u konce
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Ve dnech 7.- 12. října 2015 se uskutečnila návštěva partner-
ského města Sées ve Francii. Do města v Normandii, s nímž nás 
pojí více než 20ti leté partnerství, odcestovala oficiální delegace, 
složená ze zastupitelů našeho města a občanů, kteří se do vzá-
jemných recipročních návštěv aktivně zapojují. Delegace byla 
na žádost francouzské strany doplněna členy školního folklor-
ního souboru, který funguje při Střední odborné škole a Gym-
náziu ve Starém Městě a členy cimbálové muziky Bálešáci pod 
vedením Ondřeje Bazaly.

Návštěva partnerského města Sées ve Francii

Na cestu jsme se vydali ve středu ráno. Prvním cílem bylo 
francouzské město Epernay, kde byl zajištěn nocleh v hotelu. 
Dopoledne dalšího dne výjezdu bylo věnováno návštěvě míst-
ního vinařství s degustací šampaňských vín, která jsou pro tuto 
oblast typická. Po příjemné prohlídce výrobny a sklepů jsme 
zamířili do města Remeš. Zde jsme zacílili svou pozornost ke 
korunovační katedrále francouzských králů. Z Remeše jsme již 
zamířili přímo do Sées, kde nás čekali naši přátelé.

Po uvítání zamířili členové oficiální delegace do hostitel-

xxx

6
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ských rodin, tanečníci a muzikanti byli ubytováni na internátu 
místního gymnázia.

Na následující den byla naplánována celodenní poznávací 
exkurze do města Le Mans. Zde jsme měli možnost prohlédnout 
si historické centrum tohoto malebného města, včetně majestát-
ní katedrály. Celá prohlídka byla vedena profesionálními prů-
vodci. Odpoledne jsme navštívili muzeum závodních aut, které 
je součástí známého soutěžního okruhu „24 Heures Le Mans“.

Sobotní program byl věnován poznávání samotného města 
Sées, jeho katedrály a historických zákoutí. Většina členů oficiál-
ní delegace strávila tento den se svými hostitelskými rodinami, 
s nimiž je pojí mnohdy už letitá přátelství. Tanečníky folklorní-
ho souboru čekalo tento den 5 vystoupení na různých místech, 
která zdárně absolvovali. V podvečer proběhla oficiální recepce 
na radnici města Sées. Za přítomnosti oficiálních delegací obou 
měst, členů partnerských výborů, hostitelských rodin a přátel, 
zazněly projevy starosty města Sées pana Jean –Yves Housse-
maine, předsedy partnerského výboru pana Rémy Duvala a na-
šeho pana místostarosty Mgr. Martina Zábranského. V závěru 
tohoto slavnostního aktu došlo také k předání oficiálních darů. 
Za naše město byly předány obrazy z autorské dílny PhDr. Hele-
ny Šuranské, která využívá techniku enkaustiky- malby horkým 
voskem. V projevech byly zhodnoceny výstupy dopoledního 
jednání zástupců obou měst a partnerských výborů, kterých se 
za naši delegaci zúčastnili Mgr. Zábranský, Mgr. Jurnykl, Ing. 
Ferda a Mgr. Hlavačková. Dosavadní spolupráce, nejen na ofici-
ální úrovni, ale rovněž spolupráce škol - základní školy ve Sta-
rém Městě a SOŠ a Gymnázia, byla hodnocena velmi pozitivně.  
Po této oficiální části následoval společenský večer, na němž se 
představili tanečníci školního folklorního souboru našeho gym-

názia za doprovodu cimbálové muziky. Ta také následně vyhrá-
vala v průběhu večera k tanci i poslechu. Vystoupení mladých 
tanečníků a muzikantů bylo přijato velmi bouřlivě a s velkým 
nadšením. Slova chvály a uznání nejen od našich spoluobčanů, 
ale rovněž od francouzských přátel, byla velmi příjemná a po-
vzbudivá.

Na neděli byl naplánován další celodenní historicko-po-
znávací výjezd. Dopoledne jsme měli možnost navštívit město 
Bayeux a prohlédnout si tapiserii. Tento světový unikát- vyšíva-
né plátno v délce cca 70m představující historické události vá-
žící se k bitvě u Hastingsu r. 1066, je doplněn muzejní expozicí 
a filmovým snímkem dokládajícím jeho význam.

Po poledni jsme se přesunuli na další neméně významné mís-
to, kterým je normanské pobřeží a  Omaha beach. Zde jsme měli 
možnost prohlédnout si expozici, která popisuje Operaci Over-
lord - vylodění spojenců v Normandii r. 1944, projít si památná 
místa, hřbitov amerických vojáků či sestoupit na samotnou pláž.

Po návratu do Sées jsme strávili závěrečný večer s našimi hos-
titeli. V ranních hodinách nás čekalo velmi emotivní rozloučení 
a dlouhá cesta zpět do Starého Města. Rádi bychom poděko-
vali řidičům ČSAD Uh. Hradiště za zcela profesionální přístup 
a bezpečnou dopravu. Velké díky patří také Petru Vaňkovi, kte-
rý po celou dobu pobytu zajišťoval tlumočení z francouzštiny.

Velmi děkujeme také všem účastníkům oficiální delegace 
i členům folklorního souboru za skvělou reprezentaci našeho 
města a těšíme se na další milou spolupráci při příští návštěvě 
našich francouzských přátel u nás v roce 2017.

Za partnerský výbor
Helena Hlavačková



PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ
Vážení spoluobčané, v tabulce jsou uvedené počty 

Vámi odevzdaných pytlů s plasty za obdob
 leden až srpen 2015. 



PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ
Pokud údaje neodpovídají skutečnosti, zastavte se na radnici

v kanceláři č. 201, zavolejte na telefonní číslo 572 416 423, 
nebo napište na e-mail pluharova@staremesto.uh.cz, 

dáme stav do pořádku.
Ing. Alena Pluhařová



Slavnost Všech svatých a Dušičky
1. 11. křesťané slaví slavnost Všech svatých, která připomíná všechny světce, a to nejen ty, které církev oficiálně kanonizovala, ale 

ty známé i skryté. Na slavnost pak 2. 11. navazuje Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, tradičně Dušičky, kdy vzpomínáme na 

své blízké, kteří zemřeli.

Mše svaté budou:

v neděli 1. 11. v kostele Svatého Ducha 7:00 a 10:00 hodin

v neděli 1. 11. v kostele Sv. Michaela v 17:00 hodin s modlitbami a světelným průvodem po hřbitově a pobožností na hřbitově.

Mše svatá v pondělí 2. 11. v kostele Sv. Michaela v 17:00 hodin.     

Změna začátku večerních bohoslužeb
Při změně času na zimní od 26. 10. se změní čas večerních bohoslužeb, a to v 17:00 hodin v pondělí, středu, pátek a sobotu.

Od pondělí 9. 11. slavíme všechny bohoslužby (vyjma pohřbů!) v novém kostele Svatého Ducha (z důvodu využití podlahového 

teplovodního vytápění). 

Slavnost Ježíše Krista Krále,

která připadá  na neděli 22. 11., zakončuje církevní rok 2014-2015, kde jsme jednotlivými svátky procházeli jako milníky u cesty, 

které vnášejí pravidelnost do života. Řád při každoročním poznávání Krista a jeho tajemství zjevení. Nejstarší vyznání křesťanů 

zní: Ježíš je Pán, Král. Alespoň jednou za rok nám to církev připomene. Jako se na Silvestra snažíme bilancovat, tak i teď vzpo-

meňme na uplynulý rok a s vděčností vyznejme, že:„Ježíš je Pán.“

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA FINANČNÍ DARY VEŘEJNÉ SBÍRKY,
která se konala 12.-18. 10. 2015. Jsme vám vděčni za 339.680 Kč, které využijeme na splácení úvěru u KB a k postupnému zpro-

voznění věží nového kostela. Na každého dárce pamatujeme v modlitbě při mši svaté.

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Jaké šance má islámská kultura, že převálcuje naši dobrou 
evropskou kulturu? A co je pro nás evropská kultura? Uvědo-
mujeme si jasně, že vyrostla s přijetím křesťanství, že stojí na 
přijetí životního stylu doporučovaného Ježíšem Kristem? Uvě-
domujeme si, že jde o úctu k Pravdě, úctu k druhému člověku, 
úctu k ženě, úctu k přírodě, úctu ke spravedlnosti a v neposlední 
řadě úctu ke svému Stvořiteli? 

Jaký je náš vztah k Ježíši Kristu, na němž je naše evropská 
kultura postavená? Kolik z nás důvěřuje Ježíši Kristu? Kolik 
z nás bere Ježíšova slova vážně? Slova o kříži a sebeobětování? 
Žije ještě Ježíš Kristus v našich srdcích? Je Ježíš Kristus naší ská-
lopevnou jistotou? Pak bychom mohli mít jistotu, že naše kultu-
ra nemůže být zničena. 

Ale všichni dobře víme, jak je to doopravdy. Ježíše Krista 
jsme dávno vyhnali ze škol, z našich domácností, ze svého ži-
vota. Ježíš Kristus je opět na okraji společnosti, jako byl v době 
svého ukřižování. Dávno jsme se vzdali křesťanství jako života-
dárné síly ve společnosti. Naše myšlení a cítění se drolí na roz-
ličné pravdičky, ztrácí svoje pojivo a snadno může být ještě více 
drobeno a převálcováno.  

Někteří z nás reagují strachem a panikou. Jiní reagují úsilím 
o obnovu konzervativních, křesťanských hodnot, o proměnu 
sebe a celé společnosti ve svobodě člověka. Co bude silnější? 
Zvítězí Ježíš nebo Mohamed?  (Z blogu MUDr. Bohumíra Šim-
ka)

-SV-

Chceme opravdu křesťanskou kulturu?

