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Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince
Jste srdečně zváni na Vánoční zpívání, které se 

uskuteční v neděli 22. prosince od 14:30 hod. v sále 
Společensko – kulturního centra ve Starém Městě.

V pořadu, který organizuje Kulturní komise při 
Radě města, zahrají, zatančí a zazpívají dětské folk-
lorní soubory Dolinečka I a Dolinečka II, cimbálová 
muzika základní umělecké školy, cimbálová muzika 
Bálešáci, děti ze základní umělecké školy a mateř-
ské školy Komenského, chlapci a děvčata z Orla 
a maminky s dětmi z SVČ Klubko - rodinného cen-
tra Čtyřlístek. Pořad moderuje místostarosta Rado-
slav Malina, vstupné je dobrovolné.

Text + foto: Milan Kubíček

Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince
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Společnost Školního hospodářství s. r. o. hospodařila zhruba 
na 260 ha pozemků, které má pronajaty od soukromých majite-
lů. Na začátku roku 2013 město poskytlo Školnímu hospodářství 
s. r. o. provozní půjčku ve výši 6 mil. korun, která byla již v listo-
padu tohoto roku splacena. Tato půjčka významně napomohla ke 
stabilizaci společnosti a zajistila výhodné podmínky na trhu při 
prodeji zemědělských komodit. Celkově se však na hospodaření 
společnosti promítlo malé množství obdělávané půdy. Právě proto 
byly ŠH s. r. o. od podzimu letošního roku pronajaty další městské 
pozemky, které by měly společnosti pomoci k lepším výsledkům. 
Převod budov v areálu statku na město byl již uskutečněn. Nyní 
probíhá poslední fáze, kterou je převod pozemků v areálu statku, 
které sloužily k ručení při poskytnuté půjčce 6 mil. korun.

Pokračovala i výstavba kostela Sv. Ducha, na kterém byla 
dokončena střecha a skleněné opláštění hlavní lodě kostela. Dále 
byla odstraněna mohutná konstrukce z kopule. Dokončují se 
instalatérské práce včetně podlahového topení a montáže elektro-
instalace.

V některých částech se provádí omítky a malířské práce. Vše 
směřuje k vytýčenému cíli, a to k zprovoznění kostela na září 
příštího roku.

Z investic místních firem bych vzpomenul dokončenou admi-
nistrativní budovu společnosti C. S. O. s. r. o., dále rozšíření vý-
robních kapacit společnosti Ray-servis s. r. o. a výstavbu nového 
školícího centra MINAS INOVATION PARK.

 Staré Město a okolí se dočká dlouho připravované výstavby 
„Hobby marketu“ s parkovišti a venkovními plochami, jehož 
investice je ve výši 170 mil. korun. Společnost UNI HOBBY, a. s., 
která bude market provozovat, je ryze českou společností a prodej-
na zaměstná okolo 80 zaměstnanců.

V průběhu uplynulého roku probíhaly již tradičně kulturní 
a společenské akce. Při některých setkáních například s jubilanty 
nebo výročních schůzích je velký prostor se vzájemně informovat, 
diskutovat o těžkostech a sdělit si myšlenky nebo se podělit o nové 
poznatky a zkušenosti. Jsem za tyto příležitosti vděčný.

Nezastupitelnou roli mají dobrovolné spolky a organizace, ve 
kterých se sdružuje velká část spoluobčanů. Chtěl bych jim touto 
cestou poděkovat a přislíbit i do dalších let pomoc v jejich čin-
nosti. Při našich pravidelných setkáních na konci roku se vzájem-
ně informujeme o uplynulém roce, ale i o plánech na ten příští. 
V rozpočtu na rok 2014 je vyčleněna částka 1 mil. korun na pří-
spěvky spolkům a dalších 500 tisíc na grantovou podporu, která 
bude zaměřena i na využití nového náměstí.

Rád bych vyjádřil velké poděkování členům rady města, zastu-
pitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových 
organizací, farnosti, spolkům a spoluobčanům za poctivě odvede-
nou práci v roce 2013.

Vážení spoluobčané, chci Vám popřát klidný a spokojený zby-
tek roku 2013, a pokud to jen trochu půjde, abyste se cítili ještě 
lépe než na jeho začátku. Říká se, že zdraví není nejdůležitější, ale 
když zdraví v pořádku není, tak to vše ostatní nestojí za nic. 

