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XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES

Na plese bývá dobrá nálada a nechybí bohatá tombola. 
Foto: MK

Zastupitelstvo města, Rada města a komise kul-
tury ve Starém Městě Vás srdečně zvou na XVII. 
STAROMĚSTSKÝ PLES, který se koná v sobotu 
25. ledna od 20 hodin ve všech sálech Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě. 

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Sko-
roňáci, hudební skupina V. S. P. BAND a Cimbálová 
muzika Bálešáci.

Součástí kulturního programu bude předtančení, 
s polonézou se představí studenti Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město a těšit se můžeme na 
tanečníky a tanečnice Souboru písní a tanců Dolina, 
které doprovodí CM Bálešáci.

V průběhu plesu dále vystoupí skupina country 
tanců Country Nivnice, step Hurikánek a uvidí-
me i ukázku zacházení s bičem, kterou předvedou 
Bičaři. Tradiční bohatá tombola, občerstvení zajiště-
no, ochutnávka vín – Šlechtitelská stanice Polešovi-
ce, Zdeněk Habrovanský.

Předprodej vstupenek a místenek v Městské 
knihovně a Informačním centru ve Starém Městě, 
v ulici Za Radnicí. Tel.: 572 541 009. Cena vstupenky 
100 Kč, místenka 20 Kč. Všichni jsou srdečně zváni. 

Milan Kubíček

Předtančení studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město. 
Foto: MK

Cimbálová muzika Bálešáci. 
Foto:  Milan Kubíček
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Vánoční zpívání se divákům líbilo
Předvánočně naladění diváci zcela zapl-

nili divadelní sál Společensko-kulturního 
centra ve Starém Městě a sledovali velmi 
pěkné vystoupení dětí. V úvodu Vánočního 
zpívání všechny přítomné pozdravil starosta 
Josef Bazala a popřál příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšný vstup do nového roku. 
V pořadu, který moderoval místostarosta Ra-
doslav Malina, zahrály, zazpívaly a zatančily 
dětské soubory Dolinečka I, Dolinečka II, 
cimbálová muzika základní umělecké ško-
ly, cimbálová muzika Bálešáci, maminky 
s dětmi z SVČ Klubko – rodinného centra 
Čtyřlístek. Diváci také zatleskali vystoupení 
chlapců a dívek z Orla a dětem z mateřské 
školy Komenského. Pěkný předvánoční po-
řad Vám přiblížíme ve fotoreportáži. Více 
fotografií si můžete prohlédnout na www.
staremesto.uh.cz  

Milan Kubíček Děti z MŠ Komenského s učitelkou Věrou Hanslianovou.                       Foto: Vladimír Kučera
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Dívky z tanečního oboru ZUŠ při vystoupení. 
Foto: Vladimír Kučera

Diváci v sále se velmi bavili. 
Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika ZUŠ. 
Foto: Milan Kubíček

Děti z Orla si připravily malý vánoční stromeček. 
Foto: MK



3Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 68. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 3. 12. 2013

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 prodloužení pronájmů bytových 
jednotek v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na dobu určitou – od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc současným nájemní-
kům.

1.2 pronájem městské kuchyně (celková 
výměra včetně příslušenství 230,31 m2) 
včetně zařízení dle inventárního seznamu 
v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu Radku Juřenovi, Uh. Hradiště-
-Míkovice, Příkrá 101, IČ 724 19 873, na 
dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 
a nájemné ve výši 5.000 Kč/měsíc s in-
flační doložkou + příslušná DPH, proná-
jem zařízení dle inventárního seznamu 
ve výši 1.000 Kč/měsíc + příslušná DPH, 
 a zálohy na energie v celkové výši 

20.000 Kč/měsíc, za účelem hostinské  č i n -
nosti. 

1.3 pronájem části pozemku p. č. 233/7 
ost. plocha, části pozemku p. č. 6073/80 
orná půda, části pozemku p. č. 6073/81 
orná půda, části pozemku p. č. 6073/148 
orná půda a části pozemku p. č. 162/4 ost. 
plocha o celkové výměře 270 m2, vše v loka-
litě Trávník – zahrada za rodinným domem 
č. p. 1997 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Stanislavu 
Sládkovi a paní Janě Sládkové, bytem Staré 
Město, Huštěnovská 248, na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou šest měsíců a ná-
jemné ve výši 1,00 Kč/m2 a rok, za účelem 
zemědělského obhospodařování – rozšíření 
zahrady za podmínek: 
- nájemce nesmí bez souhlasu pronajímate-
le měnit podstatu (účelové určení pozem-
ku věci) ani ji přenechávat k užívání tře-
tím osobám, a to ani bezplatně - v případě 
oplocení pozemku bude toto snadno roze-
bíratelné na náklady nájemce - na pronaja-
tém pozemku nebude prováděna výstavba 
hospodářských a rekreačních zařízení

Letecký snímek Starého Města ve směru od řeky Moravy v září 2013. 
Foto: Jiří Šicha

- výsadba dřevin a keřů je možná jen 
mimo kanalizační sběrač – při nedodrže-
ní této podmínky nebude poskytnuta ná-
hrada za poškození nebo zničení porostů 
v případě údržby a opravy sběrače - pro-
vozovateli kanalizačního sběrače – SVK 
Uh. Hradiště bude umožněn kdykoliv 
přístup komunální technikou za účelem 
údržby, čištění a oprav.

1.7 změnu předmětu nájmu u smlouvy 
o nájmu ze dne 19. 12. 2005 – snížení vý-
měry části pozemku na 450 m2 v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, od 1. 1. 2014 
společnosti LUKY-TRANS, s. r. o., Staré 
Město, Rastislavova 603 z důvodu pře-
místění parkování vozidel mimo Staré 
Město.

1.8 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/355 ost. plocha o výměře cca 
4 m2 , v lokalitě ul. Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželům panu Petru Šenkyří-
kovi a paní Silvii Šenkyříkové, bytem 
Staré Město, Na Vyhlídce 1143, dohodou 
k 31. 12. 2013, z důvodu nerealizace sta-
vebního záměru – vybudování přístřešku 
před vstupem do rodinného domu. 

(pokračování na str. 4)
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Také se vám na fotografii něco nezdá? Šlahačka ve Starém Městě a tolik sněhu? Na snímku Pavel 
Pluhař s vnukem Vojtíškem při velikonoční pochůzce 31. března 2013, kdy bylo naše město pod 
nečekanou sněhovou peřinou. Letos připadne velikonoční pondělí až na 21. dubna, tak by mělo být 
pěkně a teplo. 

Text: Milan Kubíček, foto Josef Bednařík

1.15 smlouvu se Střediskem volného 
času Klubko Staré Město, příspěvková 
organizace, Staré Město, U Školky 1409, 
IČ 75833328, o právu provést stavbu 
„Ekoeventcentrum Veligrad“ ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na částech pozemků
p. č. 82/3 ostat. plocha o výměře 5 m2, 
p. č. 2417/1 ostat. plocha o výměře 5 m2,
p. č. 4525/10 ostat. plocha o výměře 
5 m2,
p. č. 240/220 zahrada o výměře 5 m2, 
p. č. 240/415 ostat. plocha o výměře 
5 m2,
p. č. 5271 ostat. plocha o výměře 5 m2,
p. č. 240/401 orná půda o výměře 5 m2, 
p. č. 240/420 ostat. plocha o výměře 
5 m2,
p. č. 240/473 ostat. plocha o výměře 
5 m2,
p. č. 6064/12 trvalý travní porost o výmě-
ře 5 m2, 
p. č. st. 1712 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 5 m2,
p. č. 6028/19 orná půda o výměře 5 m2,
 na dobu určitou – od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2023.

Předmětem této smlouvy je založení prá-
va stavebníka provést na dotčených po-
zemcích výše uvedenou stavbu a vlastník 
pozemků se zavazuje strpět výkon staveb-
níkova práva na provedení stavby. 

3.2 poskytnutí finančního daru Středis-
ku volného času Klubko Staré Město, p. o. 
v částce 10.000 Kč od Nadace Synot Uher-
ské Hradiště v rámci projektu „Klubíčko 
– folklor pro celou rodinu.“     

Staré Město, za účelem  narovnání vlast-
nických vztahů k užívaným pozemkům. 
 Za rozdíl ve výměře směňovaných po-
zemků, který činí cca 30 m², uhradí spo-
lečnost HP IZOL Napajedla městu Staré 
Město 300 Kč/m2.  

1.10 schválit majetkoprávní vypořádání 
pozemků zastavěných stavbou „Bezba-
riérový chodník na ulici Velkomorav-
ské ve Starém Městě“ k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, mezi městem Staré Město 
a Zlínským krajem.

 Zlínský kraj převede do vlastnictví města 
Staré Město pozemky v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště:
• p. č. 4529/120 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 43 m2

• p. č. 4547/49 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 1 m2

• p. č. 4547/50 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 1 m2

• p. č. 4547/51 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 5 m2

• p. č. 4547/52 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 39 m2

• p. č. 4547/53 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 3 m2

• p. č. 4547/54 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 2 m2

• p. č. 4547/55 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 2 m2

• p. č. 4547/56 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 2 m2

• p. č. 4547/57 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 3 m2

• p. č. 4547/58 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 1 m2

• p. č. 4547/597 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 4 m2

Město Staré Město převede do vlastnictví 
Zlínského kraje tyto pozemky:
• p. č. 4546/56 ostat. plocha/silnice 
o výměře 58 m2

• p. č. 4551/29 ostat. plocha/silnice 
o výměře 146 m2

• p. č. 4547/62 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 12 m2

• p. č. 4547/23 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 66 m2

• a část pozemku p. č. 4560/9 vodní plo-
cha/přírodní tok o výměře 150 m2

1.13 schválit odstoupení od kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkup-
ního práva ze dne 22. 5. 2003 uzavřené 
mezi městem Staré Město – prodávající 
a panem Richardem Svobodou, bytem 
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5.9 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
číslo D/2290/2013/KH ve výši 25.000 Kč pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů města 
Staré Město.

5.10 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, smlouvu o zajištění prodeje jízde-
nek s obchodní společností LEO Express 
a. s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5–Rad-
lice, a to prostřednictvím Informačního 
centra města Staré Město.

5.11 vnitřní směrnici S 05/2013 ke schvalo-
vání účetní závěrky.

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

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.9 schválit převod majetku – směnu části 
pozemku p. č. 7161 ostat. plocha/manipu-
lační plocha o výměře cca 175 m2 v lokali-
tě ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví společ-
nosti HP IZOL Napajedla, s. r. o, Napajedla, 
2. května 1576, IČ 25500520, za část po-
zemku p. č. 3582/22 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace, část pozemku p. č. 5175/1 ostat. 
plocha/ostat. komunikace a část pozemku 
p. č. 5175/2 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o celkové výměře cca 205 m2, vše v lokalitě 
ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
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V úterý 10. prosince probíhaly dokončovací práce v Obilní čtvrti. Pracovníci stavební firmy položili 
živičný koberec na místní komunikaci. 

Foto: Vladimír Kučera

Staré Město, Brněnská 947 – kupující, na 
převod majetku – prodej pozemku p. č. 
6355 ost. plocha o výměře 194 m2. Kup-
ní cena za pozemek bude panu Richardu 
Svobodovi vrácena ve výši 116.400 Kč za 
pozemek a 2.134 Kč za vyhotovení GP. 

3.1 schválit finanční příspěvek Římsko-
katolické farnosti Staré Město na stavbu 
nového  kostela Svatého Ducha v roce 
2014 ve výši 2.500.000 Kč.

5.2  schválit rozpočtové opatření č. 
5/2013:
- zvýšení příjmů ze 151 810 000 Kč na 
104 341 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 147 920 000 Kč na 
95 726 000 Kč
- změnu financování ve výši  
–3 890 000 Kč na – 8 615 000 Kč

5.4 schválit smlouvu o úvěru s Českou 
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, která byla vybrána na zá-
kladě výběrového řízení na poskytovatele  
úvěru. 

5.5 schválit poskytnutí půjčky společ-
nosti Školní hospodářství s. r. o. ve výši 
4.000.000 Kč na zajištění provozních vý-
dajů se splatností do 30. 11. 2014. 

5.6 schválit rozpočet města na rok 
2014, příjmy ve výši 160 471 tis. Kč, vý-
daje ve výši 173 768 tis. Kč, financování 
ve výši 13 297 tis. Kč, tj. včetně navýšení 
celkových výdajů o 1 250 tis. Kč ve výda-
jové části rozpočtu a položky financování 
+1 250 tis. Kč oproti původnímu návrhu 
rozpočtu, který je vyvěšen na úřední desce. 
 Důvodem je provedení nutné rekon-

strukce kotelny v budově Základní školy 
ve Starém Městě a investiční transfer na 
rozpočtový paragraf 2221 Provoz veřejné 
silniční dopravy.

5.7 schválit rozpočtový výhled města Staré 
Město na období 2015 – 2016.   

5.12 schválit na základě žádosti ředitelky 
příspěvkové organizace SVČ Klubko Staré 
Město Mgr. Moniky Havláskové příspěvek 
zřizovatele o 50 tis. Kč z důvodu projektové 
přípravy investiční akce (ekologického pro-
jektu), která se bude realizovat v r. 2014.

III.  souhlasila

1.11 s umístěním energetického zaříze-
ní a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČ 280 85 400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 257 33 591, na právo umístění 
stavby „St. Město, přípojka NN, Lapčík“, 
umístění zemního kabelu NN na pozemku 
p. č. 340/111 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění zemního kabelu NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2013 platí částka 
20 Kč/m2 a rok. 