Naše partnerské město Sées je už od r. 440 sídlem biskupa.Katedrála v Sées.
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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 LISTOPAD 2015

  SVČ KLUBKO

PROGRAM SKC LISTOPAD

TVOŘIVÁ DÍLNA – Náramek s knoflíkem
10. 11. úterý 17:00 – 19:30
Probuďte své kreativní „já“ a přijďte se naučit něčemu novému. Vyrobíme si tzv. wrap 
náramek z korálků, se zapínáním na knoflík. Zvládne to každý! Svoji účast, prosím, 
potvrďte do 4. 11. 
Cena: 90,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 60,- Kč

ADVENTNÍ VĚNCE
27. 11. pátek 16:00 – 19:00 
Přijďte na již tradiční akci vyrobit si adventní věnec nebo věnec na vchodové dveře. 
K dispozici chvojí i materiál na výzdobu (kromě svíček). Od 16:00 do 18:00 vám s vá-
záním i dekorací věnců pomůže a poradí odborná lektorka.
S sebou: přezůvky, popřípadě rukavice a zahradnické nůžky
Cena: za jeden výrobek 90,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 70,- Kč. Na místě si můžete 
zakoupit i korpus.

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

MASÁŽE MIMINEK
2. 11. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,-Kč

HRANÍ S MIMINKY
9. 11. 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

MASÁŽE MIMINEK
9. 11. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,-Kč

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

HRANÍ S MIMINKY
23. 11. 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

MASÁŽE MIMINEK
23. 11. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,-Kč

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
24. 11. úterý 16:00 – 17:00
V Městské knihovně – Informačním centru ve Starém Městě. Říkanky, písničky, čtená 
pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

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

MASÁŽE MIMINEK
30. 11. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,-Kč

Sobota 7. listopadu
TANEČNÍ BIGBÍT
Doctor‘s Band
Hosté: Žlutá ponorka , FELIX - ex INVENCE  
Začátek 20.00 hod.

Čtvrtek 12. listopadu
EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival zimních filmů
Začátek 18.00 hod., vstupné 70,- Kč

Sobota 14. – neděle 15. listopadu
FESTIVAL DOTEKY ŽENSKÉ MOUDROSTI
www.dotekyzenskemoudrosti.cz
FB: Doteky ženské moudrosti

Úterý 17. listopadu
NORMÁLNÍ DEBIL
Divadlo Pecka, R. Bellan
komedie s hostujícími herci SD
Začátek 19.00 hod., vstupné 200,- Kč
Předprodej: Infocentrum, nám. Velké Moravy

Sobota 28. listopadu
BIGBÍT – HALOGEN
Začátek 20.00 hod.



VZPOMÍNKA NA PROFESORA VILÉMA HRUBÉHO
Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Na samém konci měsíce září se na staro-
městském hřbitově konala vzpomínka na 
profesora Viléma Hrubého. Tento význačný 
vědec se narodil 18. 10. 1912 a zemřel 23. 9. 
1985 v průběhu prací na vykopávkách, kte-
ré se podivnou shodou okolností nacházely 
právě na zdejším hřbitově. Na 30. výročí 
jeho úmrtí přišli zavzpomínat kolegové 
i přátelé. Hlavní slovo měl samozřejmě ar-
cheolog Luděk Galuška, který byl žákem 
a dlouholetým spolupracovníkem profesora 
Hrubého. Zkušený profesionál jej dlouhá 
léta bral při studiu jako praktikanta ke svým 
vykopávkám. „Měl jsem to veliké štěstí, že 
jsem se jako čerstvý student archeologie na 
Bratislavské univerzitě přihlásil na jeho vý-
zkumy, kam mne přijal. Společně jsme ko-
pali nejdříve v Rybárnách a pak jsme začali 
právě tady, na hřbitově, odhalovat základy 
zdejšího paláce. Byl jsem hrozně překva-
pený, protože profesor Hrubý si mě asi po 
měsíci vzal stranou a řekl mi, že by byl rád, 
kdybych jednou v tom výzkumu pokra-
čoval. Právě já, a to jsme se znali opravdu 
chvilku,“ popisuje Luděk Galuška své za-
čátky s profesorem. Velmi dobrým přítelem 
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Viléma Hrubého, který u vzpomínkového 
setkání samozřejmě nemohl chybět, byl 
i bývalý starosta Kunovic Jiří Deml. Ten 
o něm dokonce jako zapálený filmař natočil 
i snímek „Dva roky s profesorem“. Na osob-
nost Viléma Hrubého vzpomíná jako na 
vynikajícího člověka, skvělého odborníka 
a velmi poutavého vypravěče, který uměl 
pro archeologii nadchnout prakticky koho-
koli. Jeho samotného toto mnohaleté přátel-
ství ovlivnilo natolik, že se od těch dob, i se 
svou manželkou, zabývá pátráním po sto-
pách minulosti alespoň amatérsky.

„Já na Hrubého vzpomínám samozřejmě 
jako na vynikajícího vědce, ale především 
jako na dobrého člověka, a to bych chtěl 
zdůraznit. On si dovedl s kýmkoli sednout, 
povykládat, důležité bylo jenom to, co kdo 
umí a jaký má přístup k práci a životu. Vedli 
jsme tady mnohahodinové debaty, samo-
zřejmě odborné, ale i o obyčejných věcech, 
klidně i o fotbale,“ přidává vzpomínku do-
cent Galuška.

Vilém Hrubý byl původní profesí pe-
dagog, vyučoval například ve Spytihněvi, 
Sušicích, Starém Městě nebo Uherském 

Hradišti. Postupem času jej ale od učitelské 
profese definitivně odlákala archeologie, 
které se naplno začal věnovat ve Slováckém 
muzeu. Už v roce 1949 ale přestoupil do 
brněnského Moravského musea (dnes Mo-
ravské zemské muzeum), s kterým natrvalo 
spojil svou profesní dráhu. Vilém Hrubý se 
během let propracoval k těm nejzásadněj-
ším objevům velkomoravských pozůstatků 
na Slovácku. Stál například u objevu prv-
ního prokazatelně křesťanského kostela 
z velkomoravského období, který byl do té 
doby objeven v západoslovanském světě. Šlo 
o kostel v lokalitě Na Valách, tedy v místě 
současného Památníku Velké Moravy. Toto 
naleziště pak vydalo ještě mnohé další vel-
komoravské poklady. Stejně hodnotné ale 
byly také vykopávky v Uherském Hradišti, 
na zdejších „Špitálkách“. Tady odkryl nej-
rozsáhlejší pohřebiště z 9. až 12. století na 
Moravě a významný křesťanský areál, který 
mohl být s velkou pravděpodobností sídlem 
arcibiskupa Metoděje. Mezi další Hrubého 
naleziště se řadí i Modrá u Velehradu, Zle-
chov, Osvětimany, Hluk nebo Ostrožská 
Nová Ves. Profesor Vilém Hrubý byl pak 
také vynikajícím přednášejícím archeologie 
a muzeologie FF MU. Byla to zkrátka osob-
nost s velkým „O“, která si naši vzpomínku 
rozhodně zaslouží. 

(S využitím materiálu: „Archeolog vel-
komoravského Veligradu“, Luděk Galuška, 
Moravské zemské muzeum)
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Aktuality

Už podruhé se zájemci o historii sešli u staroměstského hřbi-
tova. Jejich cílem byla výprava za velkomoravskými kořeny, kte-
rou provázel a komentoval odborník na slovo vzatý, archeolog 
Luděk Galuška. Ten první díl putování zorganizoval v létě a už 
tehdy se sešlo několik desítek zájemců. Těm tehdy ukázal zají-
mavá místa, spojená s velkomoravskou historií na trase hřbitov- 
sokolovna- Špitálky. Tentokrát se několik desítek lidí vydalo po 
druhé straně města, tedy od Baťova kanálu, až po tu nejzajíma-
vější archeologickou lokalitu, náměstí Velké Moravy. „Dneska 
to vezmeme, možná trochu nečekaně, směrem k Uherskému 
Hradišti, kolem Baťova kanálu, pak k té obchodní čtvrti, dále 
určitě přes náš současný archeologický výzkum, který se nachází 
v relativně nové ulici Tönisvorst, kde se podíváme na nové obje-
vy. Nevynecháme Alšovu ulici a Nový svět, skončit bychom pak 
měli v okolí Památníku Velké Moravy,“ popisuje archeolog plán 
výpravy. I tentokrát putování začínalo na hřbitově, kde docent 
Galuška upozornil na 30. výročí úmrtí jeho předchůdce, pro-
fesora Viléma Hrubého. „Možná mnozí neví, i když tam často 
chodí, že třeba takové dnešní staroměstské přístaviště a ta hos-
půdka, která tam je, jsou na významném velkomoravském na-
lezišti. Zhruba dva a půl metru pod současným terénem je totiž 
sídliště z doby Velké Moravy a Vilém Hrubý tam našel pozůstat-
ky architektury, kterou spojil s kostel sv. Klimenta. Ten se vzpo-
míná mezi Starým Městem a Hradištěm. Takže lidé tam proje-
dou na lodičce a netuší, že pravý i levý břeh skrývají slovanské 

PUTOVÁNÍ ZA VELKOU MORAVOU UŽ PODRUHÉ

Na ZŠ Staré Město si připomněli „Den nenásilí“

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

sídliště,“ doplňuje podrobnosti archeolog. A oba břehy dokonce 
v pětimetrové hloubce obsahují i pozůstatky neolitického sídliš-
tě, tedy nálezy z časů prvních zemědělců. 

Těm, co absolvovali celé Velkomoravské putování, přichystal 
Luděk Galuška i malý dárek na památku. „Účastníci dostanou 
i pamětní list s titulem „Znalec velkomoravského Veligradu“, 
takže bude i zajímavé zakončení,“ uzavírá výpravu za historií 
její průvodce. 

Foto: Vladimír Kučera.
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Jezuitský sklep na náměstí Velké Moravy byl v sobotu 10. října 
dějištěm prvního ročníku akce s názvem Staroměstský den vína. 
Členové Klubu přátel vína Staré Město sklep otevírali už brzy 
dopoledne, aby mohli přivítat účastníky akce Na kole vinohra-
dy, kteří měli ve stylových prostorech sklepa zastávku už potřetí. 
I letos bylo náměstí Velké Moravy s Jezuitským sklepem prů-
sečíkem několika vinařských cyklostezek a i přes téměř zimní 
počasí se stalo zastávkou velkého množství jak cyklo, tak pěších 
účastníků, kteří symbolicky uzavírali vinařské stezky. Členové 
KPV připravili na ochutnání jak svá vína, tak i burčák ze sta-
roměstských vinohradů. Velmi vhod přišly také teplé nápoje 
a bohatá nabídka občerstvení, o které se, již tradičně, svědomitě 
starala Silvie Burešová.

V 17:00 hodin vstoupil Staroměstský den vína do své druhé 
části, koštu vína staroměstských vinařů. Že je o podobné akce 
mezi Staroměšťany zájem, avizovalo už staroměstské Infocent-
rum. To v rámci předprodeje prodalo všechny vstupenky, které 
mělo k dispozici. Zbylá kapacita sklepa se pak návštěvníky zapl-
nila pár minut po oficiálním zahájení akce. Mezi sedmadvaceti 
staroměstskými vinaři se sesbíralo celkem 76 vzorků vína, které 
byly nabízeny k volné degustaci podle katalogu. 

Na devatenáctou hodinu byl naplánován začátek řízené degu-
stace Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic. Pan Maňák se mi-
krofonu ujal osobně a po následující hodinu představoval vína 
svého vinařství, která obsluhující nalévačky roznášely všem ná-
vštěvníkům k ochutnání. 

Staroměstský den vína premiérově
Jak se nám pan Maňák svěřil, byl velmi mile 

překvapen zájmem i počtem návštěvníků, ale také 
kvalitou vzorků od staroměstských vinařů, které 
po skončení řízené degustace na oplátku ochutná-
val on. 

Po tom, co si návštěvníci měli možnost ochut-
návaná vína zakoupit, pokračovala volná degusta-
ce nabízených vzorků a k dobré zábavě začala hrát 
CM Jaroslava Čecha – Čechovci. Při zpěvu, tanci 
a dobrém víně plyne čas rychle, a proto se posled-
ní spokojení návštěvníci rozcházeli až po půlnoci, 
idea „Dne vína“ byla tedy naplněna doslova.

Členové pořádajícího KPV Staré Město by tou-
to cestou rádi poděkovali městu Staré Město za 
podporu akce, panu starostovi Josefu Bazalovi za 
slavnostní zahájení, panu Radku Malinovi a Pavlu 
Pluhařovi za pomoc s předprodejem a organizací, 
panu Štěpánu Maňákovi za přípravu řízené degu-

stace, MIC Uherské Hradiště jako pořadateli „Na kole vinohra-
dy“ a v neposlední řadě staroměstským vinařům za poskytnuté 
vzorky, jmenovitě to byli pánové: Jan Batůšek, Jaroslav Bilavčík, 
Pavel Borek, Ing. Josef Caudr, Karel Čejka, Stanislav Dočkal, Jan 
Drgáč, Ing. Květoslav Fryšták, Ing. Hulcký František a Ivan, Ing. 
Miroslav Kašpar, Rostislav Mazáč, Ing. Jiří Omelka, Jaroslav 
Pelka, Miroslav Rosůlek, Ing. Karel Svoboda, Stanislav Švec, Ja-
roslav Trňák, Ing. Josef Trňák, Pavel Trňák, Ing. Josef Vaculík, 
Josef Vanda, Vávra Jaroslav a Luděk, Dalimil Vrána, Pavel Vrána 
a Mgr. Martin Zábranský.



První dny prvňáčků na Základní škole ve Starém Městě byly 
přímo pohádkové. Děti pokaždé přicházely plny očekávání, 
co přinese další den. Vždy je totiž vyučováním provázela jed-
na pohádka. Čekaly na ně pohádky O kohoutkovi a slepičce, 
O perníkové chaloupce, O Budulínkovi, Červená Karkulka 
a O veliké řepě. Naši žáčci si hráli, zpívali, objevovali kouzlo 
matematiky, zvládali své první psací pokusy, stříhali, lepili, na-
učili se nové písničky a hlavně se seznámili s novými spolužáky. 
A jak už to v pohádkách bývá, celé naše putování mělo šťastný 
konec. První dny ve škole tak našim dětem budou připomínat 
nejen kouzelné zážitky, ale také soubor pracovních listů Můj 
první týden ve škole.  Přejeme jim, aby i následující týdny byly 
plné radosti a pohody.

Autor: Mgr. Barbora Machová

ŠkolaSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Začátek školního roku byl úspěšně zahájen a na volná místa 
v žákovském parlamentu byli nově zvoleni žáci 6. tříd. Také 
ekotým byl doplněn o nové členy. Nezbývalo proto, než zahájit 
naši společnou cestu v tomto školním roce. A tak se také stalo. 
Žákovský parlament i ekotým ZŠ Staré Město vyrazil, v rámci 
projektu Na palubě parlamentu, který je podpořený Zlínským 
krajem, poprvé společně na dvoudenní seznamovací pobyt do 
hotelu Háj v Nové Lhotě.  Po příjezdu a ubytování jsme se vrhli 
na první pracovní blok. Hned v úvodu byli noví členové par-
lamentu oficiálně přijati a slavnostně dekorováni. Poté jsme 
všichni už jako jeden tým usedli za stůl a zhodnotili uplynu-
lý školní rok, výsledky naší práce a naše pocity. Řekli jsme si 
také, jaké akce plánujeme realizovat tento rok a jaké jsou naše 
cíle, jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Po obědě a odpočinku, 
který naše hlavy potřebovaly, jsme zahájili druhý pracovní 
blok. Tentokrát jsme vytvářeli a poté odhlasovali pro všechny 
závazné stanovy žákovského parlamentu, pravidla, kterými se 
musí jeho členové řídit, a případné sankce za jejich nedodr-
žení. V pokročilých odpoledních hodinách jsme využili krás-
ného podzimního počasí a oba týmy si venku zahrály několik 
her, které nás měly za úkol stmelit. Stále ještě plní soutěživosti 
jsme se vydali na procházku do nedalekých kopců, kde jsme 
na večerní tvorbu mandal sbírali všelijaké plody a dary země. 
Atmosféru dokreslovala i záře zapadajícího slunce nad obzo-

DRUHÁ PLAVBA
rem. Po příchodu zpět do hotelu jsme se s chutí pustili do vý-
roby mandal z nasbíraných přírodnin. Po večeři si parlament 
i ekoškola zvolili samosprávu na nový školní rok, hrály se hry 
a porůznu se debatovalo. Téměř se zavřenýma očima a únavou, 
lepící se na paty, jsme ulehli k zaslouženému odpočinku.

Do dalšího dne jsme se probudili s načerpanou energií 
a hned zrána se pustili opět do práce. Tentokrát bylo hlavním 
bodem programu vytvoření návrhu na společná trička parla-
mentu i ekoškoly. Nebylo vůbec jednoduché vybrat ten nejlepší 
návrh. Po obědě jsme probrali společné plány ekoškoly i parla-
mentu a vytvořili název ŽPEKO, pod kterým budeme prezen-
tovat společné návrhy a akce. Po zhodnocení celého pobytu, 
nekonečném fotografování, hraní her a balení jsme nasedli do 
autobusu a odjeli zpátky domů doufajíc, že tenhle pobyt byl jen 
začátkem naší plodné spolupráce.

Za sebe bych chtěla poděkovat jak žákovskému parlamentu, 

ekotýmu, tak všem učitelům za spolupráci a skvěle strávené 
dva dny. Věříme, že budeme realizovat plány s nadšením a spo-
lečným odhodláním, které nás potáhne dopředu.

Michaela Grebeňová, IX.D

POHÁDKOVÉ DNY NAŠICH PRVŇÁČKŮ 



Den jazyků na I. stupni

Rozloučení se sestrou Halodovou

DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ PŘIBÝVÁ

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Příjemně strávená hodina anglického ja-
zyka čekala v pátek 25. září všechny žáky 
čtvrtých a pátých tříd Základní školy ve 
Starém Městě.  Pátý ročník si nejprve zábav-
nou formou procvičil probranou slovní zá-
sobu. Děti hledaly popletená slůvka ukrytá 
na školním hřišti, která se týkala tematické-
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ho okruhu „město“. Poté je čekal kvíz zamě-
řený na rozpoznání památek a zajímavostí 
Velké Británie. Všichni si zasloužili velkou 
pochvalu, protože se do plnění úkolů pustili  
s opravdovým nasazením. Vzhledem k nepří-
znivému počasí plnily čtvrté třídy úkoly v pro-
storách školní jídelny a suterénu budovy 1000. 

V průběhu celého týdne se páté třídy věno-
valy významným stavbám, zajímavostem 
a osobnostem Spojeného království. Téma 
bylo dále zpracováváno i v hodinách výtvar-
né výchovy a soutěžní dopoledne tak bylo 
příjemným procvičením získaných znalostí.

V sobotu 17. 10. 2015 jsme se v Polešovi-
cích rozloučili s naší sestrou Bc. Barunkou 
Halodovou. Bojovala statečně se zákeřnou 
leukémií, svým odhodláním motivova-
la nezvykle mnoho dobrovolníků k zápi-
su do registru dárců kostní dřeně. Udělali 
jsme vše, co bylo v našich lidských silách, 
abychom ji pomohli bojovat s nemocí. Ale 
„Boží plán“ byl jiný. 

Dovolte krátkou vzpomínku. Znali jsme 
sestru Barunku jako usměvavou, vždy dob-
ře naladěnou, plnou ochoty pomoci či pora-
dit druhým. V Orle zastávala postupně ně-
kolik funkcí jak na úrovni ústředí v kulturní 
radě, tak v naší župě Velehradské, kde pra-
covala jako členka předsednictva a kulturní 
rady a spolu se svým manželem v redakč-
ní radě župního „Zpravodaje“. V jednotě 
Staré Město byla zvolena do Rady jednoty 
Orla a za předsedkyni kulturní rady. Vedla 
tzv. „Dílničky“ pro děti. Svá dvojčata Olin-

ku a Barunku již od mala vedla ke sportu 
a cvičila s nimi v „Oddíle cvičení rodi-
čů s dětmi“. Pak jako cvičitelka pomáhala 
v „Oddíle cvičení a pohybové hry I“. Pod 
jejím vedením byl uskutečněn první dětský 
karneval. Aktivně se zúčastňovala, organi-
zovala a moderovala různé kulturní akce, 
jako např. „Cantate Luhačovice“, župní aka-
demie, oslavy stého výročí Orla ve skanzenu 
na Modré a další.

Její cílevědomost, orelský elán, vitalita, 
pracovitost a smysl pro humor jí neopouš-
těly ani v době nemoci a v rámci svých mož-
ností pracovala a o dění v Orle se stále zají-
mala. Celoživotní víra v Boha jí pomáhala 
vyrovnat se s těžkou životní zkouškou. 