1.12 se splácením dlužné částky man-
želů pana Karla Kotlára a paní Hele-
ny Kotlárové (opatrovník – pan Karel 
Kotlár), bytem Staré Město, Na Valech 
25, za nájemné a služby s nájmem spoje-
né ve výši 19.618 Kč, od prosince 2013 za 
podmínky  měsíční splátky ve výši 
3.500 Kč. 

6.1 s podnájmem prostor zrekonstru-
ovaného jezuitského sklepa pro SVČ 
Klubko Staré Město,  p. o. v rámci budou-
cího  nájemního  vztahu na tyto prostory 
mezi městem Staré Město jako vlastní-
kem a Sportovním a kulturním centrem, 
příspěvkovou organizací jako nájemcem.

IV. rozhodla

5.3 o výběru nejvhodnější nabídky na 
poskytovatele úvěru na základě usku-
tečněného výběrového řízení  na doda-
vatele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Poskytnutí úvěrového rámce na předfi-
nancování stavebních  akcí s podporou 
dotace, zejména: 1) EVENT centrum 
u památníku Velké Moravy; 2) Rozcestí 
Velké Moravy; 3) Modernizace azylové-
ho domu sv. Vincence ve Starém Městě; 
4) Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě;  5) Lávka přes Baťův kanál; 6) jiná 
investice s podporou dotace.“ Nejvhod-
nější  nabídku předložila Česká spoři-
telna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 
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V blízkosti kostela sv. Ducha v prosinci po-
kračovaly stavební práce při výstavbě Event 
centra. 

Foto: Josef Bednařík

(dokončení na str. 6)
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Koncem minulého roku byla v Michalské ulici provedena rekonstrukce chodníků. 
Foto: Milan Kubíček
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Praha 4, IČ 45244782.
V. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o územní 
řízení dle § 79 a 92 stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o zahájení 
společného územního a stavebního řízení 
dle § 94 a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

4.3 vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas s ohlášením dle § 96a) stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.4 vyjádření města k žádosti o souhlas 
se změnou v užívání stavby dle § 126 
a 127 stavebního zákona v platném znění 
dle zápisu.

5.1 hospodaření města k 31. 10. 2013.

VI. vyhlásila
5.8 výběrové řízení na poskytování půj-
ček z Fondu  rozvoje bydlení v roce 2014 
v  souladu se Zásadami č. Z 02/2012  pro  
poskytování půjček z  Fondu rozvoje 
bydlení – termín pro podávání žádostí 
o půjčku z FRB od 10. 1. 2014 do 20. 2. 
2014.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.4 zveřejnit záměr na pronájem ze-
mědělské stavby – garáže bez č. p. na 

pozemku p. č. st. 1845/3 o výměře 
22 m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.

1.5 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 4551/6 ost. plocha o výměře 
30 m2, který se nachází před RD č. p. 549, 
ul. Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 

1.6 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 340/130 orná půda o výměře 
50 m2, který se nachází u podnikatelského 
objektu, ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 

1.7 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipu-
lační plocha a části pozemku p. č. 240/467 

ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře cca 1.000 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 

1.14 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemků a budov v areálu Školního hospo-
dářství ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

2. Starostovi

jednat s Českými dráhami a. s. o mož-
nosti využití pozemků v okolí vlakového 
nádraží pro parkování vozidel.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 16. 12. 2013 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 uply-
nulé období.

K bodu 3)
hospodaření města k 30. 11. 2013.

K bodu 12)
12.2 zprávu kontrolního výboru 
o provedených kontrolách za rok 2013. 

12.3 zprávu finančního výboru o prove-
dených kontrolách za rok 2013.

12.4 termíny jednání zastupitelstva 
a rady města v roce 2014.

II. schválilo

K bodu 4) 
příspěvek zřizovatele ve výši 50 tis. Kč 
příspěvkové organizaci SVČ Klubko Sta-
ré Město, z důvodu projektové přípravy 
projektu „Ekoeventcentrum – Veligrad“, 
který se bude realizovat v r. 2014.

K bodu 5)
rozpočtové opatření č. 5/2013
- snížení příjmů ze 151 810 000 Kč na 
104 911 000 Kč
- snížení výdajů ze 147 920 000 Kč na 
95 556 000 Kč
- změnu financování ve výši  – 
3 890 000 Kč na – 9 355 000 Kč

K bodu 6) 
rozpočet města na rok 2014, příjmy 
ve výši 160 471 tis. Kč, výdaje ve výši 
174 278 tis. Kč, financování ve výši 
13 807 tis. Kč.

K bodu 7)
rozpočtový výhled města Staré Město 
na období 2015 – 2016.  

(dokončení na str. 18)

(dokončení ze str. 5)
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Vítání občánků do života s velkou převahou chlapců

V roce 2013 poslední, v pořadí čtvrté Vítání občánků 
do života, se uskutečnilo v obřadní místnosti na radnici 
v pátek 13. prosince.

Ve dvou skupinkách přijelo celkem 11 dětí, z tohoto počtu bylo 
devět chlapečků a jen dvě děvčátka. K rodičům a prarodičům 
promluvil místostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla ma-
trikářka Hana Štěrbová. S kulturním programem vystoupily 
děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou 
Jitkou Minářovou.
Na radnici jsme přivítaly pouze dvě dívenky se jmény Michae-
la a Nika, hoši dostali jména: Adam, Andrew Brandon, David 
(2), Jan (2), Lubomír, Michal, Vojtěch.
Na závěr se rodiče podepsali do Pamětní knihy města a pře-
vzali finanční příspěvek 3.000 Kč. Navíc každá maminka ob-
držela kytičku a dítě malý dárek. Fotografie všech chlapečků 
a děvčátek zveřejňujeme ve Staroměstských novinách, na in-
ternetových stránkách města a snímky z obřadní síně jsou již 
součástí fotokroniky našeho města za rok 2013.

Milan Kubíček 

Místostarosta Radoslav Malina a Hana Štěrbová při obřadu. 
Foto: MK

Na snímku zleva děti: David Štolfa, Adam Vaculka, Jan Kolínský, Andrew 
Brandon Seupersadsingh.                                                              Foto: MK

Děti z Křesťanské mateřské školy s učitelkou Jitkou Minářovou zpívají 
dětem při obřadu Vítání občánků do života.           Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Lubomír Buček, Jan Holokáč, David Peprníček, Mi-
chaela Vítková.                                                                 Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Vojtěch Ševčík, Nika Daťková, Michal Košťál. 
Foto: MK
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VZPOMÍNKA

Jen ten, kdo ztra-
til, co drahé mu bylo, 
pochopí, kolik bolesti 
a slz zbylo. Dne 30. 
ledna vzpomeneme 
nedožitých 70 let, 
a 14. února pět let 

úmrtí mého manžela, tatínka a dědeč-
ka pana Josefa Pavlíčka. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za celou rodinu děkuje manželka, 

dcera Milada s rodi-
nou a syn Zdeněk.

Dne 13. února 
vzpomeneme dru-
hé výročí úmrtí 
paní Marie Pro-
středníkové, roze-

né Hejdové. S láskou vzpomínají rodi-
ny Prostředníkova a Hejdova.

Centrum 
pro rodinný život

 v Olomouci se obrací se širokou 
nabídkou na poradenství, vzdělávání 
a aktivit pro rodiny, ale i pro snoubence, 
ženy, muže, neúplné rodiny a ovdovělé. 
Programy a aktivity centra na rok 2014 
najdete na: http://www.rodinnyzivot.
cz/soubor/karticka2014_1ks.jpg

Vydává také inspirativní a čtivý ča-
sopis Rodinný život. Předplatné na rok 
je 195 Kč, jednotlivá čísla lze koupit 
v prodejnách Karmelitánského nakla-
datelství.

Časopis Milujte se je rovněž  neoby-
čejně poutavý a rozhodně stojí za čtení, 
oblíbený je u mladší generace. Bližší 
informace najdete na www.milujte.se, 
zde je možné si jej číst nebo objednat 
v tištěné podobě.

Z naší farnosti

Rok rodinRok rodin
Rokem rodiny vyhlásila ČBK rok 2014. Připomeneme si 20. výročí Roku ro-

diny, vyhlášeného OSN. Biskupové chtějí pozornost zaměřit na rodinu, která 
je dnes vystavena mnoha tlakům, které ji ohrožují, ale zároveň je rodina mís-
tem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu. 

„Rodina potřebuje náš společný zájem, podporu, obhajobu, zastání a naše 
modlitby. Dobrodiní rodiny potřebujeme všichni znovu objevit“, prohlásil pa-
pež František.

Bože, učiň,
-   aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech 

rodin na celém světě.
-   aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst 

v pravdě a lásce.
-   aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá sla-

bost a krize rodiny.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a pro-

střednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země.
Z předmluvy knihy Síla manželčiny modlitby- je tu vyznání jednoho man-

žela: 
Nedovedu si představit, jaký by byl můj život, kdyby se za mne nemodlila. 

Dodává mi to útěchu a pocit bezpečí, a zároveň to naplňuje povolání, které 
nám dal Pán, že se máme modlit jeden za druhého a nést svá břemena. 

Není lepší způsob, jak opravdově milovat svého manžela, než ho pravidelně 
a vytrvale pozvedat modlitbou. Je to neocenitelný dar, který mu pomáhá zaku-
sit Boží požehnání a milost.

 podepsán „v modlitbách skrytý manžel“ Michael

Rodiny, modlete se společně a manželé, modlete se za sebe navzájem. 

Poděkování za Tříkrálovou 
sbírku

I letos byla farnost garantem cha-
ritní Tříkrálové sbírky v našem  městě. 
23 skupinek ochotných dobrovolníků - dětí 
s pověřeným vedoucím - vaši domácnost 
navštívilo s koledováním pro potřebnější, 
než jsme my sami. Z dobrého srdce jste pro 
charitní účely darovali 154.045 Kč a 2,08 
EUR. Za ty, kterým Váš dar přinese uleh-
čení života, farnost děkuje všem dárcům 
a vyprošuje jim dobro od Boha. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu
V neděli 2. února 2014  při mši sv. 

v 9 hodin představí farnosti rodiče svoje 
děti, které se připravují na to, aby poprvé 
mohli přijat Ježíše v Eucharistii.  Při všech 
mších sv. o tomto svátku Uvedení Páně do 
chrámu, lidově zvané Hromnice, budou 
svěceny svíce (hromničky) a je možnost 
přijmout svatoblažejské požehnání. 

Světový den nemocných 
Ve světě se slaví 11. února (je to den 

zjevení P. Marie v Lourdech). Při této pří-
ležitosti bude udělována při mši sv. v na-
šem kostele svátost pomazání nemocných 
v pondělí 10. února v 17 hodin. 

-SV-

Co nám o Vánocích udělalo radost?
Je toho mnoho. Nelze nevzpomenout na 

setkání dětí u jesliček, kde jim mladí zahrá-
li pozoruhodnou hru Dárkovaná (scénář 
Liduška Němcová). Radostí bylo poslouchat 
v novém kostele Vánoční koncert dechové 
hudby v podání Staroměstské kapely 28.12. 
Následující den manželé při mši sv. obnovi-
li manželský slib na Nový rok byla mše sv. 
v 10 hodin obětována za farníky, spoluobča-
ny a zastupitelstvo města.

Děkujeme za Vánoční benefiční 
koncert

Děkujeme co nejupřímněji Farnímu sbo-
ru a orchestru z Uherského Hradiště, který 
k nám už desátým rokem přivádí zasloužilý 
sbormistr pan Karel Dýnka. Benefiční kon-
cert se uskutečnil 5. ledna v prostoru našeho 
budoucího kostela Sv. Ducha a četní poslu-
chači byli potěšeni krásnými skladbami, ko-
ledami a básní.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   únor 2014

Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodejnách potravin a novinových stán-

cích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hradební ulici 
a v trafice v bytovém domě naproti vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiště. 
Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve Starém Městě a v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček

Novoročenka
výtvarnice Jindry Pelkové

 Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

Zimní pohádka
Sbor dobrovolných hasičů ve 

Starém Městě pořádá dne 1. února 
2014 v pořadí již 46. tradiční ples 
„Zimní pohádka“, který se koná ve 
všech sálech Společensko-kultur-
ního centra od 20 hodin. K tanci 
a poslechu bude hrát dechová hud-
ba Staroměstská kapela a hudební 
skupina NA.EX. Bohatá tombola 
a občerstvení zajištěno.

 
Předprodej vstupenek s místen-

kou v hasičské zbrojnici ve Starém 
Městě (za zdravotním střediskem) 
27. ledna 2014 od 18 do 20 hodin.