Děkujeme Ti, sestro Barunko, za Tvoji 
nezištnou práci pro Orla, pro rodinu a pro 
naši vlast. 

Rada jednoty Orla Staré Město

Díky případu Barbory Halodové se v po-
sledních měsících podařilo registr dárců 
kostní dřeně významně rozšířit. Lidé spon-
tánně přicházeli a chtěli pomoci, a to třeba  
i v rámci koncertu, pořádaného městem 
Staré Město a Českým rozhlasem Brno- 
Koncert pro pár kapek krve. Vhodného 
dárce se také nakonec nalézt podařilo, pro 
tento konkrétní případ mladé ženy z Pole-
šovic ale bohužel ani to nepomohlo. I tak se 
ale počet dárců pomaličku rozrůstá, což je 
skvělá zpráva. Na Hematologicko transfuz-
ním oddělení Uherskohradišťské nemoc-
nice se tak před časem objevilo i několik 
fotbalistů 1. FC Slovácko, kteří také přišli 
na základní odběr pro zapsání do registru 
dárců kostní dřeně. Chtěli tak tuto bohuli-
bou činnost pomoct zpropagovat a dostat 
více mezi lidi. Registr dárců se sice v České 
republice začíná pomalinku rozšiřovat, stá-
le je ale počet těch, kteří jsou ochotni svou 
kostní dřeň darovat, dost mizivý ve srovná-
ní s jinými západními státy. Jedná se přitom 
o proceduru, která skutečně umí zachránit 
lidské životy.

Kostní dřeň od zdravého dárce je totiž 
často pro lidi s poruchou krvetvorby je-
dinou možností. Nemocí, které postihují 
tvorbu krve, je vícero, nejznámější a nej-
častější je ale leukémie. Ta v naší zemi ka-

ždoročně postihne stovky lidí, a to včetně 
malých dětí. Samotná transplantace je vel-
mi složitý proces, nebo spíše hledání vhod-
ného dárce. Je totiž zapotřebí objevit člově-
ka, který se s pacientem shoduje v nesmírně 
složitém systému transplantačních znaků. 
Ty jsou dědičné, v prvé řadě se tak lékaři 
obracejí na příbuzné, nejlépe sourozence. 
Často se ale ani nejbližší rodina s pacientem 
v potřebných parametrech ideálně nesho-
duje, pak přichází ke slovu registr dárců. 
„Náš národní registr dárců kostní dřeně je 
bohužel poměrně malý, pořád se tak musí 
dovážet dřeň ze zahraničí. Samozřejmě, je 
to také možnost, dělá se to běžně a dělá se 
to všude ve světě. Přece jen ale budování 
našeho vlastního registru je nejjednodušší, 
také nejlevnější a nejpraktičtější cestou, jak 
lidem pomoci“, popisuje situaci primářka 
hematologicko transfuzního oddělení Mar-
ta Černá.

Do registru dárců se mohou zapsat lidé 
mladší 35 let. Náklady na veškerá vstupní 
vyšetření a testování, nutné k registraci, 
jsou totiž docela vysoké. Snaha mít tak lidi 
v evidenci co možná nejdéle, je proto zcela 
pochopitelná.

„Co se týče toho samotného darování 
kostní dřeně, není vůbec potřeba mít z toho 
velké obavy. Není to sice výkon příjemný, 

ale je možné si vybrat jeden ze dvou způsobů 
darování. Buď odběr z lopaty kosti kyčelní, 
nebo i z periferní žíly“, vysvětluje primářka 
Černá. Při darování z kosti dochází k jedno-
duchému odsátí buněk jehlou z dutiny kostí, 
ke kterému dochází v celkové narkóze. Dru-
há metoda, separace přímo z krve, vyžaduje 
nejdříve namnožení a vyplavení kostní dře-
ně do krve pomocí tzv. růstového faktoru. 
Ten se v současné době už běžně vyrábí  
i v podobě speciálního léku. „Není to nic 
dramatického, co by se nedalo absolvovat. 
Někteří dárci, sice vyjímečně, ale občas také, 
darují kostní dřeň i opakovaně“, uklidňuje 
primářka a zároveň dodává: „Chtěla bych 
poprosit všechny zájemce, kteří o tom uva-
žují, aby se nebáli a určitě přišli“.

Zapsat se do registru dárců kostní dřeně 
je možné i na Hematlogicko transfuzním 
oddělení zdejší nemocnice. Každý ze zájem-
ců je pak pozván ke vstupnímu odběru na 
základní vyšetření. Tady jde jen o dvě zku-
mavky krve, nic víc. „V podstatě na něj celý 
život nemusí přijít řada, je to zkrátka dílo 
náhody. Na někoho může přijít řada záhy po 
zapsání, na jiného prostě nikdy“, doplňuje 
paní Černá.

Veškeré podrobnosti o registru dárců i ce-
lém procesu transplantace jsou k dispozici 
na stránkách www.kostnidren.cz.



Já mám koně, vrané koně...

Děkování za úrodu v KMŠ

Dýňová strašidla
v MŠ Rastislavova

1. září přivítali žáčky mateřské školy Komenského na
zahradě nově opravení dřevění koně, a to díky panu Macha-

níčkovi a jeho vzorné práci. Děti tak mohly hned začít trénovat, 
jak se na takové zvířátko vlastně nasedá a jak se na něm sedí. 

Pěkný podzimní den strávily děti a jejich rodiče při společné 
akci „DÝŇOVÁ STRAŠIDLA“ v Beruškové MŠ. Tvořivé dlabá-
ní a zdobení dýní všechny zaujalo. Nápaditá strašidýlka se pak 
několik dnů usmívala na děti při vstupu do školky a před víken-
dem strašidýlka odletěla do příbytků svých stvořitetů, aby je dál 
těšila.

p. uč. Marcela Jaluvková

Tato zkušenost se jim vyplatila už 23. září, kdy se celá
mateřská škola vydala na výlet na ranč Nevada. Tady si už 

všechny děti mohly vyzkoušet jízdu na koni živém. A věřte, že 
to byl velký zážitek.
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Krásné podzimní počasí  1. 10. 
2015 přímo vybízelo k uskutečnění 
společné akce KMŠ s rodiči a du-
chovním otcem P. Miroslavem Su-
chomelem. Proto jsme se společně 
sešli, zazpívali si a poděkovali za 
úrodu a dary od Pána Boha. Násle-
dovalo výborné pohoštění od šikov-
ných maminek a k dobré náladě při-
spěl i burčák, který k tomuto období 
neodmyslitelně patří. Obohaceni 
duchovním zážitkem a s úsměvem 
na rtech jsme se spokojeně rozešli 
do svých domovů.

GG a ŠM



Průzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny Staré Město

Knihovna STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Autor: Jana Trubačíková, Milada Rokytová
Vážení čtenáři Staroměstských novin, návštěvníci a uživate-

lé knihovny, dovolujeme si Vás oslovit s anketou ke zlepšení 
služeb Městské knihovny ve Starém Městě. Po vyplnění anke-
tu předejte do knihovny nebo vhoďte do poštovní schránky na 
budově knihovny. Děkujeme Knihovna Staré Město. 

Jak často navštěvujete knihovnu?
•  denně
•  týdně
•  měsíčně
•  příležitostně

Využíváte služby knihovny pro
•  volný čas
•  vzdělávání
•  studium
•  zaměstnání

Jste spokojeni s rozsahem provozní doby knihovny?
•  ano
•  ne
•  nevím (napište připomínky)

Jak hodnotíte výpůjční služby
•  výborné
•  dobré
•  spíše dobré
•  nevyhovující

Jaké služby v knihovně využíváte
•  půjčování knih
•  půjčování časopisů
•  meziknihovní výpůjční služba
•  veřejný internet
•  informační služby
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Jak jste spokojeni s fondem knihovny
•  vyhovuje
•  nevyhovuje
•  postrádám - napište

O jaký druh literatury máte zájem?
•  beletrie
•  naučná literatura
•  beletrie pro děti
•  dětská naučná literatura

Vyznáte se na webových stránkách knihovny? Najdete tam 
co hledáte?

•  ano
•  někdy ano, někdy ne
•  ne
•  nevyužívám

Jsem
•  žena
•  muž
•  dítě

Dne 7. 10. 2015 v 16.00 hodin se v Městské knihovně ve Starém 
Městě sešli přátelé paní Skopalové a její dcery s rodinami, aby 
společně zahájili novou výstavu. „Ruční práce nás baví”, říká 
dcera Olga a dodává: „Je to smysluplný koníček. Rozvíjí kreativi-

RUČNÍ PRÁCE ČTYŘ GENERACÍ ŽEN JEDNÉ RODINY
tu, udržuje nás, pletařky, v duševní aktivitě a dobré náladě. Což 
vidíme i na příkladu naší maminky.”    

Vernisáž se vydařila, výstava potrvá do 10.11. 2015. Všichni 
jste srdečně zváni.

Foto: Vladimír Kučera
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Zajímavosti

V předvečer staroměstských hodů se sešla skupina přátel, aby 
slavnostně otevřela „Muzeum Františka Hájka“. Podnět k této 
akci spustili pravidelní účastníci posezení v MADIS klubu. Byli 
zde zastoupeni členové VSK Staré Město, jehož předseda Petr 
Straka přípravou plakátů a vstupenek celou akci organizoval, 
spolu se zástupci SPS Staré Město a partičky recesistů setkávají-
cích se v klubu. 

V listopadu minulého roku se konal poprvé v prostorách so-
kolovny dvoudenní festival Doteky ženské moudrosti a v květ-
nu letošního roku se v rámci tohoto projektu uskutečnila další 
jednodenní akce. Ráda bych vás pozvala touto cestou na druhý 
festival, který se koná za několik týdnů, ve dnech 14. 11. a 15. 11. 
2015. 

Přiznám se, že můj život se od základů začal měnit od chvíle, 
kdy jsem se vydala na cestu svého sebe-rozvoje, poznání sebe 
sama. Najednou se můj život stal krásnější, smysluplnější, je 
plný nádherných prožitků, uvědomění, cítění srdcem… Sta-
lo se to postupně, krok za krokem. Na své cestě životem jsem 
potkala mnoho průvodců, kteří mi ukázali kam jít, abych 
byla šťastný, zdravý, spokojený, sebe-vědomý člověk. Některé 
z nich vám představuji na festivalu, aby i vám mohli pomoci na-
jít správný směr, pokud snad tápete ve tmě, jako jsem kdysi i já 
bloudila. Stále na sobě pracuji a jsem si vědomá, na čem všem 
mám ještě zapracovat, ať už ve vztahu sama k sobě, k partnerovi 
a dětem nebo ke svému okolí.

Jsem tady celý život a žasnu nad tím, jací úžasní lidé v mé 
blízkosti bydlí, a já jsem o nich dříve vůbec nevěděla. Jsem vel-
mi vděčná za to, že jsem je mohla poznat, spolupracovat s nimi  
a že se od nich mohu učit, inspirovat a čerpat jejich moudrost. 
Mezi ně patří například Šárka Čechová. Pro mě je to láskypl-
ná bytost, osobní životní koučka v oblasti mého zdraví, práce, 
seberozvoje a vztahu sama k sobě a k druhým. Na festivalu je 
vám ochotná předat své cenné zkušenosti, informace, rady a tipy 
v oblasti přírodního, energetického a bylinného uzdravování. 

Sběratelství – koníček Františka Hájka

Magické okamžiky a inspirace na festivalu Doteky ženské moudrosti

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V prodejním sále bude mít stánek sympatická maminka, taktéž 
obyvatelka našeho města, Petra Foltýnková, která vám ochotně 
poradí a sdělí své zkušenosti v oblasti léčby těla prostřednictvím 
užívání zelených potravin.

Mirka Resslerová pochází z našeho sousedního města Uher-
ského Hradiště a ráda vás zasvětí nejen do tajů léčení ušními 
a tělovými svícemi, ale také do tajů sebelásky, zdroje doživotní 
hojnosti, všeho po čem toužíme: být zdraví, šťastní a spokojení 
v osobním i pracovním životě. 

Ode mne mohou ženy získat cenný návod, jak být šťastnou, 
spokojenou a naplněnou maminkou, manželkou, jak se sebere-
alizovat i na mateřské dovolené a přestat život s dětmi přežívat, 
ale prožívat naplno v lásce a vzájemném respektování.

Zdravé a výživné makrobiotické pokrmy nám na festivalu 
připraví usměvavá Staroměšťanka Liduška Otradovcová. Přijďte 
ochutnat její lahodná jídla okořeněná láskou a nechte se inspi-
rovat její vášní k vaření. Spoustu ingrediencí Liduška nakupuje 
u Jarka Strnada v bioobchodě Zdravoty, se kterým se budete 
moct také setkat na festivalu. 

Tak to je jen malá ochutnávka toho, co náš čeká. Srdečně vás 
zvu, přijďte si za námi odpočinout, načerpat sílu a taky nové 
informace, inspirovat se a třeba už taky nakoupit nějaké hez-
ké dárky pod stromeček. Pokud máte zájem dozvědět se více, 
tak prosím navštivte naše webové stránky www.dotekyzenske-
moudrosti.cz nebo se přidejte k nám na Facebook Doteky ženské 
moudrosti. Těšíme se na vás. 

S láskou Terka Rybová

Po přestřižení pásky před vstupem 
do muzea, které se nachází v rodinném 
domě (bývalé zemědělské usedlosti) 
v Kosmově ulici, si návštěvníci prohléd-
li řadu historických exemplářů z první 
poloviny 20. století z oblasti zemědělské 
techniky a chalupnictví. Sběratel Fran-
tišek Hájek, doposud velmi aktivní dů-
chodce (také častý vítěz se svým vzor-
kem meruňkovice na místním koštu), 
popsal nezasvěceným některé exponáty 
a vysvětlil způsob činnosti. Zmínil se 
také o tom, jak se ke sběratelství do-
pracoval. „Řadu nářadí jsem objevil na 
staré půdě mezi různým harampádím, 
očistil je a případně opravil. Některé 
jsem získal od přátel, kterým jsem se 
o svém koníčku sběratelství zmínil, 
a něco jsem musel i investovat pro za-
jištění vzácnějšího kousku,“ popsal za-
čátek své sběratelské činnosti pan Há-

jek. Po prohlídce muzea si účastníci akce pořídili společné foto 
u historického povozu a večer pokračoval povídáním, degustací 
vzorků slivovice a meruňkovice, a v neposlední řadě také vína, 
do pozdních nočních hodin. Navíc nechyběla ani kultura v po-
době zpěvu slováckých písniček.  

Petr Straka



TOP FORMA pobláznila i Staré Město
Sport STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Původně si organizátoři přáli do soutěže zapojit dvacet pět 
mužů a dvacet pět žen, zájem byl ale enormní, a tak se rozhod-
li dát šanci i dalším. „Podařilo se nám pobláznit spoustu lidí, 
kteří už dnes chodí v šest ráno cvičit nebo se vrhli na zdra-
vý jídelníček. Navíc jsme se rozhodli zvednout prize money  
o 12 tisíc korun, a tak si ti nejlepší mezi sebou nakonec rozdělí celých  
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62 tisíc,“ raduje se šéf Slováckého léta Marek Pochylý. „Jejich 
nadšení a odhodlání nás nesmírně těší, dokonce jsme nakonec 
zájemce museli i odmítat.“

V neděli 20. září se všichni soutěžící nechali vyfotografovat 
od Royal Pictures a pod taktovkou VZP proběhlo měření a vá-
žení. „Pánové byli evidentně zcela klidní, jejich tep se pohybo-
val kolem běžných 60 za minutu. Ovšem dámy zřejmě focení 
v plavkách víc prožívaly, u nich hodnoty nešly pod 90,“ prozradil 
s úsměvem Tomáš Langer z komunikační agentury Crea Vision, 
partnera soutěže, který se do TOP FORMY taktéž s nadšením 
zapojil.

Účastníky soutěže teď čekají tři měsíce, během kterých se bu-
dou snažit o co největší změnu své fyzické kondice. Během celé 
soutěže budou účastníci své dojmy, úspěchy a průběh tréninku 
zveřejňovat na speciální facebookové stránce a aktuality najde-
te i na www.slovackeleto.cz/topforma. „K závěrečnému měření 
se sejdeme 20. prosince. Vítěz vzejde z názoru odborné poroty, 
ale taky z hlasování veřejnosti, které začne 28. prosince a skončí  
17. ledna,“ dodává Marek Pochylý.

TOP FORMA do Vánoc je soutěž o nejlepší změnu fyzické 
kondice během tří měsíců. Zapojit se mohl prakticky každý, 
komu už bylo 16 let.

„Cílem je především zvítězit sám nad sebou, dokončit a mít 
ze sebe dobrý pocit. Jako motivace účastníkům poslouží mimo 
jiné vratná kauce dva tisíce korun. Pokud vydrží v soutěži až do 
konce, ať už s jakýmkoliv výsledkem, dostanou své peníze zpět. 
Pokud ne, bude tato částka zaslána na účet Benefice Slováckého 
léta,“ vysvětluje PR manažerka Slováckého léta Petra Kučerová.

Dvaašedesát statečných se zapojilo do soutěže o nejlepší změnu fyzické kondice TOP FORMA do Vánoc. Zájem těch, kteří se roz-
hodli nespoléhat na novoroční předsevzetí, ale být v lepší formě už pod stromečkem, předčil očekávání organizátorů, Slováckého 
léta a VZP ČR. V neděli 20. září se 31 žen a 31 mužů sešlo k úvodnímu měření a focení ve staroměstském fitness centru FIT-K.O. 
Záštitu nad soutěží TOP FORMA do Vánoc převzalo město Staré Město. 
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Sport

Kolektiv Mladých hasičů ve Starém Městě zahájil 1. září novou 
sezónu, která kopíruje již tradičně školní rok. První trénink byl 
naplánován už na čtvrtek 3. září, a to z důvodu náročných pří-
prav na následující dvě soutěže. První z nich byla soutěž O Pu-
tovní pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje a druhou je Podzimní část hry Plamen. 

Soutěž O Putovní pohár ředitele HZS ZLK
 patří mezi nejprestižnější soutěže pro mladé hasiče ve Zlín-

ském kraji. Zde měří své síly dvanáct nejlepších družstev v ka-
tegoriích mladší a starší žáci. Naše družstvo mladších žáků si 
zajistilo nominaci již v květnu, kdy se při hodnocení okresní 
soutěže hry Plamen umístilo na prvním místě. Bohužel, pra-
vidla postupových soutěží neumožňují postup do vyšších kol 
(krajské, republikové) kategorii mladší. Z toho důvodu jsme ne-
váhali, nominaci přijali, a tím dostali možnost porovnat své síly 
s nejlepšími mladšími družstvy v kraji.

Pořádání soutěže se ujali hasiči z SDH Jarcová, okres Vsetín, 
a to v neděli 20. září. Po brzkém ranním odjezdu a bezproblé-
mové prezenci byl proveden zahajovací nástup. Úvodního slova 
se ujali všichni hosté a stejně jako my, doufali v přízeň počasí 
po celou dobu klání. Na úvodní disciplíně - Štafety požárních 
dvojic , se naše nejsilnější štafeta umístila s časem 65,47 sekund 
na výborném čtvrtém místě. Jak je na soutěžích této úrovně 
zvykem, tak se královská disciplína Požární útok běžel na dva 
pokusy, které přišly po obědové přestávce. Při našem velmi dob-
ře rozběhnutém prvním požárním útoku však nastala závada 
na přetlakovém ventilu dodaném pořadatelem a naše družstvo 
muselo pokus opakovat na konci soutěže. Před tímto opakova-
ným pokusem nás ale čekal ještě druhý řádný pokus. Při povelu 
rozhodčího k přípravě začalo pršet a během pět minut dlouhé 
přípravy promokl nejen potřebný materiál na pokus, travnatá 
dráha, ale i celé závodní družstvo našich mladších žáků. I přes 
nejhorší podmínky naši svěřenci dosáhli času 17,79 sekund, což 
je průběžně řadilo na třetí místo v této disciplíně. V opakova-
ném prvním pokusu, i přes výrazné zlepšení počasí, družstvo 
čas požárního útoku nevylepšilo a s celkovým součtem 7 bodů 
obsadilo výborné třetí místo nejen na soutěži, ale i v celém kraji.