Srdečně zvou staroměstští hasiči

datum čas představení skupina místo

1. Sobota 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

3. Pondělí 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště

5. Středa 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště

6. Čtvrtek 10:00 
Kočka na rozpálené plechové střeše veřejná 

generální zkouška 
VG Uh. Hradiště

6. Čtvrtek 19:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat 

všude 
B Uh. Hradiště

7. Pátek 10:00 
Kočka na rozpálené plechové střeše 

předpremiéra 
Senior Uh. Hradiště

8. Sobota 19:00 
Kočka na rozpálené plechové střeše 

premiéra 
P Uh. Hradiště

10. Pondělí 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše Y Uh. Hradiště

11. Úterý 10:00 Kočka na rozpálené plechové střeše Senior 2 Uh. Hradiště

11. Úterý 18:00 Cybercomicsderniéra S Uh. Hradiště

12. Středa 18:00 Nájemníci U Uh. Hradiště

13. Čtvrtek 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše D Uh. Hradiště

15. Sobota 19:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat 

všude 
C Uh. Hradiště

16. Neděle 19:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat 

všude 
H Uh. Hradiště

18. Úterý 19:00 Popel a pálenka 25. repríza Uh. Hradiště

19. Středa 17:00 Dobře placená procházka M Uh. Hradiště

20. Čtvrtek 10:00 Nájemníci š Uh. Hradiště

22. Sobota 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše A Uh. Hradiště

23. Neděle 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše F Uh. Hradiště

25. Úterý 18:00 Lucerna E Uh. Hradiště

25. Úterý 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

26. Středa 17:00 Lucerna25. repríza O Uh. Hradiště

27. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

27. Čtvrtek 19:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat 

všude 
Q Uh. Hradiště

28. Pátek 19:00 Nájemníci Uh. Hradiště
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem 

Společensko-kulturního centra 

je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Sobota 25. ledna
XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES
Dechová hudba Skoroňáci, hudební skupina V. S. P. BAND, Cimbá-

lová muzika Bálešáci, V kulturním programu vystoupí studenti SOŠ 

a Gymnázia Staré Město s polonézou, Soubor písní a tanců Dolina 

s CM Bálešáci, country tance Country Nivnice, step Hurikánek, 

ukázku zacházení s bičem předvedou Bičaři. Ochutnávka vín – 

Šlechtitelská stanice Polešovice. Začátek: 20:00 hod., Vstupné: 

100,- Kč/20,- Kč místenka

Neděle 26. ledna
ŠIBŘINKY
Dětský karneval – Středisko volného času Klubko Staré Město

Začátek: 15:00 hod.

Sobota 1. února
ZIMNÍ POHÁDKA
Účinkují: Staroměstská kapela, hudební skupina NA. EX

Začátek: 20:00 hod.

Vstupné: 100,- Kč/20,- Kč místenka

Pátek 14. února
Asociace studentů v Uherském Hradišti pořádá
V. REPREZENTAČNÍ PLES FAKULTY LOGISTIKY 
A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
- hudební skupina JaGr Band, vystoupení Promo MFC Zlínsko 

(kontaktní bojový šerm)

- bar se studentskými cenami a teplou kuchyní

Začátek: 19:30 hod.

Vstupné: 150,- Kč (předprodej na FLKŘ) nebo 199,- Kč (na místě)

Sobota 22. února
PLES PRO RADOST
Účinkují: Herbalia Band, Harafica, Rokaso

Začátek: 19:30 hod.

Vstupné: 100,-Kč/20,-Kč místenka

Divadelní představení Dívčí válka sukces.          Foto: Eva Krchová

Závěrečná děkovačka byla dlouhá. Představení Dívčí válka je to-
tiž nejnavštěvovanější divadelní komedie všech dob pojednávající 
o věčném boji mezi muži a ženami. 

Foto: Eva Krchová

Dozvuky silvestrovské noci
Hlavního organizátora Silvestrovské zábavy pana Rober-

ta Bellana jsme se zeptali, jaký byl průběh poslední kulturní 
události loňského roku? „Účast byla kolem sta spokojených 
návštěvníků, viděli jsme divadlo Dívčí válka sukces, krásně 
zpívala teprve čtrnáctiletá, velmi talentovaná, Adélka Bilav-
číková, dýdžej David roztancoval každého a soutěž v tanci na 
podložkách vyhrála za vydatného povzbuzování manželka 
Jirky Králíka (bývalý ředitel Letní filmové školy) paní Jitka 
Králíková. Cenou byla lahev slivovice, kterou věnoval staro-
městský Spolek přátel slivovice“. A co dodat závěrem? Příště 
se také přijďte pobavit!

Milan Kubíček

ODPOSLECHNUTO NA PŘELOMU ROKU
· Velcí lidé diskutují o myšlenkách, průměrní lidé dis-

kutují o událostech, malí lidé diskutují o druhých.
· Včerejšek je historií. Zítřek tajemstvím. Dnešek je dar.

NI

PŘEDNÁŠKA V PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY
V úterý 28. ledna v 17 hodin se koná v Památníku Vel-

ké Moravy přednáška Zdeňka Pokludy, archiváře a histo-
rika, s názvem Listiny, které lhaly – Málo známá kapitola 
dějin hradu Buchlova. Jste srdečně zváni!



11Ahoj děti! Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

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

Vánoční besídka Střediska volného času Klubko se uskutečnila 
v úterý 17. prosince. Více fotografií a informací najdete na straně 26. 

Foto: Milan Kubíček

PROGRAM NA ÚNOR 2014

SVČ KLUBKO

VZHŮRU ZA ZÁBAVOU  GALAXIE VE ZLÍNĚ
Na pololetní prázdniny v pátek 31. ledna jsme pro vás připra-
vili výlet do zábavního parku Galaxie ve Zlíně!
Více informací na samostatných plakátech.

ZUMBA MARATON
2. 2. neděle 17:00 – 20:00
SKC (sokolovna) Staré Město
Přijďte na první akci tohoto druhu ve Starém Městě. Těší se na 
vás tři odborní lektoři, se kterými propotíte trika v rytmu mixu 
latinskoamerických tanců. 
Cena: 200,- Kč (předprodej) / 250,- Kč (na místě)

TVOŘIVÁ DÍLNA  ŠPERK Z FIMA
13. 2. čtvrtek 16:30 – 18:30
Vyzkoušíme si práci s hmotou FIMO a vytvoříme z něj zajímavý 
šperk či dekor na lžičku.
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, lžičku.

VERNISÁŽ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
„S ONDŘEJEM SEKOROU NA TOULKÁCH PŘÍRODOU“
12. 2. středa od 16:00, místo: Městská knihovna a Informační 
centrum Staré Město.  

TVOŘIVÁ DÍLNA  KERAMICKÁ DÍLNA I.
27. 2. čtvrtek 16:30 – 18:30
Oblíbené tvoření z keramiky je opět tady. Přijďte si vyzkoušet 
práci s keramickou hlínou.
Cena: 100,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení!!!

JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBKU
Na akce je dobré SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT DO 26. 2. !!!

ZÁBAVNÝ DEN S VIVITOU 
3. 3. pondělí 8:00 – 15:00 hodin
Vivita je dobrovolnice z Lotyšska, která nás seznámí s lotyšský-
mi zvyky, tradicemi, jídlem, ale i hrami a dalšími zajímavostmi 
ze svého domova. Pro děti od 6 let, ale i dospělé, věk neome-
zuje. 
Cena: 50,- Kč; 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn.

VÝTVARNÝ DEN S „TVOŘILKOU“ 
4. 3. úterý 8:00 – 15:00 hodin
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost při výtvarné tvorbě (tradiční 

i netradiční). Zveme kluky i holky od 6 let. 
Cena: 100,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn.

HRÁČSKÉ DOUPĚ  II. ROČNÍK TURNAJE V DESKOVÝCH 
HRÁCH 
5. 3. středa 8:00 – 15:00
Chcete poznat nové hry, jaké doma nemáte? Nemáte s kým 
hrát? Přijďte si za námi zahrát a zasoutěžit o drobné odmě-
ny. Pro děti od 8 let, ale i dospělé. 
Cena: 60,- Kč 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn. 

Na webových stránkách www.klubkosm.cz již naleznete 
informace o letních táborech SVČ Klubka.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
3. 2. pondělí  9:00 - 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičeb-
ní náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU MGR. VLAĎKOU 
ŠMÍDKOVOU
24. 2. pondělí 9:00 - 12:00
Pro všechny maminky s dětmi i bez dětí. Beseda bude pro-
bíhat v naší herně, děti budou mít k dispozici tělocvičnu 
s hlídáním. Hlavní téma: OBDOBÍ VZDORU aneb Jak přežít 
mateřskou.
S sebou: přezůvky
Vstupné: dobrovolné

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
25. 2. úterý 16:00 - 17:00
V Městské knihovně – Informačním centru ve Starém Měs-
tě. Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.



U S N E S E N Í
z 69. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 18. 12. 2013

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 zřízení bezúplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město 
na právo umístění stavby „Bezbariérový 
chodník na ulici Velehradské ve Starém 
Městě, západní větev“ na části pozemku 
p. č. 4529/2 ostat. plocha o výměře 14 m2 
a části pozemku p. č. 6214/468 ostat. plo-
cha o výměře 4 m2, vše v lokalitě ul. Vel-
komoravská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Zlín-
ského kraje, Zlín, třída Tomáše Bati 21 ve 
správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
Zlín, K majáku 5001.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti po-
vinného strpět umístění a provozování 
místní komunikace – chodníku, jehož 
technické parametry jsou uvedeny a od-

souhlaseny v projektové dokumentaci, ve-
řejný přístup osob a cyklistů, jakož i vjezd 
a odjezd motorových vozidel a mechani-
zmů za účelem provádění čištění, údržby 
a oprav místní komunikace – chodníku, za 
podmínek stanovených ve smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a v mezích a hranicích 
vypracovaného geometrického plánu, a to 
po celou dobu funkčního užívání místní 
komunikace – chodníku. 

1.2 změnu u splácení dlužné částky ve výši 
105.583 Kč za pronájem nebytových pro-
stor (vinárna a pivnice ve SKC) v budově 
č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Janě 
Havalové, Staré Město, Sochorcova 803, IČ 
68717083, za podmínky měsíční splátky ve 
výši 9.000 Kč. 
 
2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava místní komunikace Obilní čtvrť 
Staré Město z důvodu změny ceny díla 
a termínu dokončení stavby.

3.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnu-
tí finančního příspěvku z rozpočtu města 
Starého Města ze dne 11. 9. 2013 uzavřené 
mezi městem Staré Město a Souborem pís-
ní a tanců DOLINA, Sochorcova 808, Staré 
Město týkající se změny termínu vyúčto-
vání poskytnutého příspěvku na  projekt 
„Rekonstrukce lidového kroje z Kubry“ 
z důvodu krátké doby pro vytvoření návrhu 
krojů a jejich zhotovení.

5.1 odpis nedobytné pohledávky ve výši 
5.341 Kč za nájem + služby v DPS z důvodů 
úmrtí dlužníka, a nevymahatelné pohle-

Ve středu 18. prosince 2013 pokračovaly sta-
vební práce při výstavbě Event centra na bu-
dovaném náměstí Velké Moravy. 

Foto: Milan Kubíček

dávky ve výši 7.706 Kč za nájem z důvodů 
zániku ekonomického subjektu dle důvo-
dové zprávy.

6.1 změnu obsazení Redakční rady Sta-
roměstských novin – místo dosavadní 
členky paní Ing. Martiny Stavjaňové, 
bude od 19. 12. 2013 novým členem pan 
Ing. Vladimír Beránek.

6.3 náhradu za nevyčerpanou dovole-
nou v souladu s § 79, odst. 5) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích: 
 - panu Josefu Bazalovi v délce 10 pracov-
ních dnů
 - panu Radoslavu Malinovi v délce 8 pra-
covních dnů

II.  souhlasila

3.1 s použitím znaku města Staré Měs-
to na webové stránky Tanečního klubu 
Tweet o. s., dále na propagačním roll upu 
a reklamní plachtě. Souhlas o užití zna-
ku se uděluje na dobu 1 roku s možností 
prodloužení.

III. vzala na vědomí

4.1 vyjádření města k žádosti o zahájení 
územního řízení dle § 79 stavebního zá-
kona v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o společ-
ný územní souhlas a souhlas s provede-
ním  ohlášeného stavebního záměru dle 
§ 96 a 105 stavebního zákona v platném 
znění  dle zápisu.

6.2 zápis z 13. zasedání sociální komise 
ze dne 9. 12. 2013.
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V pátek 20. prosince 2013 odjela malá delegace Městského úřadu ve Starém Městě 
ve složení starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a sociální pracov-
nice Bc. Irena Čechalová do Domova pro seniory v Uherském Hradišti, kde bylo 
navštíveno 18 bývalých občanů ze Starého Města. I přesto, že u některých došlo ke 
zhoršení zdravotního stavu, měli úsměv na tvářích a radost z návštěvy. Babičkám 
a dědečkům byly předány Staroměstské noviny, které vyšly v posledním čtvrtletí. 
Další předvánoční návštěva proběhla v Domově pro seniory v Buchlovicích, kde 
bylo osm bývalých spoluobčanů navštíveno na pokojích.  

IČ, MK

Josef Bazala Radoslav Malina
starosta        místostarosta

Předvánoční návštěva seniorů



13Kultura Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/1413

Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na únor
 Únor bílý – pole sílí.
 Únorová voda – pro pole škoda.
 Na Hromnice zima s létem potkala se.
 Netrkne-li únor rohem, šlehne oca-
sem.
 O svaté Juliáně připrav vůz a schovej 
sáně.
 Jaké je počasí o Popeleční středě, ta-
kové se drží celý rok.
 Je-li únor mírný ve své moci, připílí 
s mrazem březen i v noci.
 Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
 Na svatého Matěje každá myší díra se 
zavěje.

EM

Obvykle, když nás Vánoce opouští, všichni 
jsme trochu tlustí.

Obětuješ-li lásku za přátelství – nemiluješ. Dáš-li 
přátelství za lásku – jsi hlupák.

Skleróza nebolí, ale co se člověk nalétá!

Žij tak, jako kdybys měl každý den narozeniny.

Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě 
daleko.

I pád na držku je pohyb vpřed.

Není horšího zvířete, jako když svini narostou 
rohy.

Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.

Věrný pes a starosti se nikdy neztratí.

Máš se dobře? Neboj, ono to přejde!