Mladí hasiči slaví další úspěchy
STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Za zmínku rovněž stojí i další družstva, která reprezentovala 
náš okres na této soutěži v kategorii mladší žáci, což byla Ostrož-
ská Nová Ves a celkové 4. místo, Míkovice skončily na celkovém 
6. místě. V kategorii starších žáků obsadily Šumice 5. místo, Mí-
kovice 9. místo a Bílovice 10. místo.

Trénink mladých hasičů
Po úspěšném zvládnutí soutěže na krajské úrovni se začali 

mladí hasiči připravovat intenzivně na již zmíněné Podzim-
ní kolo hry Plamen. Tato soutěž se skládá ze dvou disciplín 
v kategorii starší žáci (Závod požárnické všestrannosti, Požár-
ní útok CTIF) a jedné disciplíně v kategorii mladší žáci (Závod 
požárnické všestrannosti). Příprava, která probíhala převážně 
v areálu zemědělské školy dvakrát týdně, vyvrcholila třídenním 
soustředěním v obci Maršov. Zde se mladí hasiči připravovali na 
obě disciplíny velmi svědomitě. Jedním z hlavních úkolů bylo 
nacvičit Požární útok CTIF v kategorii starší, do které nám pře-
stoupila značná část dětí z mladší kategorie. Tuto disciplínu si 
naštěstí celé družstvo, i přes její náročnost, brzy osvojilo. Kate-
gorie mladší se úspěšně porvala s nástrahami ZPV a i přes svůj 
útlý věk zvládla úkoly jako jsou střelba ze vzduchovky, základy 

Slavnostní předání medailí a poháru ředitelem HZS ZLK

Trénink střelby ze vzduchovek na 10m disciplíny ZPV

 Mladší při požárním útoku Plamen



topografie, základy zdravovědy, uzlování, požár-
ní ochranu a jiné. Díky vzornému přístupu nejen 
mladých hasičů, ale i celého realizačního týmu,  
se vše zvládlo na výbornou a děti mohly o týden 
později nastoupit na startovní čáru.

Podzimní kolo hry 
Plamen okresu Uherské Hradiště

Sobotní sychravé ráno 10. 10. 2015 se sjeli 
všichni mladí hasiči s vedoucími na hřiště ve 
Véskách, aby změřili své síly na zmiňovaném 
Podzimním kole hry Plamen. Po úvodním ná-
stupu a poradě vedoucích vyběhly na trať jako 
první pětičlenné hlídky v kategorii starších 
žáků. Naše dvě hlídky vyběhly na trať jako 10. 
a 13. z celkových 21 hlídek. Po, pro vedoucí ne-
konečných, 19 minutách a 14 sekundách doběh-
la první naše hlídka. Druhá hlídka doběhla v čase 24 minut a 35 
sekund. Při pohledu do výsledkové listiny  jsme zůstali udiveni 
z NULA trestných bodů, což je v této disciplíně zcela ojedinělé, 
protože na střelbě vždy nějaký špalík zůstane. Druhá hlídka bo-
hužel zaváhala na určení azimutu, kde získala 5 trestných minut 
a 10 trestných minut si přinesla do cíle ze stanoviště střelby. Ve 
výsledku naše první hlídka tuto disciplínu vyhrála s náskokem 
sedmi minut na druhé družstvo z Bílovic a druhá naše hlídka 
skončila na slušném sedmém místě v hodnocení všech hlídek 
starších žáků.

Kategorie mladších žáků po chladném čekání vybíhala na trať 
až v čase oběda. Bohužel, tuto kategorii zasáhla nemoc členů 
a s výsledným časem 56 minut a 13 sekund, včetně trestných, 
se umístila na celkovém osmém místě, které si bude moct ještě 
vylepšit v jarním kole hry Plamen v měsíci květnu.

Po obědové přestávce čekala na kategorii starších ještě druhá 
disciplína, a to Požární útok CTIF. Této disciplíny se zúčastnilo 
celkem sedm družstev z celkového počtu devatenácti. Naši svě-
řenci nastoupili na disciplínu jako poslední, až v odpoledních 
hodinách. I přes dvacet trestných sekund získaných na překážce 
„vodní příkop“  dosáhli celkového času 87,85 sekund, což nesta-
čilo pouze na vítězné družstvo z Vlčnova, a umístili se tak na 
druhé příčce.

Z podzimního kola hry Plamen si tedy Mladí hasiči ze Starého 
Města odváželi průběžné osmé místo v kategorii mladších žáků 
a průběžné první místo v kategorii starších žáků se součtem 
3 bodů, před Vlčnovem se součtem 4 bodů a Bílovicemi se souč-
tem 5 bodů.

Za všechny cenné výsledky a zkušenosti, jenž získali a proká-
zali na soutěžích, musíme poděkovat nejen rodičům za jejich čas 
a trpělivost, ale také všem sponzorům za finanční podporu, a to 
jmenovitě městu Starému Městu, BT servis Stanislav Houdek, 
VTP Pelka s.r.o., Helen Doron Early English pro děti Dagmar 
Stodůlková, Nadaci Synot a MŠMT.

V současné době se na soutěže připravují v kategorii mladší 
Viktor Czernotta, Michael Jarmar, Veronika Jurčíková, Lucie 
Manová a Natálie Pflugerová.

Kategorii starších v současné době navštěvují Klára Fornůsko-
vá, Zdeněk Horníček, Alexander Miguel Jara, Adriana Karolína 
Jelénková, Barbora Kolářová, Jiří Krys, Matyáš Kubík, Eliška 
Kubíková, Lukáš Motyčka, Markéta Sedlářová, Kryštof Sláma, 
Natálie Smotková a Marek Štulír.

Sport STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Společné foto ze soustředění v Maršově
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Události

V sobotu 22. 8., v odpoledním čase, se mohli návštěvníci Sta-
rého Města na náměstí Velké Moravy přesunout zhruba o deset 
století zpět a zhlédnout druhý ročník „Procházky středověkem“, 
kterou zorganizovalo občanské sdružení Morrigan ve spoluprá-
ci s městem Staré Město. Program středověkého odpoledne se 
oproti loňskému ročníku rozšířil o divadelní představení, více 
předváděných řemesel a aktivit pro děti.

Vystoupila šermířská skupina Vanir ze Zábřehu na Moravě 
s tanečnicí Pavlou Haberlovou, skupina historických tanců Por-
ta Temporis z Napajedel, lukostřelci ze série střeleckých turnajů 
Moravská liga a střelci ze silných luků, z mezinárodního sdru-
žení CSWBS. Ochotnický divadelní soubor Zdenka Štěpánka 
z Napajedel zahrál s velkým úspěchem dětem pohádku „Jak 
mámin mazánek přišel k drakovi“. Vlastníci ostrých chladných 
zbraní, což jsou meče, dýky, tesáky a kopí předvedli, co dovedou 
a jak mohly vypadat následky středověkých válečných zranění.

 Řemeslné stánky obsadili výrobce kožených, ručně ši-
tých čutor, brašniček a opasků. Keramička vyráběla a předved-
la dobovou keramiku. Dřevořezbářka vyřezala pěkné figurky 
a lžičky. Výrobce terčových, válečných a zápalných šípů nám 
předvedl sbírku všech možných tvarů – replik dobových šípů, 
včetně nalezených originálů hrotů. Nově se nám představil ko-
vář, který ukoval hřeby, spony a také výrobce proutěných koší-
ků, který každého zájemce naučil plést košík. Hlavně nesmím 
zapomenout na kuchaře s historickou kuchyní, s možnou ochut-

PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM

STAROMĚSTSKÉ NOVINY

návkou toho, co se podařilo uvařit přímo na ohništi. Největším 
hitem byla šípková omáčka, která všem chutnala.

Stejně jako loni se nám představili zástupci staroměstských 
spolků, přátel vína a přátel slivovice, kteří dali k ochutnávce pro-
dukty svého celoročního snažení.

Pro děti bylo připraveno, kromě skákacího hradu, bitevní ko-
lbiště s vyměkčenými meči, plátěnými pešky a zmenšeninami 
válečných štítů s možností si vyzkoušet, co takový meč dovede 
a jak se dá štítem krýt před úderem.

Poděkování, za možnost pořádat tuhle akci, patří především 
městu Staré Město za finanční příspěvek, panu Michalovi Slo-
váčkovi, prodejně Obaly&Hygiena Vratislav Mančík, a všem 
účastníkům, kteří nám přijeli předvést svého koníčka. Taky 
musíme poděkovat všem návštěvníkům, kteří program zhlédli, 
a doufám, že je zaujal natolik, že přijdou i příště a vezmou s se-
bou i své známé.

Šípková omáčka: V cca 1/4 l červeného vína (zvažte druh vína 
- chuť bude ovlivňovat výslednou chuť omáčky, zda bude trp-
ká apod.) rozvaříme strouhaný perník (asi 100g), přidáme hře-
bíček, skořici, rozinky, sekané mandle, špetku citronové kůry 
nebo pár kapek citronové šťávy (ve středověku jen pro velmi 
bohaté domy), dolijeme cca 1/4 l masového vývaru, prohřejeme 
a přidáme 2 lžíce šípkových povidel (lze si vyrobit nebo koupit 
v jako šípkový jam).

Bohumil Višenka, o.s..Morrigan
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Už tomu bude nějaký pátek, co režisér 
Robert Bellan vyslal do světa „Normální-
ho debila“. Nejdříve tedy v knižní podobě, 
později i jako divadelní hru. Pokud jste 
o této komedii s autobiografickými prvky 
ještě neslyšeli, níže si o ní můžete něco 
málo přečíst v rozhovoru s jejím autorem 
a režisérem Robertem Bellanem. A pokud 
by vás zajímalo, jak vypadá cholerický 
otec v podání Martina Vrtáčka, nebo 
mladý Norbert Intribus prostřednictvím 
Davida Macháčka, určitě vyražte ve stře-
du 17. listopadu do zdejšího SKC. Čeká 
na vás spousta legrace, čeká na vás Nor-
mální debil.

Kdo by Tvou hru ještě neznal, můžeš 
trošku vysvětlit, jak vlastně vznikla? Pů-
vodně šlo totiž o knížku….