 S R A N D O V N A

Koncem měsíce prosince a začát-
kem ledna jsme zaznamenali velmi 
teplé počasí a sníh zcela chyběl. Proto 
na krmítko přilétalo méně ptáčků než 
v minulých letech. V největší míře si 
pochutnávaly na semínkách sluneč-
nice a drcených vlašských ořeších sý-

kory koňadry a modřinky. Dále přilétlo 
i početné hejno vrabců, zvonci zelení 
a pěnkavy. Kosi mají nejraději nakrájené 
kousky jablek, občas se objevil i straka-
poud velký, který má rád vlašské ořechy 
a někdy si zobne i do lojové kuličky.

Milan Kubíček

Fotopostřehy

Naivní zaměstnanec
Přijde Vincek Prcek za majitelem firmy. 
„Žádám Vás o výrazné zvýšení platu. Jsem 
zde už pátým rokem a pracuji za tři lidi!“
„Řekněte mi, za které, a já je propustím.“

Definice daně
Daň je poplatkem, který platí střední vrstva 
proto, aby chudí neokradli bohaté.

Hra na doktory
Chlapeček říká holčičce: „Pojď si hrát na 
doktory.“
Ona na to: „Tak jo, dej mi třicet korun.“

NI

Vrabci přilétají na krmítko a pochutnávají si na semínkách slunečnice. 
Foto:Vladimír Kučera

Sýkora modřinka je častým hostem na 
krmítku. 

Foto: Vladimír Kučera
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Pořadatelé Děkanátního plesu děkují všem sponzorům 
tomboly Děkanátního plesu. Jsou to: 
Stanislav Číhal, Papíno, Prádelny Blaha Vladimír, Inpost, 
Zdeněk Tománek, Město Staré Město, Myslivecké sdružení 
Staré Město, Služby SM, s. r. o. Pavel Sýkora, Akvaristika Sta-
ré Město, Promont, Ing. Ludvík Hovorka, poslanec, Sestry 
CM, Stojanov, MEKS Červenák, KOVOMAT Masaříková, 
Jass-Uni stavební společnost, JAFRA, Budařovi Cukrárna, 
BD SENSORS, centrum Vitality,Vaculíkovi Hostějov, TRA-
DIX, Farnost Osvětimany, TRADIX, Farníci Staré Město, 
FAVEX, ECOPRESS, Staroměstské uzenářství, Vaďurovi, 
manželé Fryštákovi, Autodoprava Josef Dubovský, Stavebni-
ny Kodrla, Josef Bazala, starosta Staré Město, Fyto Králík, s. r. 
o., P. Miroslav Suchomel, Orel Staré Město, ZEVOS, Micha-
ela Zapletalová, Mary Kay, Tománek Libor, Studio Regevita, 
SDH Staré Město, Ostrožsko, a. s., Knihkupectví Ave, Jaroslav 
Strnad, Staufčíkovi, pí Chudomelová, Napajedelské stavby, 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM TOMBOLY DĚKANÁTNÍHO PLESU

Děkanátní ples společně zahájili duchovní otec staroměstské farnosti 
P. Miroslav Suchomel (na snímku vlevo) a děkan P. Jan Turko. 

Foto: František Ingr

Taneční parket se zaplnil krátce po zahájení plesu. V divadelním sále hrála 
střídavě Staroměstská kapela a Cimbálová muzika Bálešáci. 

Foto: František Ingr

Devět tanečních párů z Uherského Hradiště zatančilo zajíma-
vou scénu z filmu Pomáda. 

Foto: František Ingr

Cimbálová muzika Bálešáci se letos přemístile z horního do divadelního sálu, což 
přivítala většina návštěvníků plesu. 

Foto: FI

s. r. o., farnost Nedakonice, Spolek přátel slivovice, Potravi-
ny Marie Hráčková, Araver, Lenka Svobodová, Sklenářství 
Franek, Kouřímová potraviny, starosta Spytihněv, Vodo-to-
po Jan Vlček, N-I-C solutions, Vinařství Soviš, C. S. O., Sta-
ré Město, MEETinA, farníci Zlechov, Josef Kadlčík, Chrá-
něná dílna Ludmila, Vymyslický výtahy, INKERA, Hafík, 
Staré Město, Autokarosárna Skula, NET, ČAT František Go-
ttwald, EVEKTOR, předseda KDU-ČSL Staré Město, VTP 
Pelka, Pohřební služba Staré Město, farnost Zlechov, LA 
Food, s. r. o., Staré Město, TRIDIF, STAVTRANS, Červin-
ka, hasicí technika, Jass-Uni stavební společnost, Jídelna Za 
Radnicí, Staré Město, Jakos Kabiny, Farnost Velehrad, AM 
TEST, Ing. Balaštík, Kosmetika Podlasová, Hurábovi  Kos-
telany, rodina Hrabincova, Dolina Staré Město, Puruplast, 
a. s., WATRIO, A. S. B. FRUKT a. s., Bobík nábytek, Ing. 
Václav Talák, František Slavík, Cukrárna Velehrad, rodina 
Dobešova, Josef Maňák a další sponzoři, kteří si přáli být 
nejmenováni.
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Zeptali jsme se kapelníka

Vážení spoluobčané a čtenáři, 

dovolte mi vyjádřit Vám poděkování za Vaše finanční příspěvky na 
Tříkrálovou sbírku, která se konala již tradičně na začátku nového 
roku.  Skutečnost, že nejsme lhostejní k lidem, kteří naši pomoc 
nejvíce potřebují, ukazuje na lidskou solidaritu, vyjádřenou Vaší 
ochotou poskytnout dar. Tolerance a solidarita jsou slova, která 
v našich rodinách o Vánocích mnohokrát zazní. Vzpomínky na 
blízké a přátele jsou podnětem k otevřeným lidským srdcím, srd-
cím, která chtějí udělat radost i druhým a není důležité, jak velký 
dar poskytnu. Podstatná je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho 
starosti a těžkosti.
Chci Vám vyjádřit poděkování za všechny, ke kterým se Vaše po-
moc dostane, ale i všem dětem a dobrovolníkům, kteří na sebe vzali 
to břímě a žádali o Vaši pomoc, ne pro sebe, ale pro druhé. Tato 
celostátní dobročinná akce se stává důležitou humanitární pomocí.
Doufám, že vzájemná tolerance a solidarita jeden ke druhému nám 
pomůže i v dalších dnech roku 2014.

Josef Bazala starosta

Poděkování starosty města

Kapelníka Staroměstské kapely pana Petra Luběna, jsme se 
zeptali, jak hodnotí Vánoční koncert naší dechovky, který se 
uskutečnil v sobotu 28. Prosince v 18 hodin v kostele Svatého 
Ducha na náměstí Velké Moravy.

„Staroměstská kapela v letošním roce pořádala dva vánoč-
ní koncerty. První se konal v Traplicích 21. prosince a druhý 
ve Starém Městě v kostele Svatého  Ducha o týden později. 
Kapela se připravovala pod vedením zkušeného hudebníka 
Antonína Koníčka. Potěšila nás velká účast posluchačů, za 
kterou jsme velmi vděční. Věříme, že se nepodařilo poslu-
chačům zpříjemnit prožití vánoční doby,“ sdělil Petr Luběna.

Milan Kubíček Kapelník Petr Luběna (na snímku vpravo) a Jakub Kotačka. 
Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala také poděkoval členům Staroměstské kapely 
i divákům za pěkný kulturní zážitek při Vánočním koncertu v kostele 
Svatého Ducha.                                                     Foto: Vladimír Kučera

Z dějin naší země
České církevní a světové dějiny pro-

vázela spousta tragických událostí. Již 
v roce 921 byla zavražděna sv. Ludmi-
la, v roce 929 byl zabit sv. Václav, v roce 
995 byli vyvražděni Slavníkovci a v roce 
997 zahynul rukou vraha sv. Vojtěch. 
V srpnu 1278 padl v bitvě na Morav-
ském poli král zlatý a železný Přemysl 
Otakar II., v srpnu roku 1306 vymřel 
rod Přemyslovců zavražděním krále 
Václava III. v Olomouci. V roce 1393 
byl umučen Jan Nepomucký, v roce 
1620 čekal stejný osud Jana Sarkan-
dera. V roce 1621 se konaly popravy 
na Staroměstském náměstí v Praze
 a v roce 1695 zahynul nepřirozenou 

smrtí Jan Sladký Kozina. První světová 
válka v letech 1914 – 1918 přinesla na-
sazení moderní vojenské 
techniky a zákeřných 
bojových plynů. Špa-
nělská chřipka zahubila 
v roce 1919 další miliony 
lidí. Druhá světová válka 
přinesla smrt desítkám 
milionů občanů SSSR, 
skutečné oběti již nikdo 
nespočítá. Dále zahynu-
lo 6 milionů německých 
okupantů, 6 milionů Po-
láků a 6 milionů Židů. 
V chronologickém pře-

hledu našich dějin se objevuje spousta 
tragédií.                           Milan Kubíček
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Zlatí šachisté základní školy
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Okresní kolo Přeboru škol v šachu čtyřčlenných družstev se 
poprvé konalo ve Starém Městě v klubovně Šachového klubu 
Staré Město, kde má své zázemí také šachový kroužek základní 
školy. Výhodu domácího prostředí skvěle využilo družstvo Zá-
kladní školy Staré Město soutěžící v kategorii I. 1. - 5. ročník ZŠ 
a s přehledem zvítězilo s náskokem 5,5 bodu na druhé místo.    

Členy zlatého družstva byli Viktorie Všetulová, Roman Lap-
čík, Robin Čapek a Stanislav Foltýnek. Také v kategorii II. 6. - 
9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií jsme měli 
své zastoupení. Reprezentovali nás Ondřej Stoklásek, Kryštof 
Psotka, Filip Najman a Michal Katrňák. Družstvo  skončilo 
uprostřed výsledkového pole. Získalo krásné 4. místo. Blaho-
přejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Trubačíková
Úspěšní šachisté ze Základní školy Staré Město. 

Foto: JT

KOSMETIKAKOSMETIKA
 V SALONU DALEN V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Dne 24. 1. 2014 se koná slavnostní zápis  dětí do 1. roč-
níku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2007 až 31. 8. 2008 
a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hr-
dinů 1000, od 11:00 do 17:30 hod. Zápis se týká také dětí, 
které měly pro školní rok 2013/2014 povolen odklad školní 
docházky.

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

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
- rodný list dítěte
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docház-

ky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která 
bude doložena vyjádřením příslušného lékaře a vyšetřením 
pedagogicko - psychologické  poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, na-
rozené od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008. Žádost o přijetí u těch-
to dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-
-psychologické poradny.

ZÁPIS  DO  PRVNÍCH  TŘÍD
Dotazník a tiskopisy žádostí obdrží zákonní zástupci 

v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na ad-
rese www.zsstmesto.cz - v sekci pro děti a rodiče, informace 
a formuláře.

Josef Jurnykl, ředitel školy

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 15. února, 

15. března, 19. dubna, 
17. května, 21. června 2014.
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Veselá silvestrovská směna v prodejně potravin Marie Hráčkové

S úsměvem do nového roku!                                  Foto: Bc. Robert Januška

Zákazníci, kteří chodí pravidelně na-
kupovat do prodejny potravin paní Ma-
rie Hráčkové na náměstí Hrdinů, nebyli 
vůbec překvapeni, když opět po roce 
spatřili své oblíbené prodavačky v roz-
pustilých kostýmech. 
Letos takto ženy za pul-
tem obsluhovaly všech-
ny příchozí již popáté. 
A jak vidíte na snímku, 
pětici prodavaček to vel-
mi slušelo.

Kolektiv prodavaček 
prodejny potravin paní 
Marie Hráčkové zve 
všechny příznivce dobré 
zábavy k účasti na Plese 
pro radost, který se koná 
v sobotu 22. února od 
19:30 hod. ve Společen-

sko - kulturním centru ve Starém Městě. 
Zahraje taneční skupina Herbalia band 
a cimbálová muzika Harafica.Více informa-
cí v programu kulturních akcí na straně 10.

Milan Kubíček

VÁNOČNÍ ČAS BYL ČASEM 
VZÁJEMNÉHO OBDAROVÁVÁNÍ

V mateřské škole Komenské-
ho se stalo již tradicí, že děti se 
svými učitelkami přichází v před-
vánočním čase do blízkého Do-
mova s pečovatelskou službou 
v ulici Bratří Mrštíků i do Ústavu 
sociální péče pro dospělé v uli-
ci Kopánky, aby potěšily senio-
ry i klienty v ústavu písničkou 
a přáníčkem. V mateřské škole 
děti čekalo pod stromečkem ra-
dostné překvapení v podobě hra-
ček a stavebnic.

Věra Hanslianová

Obyvatele Domu s pečovatelskou službou v ulici Bratří Mrštíků potěšily děti ze školky Komenského.    Foto: MŠ

Děti čekalo pod stromečkem radostné překvapení. 
Foto: V. H.

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Vyplatí se vám dávat rady zadarmo? Vždyť 
dneska zadarmo ani kuře nehrabe!

(Pája, dotaz e-mailem)
Vyplatí se mi to, protože rada je dar, dar tomu, 
kdo ji dává. Takže se sebeobdarovávám.
Během posledních dvou let jsem téměř 
oplešatěl. Co zastaví padání vlasů?

(Aligátor, dotaz e-mailem)
Podlaha.
Víte, který sportovec vynalezl triatlon? 

(Karel 47 let)        
Nebyl to sportovec, ale zloději. Na koupaliště 
pěšky, zpátky na kole.
Když jste tak chytrý, tak mi napište, kolikrát 
za den se ručičky na hodinkách překryjí?

(Jana 28 let)
Přes vánoční svátky jsem to zkoumal. Celkem 
22 krát. Poprvé v 0:00, potom v 1:05, 2:11, 
3:16, 4:22, 5:27, 6:33 a dále si to sledujte již 
sama.
Co si myslíte o nevěře?