Knížku jsem začal psát ve volných chví-
lích jen tak do šuplíku, bez nějakých lite-
rárních ambicí, jako takový „relax“. To, že 
nakonec vyšla, je spíš zásluha snahy ka-
marádů, než moje. Nicméně, už při psaní 
této „šuplíkové“ literatury mne napadalo, 
že některé situace by mohly fungovat i na 
jevišti. Definitivní rozhodnutí pak přišlo 
po sérii autorských čtení, kdy diváci na-
příč republikou reagovali na vybrané ka-
pitoly tak hlasitým smíchem, že mi přišlo 
škoda ten potenciál nevyužít pro divadlo. 

Jak moc je knížka i hra autobiografic-
ká? A co po premiéře říkali rodiče?

Autobiografičnost předvádím zájem-
cům na požádání: ukazuji například sku-

žil vysvětlit od začátku, tedy že jsou pro 
postavy z knihy jen částečnou inspirací, 
ovlivněnou literární licencí. V současné 
době se z nich stali, řekl bych, velcí fan-
dové divadelní varianty. Otec, když vi-
děl při premiéře herce Martina Vrtáčka, 
prohlásil, že by se sám tak dobře nezahrál 
a když jsem ho i s máti pozval na společ-
nou děkovačku, začal na jevišti tančit! Je 
opravdu nadšený. Dokonce umí některé 
věty z divadelní hry nazpaměť a na požá-
dání je v hospodě kamarádům předvádí 
za frťana.  

Knížka i hra jsou prozatím jenom 
malý kousek života - chystá se pokračo-
vání? Kdy to bude? 

Z druhého dílu mám už delší dobu na-
psáno asi třicet stran, ale vzhledem k ne-
dostatku času jsem za poslední rok nebyl 
schopný přidat ani řádek. Je ale fakt, že 
se mě čím dál víc všichni ptají, kdy už ta 
„dvojka“ bude a jestli hlavní postava Nor-
bert Intribus – jako já - už konečně přijde 
o panictví. Takže už jsem slíbil vydavateli, 
že příští rok o prázdninách se tomu budu 
věnovat a možná před Vánoci by to mohlo 
vyjít…

Jaké jsou reakce? Zdá se, že je vždycky 
vyprodáno…

Reakce na divadelní variantu  jsou - co 
se tedy ke mně doneslo - veskrze pozitiv-
ní, až nadšené, což je super a těší to mne 
i herce. Navíc inscenace má od začátku 

tečné jizvy z úrazů, o kterých se ve hře 
(knížce) zmiňuju. Především jizvu „tam 
dole“ mám už téměř zcela vyhlazenou, jak 
si na ni pořád chce někdo sáhnout (směje 
se Robert a s nadsázkou sobě vlastní po-
kračuje).  Já vím je to oběť, ale co bych pro 
diváky a čtenáře (teda divačky a čtenářky) 
neudělal!  Je tedy zřejmé, že knížka je au-
tobiografická poměrně hodně. Samozřej-
mě ale pro potřeby literární zápletky jsou 
některé motivy nebo situace poněkud 
upravené. 

Rodiče se mnou po přečtení knihy moc 
nekomunikovali, malinko se jich dotklo, 
jak jsem je údajně nelichotivě vykreslil. 
Nakonec ale pochopili, co jsem se jim sna-
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své fanoušky napříč věkovými katego-
riemi. Čím to je, přesně nevím. Zřejmě 
„středňáky“ a starší lidi oslovila ta retro 
poloha, „taková normální rodinka v soci-
alistickém Československu“, a mladé zase 
příběhy pubescenta. A všechny dohroma-
dy možná – doufejme - vtip a nadsázka.  
Ale co mne těší obzvlášť je, že většina 
těch, co „Debila“ viděli, chce hru vidět 
znovu. Proto jsme se taky rozhodli uspo-
kojit poptávku a zorganizovat v listopadu 
mimořádně představení ne jako obvykle 
na Malé scéně SD, ale ve staroměstském 
Společensko kulturním centru (Sokolov-
ně).   

A co ochotnické divadlo ve Starém 
Městě? Už vůbec nefunguje? Nevrátí se 
třeba ani na Silvestra apod.?

Ochotnické divadlo, respektive divadlo 
BAVSA, v současné době už nepraktikuje.  
Je to především z důvodu časové zane-
prázdněnosti některých vedoucích členů 
souboru a přiznávám, především taky 
mojí. Ale kdoví, třeba někdy… na Silvest-
ra ale určitě letos hrát nebudeme.

Co právě teď děláš? Chystáš něco třeba 
i ve Slováckém divadle? Na co se těšit?

V současnosti pracuji pro jednu diva-
delní agenturu v Praze, ale už se pomalu 
chystám do Pardubic, kde budu mít pre-
miéru těsně před Vánocemi. Už v novém 
roce budu dojíždět do Olomouce, kde 
bude premiéra na jaře. Na tohle zkoušení 
se těším obzvlášť, protože v Moravském 
divadle se chystám režírovat krvavou 
grotesku „Poručík z Inishmoru“ o teroris-
tovi, kterému zabili kocoura (a to neměli 
dělat!). Je to hra jednoho z nejlepších sou-
časných autorů cool dramatiky, Martina 
McDonagha. Drsárna, ale zároveň velmi 
vtipná, což mě baví. Ve Slováckém diva-
dle momentálně nic nepřipravuji a zatím 

se ani nechys-
tám. Možná 
příští sezónu 
budu realizo-
vat soukromě 
na MS SD ještě 
jednu hru pro 
Divadlo PEC-
KA. Nechci 
slibovat přes-
ný titul, ale 
líbilo by se mi 
lehce parodic-
ké zpracování 
nějaké klasiky, 

např. „Vinnetou“, nebo „Vetřelec“. Prostě 
taková nějaká blbina. No, uvidíme. Třeba 
nakonec udělám Romea a Julii, nechte se 
překvapit.

Úterý 17. listopadu
Divadlo PECKA
R. Bellan

NORMÁLNÍ DEBIL
Originální retro komedie s hostují-

cími herci Slováckého divadla

Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: 200,- Kč
Předprodej: Infocentrum, náměstí 

Velké Moravy, St. Město,

tel.  776 787 922
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SILVESTR VE STARÉM MĚSTĚ
Restaurace Victoria

• živá hudba – pro střední generaci
• dvě večeře
• super tombola /LED TV, dovolená…..50cen/
• karaoke
• novoroční přípitek
vstupenka s místenkou 200kč

Pivnice Širůch
• diskotéka – pro mladší generaci
• karaoke
vstupenka s místenkou 50kč

začátek akcí ve 20.00 hod
konec - až ráno, až ráno……
Info: 739 604 119

Zveme Vás na jednodenní

ADVENTNÍ zájezdy
do okolních zemí s odjezdem z Uh.Hradiště.

28.11. Polsko - Krakow 699,-
5.12. Slovensko - Bratislava
 + Rakousko - zámek Hof 499,-
28.11., 12.12., 19.12. Rakousko - Vídeň 559,-
6.12. Rakousko - Vídeň
 + čertovský průvod v Badenu 599,-

B&B Travel,
Velehradská 1206 - OD Centrum,

686 01 Uh.Hradiště
tel. 577 477 987, 773 003 001

so 14.11. SORY Na Špici
rezervace 572541190

so 21.11. KUMPÁNI Na Rudém

Ve středu 7. října jsme na ZŠ Staré Město připravili už čtvrtý ročník 
přírodovědné soutěže pro žáky pátého ročníku základních škol „O pu-
tovní pohár mladých přírodovědců“. Soutěžní družstva tvořili žáci ZŠ 
Staré Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ Uherské Hradiště Větrná, 
ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Zlechov. 
V letošním roce jsme opět přivítali přes sto soutěžících dětí. Soutěž se 
tradičně skládala z teoretického testu přírodovědných znalostí a prak-
tických úkolů. Žáci postupně procházeli pěti stanovišti a sbírali body 
za své znalosti. Poznávali zástupce kvetoucích rostlin a stromů, v učeb-
ně přírodopisu určovali živočichy, v přípravně přírodopisu zavonělo 
exotické koření a cizokrajné plody, na zelené stezce se třídil odpad  
a v teraristickém kroužku LEGUÁNEK řešili žáci úkoly s živými pla-
zy. Celou akci doprovázela skvělá nálada, nadšení žáků z plnění úkolů  
a chvílemi i bojový duch soupeřících družstev. 
A jak to vše dopadlo? Třetí místo obsadilo družstvo ZŠ a MŠ Uher-
ské Hradiště Větrná s 94 body, druzí skončili mladí přírodovědci ze 
ZŠ Nedakonice (č. 2) s 95 body a vítězem letošního ročníku se stává 
domácí družstvo ZŠ Staré Město (č. 4) s počtem 95,5 bodu. Vítězům 
blahopřejeme a věříme, že jejich zájem o naši přírodu bude pokračovat 
i v budoucnu. Všem ostatním děkujeme za účast a soutěžní nasazení …

Mgr. Martin Motyčka

Přírodovědná soutěž
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SLOVÁCKÁ SVATEBNÍ SHOW

KLUBÍK
vím, kde mé dítě tráví volný čas 

4. ročník svatebního veletrhu Slovácká svatební show 
zve všechny snoubence, profíky i zvědavce do kongre-
sového centra firmy Rec Group ve Starém Městě. 15. 
11. 2015 od 11:00 - 17:00 se přes 60 firem představí for-
mou výstavních stánků, módních přehlídek a dopro-
vodných show. Svatební veletrh nabídne svatební šaty, 
pánské obleky, prstýnky, květiny, dorty a cukrovinky, 
ukázky a tipy svatebních dekorací, prezentace obřad-
ních míst a mnoho dalšího. 
Návštěvníci načerpají svatební inspiraci pro rok 2016 
a také zjistí, co je IN na blížící se plesovou sezónu 
i další společenské akce.
Doprovodnému programu vévodí 6 módních přehlí-
dek, dále se můžete těšit na fotokoutek, taneční vy-

stoupení, show SVATBA NANEČISTO, kadeřnickou 
show, kuchařskou show, ukázky floristiky, dekorací 
a bohatou tombolu. 
Nově bude během módních přehlídek i volných chvil 
hrát živá hudba, představí se skupiny Coverband 
a Street69.