(Jájina, střední věk)
Pokud k ní přece jen dojde, tak nejlepší je, 
když se jedním vrzem odbude premiéra i der-
niéra.
O Vánocích jsem se rozešel s dívkou. Prý 
jsem ji obdaroval směšným dárkem a nesto-
jím o ni. Na Silvestra jsem poznal další holči-
nu, ale i ta mi dala za dva týdny kopačky. Je 
to normální?

(Šaman 19 let)
Nech to plavat, v životě se všechno děje tak, 
jak má být.
Vážím přes metrák a pod stromeček jsem do-
stala odvážné plavky. Mám je zkusit a vyrazit 
v Itálii na pláž?

(Baculka 33 let)
Madam, opravdu nevím. Když vykročíte 
v plavkách na pláž, tak aktivisti Greenpeace 
vás hned začnou tlačit zpátky do moře.
Často píšete o ptáčcích. Máte raději španěl-
ského ptáčka nebo moravského vrabce?

(Marlenka, dotaz e-mailem)
Nejraději mám slepici, ale musí být na papri-
ce.
Dobrý den. Preferujete u žen barvu vlasů?

(RoseMary, dotaz e-mailem)
RoseMary je hnědovláska? Pokud ano, tak to 
mám rád.

Milan Kubíček

Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!



18 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

K bodu 8)
smlouvu o úvěru ve výši 20 mil. Kč od 
poskytovatele úvěru Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
4, IČ 45244782, která byla vybrána na 
základě uskutečněného výběrového ří-
zení na dodavatele veřejné zakázky. 

K bodu 9)
smlouvu o poskytnutí půjčky společ-
nosti Školní hospodářství s. r. o. ve výši 
4.000.000 Kč na zajištění provozních vý-
dajů se splatností do 30. 11. 2014.   

K bodu 10) 
finanční příspěvek Římskokatolické far-
nosti Staré Město na stavbu nového kos-
tela Svatého Ducha v roce 2014 ve výši 
2.500.000 Kč.

K bodu 11)
11.1 převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 3582/21 ost. plocha o výmě-
ře 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 
Vladimíra Balázse, společně bytem Staré 
Město, Nádražní 556
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
paní Vlasty Vojtkové, bytem Staré Měs-
to, Nádražní 556 
manželů paní Jaromíry Vránové a pana 
Františka Vrány, společně bytem Staré 
Město, Nádražní 556 
paní Evy Zapletalové, bytem Staré Měs-
to, Nádražní 423 za účelem stavby „Re-
vitalizace ulice Nádražní ve Starém Měs-
tě“, za cenu 100 Kč/m2.

11.2 převod majetku – směnu části 
pozemku p. č. 7161 ostat. plocha/ma-
nipulační plocha o výměře cca 175 m2 

v lokalitě ul. Nádražní ve Starém Městě, 

k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví společnosti HP IZOL Napajedla, 
s. r. o, Napajedla, 2. května 1576, IČ 
25500520, za část pozemku p. č. 3582/22 
ostat. plocha/ostat. komunikace, část po-
zemku p. č. 5175/1 ostat. plocha/ostat. 
komunikace a část pozemku p. č. 5175/2 
ostat. plocha/ostat. komunikace o celkové 
výměře cca 205 m2, vše v lokalitě ul. Ná-
dražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré 
Město, za účelem narovnání vlastnických 
vztahů k užívaným pozemkům. 
Rozdíl ve výměře bude dořešen finančním 
vyrovnáním společností HP IZOL Napa-
jedla ve výši 300 Kč/m2.

11.3 majetkoprávní vypořádání pozem-
ků zastavěných stavbou „Bezbariérový 
chodník na ulici Velkomoravské ve Starém 
Městě“ k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město a Zlínským kra-
jem.

Zlínský kraj převede do vlastnictví města 
Staré Město pozemky v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště:

• p. č. 4529/120 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 43 m2

• p. č. 4547/49 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 1 m2

• p. č. 4547/50 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 1 m2

• p. č. 4547/51 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 5 m2

• p. č. 4547/52 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 39 m2

• p. č. 4547/53 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 3 m2

• p. č. 4547/54 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 2 m2

• p. č. 4547/55 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 2 m2

• p. č. 4547/56 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 2 m2

• p. č. 4547/57 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 3 m2

• p. č. 4547/58 ostat. plocha/zeleň o výmě-
ře 1 m2

• p. č. 4547/597 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 4 m2

Město Staré Město převede do vlastnictví 
Zlínského kraje tyto pozemky:

• p. č. 4546/56 ostat. plocha/silnice o vý-
měře 58 m2

• p. č. 4551/29 ostat. plocha/silnice o vý-
měře 146 m2

• p. č. 4547/62 ostat. plocha/ostat. komu-

nikace o výměře 12 m2

• p. č. 4547/23 ostat. plocha/ostat. ko-
munikace o výměře 66 m2

• část pozemku p. č. 4560/9 vodní plo-
cha/přírodní tok o výměře 150 m2

11.4 odstoupení od kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva 
ze dne 22. 5. 2003 uzavřené mezi měs-
tem Staré Město – prodávající a panem 
Richardem Svobodou, bytem Staré Měs-
to, Brněnská 947 – kupující, na převod 
majetku – prodej pozemku p. č. 6355 
ost. plocha o výměře 194 m2. Kupní 
cena za pozemek bude panu Richardu 
Svobodovi vrácena ve výši 116.400 Kč za 
pozemek a 2.134 Kč za vyhotovení GP. 

K bodu 12)
12.1 Dohodu o společném postupu při 
přípravě a realizaci Generelu dopravy 
souměstí Uherské Hradiště, Staré Město 
a Kunovice.

III.  zrušilo

K bodu 11)
11.1 převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 3582/21 ost. plocha o výmě-
ře cca 60 m2 v lokalitě ul. Nádražní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od spoluvlastníků, který byl 
schválen na 16. zasedání dne 28. 6. 2010 
pod bodem II./6.6, za cenu 100 Kč/m2, 
za účelem stavby „Dopravní terminál ve 
Starém Městě“, z důvodu změny vlastní-
ků pozemku a názvu stavby.

IV.  neschválila

12.5 návrh na změnu obsazení kontrol-
ního výboru.

V.  uložilo
Radě města

K bodu 12)
12.1 připravit zadávací podmínky Ge-
nerelu dopravy.

12.2 řešit připomínky kontrolního 
výboru u kontrol provedených v roce 
2013, v bodech č. 3, 6 a 7.

12.3 řešit připomínky finančního vý-
boru u kontrol provedených v roce 
2013, v bodě č. 10.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(dokončení ze str. 6)



19Aktuality Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

Orelská gratulace
Dne 18. 12. 2013 se dožila krásného životního jubilea 91 let 

naše dlouholetá členka, sestra Ludmila Stuchlíková.

Jednota Staré Město si dovoluje ještě touto cestou popřát naší milé jubilant-
ce hodně štěstí, radosti a spokojenosti v kruhu rodiny.

Sestra Ludmila Stuchlíková se podílela  řadu let na výchově mládeže nejen 
jako učitelka, ale také jako cvičitelka v Orle. Založila a také vedla folklorní 
soubor „Rozmarýnek“. Věnovala hodně času při výchově mladé orelské cvi-
čitelské generace. S láskou předávala své bohaté zkušenosti a její „ děti“, jak 
jim říkávala, již v dnešní době sami vedou jednotlivé oddíly cvičenců. I přes 
současné zdravotní potíže se stále zajímá o činnost jednoty a vše bedlivě sle-
duje.

Milá sestro, ještě jednou velké díky za Tvoji práci v Orle, pro kterou jsi 
položila pevné základy.

Dagmar Zálešáková
 starostka jednoty

Paní Ludmila Stuchlíková převzala od členek 
Orla květinový dar. 

Foto: DZ

V pondělí 6. ledna se konala ve Čtyřlístku oblíbená Mamkavárna. Na snímku maminky s dětmi.
 Foto: Martina Všetulová

Část vybavení, které bylo pořízeno z finanční-
ho daru.                                              Foto: MV

Nová výzdoba herny Čtyřlístku. 
Foto: MV

Poděkování za finanční dar

Rodinné centrum Čtyřlístek, při Středisku 
volného času Klubko, srdečně děkuje Spolku 
přátel slivovice Staré Město za finanční dar 
3000,- Kč, který poskytují každoročně. 
Z těchto prostředků jsme zakoupili 
výtvarné potřeby, míče, sadu autíček, 
potah na matraci do herny a materiál 
na novou výzdobu herny.

Martina Všetulová
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Nejfrekventovanější autobusová zastávka na území Starého Města je 
zastávka u Lidového domu. 

Foto: Milan Kubíček

Od neděle 15. prosince 2013 vstoupil 
v platnost nový jízdní řád autobusových 
a vlakových spojů a časovými údaji v něm 
uvedenými se budeme řídit do 13. prosin-
ce 2014.
Na linkách MHD v souměstí Staré Měs-
to, Uherské Hradiště, Kunovice dochází 
k největším změnám za posledních pět 
let, z  některými z nich Vás seznámíme.

Nové názvy zastávek:

Mění se názvy devíti autobusových zastá-
vek, dvě zastávky jsou nové. První z nich 
se jmenuje Staré Město, Bratří Mrštíků, 
kde vystupují a nastupují žáci základní 
školy, druhá zastávky se zřizuje v obchod-
ní zóně v blízkosti Intersparu.

V Kunovicích se změnily názvy osmi za-
stávek a v Uherském Hradišti má nový 
název celkem třináct zastávek.

Linka 805001 Staré Město – Uherské 
Hradiště – Kunovice

První ranní spoj z Uherského Hradiště 
(nový odj. 4:48 h.), jede o pět minut pozdě-
ji a na železniční stanici přijede v 4:57 h. Je 
zde návaznost na osobní vlak do Otrokovic, 
Zlína a Vizovic s odjezdem ze Starého Města 
v 5:01 h.
Od pondělí 16. prosince jede nový spoj do-
pravce LEO Express Staré Město (odj. 5:50 h.) 
– Praha hl. n. a k novému vlaku je zaveden 
nový spoj MHD. Odjezd z Uh. Hradiště 
v 5:30 h., příjezd do Starého Města žel. st. 
v 5:40 h.

Autobusy MHD linky 1, které dříve odjížděli 
ze zastávky Staré Město, železniční stanice 
v 5:30, 6:30, 12:30, 15:30 h. nyní odjíždí o pět 
minut později v 5:35, 6:35, 12:35 a 15:35 h. 
Důvodem je navázání přípojů od osobních 
vlaků od Přerova (příj. 5:29, 6:29, 12:30, 
15:29 h.) a od Břeclavi, které mají příjezd do 
Starého Města v 5:28, 6:26, 15:28 h.)
V sobotu a neděli jede pouze jeden spoj 
MHD linky 805001.  Z Uherského Hradiště 
odjíždí v 10:36 h. a jede přes zastávku Lidový 
dům na vlakové nádraží. Ve směru opačném 
spoj odjíždí od vlakového nádraží v 11:00 h. 
(přípoj od rychlíku Hradišťan z Prahy) a je 

veden přes zastávku Velehradská ulice.
O sobotách a nedělích zastavují na zastáv-
kách MHD některé spoje příměstských 
linek. Například ve směru Uherské Hra-
diště – Staré Město autobusy s odjezdem 
z UH v 6:30 (linka UH – Salaš), v 7:05 
(UH – Osvětimany, jede jen v neděli a svá-
tek), v 7:25 (UH – Jalubí), v 8:30 (UH – Sa-
laš), v 9:20 (UH – Tupesy – Velehrad, jede 
jen v neděli), v 10:15 (linka UH – Osvě-
timany), v 12:25 (UH – Jalubí), v 13:45 
(UH – Buchlovice), v 14:10 (UH – Salaš, 
jen v sobotu), v 15:20 (UH – Salaš, v ne-
děli a svátek jede přes Velehradskou ul.), 
v 15:45 (UH – Buchlovice), v 16:25 (UH 
– Osvětimany), v 16:30 (UH – Jalubí, jede 
v sobotu přes Velehradskou ul.), v 17:22 
(UH – Buchlovice), v 19:15 (UH – Oře-
chov - Tučapy), v 19:25 (UH – Jalubí).  

Nová linka 805004 Staré Město, obchod-
ní zóna – Uherské Hradiště aut. nádr. - 
Jarošov   
V pracovní dny spoje jezdí ze zastávky 
Staré Město, obchodní zóna v  těchto ča-
sech: 5:15, 6:00, 6:45, 7:40, 9:25, 10:00 (jen 
na aut. nádr.), 13:30, 15:05, 16:25 h.
V sobotu, neděli a svátek spoje je-
dou ze zastávky Staré Město, obchod-
ní zóna v těchto časech: 7:40, 8:15 (jen 
na aut. nádr.), 9:25, 10:00 (aut. nádr.), 
13:10,13:45 (aut. nádr.), 15:40, 16:15 (aut. 
nádr.), 18:05 h.
Zvláště pro občany bydlící v jižní části Sta-
rého Města se tak vytvořilo nové spojení, 
kdy mohou cestovat na jednu jízdenku bez 
přestupu do průmyslové zóny Mařatice, 
Jaktáře a dále až do Jarošova.
Příměstská linka z Uherského Hradiště do 
Jalubí má nyní původní číslo 800060 ale 
nový název Kunovice – Uherské Hradi-
ště – Jalubí - Traplice  
Tři páry spojů jedou v pracovní dny z Jalu-
bí přes Staré Město (odj. ze zastávky Staré 
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Velké změny na linkách MHD

Motorová jednotka Českých drah řady 844.0 dostala podle tvaru název 
„Žralok“. Zajíždí také do Starého Města na přímých spojích Vizovice – 
Zlín – Staré Město (příj. 20:10)  – Uherský Brod a ve směru opačném na 
spoji Bojkovice – Staré Město (odj. 5:01) – Otrokovice – Zlín – Vizovice. 

Foto: archiv SN

Původní název Nový název
Staré Město Cukrovar rozc. k žel. st. 0,4
Staré Město Dvorek nám.Velké Moravy
Staré Město Ferona Zlechovská
Staré Město ins. st. Jalubská
Staré Město Mayer Finská čtvrť
Staré Město nadjezd nadjezd, Velehradská
Staré Město nadjezd nadjezd, Tovární
Staré Město OSP Tovární
Staré Město STS Velehradská
Staré Město nová zastávka Bratří Mrštíků
Staré Město nová zastávka obchodní zóna
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Město, Velehradská 5:19, 6:59 h. (nejede 
o prázdninách) a ze zastávky od Lidového 
domu v 13:18 h. přes Uherské Hradiště až 
na zastávku Kunovice Let.
Ve směru opačném budou přímé spo-
je z Kunovic do Starého Města odjíždět 
v pracovní dny od zastávky LET 5:40, 7:25 
(nejede o prázdninách) a v 13:35 h.
Na lince jsou i další změny, které vylepší 
dopravní obslužnost Starého Města.
Jízdní řády linky 805001 Staré Město – 
Uherské Hradiště – Kunovice,    linky 
805004 Staré Město, obchodní zóna – 
Uherské Hradiště – Jarošov, linky 805007 
Autobusové nádraží – nemocnice – Štěp-
nice – autobusové nádraží a příměstské 
linky 800060 Kunovice – Uherské Hradi-
ště - Jalubí – Traplice jsme zveřejnili v mi-
nulém čísle Staroměstských novinách, kte-
ré vyšlo ve středu 18. prosince 2013.

Milan Kubíček

DOPRAVNÍ INFORMACE

Autobusová doprava
Dálková linka 820902 Zlín - Uherské Hra-
diště – Praha, kterou provozovala ČSAD 
Uherské Hradiště, již ukončila provoz. 
Poslední autobus na trase Uherské Hradi-
ště – Praha se zastávkou ve Starém Městě 
u Lidového domu vyjel 20. prosince 2013.
Cestující jedoucí do Prahy mohou využít 
novou linku 721311 Brno – Zlín, kterou 
provozuje STUDENT AGENCY k. s. 
(s přestupem v Brně). Autobusy ze Sta-
rého Města, zast. Lidový dům, do Brna 
odjíždějí v 14:45 h. (denně) a v 19:45 h. 
(v pracovní dny a neděli). Z Brna jedou 
spoje denně v 12:00 a v 18:00 h. s příjez-
dem do St. Města v 13:05 a 19:05 h.
Na lince 800700 Uherský Brod – Uherské 
Hradiště – Brno jede v pracovní dny nový 
spoj. Ve směru do Brna má odjezd v 9:17 h. 
od Lidového domu, z Brna odjíždí v 11:00 
h. s příjezdem do Starého Města, zast. Li-
dový dům v 12:26 h.
Na lince 800070 Uherské Hradiště – Kud-
lovice doposud jezdily autobusy jen v pra-
covní dny. Od 15. prosince jezdí nový spoj 
v neděli s odjezdem z Uherského Hradiš-
tě v 6:40 h., ve Starém Městě zastaví na 
zastávkách hřbitov, nám. Velké Moravy 
a Huštěnovská. 
Jízdní řády autobusových spojů provozo-
vaných ČSAD Uherské Hradiště a také 
linek jiných dopravců zajíždějících do 
Uherského Hradiště si můžete zakoupit 
za 20 Kč v informační kanceláři na auto-
busovém nádraží v Uherském Hradišti. 

Železniční doprava

Kontaktní místo pro prodej jízdenek že-
lezničního dopravce LEO EXPRESS je 
Městská knihovna a Informační centrum 
Staré Město, ulice Za Radnicí. V Uher-
ském Hradišti si lze jízdenky zakoupit 
v Městském informačním centru na Ma-
sarykově náměstí.
Pro zákazníky je připraven nový věrnost-
ní program s:)mile Club pro cestující LEO 
Express. 20 % sleva na jízdenky do třídy 
Economy a 40% sleva pro držitele žákov-
ských průkazů a s:)mile karet.
   Nová jízdenka Rodina, na kterou mohou 
cestovat 2 dospělí a až 3 děti za 499 Kč na 
1 libovolnou cestu bez ohledu na ujetou 
vzdálenost. Více informací na www.le.cz 

Milan Kubíček

První ranní rychlík Buchlov do Prahy nyní 
odjíždí ze Starého Města o 11 minut později 
v 4:25 h.
Expres Šohaj Veselí nad Moravou – Staré 
Město (odj. 7:30) – Praha (10:53) je nyní 
převeden do kategorie InterCity a v jeho 
soupravě se setkáme s klimatizovanými 
vozy slovenských železnic.
Do největších moravských lázní Luhačovic 
můžeme ze Starého Města cestovat pěti pří-
mými rychlíky. Odjíždějí ze Starého Města 
v 6:57 (jen v pracovní dny), dále v 8:53, 
10:53, 14:53 a 16:53 h. Rychlíky zastaví pou-
ze v Uherském Hradišti a Uherském Brodě 
a do Luhačovic přijedou za 46 minut. 
Více informací na www.cd.cz  

LEO EXPRESS

Čas od času můžeme spatřit ve Starém Městě i elektrickou jednotku řady 681 – Pendolino. Náš 
snímek je z 2. dubna 2010, kdy pravidelný spoj Praha – Ostrava jel z důvodu nehody odklonem 
přes Brno, Břeclav a Staré Město, kde na chvíli také zastavil. 

Foto: Milan Kubíček

Vždy v pátek přibližně v 11:29 hod. projíždí přes Staré Město lůžkový rychlík z Moskvy do Nice, 
největšího města na francouzské riviéře. Ve směru opačném rychlík jede v neděli s průjezdem přes 
Staré Město v 18:17 hod. Jedná se o vlak s globální cenou, vnitrostátní přeprava je vyloučena. Na 
českém území vlak zastavuje pouze v Bohumíně a Břeclavi, kde se mění polská, resp. rakouská 
lokomotiva za stroj Českých drah. 

Ilustrační foto: archiv SN
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Vánoční koncert základní umělecké školy

Tanečnice ze 4. ročníku zatančily skladbu Sáňky od Johanna Strause. 
Foto: Milan Kubíček
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Ve středu 18. prosince od 18 hodin se 
uskutečnil ve Společensko-kulturním 
centru ve Starém Městě Vánoční kon-
cert žáků základní umělecké školy.

V úvodu vystoupil ředitel ZUŠ Stani-
slav Nemrava, který poděkoval vedou-
cím představitelům našeho města za 
přízeň a podporu. Starosta Josef Bazala 
pak všechny přítomné pozdravil, po-
děkoval za hojnou účast a všem popřál 
šťastné a klidné Vánoce. Potom již za-
čala série sedmnácti vystoupení. Na 
úvod jsme viděli tanec žákyň 1. ročníku 
Vánoční čas od Petra Iljiče Čajkovského 
a na trubku zahrál Jan Janík z 2. roční-
ku. Skladbu Cavatina od W. A. Moza-
rta předvedl velmi dobře a jistě přispěl 
k propagaci hry na dechové nástroje. 
Staroměstská kapela již dnes hledá no-
vou mladou krev do svých řad. Jako 
třetí se představila žákyně 1. ročníku 
Alžběta Bouzková, která přednesla text 
Dárky od Jaromíra Nohavici. Na klavír 
zahrály Ludmila Gieslová a Denisa Wi-
tteková, na klarinet Vojtěch Zábranský, 
na housle Jan Mikuš. Viděli jsme soubor 
zobcových fléten i flétnistu Karla Špač-
ka, který zahrál Sonátu a moll – Vivace. 
Divácky velmi přitažlivé byly vystoupe-
ní žaček tanečních oborů a také pěkný 
závěr cimbálové muziky ZUŠ s primá-
šem M. Novákem.   

Poděkování zaslouží učitelé ZUŠ 
M. Baláž, P. Jarmarová, J. Košíková, 
J. Krystoňová, R. Mrázová, V. Ovčáčík, 
M. Špačková a vedoucí pobočky ZUŠ 
Radim Snopek, kteří své žáky velmi 
dobře připravili.

Milan Kubíček Soubor zobcových fléten ze 4. ročníku hraje skladbu F. X. Grubera Tichá noc. 
Foto: MK

Tanec dívek 3. ročníku s názvem S panenkou od Petra Iljiče Čajkovské-
ho. 

Foto: Milan Kubíček

Diváci v divadelním sále SKC sledují malé umělce při vystoupeních. 
Foto: MK
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Vojtěch Hanák přednesl Koledu od Marka 
Ebena.                                                 Foto: MK
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Jan Janík při skladbě Cavatina od Wolfganga 
Amadea Mozarta.                               Foto: MK

Alžběta Bouzková z 1. ročníku přednesla text 
Dárky od Jaromíra Nohavici.          Foto: MK

Malé tanečnice se loučí s diváky. 
Foto: Milan Kubíček

Děti z přípravné hudební výchovy při sborovém zpěvu u stromečku. 
Foto: MK

Vánoční zpívání se divákům líbilo

Vánoční zpívání zahájil starosta Josef Bazala, program moderoval 
místostarosta Radoslav Malina.                                                   Foto: MK Chlapci a děvčata z Dolinečky II si své vystoupení užívali.       Foto: MK

Maminky s dětmi z Klubíčka. Na housle zahrál Vlastimil Chlup.   Foto: MK Dolinečka I při vánočním pásmu.                                                Foto: MK

Více fotografií si můžete prohlédnout na straně 2 a ve fotoreportáží Vladimíra Kučery na www.staremesto.uh.cz  
Milan Kubíček 
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Nastal čas zabijaček
Bylo po staroměstských hodách. Lidé měli vykopané ertep-

le, zaseté ozimy, dokončovali sklizeň řepy, někteří již orali na 
zimní orbu. Děcka se těšily, že svatý Martin přijede na bílém 
koni. Nastal čas zabijaček. Znovu proto otvírám knihu života, 
abych ze vzpomínek Vám povyprávěl o tomto čase, který by se 
dal nazvat „zabijačkový.“ 

Vzpomínám si, že za mého mládí chovali ve Starém Městě 
prase skoro v každém domě. Někde měli i dvě a větší hospo-
dáři ještě více. Možná se někdo pozastaví, proč jsem si vybral 
takové téma, ale i domácí zabijačka patřila v rodině k takovým 
menším rodinným oslavám, které měly své pravidla a rituály. 
Také hlavní aktéři, řezníci, patřili k velkým mistrům – ober-
meister (velký mistr). Jistě, že ve Starém Městě bylo dobrých 
řezníků víc, ale já vzpomenu na ty, kteří k nám chodili zabí-
jet. Byl to pan Zapletal, pocházel z významné řeznické rodiny, 
a pan Vojtěšek. Oba byli, 
jak jsem již uvedl, velcí mi-
stři svého řemesla. Zboží 
dokázali vyrobit v takové 
kvalitě, že ani dneska není 
nikde v krámu ke kou-
pi. Také se musím trochu 
zmínit o nabytí a chovu 
selat. Každá rodina měla 
své známé a ověřené cho-
vatele, od kterých si selata 
nakupovala. Naše rodina 
nakupovala selata od rodi-
ny Krásných z babických 
Ceron. Paní Krásná vždyc-
ky říkávala, že mají český 
flok s rodokmenem. Selata 
jsou zdravá, rychle rostou 
a narostou veliké. Když to 
porovnám s dneškem, tak 
kolik narostlo velkých prasat a ani neměla rodokmen. Tako-
vé selátko se stalo členem rodiny a užívalo si zvláštních ro-
dinných výsad. Bylo dobře krmené, aby narůstlo veliké, bylo 
koupané, aby bylo čisté a zdravé. Naše mamka měřily sele za 
předníma nohama, krejčovským metrem, aby zjistily, zda při-
bývá na váze. Tak to šlo stále dál až narůstlo do váhy dva až 
tři metráky. Bylo rozhodnuto, že bude zabijačka. Datum byl 
stanoven dle možnosti řezníka, protože v tu dobu byli řezníci 
velmi zaměstnáni a prováděli i dvě zabijačky denně. Dohod-
nutý termín se přiblížil. Bylo třeba den dopředu uvařit kroupy, 
naloupat cibuli, česnek, nakoupit koření, které bude potřeba. 

V den konání zabijačky rodina vstávala v pět hodin ráno. 
Bylo nutné, aby do příchodu řezníka byla horká voda v kot-
li a vše potřebné nachystáno. Sešla se rodina, bratři i sestry, 
kmotřenky a kmocháčci. Někteří členové rodiny přišli v prů-
běhu dne. Zabijačka začínala snídaní. Zpravidla se podávala 
maková bábovka a lipový čaj se slivovicí. Ve skutečnosti to 
byla slivovice s trochou čaje. Pro nás děcka byl lipový čaj s me-
dem. V šest hodin přišel řezník pan Vojtěšek. Byl to pán menší 
postavy, pevný, dobře rostlý a ránu měl, jako když kůň kop-
ne. Zkontroloval, zda je všechno připravené v potřebné kva-
litě. Také on posnídal, aby prý měl jinou, lepší chuť. Rozdělil 
úkoly, kdo bude držet lavor (mísu) na krev, kdo bude držet 
štraněk (provaz) uvázaný za nohu praseti na podseknutí. Ten-
krát se porážka prováděla ranou pantokem do hlavy prasete. 
Po ochrnutí a podsmeknutí s následným přeřezáním hlavních 
žil. Nebylo to jako dneska za použití porážkového přístroje, 
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nebo za použití elektrického proudu. V tu dobu opravdu zále-
želo na síle mistra řeznického, jak uměl posadit praseti ránu. 
Ale i při tomto se mnohdy přihodilo to, co se vymklo z běžné 
praxe a jeho rutiny. Je to úsměvné, ale stalo se to, a o tom vám 
povyprávím.