Program:
11:00 Zahájení veletrhu
12:00 Módní přehlídka Svatební salon Juliana
12:25 Vystoupení taneční skupiny Kalila,Kalion
12:40 Novomanželský tanec - Svatka & Rokaso
12:50 Módní přehlídka
 Svatební studio Dany Svozílkové
13:15 Kadeřnická show Centrum krásy
13:40 Módní přehlídka Svatební salon Svatka

14:05 Floristická a dekorační show
 - Mr. & Mrs. Wedding decor,
 Restaurace Penzion UNO
14:30 Módní přehlídka Kohel
14:50 Kuchařská show Davídek - Davídkovo koření
15:20 Módní přehlídka Svatebni Salon Veronica
15:45 Show Svatba NANEČISTO
16:10 Módní přehlídka Svatební salon DáMa
16:30 Losování tomboly
17:00 Ukončení

Vstupné: 190 Kč na místě, 170 Kč v předprodeji

Klubík – je místem, kde děti aktivně
a bezpečně tráví svůj volný čas. 
- volná spontánní činnost
- pomoc při psaní domácích úkolů
- společenské hry
- poslech hudby
- výtvarná činnost a tvoření
- konverzace s rodilým mluvčím „Sarah“
v angličtině
- sportovní hry a aktivity
- soutěže s různou tématikou a zaměřením
(Král střelců, Znalec pohádek, Mistr pokrmu).

Pro děti je každý den připraven program, kterého 
se mohou účastnit pod dohledem pedagoga vol-
ného času. Mohou si povídat s kamarády, nebo jen 
tak odpočívat, prostory Klubíku jim to umožňují. 
Tento volnočasový klub je pro vaše děti připraven 
od úterý do pátku v čase od 12:00 do 15:00 hodin 
v Rodinném centru Čtyřlístek ve Starém Městě.
Zápisné na školní rok činí 100,- Kč + další vstupy 
formou permanentky – vstup/5,-Kč. Děti nemu-
sí chodit pravidelně. Více na www.klubkosm.cz 
nebo na emailu: klubik@klubkosm.cz či tel.: 602 
644 362.
Těší se na vás Jana Navrátilová a Sarah Haas
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Bavte se s námi
V rámci Týdne sociálních služeb bylo zvy-
kem, že probíhaly dny otevřených dveří 
u poskytovatelů sociálních služeb a protože 
„změna je život“, domluvily se tři domovy 
pro osoby se zdravotním postižením Sta-
ré Město - Kopánky, Velehrad - Vincen-
tinum, Kunovice -  Cihlářská, Chráněné 
bydlení Staré Město a Uherské Hradiště 
a Sociálně terapeutická dílna Uherské 
Hradiště na netradičním setkání sociál-
ních služeb s veřejností. Vznikla tedy my-
šlenka, uspořádat společenské odpoledne 
ve staroměstském SKC s názvem „Bavte 
se s námi“. 
Společenská akce byla rozdělena do dvou 
částí. V první části se mohla veřejnost se-
známit s životem lidí, kteří dané služby 
využívají, jaké mají zájmy a nadání. Ve 
druhé části jsme chtěli něco netradiční-
ho a hlavně zábavného. Za tímto účelem 
jsme pozvali uměleckou travesti skupinu 
Divoké kočky, v jejichž podání jsme moh-
li shlédnout umělkyně zvučných jmen, 
jako je Lucie Bílá, Eva Pilarová, Helena 
Vondráčková, Marilyn Monroe a další. 
Přesto, že účast veřejnosti nebyla taková, 
jakou jsme očekávali, společenské odpo-

Bazalovi a místostarostovi Martinu Zá-
branskému za morální podporu a pomoc 
při organizaci. A dále děkujeme Asocia-
ci poskytovatelů sociálních služeb za fi-
nanční příspěvek.

ledne se velmi vydařilo, zvláště vystou-
pení Divokých koček vneslo do této akce 
nevšední atmosféru radosti a nadšení. Už 
nyní, pro velký úspěch, plánujeme opako-
vání této akce v příštím roce.
Naše poděkování patří starostovi Josefu 

Zápasy 1.ligy ve volejbalu mužů

Listopad 2015 
11.  kolo  
61 20.11. 18:00 Brno B - Staré Město
12. kolo
67 21.11. 17:00 Staré Město - Brno B
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY Z kuchyně

CHUTĚ A VŮNĚ SLOVÁCKÉ KUCHYNĚ



O VODĚ V BERLÍNĚ

Tým SOŠ a Gymnázia Staré Město vybojoval 3. místo v celostátním finále CORNY

Acqua, Wasser, água, aigua, ūdens, su, вода, eau, voda. Tak 
zní hlavní téma projektu Erasmus Plus, jehož další část se usku-
tečnila v německé metropoli Berlíně, v jazycích účastníků z de-
víti zemí. Projekt vypsaný Evropskou unií je dvouletý. Během 
tohoto období se vystřídají v hostitelství všechny zúčastněné 
školy. Českou republiku reprezentuje SOŠ a Gymnázium Staré 
Město, na jehož půdě se sešli účastníci už letos na jaře. Cílem 
projektu je protnutí jazykových kompetencí a odborných zna-
lostí. Příprava na jednotlivá setkání probíhá v několika vyučo-
vacích předmětech.

Při různorodých aktivitách v Berlíně bylo ale nejvíce slyšet 
slovo water, protože jednacím jazykem byla angličtina. Naši zá-
stupci, Jirka Šimek, Nikola Horníček a Matyáš Chovanec, patřili 
k nejaktivnějším. Uplatnili se při prezentaci plakátů vytvoře-

ných našimi žáky v hodinách výtvarné výchovy, při analýzách 
vzorků vody z příměstského jezera a dokonce při studiovém na-
hrávání písně o vodě v deseti jazycích.

Německé setkání bylo zaměřeno na znečišťování vody, takže 
nechyběla ani návštěva největší berlínské čističky nebo unikát-
ního lodního výtahu na řece Odře. V odpoledních hodinách byl 
dostatek času i na poznávání historie a současnosti životem ky-
pícího a pulzujícího velkoměsta. Berlín se nám představil jako 
otevřené multikulturní město s atmosférou svobody a tolerance. 
Tento dojem umocnily i právě probíhající oslavy 25. výročí sjed-
nocení Německa, jejichž součástí jsme mohli být i my.

Bohatší o nové vědomosti, zážitky i přátelství jsme se po nabi-
tém týdnu vraceli domů. Další pokračování projektu se odehraje 
v dalekém Istanbulu. Mimochodem, intenzivní studium cizích 
jazyků se rozhodně vyplatí!

Mgr. Pavel Palička

Škola STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Dne 5. a 6. října 2015 proběhlo celostátní finále CORNY stře-
doškolského atletického poháru na stadiónu TJ Lokomotiva 
Břeclav. Dívky naší školy, SOŠ a Gymnázia Staré Město, mezi 
nejlepší týmy v republice posunulo vítězství v krajském kole. 
Do těchto bojů jsme postoupili podle předběžných výsledků  
z 3. místa. Zúžili jsme kádr na devět závodnic a doufali jsme, že 
se nikdo nezraní.

V chladném počasí se obvykle běhají pomalejší sprinty. To 
se projevilo i na našich výsledcích, které se opírají o vynikající 
výkony na krátkých tratích. Po nejkratší distanci na 60m jsme 
si sice vytvořili 71 bodový náskok na prvním místě, ale nedo-
statek atletek se následně projevil v technických disciplínách. 
Po výšce jsme na družstvo Šumperku, které v tomhle ročníku 
dominovalo, ztratili 299 bodů! Tato disciplína je velmi dobře 
bodovaná a nám zranění naší nejlepší výškařky překazilo boj  
o nejvyšší příčku. Přitom Katka Resslerová skočila bez tréninku 
na tuto disciplínu pěkných 147 cm. Monika Trlidová, jako no-
váček v atletické reprezentaci školy, splnila svoji úlohu a získala 
ve výšce dalších 379 bodů, bez kterých bychom nemohli pomýš-
let na stupně vítězů. Další body v náš prospěch jsme očekávali 
po závodu na 200m. Tam duo Šimlovičová- Kolářová získalo ve 
srovnání s vítězným týmem dalších 89 bodů navíc. V dálce jsme 
objevili další talent a Tereza Molková skočila pěkných 464cm, 
čímž zaostala za Katkou Resslerovou jen o 36cm. V kouli jsme 
opět mírně zaostali, i když ve srovnání s výkony na mistrovství 

světa v Číně jsme se v průměru zlepšili o 2 m na 9,36 m Natálie 
Palčíková a 8,70 m Katka Pjajčíková. Překvapení ovšem nastalo 
v závodě na 800 m, kde jsme, i přes výkon systémem start cíl 
v podání Míši Dubcové za 2:18 a podporu závod od závodu se 
zlepšující Natálie Valáškové (2:32), nedokázali bodově překonat 
celek Šumperku. Radost na závěr nám již tradičně působí štafeta, 
která patří k nejlepším. Sestavu jsme tentokrát vylepšili o Míšu 
Dubcovou a celkový čas tím stáhli o další dvě vteřiny na celko-
vých 2:23. A tím jsme definitivně rozhodli o zisku třetího místa.

Vzhledem k tomu, že této soutěže se zúčastnily stovky škol, je 
výsledek opravdu výjimečný. Vyhlašování vítězů a gratulace od 
patronky Corny atletického poháru Báry Špotákové bylo zaslou-
ženou odměnou za den strávený špičkovou atletikou.

Mgr. Horňák Branislav



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2. 10. 2015

1. Starosta Starého Města Josef Bazala, místostarosta Mgr. Martin Zá-
branský a matrikářka paní Hana Štěrbová
2. První skupina v 13,00 hodin, levá strana (od okna)
Filip Novák, Matěj Procházka, Vojtěch Rokyta, Vojtěch Dvorský
3. Děti z Křesťanské mateřské školy Za Radnicí pod vedením paní uči-
telky Mifkové
4. První skupina v 13,00 hodin pravá strana
Eliška Moučková, Magdalena Vránová, Julie Verflová, Terezie Psot-
ková
5. Druhá skupina v 13,45 hodin, pravá strana
Mikuláš Číhal, František Krušina, Jakub Nagy, Josefína Mojžíšová
6. Druhá skupina v 13,45 hodin, levá strana
Magdaléna Gášková, Hugo Buček, Klára Bernatíková, Václav Krupaa

1.

4.

6.

2.

3.

5.



HODOVÉ OHLÉDNUTÍ
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