Všechno bylo v pořádku, dle přání řezníka, a měla se pro-
vést porážka. Strýc se štraňkem vešel do krmíka, uvázal prase 
za nohu, tetička držela připravený lavor na krev. Řezník s pan-
tokem se připravoval k ráně. Nevím čím to, ale prase ještě ne-
bylo celé venku, když mistr dali ránu. Čím to bylo nevím, snad 
tam zapůsobila slivovice z minulého dne, ale rána se smek-
la po uchu prasete, a protože měla ještě velkou energii, tak 
pantok udeřil do zdi krmíku a vyloupl kus cihly. Co se stalo? 
My jsme měli nad krmíkem kurník, v něm slepice s kohou-
tem. Ty se tak vylekaly, že všechny vyletěly ven. Kohout vy-

letěl nad kálenicu (vrchol 
střechy) a hodnou chvíli 
poplašeně kokrhal. Strýc, 
co měli uvázaný provaz na 
ruce a na noze prasete, se 
trhnutím zatáhl tak, že jej 
nemohli rozvázat. Prase 
s velkým kvikotem běhalo 
po dvoře a strýc s ním. Ce-
lou situaci zachránil strýc 
Vojtěch. Ten přišel na zabi-
jačku trochu později. Jak to 
viděl, povídá: „Jane, co lé-
ceš s tým prasetem!?“ Vzali 
si od řezníka pantok, a jak 
to prase běželo kolem, tak 
takovou hozenou ranou 
(jak říkají myslivci) se trefi-
li. Prase lehlo, mistr řezník 
ukončil jeho trápení a za-

čala zabijačka. Prase bylo dáno do kotlů, posypáno živicí a po-
léváno horkou vodou, bylo zbaveno štětin a ostatních nečistot. 
Poté bylo zavěšeno na krmelec, vyzvednuto na rozporcování. 
Pak již následovala běžná rutinná práce mistra řezníka. Nebu-
du zde vše popisovat, protože už si ten sled přesně nepamatu-
ji, ale postupně se zhotovily jitrnice, tlačenky, jelita a ostatní 
zboží. Také nebyla nouze o žertovné kousky, jako natřití tváře 
někomu obcházkou (náplní do jelit) a podobně. Mezi tím se 
dospělým a řezníkovi zavdávala slivovice, nejenom loňská, ale 
i archivní a starší.

Zabijačka se pomalu chýlila ke konci. My, jako děcka, jsme 
roznášely po sousedech pečénky (polévka, jitrnice, obcházka 
a kousek podbradku), proč se tomu tak říkalo, do dneška ne-
vím. Dostali jsme jakousi korunu na šumák a bombosy. Byl 
to takový nepsaný závazek, že až budou zabíjet sousedé, tak 
zase donesou nám. Mistr řezník si sbalil svoje nástroje, dostal 
zaplaceno a také zabijačky na ochutnání, poděkoval za spolu-
práci a odešel. Rodina pomohla poumývat nádobí a pouklízet. 
Připravila se zabijačková večeře. Pojídalo se a povídalo o všem 
možném, třeba, jaká byla úroda obilí, že se těm narodil kluk, 
nebo, že bude veliká zima, protože bylo horké léto apod. Také 
se popíjelo a zpívalo. Naše mamka byly zpěvačka, tak vždycky 
nějakou začaly. Kdo uměl se přidal, nebo jenom poslouchal. 
Byla to taková rodinná sešlost, která udržovala celou rodinu 
pohromadě a vzbuzovala úctu k jednotlivým osobnostem. 
Ať to byl strýc nebo tetička či kmotřenka. Také rodině byly 
předány z naší zabíjačky pečénky. A naší rodině bylo předáno 
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Tříkrálová koleda 

Ohlédnutí za Vánočním zpíváním 2013  
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pozvání: „My zabíjíme za tři týdny, přijděte zase k nám.“ Tak 
to bývalo. 

Já jsem chtěl ve svém vzpomínání povyprávět o tom, jak 
tenkrát rodiny žily, že se nescházely jenom při zabijačce, ale 

třeba při draní peří, nebo při vaření trnek, nebo při kopání 
erteplí a jinak. Chci poděkovat všem čtenářům, kteří si článek 
přečetli a zavzpomínali. Také těm, kteří si to přečtou a nadají 
mně, proč otravuji. I toto patří k životu a taky jim děkuji.

S úctou Josef Pudelka z Huštěnovské (Klebetova)

Celkem 23 skupinek koledníků K + M + B se vydalo pomoci potřebným. 
Foto: Bohumil Ferda

Malí koledníci se těší na obchůzku.                                       Foto: Bohumil Ferda

Vystoupení dětí z Orla se divákům velmi líbilo, za což byli chlapci a děvčata odměněni velkým 
potleskem.                                                                                                                 Foto: Bohumil Ferda

Společné foto před kostelem sv. Michaela.                                                    Foto: BF

V pátek 3. ledna požehnal v 15 hodin při mši svaté duchov-
ní otec Miroslav Suchomel třiadvaceti skupinkám koledníků 
K+M+B a jejich vedoucím, kteří se vydali na tříkrálovou kole-
du po Starém Městě.

Křídou označili domy, či byty, zazpívali a přednesli toto 
kouzelné přání: „Zdraví vás  Kašpar, Melichar a Baltazar 
a prosí vás o štědrý dar. Ne pro nás zde přítomné, ale pro chu-
dé a potřebné.“      

Do této charitativní akce se zapojili i členové staroměstské 
jednoty ORLA, nejen jako vedoucí skupinek, ale hlavně jako 
koledníci.

Staroměstští občané vesměs přijali koledníky s úsměvem 
a do zapečetěné pokladničky přidali svůj příspěvek. (Celkem 
se vybralo 154.045 Kč a 2,08 EUR).

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

Kulturní komise Rady města Staré Město i letos při-
pravila pestrý a krásný program „Vánoční zpívání“, 
které se konalo v neděli 22. prosince 2013 ve velkém 
sále společenského centra. Celou akci zahájil starosta 
města Josef Bazala, spolu s místostarostou Radosla-
vem Malinou, který pak celý odpolední program vtip-
ně uváděl.

Svá vystoupení předvedly děti z Dolinečky, z taneč-
ního a hudebního oboru ZUŠ, mateřských škol a děti 
z Orla. Na podiu se tak ve svižném tempu vystřídaly 
různé žánry a nechyběla ani cimbálová muzika.

Děti z Orla vystoupily s novým pásmem „Zimní ra-
dosti“ a ukázaly, jak se staví sněhulák, sáňkuje, lyžu-
je, bruslí, či kouluje. Pak ozdobily vánoční stromeček 
a zazpívaly koledy. Na kytaru je doprovázela jejich 
cvičitelka Mgr. Jana Ferdová a na flétnu děti ze star-
ších oddílů, Bětuška Pleváková, Esterka Feldváblová 
a Nikolka Benedíková. Vystoupení chlapců a děvčat se 
divákům moc líbilo, za což děti byly  odměněny vel-
kým potleskem.

Prožili jsme opravdu krásné odpoledne a příjemně 
se naladili na nastávající štědrý den a vánoční svátky.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty
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V úterý 17. prosince se uskutečnila Vánoční besídka Střediska 
volného času Klubko. Do velkého sálu Společensko-kulturního 
centra Staré Město přišlo více než 200 diváků. 

Na programu bylo 17 vystoupení, například tři skupinky za-
tančily aerobik, viděli jsme mažoretky, moderní balet, břišní 
tance, exotickou latinu, street dance i muzikál. Představilo se 

VÁNOČNÍ BESÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO

Klubíčko, dívky zahrály na flétny a nechyběla ani folková ky-
tara pokročilých žáků. V závěru jsme viděli step, salsu a netra-
diční latino pro ženy.

Poděkování zaslouží celý kolektiv Klubka, který naše děti 
a mládež připravil na pěkná vystoupení.

Milan Kubíček

Jana Březinová přivedla na jeviště skupinku předškoláků, kteří 
zatančili skladbu Deset malých černoušků. 

Foto: Milan Kubíček

Lidé se začínají vracet z velkých supermarketů 
do menších obchodů v centru města. 

Foto: MK

Vystoupení flétnistek. 
Foto: MK

Po skončení vystoupení mažoretek následoval dlouhý potlesk. 
Foto: Milan Kubíček

Muzikál byl na programu na konci první části bloku vystoupení. 
Foto: MK

N o v é  u z e n á ř s t v í N o v é  u z e n á ř s t v í 
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ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA 
– ŘEZ STROMŮ 

V sobotu 15. února v 9 hodin se 
uskuteční v učebně základní ško-
ly Komenského 1720 ve Starém 
Městě odborná přednáška – řez 
stromů. Přednáší pan Přasličák 
z Krnova. V případě příznivého 
počasí budou připraveny prak-
tické ukázky na školní zahradě. 
Zvou staroměstští zahrádkáři.

J. Hradil

Koncem minulého roku bylo ote-
vřeno Staroměstské uzenářství v Je-
zuitské ulici přímo naproti vchodu do 
Památníku Velké Moravy. Kolektiv 
prodavaček zde nabízí maso, uzeni-
ny, sýry a také občerstvení, převážně 
snídaně a svačiny. Denně mají čers-
tvé uzeniny z udírny, slaniny, klobásy 
a zabijačkové speciality. Taktéž maso 
je denně čerstvé a z českých chovů. Jste 
srdečně zváni.

PR



Odd Par Pol ORJ Název položky

podseskupení
rozpočtových polo 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funkčních požitků

112 Daň z příjmů právnických osob
121 Daň z přidané hodnoty
134 Místní poplatky
135 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
136 Správní poplatky
151 Daň z nemovitostí

Ʃ Daňové příjmy
podseskupení
rozpočtových polo 242 Splátky půjčených prostř. od obec.prosp.spol.a pod.subj.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
rozpočtový oddíl

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
23 Vodní hospodářství)
31 Vzdělávání a školské služby
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
34 Tělovýchova a zájmová činnost
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37 Ochrana živnotního prostředí
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
63 Finančních operace
64 Ostatní činnosti 
Ʃ Nedaňové příjmy

rozpočtový oddíl
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (příjmy z prodeje ostat.nemovit.a pozemků)
Ʃ Kapitálové příjmy

podseskupení
rozpočtových polo 411 Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu

421 Invest.přijaté transfery (OPŽP-hlásiče,slepá ramena,EVENT)
Ʃ Přijaté dotace

rozpočtový oddíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
22 Doprava
23 Vodní hospodářství
31- 32 Vzdělávání a školské služby
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
34 Tělovýchova a zájmová činnost
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet města Staré Město na rok 2014  (v tis. Kč) 

Rozpočtové příjmy

Příjmy celkem

Rozpočtové výdaje
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RS 2014

16 900,00
16 380,00
29 600,00

3 770,00
2 700,00

640,00
8 700,00

78 690,00

48,00
1 450,00

30,00
790,00

1 736,00
315,00

1 100,00
8 600,00
1 060,00

150,00
20,00

580,00
170,00

16 049,00

1 200,00
1 200,00

5 000,00
59 532,00
64 532,00

160 471,00

30,00
5,00

4 770,00
55,00

9 845,00
2 604,00
5 554,00
9 278,00

ROZPOČET MĚSTA STARÉ MĚSTO
 NA ROK 2014   (v tis. Kč)
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37 Ochrana životního prostředí
43 Sociální služby a společné čin. V sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
52 Civilní připravenost na krizové stavy
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
63 Finančních operace
64 Ostatní činnosti 
Ʃ Provozní výdaje

rozpočtový paragraf
2212 (Silnice)

2212 Oprava MK Obilní čtvrť
2212 Oprava MK Zelnitiusova

2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)
2219 Lávka přes Baťův kanál

2221 (Provoz veřejné silniční dopravy)
2221 Investiční transfer ČSAD na nákup nového autobusu MHD

2223 (Bezpečnost silničního provozu)
2223 Projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve St.Městě"

(osvětlení přechodu pro chodce na Brněnské ul.)
2399 (Ostatní záležitosti vodního hospodářství)

2399 Slepá ramena řeky Moravy
3113 (Základní školy)

3113 Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ č.p. 1720
3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)

3399 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
3611 (Podpora individuální bytové výstavby)

3611 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
3612 (Bytové hospodářství)

3612 Modernizace azylového domu sv. Vincence
3632 (Pohřebnictví)

3632 Nábřeží Staré Město - rozšíření hřbitova
3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)

3639 EVENT centrum u památníku Velké Moravy
3639 Rozcestí Velké Moravy
3639 Revitalizace ul. Nádražní (dopravní terminál)
3639 Projekty
3639 Pozemky

3792 (Ekologická výchova a osvěta)
3792 SVČ Klubko - ekologický projekt

5212 (Ochrana obyvatelstva)
5212 Protipovodňové hlásiče

6171 (Činnost místní správy)
6171 Výpočetní technika

Ʃ Investiční výdaje

Investice

Výdaje celkem

8 190,00
280,00

5,00
2 465,00

180,00
19 562,00

4 800,00
3 725,00

71 348,00

510,00
2 000,00

500,00

250,00

240,00

40 980,00

1 000,00

2 500,00

200,00

2 250,00

100,00

27 500,00
9 000,00
4 000,00

500,00
200,00

500,00

10 550,00

150,00
102 930,00

174 278,00
rozpočtová 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8117 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity
8118 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity

Financování

5 500,00
-6 693,00
15 000,00

4 000,00
-4 000,00

13 807,00

Rozpočet sestavila: Ing. Alena Holubová
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S l a v n á  h o k e j o v á  p a r t aS l a v n á  h o k e j o v á  p a r t a
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Začátek organizovaného hokeje ve Starém 
Městě je položen do roku 1933. V loňském 
roce jsme si připomněli 80. výročí staro-
městského hokeje a při této příležitosti bylo 
na radnici uspořádáno slavnostní setkání 
bývalých hokejistů, kteří reprezentovali 
naše město na mnoha kluzištích i zimních 
stadionech. Připomeňme si, že Staroměš-
ťané byli nejlepšími hokejisty na Slovácku 
a ve své době měl staroměstský oddíl 
až šest hokejových mužstev dorostenců 
a žáků. Jednotlivá utkání navštěvovalo až 
2000 diváků. Rybníkáři ze Starého Města, 
jak o sobě staroměstští hokejisté říkáva-
li, se zapsali natrvalo do sportovních dě-
jin našeho města. Připomeňme si několik 
mužstev slavné hokejové party.  

Milan Kubíček

Mužstvo mužů na sokolovně v roce 1971.
V horní řadě zleva: vedoucí L. Paška, Duchtík, Horehleď, Slavík, Andrýsek, 
Zavadinka, Dostálek, J. Němec, R. Blaha, trenér L. Prostředník.
V dolní řadě zleva: Varmuža, Talák, Grebeň, J. Blaha, Stodůlka, Trubačík, 
J. Martinák, Hanák, J. Vavřeník.                                                      Foto: archiv HK

Hokejové mužstvo mužů v polovině sedmdesátých let minulého století. 
Foto: archiv HK 

Vítězné mužstvo divize z přelomu roku 1943-1944.Vedoucí mužstva Fr. König, Vl. Klečka. 
Na snímku zleva hráči: Antl, Polášek, Vaverka, Obšnajdr, Vališ, Kiszcuk, Beran, Vavřiník, Janec, 
Mach, Mazůrek.                                                                                                                           Foto: archiv HK

Před mistrovským zápasem na hřišti za sokolovnou. 
Foto: archiv HK
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Šachový klub Staré Město

Lucka Ambrožová  
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Lucka Ambrožová bojovala 
na Mistrovství světa v Emirátech.

Hráčka našeho oddílu Lucka Ambrožová se zúčastnila ve 
dnech 17. - 29. prosince 2013 na Mistrovství světa mládeže 
v Al Ainu ve Spojených arabských emirátech a získala ve své 
kategorii děvčat do dvanácti let celkem 5 bodů z 11 partií 
a obsadila celkové 89. místo ze 144 šachistek.

Lucka se na Mistrovství světa kvalifikovala březnovým ví-
tězstvím na MČR mládeže 
v Koutech nad Desnou, teh-
dy ještě jako hráčka repre-
zentující Pardubický kraj. 

Další účastnicí Mistrov-
ství světa, spojenou se sta-
roměstským oddílem, byla 
Martina Fusková  hájící  
barvy Beskydské šachové 
školy Frýdek-Místek, kte-
rá získala celkem 5,5 bodu 
a obsadila v kategorii děvčat 
do šestnácti let  63. místo ze 
117 hráček.

Milan Rachůnek

Tabulka 1. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Slavia Kroměříž “A“ 3 0 1 9 18.0 9

2. 2222 ŠK Polabiny “A“ 3 0 1 9 17.5 11

3. ŠK Caissa Pivovar Dalešice 3 0 1 9 16.5 8

4. BŠŠ Frýdek-Místek “B“ 2 1 2 7 20.5 10

5. SK Slavia Orlová “A“ 2 1 1 7 19.5 14

6.
ŠK Duras BVK Královo 
Pole “A“

2 1 1 7 18.0 10

7. ŠK Staré Město “A“ 2 0 2 6 16.5 11
8. TJ ŠO Chrudim 1 2 2 5 19.5 10

9. ŠK Zlín “A“ 1 2 2 5 19.0 12

10. TJ Tatran Litovel “B“ 1 2 1 5 16.0 9

11. TJ Ostrava 1 0 4 3 14.5 8

12. Lokomotiva Brno “A“ 0 1 3 1 12.5 6

Tabulka 2. ligy

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1.
ŠK Duras BVK Královo 
Pole B

3 1 1 10 23.5 15

2. ŠK Lokomotiva Brno B 3 1 1 10 23.0 15

3. Moravská Slavia Brno 3 1 1 10 21.0 12

4. ŠK GARDE Lipovec 3 1 1 10 20.5 10

5. TJ Podlužan Prušánky 3 1 1 10 20.0 13

6. Slavia Kroměříž B 3 0 2 9 21.5 14

7. ŠK HPM TEC Hustopeče 2 1 2 7 22.5 17

8. Sokol Postoupky 2 1 2 7 20.0 11

9. Sportovní Klub Prostějov 2 0 3 6 18.0 9

10. ŠK Staré Město B 1 1 3 4 18.0 13
11. ŠK Kuřim 0 2 3 2 15.5 5

12. TJ FS Napajedla 0 0 5 0 16.5 8

Tabulka krajského přeboru

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. SK Boršice A 3 0 1 9 22.0 17

2. CHESSMONT Rož. p.R. A 3 0 1 9 18.5 16

3. ŠK Zbrojovka Vsetín A 3 0 1 9 18.5 12

4. ŠK Zlínterm Zlín A 3 0 1 9 17.5 12

5. ŠK Staré Město C 2 2 0 8 19.5 13
6. Slavia Kroměříž C 2 1 1 7 18.0 11

7. ŠK Zlín C 2 1 1 7 15.5 8

8. ŠK Holešov A 1 0 3 3 15.5 11

9. TJ Sokol Francova Lhota A 1 0 3 3 14.0 9

10. Sokol Postoupky B 1 0 3 3 10.5 8

11. ŠK Staré Město D 0 1 3 1 13.0 7
12. TJ Gumárny Zubří 0 1 3 1 9.5 4

1.LIGA

Bez bodového zisku v podobě porážky 5-3 se vrátilo „A“ 
mužstvo v neděli 8. prosince  z Kroměříže, kde změřilo své 
síly  s domácími šachisty ve 4. kole 1. ligy. Vyhrál Petr Bažant 
ml., remízu přidali Jaroslav Bureš, Pavel Zpěvák, Honza Sos-
na a Petr Bažant st.

2.LIGA

Cennou remízu 4-4 vybojovalo v neděli 15. prosince ve
 4. kole „B“ mužstvo v Prušánkách a připsalo si cenný bod do 
tabulky. Vyhrál Petr Bažant st., Jana Zpěváková a Petr Partyš, 
remízu přidali Antonín Vavruška a Pavel Dvouletý.

Již 5. ledna pokračovala 2. liga pátým kolem, ve kterém naše 
„B“ mužstvo bohužel na domácích stolech prohrálo 5-3 s „B“ 
mužstvem Kroměříže, čímž se dostalo na sestupovou příčku 
průběžné tabulky. Vyhrál  Pavel Dvouletý a Petr Partyš, remí-
zu přidali Antonín Vavruška a Jenda Bosák.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Oddílové derby mezi „C“ a „D“ mužstvy bylo na pořadu 
v rámci 4. kola v neděli 8. prosince a po dramatickém závěru 
skončilo nakonec 4-4, čímž si oba celky připsaly po jednom 
bodu do tabulky. Za „C“ mužstvo vyhrál Milan Rachůnek 
a Milan Krča, za „D“ mužstvo vyhrál Jarek Sháněl  a Jana Zpě-
váková, remízou skončily partie Petr Blaha - Robert Staufčík, 
Martina Fusková - Tonda Vávra, Ondra Stuchlý - Honza Šmíd 
ml. a Jožka Burda - Honza Šmíd st. 
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Staroměstská kapela koncertuje v kostele Svatého Ducha.                                                Foto: Vladimír Kučera
Zazpívali Martina Šilhavíková a Pavel Mikel. 

Foto: Vladimír Kučera

Vánoční koncert Staroměstské kapely

Na rozloučenou si všichni diváci zazpívali vánoční koledu Narodil se Kristus Pán.
Foto: Milan Kubíček

Chrámový sbor v kostele Svatého Ducha. 
Foto: Milan Kubíček

Koncert uváděl sbormistr Karel Dýnka. 
Foto: MK

 Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

Chrámový sbor vystoupil v kostele Svatého Ducha

V sobotu 28. prosince v 18 hodin se uskutečnil v chrámu Svatého 
Ducha Vánoční koncert Staroměstské kapely. Přítomné pozdravil 
a koncert zahájil duchovní otec staroměstské farnosti P. Miroslav 
Suchomel, pořad moderovala Helena Hlavačková.

Diváci v zaplněném prostranství kostela si poslechli skladby 

českých i zahraničních autorů Blahoslava Smišovského, Fran-
tiška Maňase, Zdeňka Gurského, Antonína Perničky, Andrew 
Lloyd Webbera, Ace Cannona a dalších.

Na závěr všem muzikantům poděkoval za pěkný koncert 
a divákům za hojnou účast starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček

V neděli 5. ledna v 15 hodin bylo na 
programu benefiční vystoupení Chrá-
mového sboru farního kostela sv. Fran-
tiška Xaverského z Uherského Hradiště, 
který potěšil naše diváky v rozestavěném 
kostele Svatého Ducha na náměstí Velké 
Moravy. Chrámový sbor již ve Starém 
Městě vystupoval devětkrát v kostele sv. 
Michaela, letošní koncert byl jubilejní, 
desátý. 

Dvacetičlenný chrámový sbor do-
provázel smyčcový kvintet, na varha-
ny zahrála Lucie Adamcová, dirigoval 
sbormistr Karel Dýnka. Po slavnostním 
zahájení duchovním otcem P. Mirosla-
vem Suchomelem, jsme si v první části 
poslechli Vánoční koledy od Stanislava 
Macha. Postupně jsme slyšeli koledy Zni 
mně písni nadšená, U betlémské chýše, 

Gloria zní z výše, Dobrota v díleň země se 
dotýká, Třikrát svatý serafové zpívají. Po-
tom byla na programu skladba Gregora 
Mendela – Adagio, kterou na violoncello 
zahrál Václav Adamec. Pak jsme se zapo-
slouchali do skladeb Ej panenka přemilého 
synka, Kristus Syn Boží, Sem, sem, děťát-
ko.

V závěrečném bloku Vánočních koled 
jsme slyšeli Ježíšku maličký, K oltáři výš, 
přistupme blíž, Jezulátko milostné a Pro-
pusť nás v své milosti.

Všichni diváci, kteří zavítali do rozesta-
věného chrámu Svatého Ducha,  důstoj-
ným způsobem zakončili vánoční období 
a svým dobrovolným vstupným přispěli 
k dokončení stavby našeho kostela.

Milan Kubíček
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Falešný tatíček

Otec se synem jdou po náměstí Hr-
dinů a v jednom obchodě vidí počítač, 
který je vyhlášený tím, že všechno 
uhádne. Tatínek dostane nápad: „Podí-
vej, Romane, já se schovám za rohem, 
a ty se ho zeptej, kde jsem.“ Syn to udělá 
a počítač odpoví: „Tvůj otec je v Itálii, 
ale tomu blbci za rohem to neříkej!“

Mušketýři již vymřeli?

Jak se dnes změnilo heslo „Jeden za 
všechny, všichni za jednoho?

Jeden za všechny, všichni za pení-
ze!“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 27. února. Uzávěrka je 17. úno-
ra 2014.

Pozvánka 
na volejbal

1. února v 17 hod. 
Staré Město – Brno

15. února v 17 hod. 
Staré Město – Odolena Voda

1. března  v 17 hod. 
Staré Město – ČZU Praha

15. března v 17 hod. 
Staré Město - Zlín

V prvním setu Staroměšťané (v modrých dresech) od začátku těsně vedli a v dramatickém závěru 
setu strhli vítězství na svou stranu.                                                                   Foto: Milan Kubíček

Anekdoty na po-
slední stranu

Diváci se dočkali prvního vítězství domácích. 
Foto: MK

Volejbalisté se dočkali prvního vítězství

 Staroměstské noviny 2/14 Staroměstské noviny 2/14

Staré Město – Havířov 3:0 
(27, 16, 20)

Volejbalisté VSK Staré Město a po-
četná skupina příznivců klubu se koneč-
ně dočkali prvního vítězství. Ve čtvrtek 
9. ledna v 18 hodin začal velmi důležitý 
zápas proti soupeři z Havířova. V prv-
ním setu, který byl velmi vyrovnaný, 
došlo ke dramatické koncovce. Staro-
měšťané se s Havířovem dlouho pře-
tahovali o vedení, nakonec set dotáhli 
do úspěšného konce 29:27. V druhém 
dějství byli domácí jasně lepší, nervo-
zita s nich rychle opadla. Diváci, včetně 
starosty Josefa Bazaly a radního Mar-
tina Zábranského, hráče povzbuzovali 
a i ve třetím setu Staré Město ukázalo 
své kvality a zaznamenalo první výhru 

letošního ročníku.
Sestava domácích: Ulč, Kobolka,Kolá-

ček, Kment, Erman, Skyba, libero Špalek.
Srdečně zveme všechny příznivce volej-

balu do městské sportovní haly na Širůchu.
Milan Kubíček
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