 
 Přeji hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. U vánočního stro-

mečku ať Vám nikdo nechybí. Do nového roku pak pevné zdraví, 
spokojenosti, Božího požehnání a správná rozhodnutí v osobním 
i pracovním životě. Všechno dobré Vám přeje

Josef Bazala, starosta

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás 
u příležitosti končící-
ho roku 2013 nejdříve 
pozdravil a poděko-
val Vám za spolupráci. 
Bývá dobrým zvykem se 
ohlédnout na chvíli zpět 
a zamyslet se nad tím, co 
jsme prožili a co se nám 
společně podařilo.

V průběhu roku jsem 
Vás postupně informoval o některých investičních akcích, 
o jejich průběhu a zdárném dokončení. Z těch největších 
určitě stojí za zmínku protipovodňové opatření, jehož in-
vestorem bylo Povodí Moravy a. s. Nyní probíhá kolaudační 
řízení. Jsou přebírány jednotlivé části stavby s tím, že někte-
ré drobné nedodělky budou dokončeny na jaře v roce 2014. 
Osvětlení cesty od lávky přes Baťův kanál jsme zabezpečili 
zvýšenými sloupy veřejného osvětlení na Trávníku a ještě bu-
deme muset dotáhnout do konce některé dopravní bezpeč-
nostní prvky. Z dalších investic stojí za zmínku dokončení 
bezbariérového chodníku v ulici Velehradská a U Sklépka 
v hodnotě 2,3 mil korun. Nový chodník v ulici Michalská 
v částce 1,017 mil. korun, zateplení obvodového pláště 
restaurace Victoria s náklady ve výši 2 mil. korun. Rozšířili 
jsme sociální zázemí o dvě šatny ve Sportovním areálu Ryb-
níček. Zateplení jsme provedli i v bytových domech č. p. 2049 
a 2050 v Luční čtvrti s náklady 3,747 mil. korun a výměnu 
oken v DPS č. p. 1707 ve výši 760 tisíc korun. V MŠ Rastisla-
vova proběhla výměna osvětlení.

Celková výše prostavěných investic města v roce 2013 je 
ve výši 21,423 mil. korun  s tím, že některé investice a pře-
devším dotace jsou přesouvány do příštího roku. Jedná se 
o akce: Event centrum u Památníku Velké Moravy a Pro-
tipovodňové hlásiče, kde stavební a prováděcí práce byly již 
zahájeny a budou dokončeny v roce 2014. Doufám, že v příš-
tím roce zahájíme i Obnovu ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy. Z Regionálního operačního programu máme 
schváleny v prvním kole dotace na výstavbu II. etapy nového 
náměstí s názvem „Rozcestí Velké Moravy“, „Rekonstrukci 
azylového domu“ a „Revitalizaci ulice Nádražní“. Abychom 
zvládli množství investic, přistoupilo zastupitelstvo města 
ke schválení půjčky ve výši 20 milionů korun, které budou 
sloužit na pokrytí nákladů s tím, že tyto půjčené prostředky 
budou vráceny do konce roku 2015.

 Do příštího roku nám ještě přechází rozpracované inves-
tice, a to „Rozšíření hřbitova“ a bohužel i dokončení „Rekon-
strukce v ulici Obilní čtvrť“. Sešlo se nám tu několik nešťast-
ných okolností, které nám protáhly stavbu až do zimy. Hlavní 
příčinu vidím v pozdním dokončení rekonstrukce vodovodu, 
které prováděly Slovácké vodovody a kanalizace. Toto pro-
dloužení rozhodilo všechny nasmlouvané termíny, které jsme 
již nebyli schopni nahradit. Proto bude vhodné dokončit zde 
práce až na jaře v roce 2014. Stavební činnost bude ukonče-
na tak, aby v ulici Obilní byl zabezpečen bezpečný přístup 
a příjezd k rodinným domům a průchod pro pěší. 
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U S N E S E N Í
z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13. 11. 2013
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  - prodloužení pronájmu bytu č. 1 
v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, panu Karlu Kotlárovi a paní Hele-
ně Kotlárové (opatrovník – pan Karel 
Kotlár), společně bytem Staré Měs-
to, Na Valech 25, na dobu určitou od 
1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 a nájemné ve 
výši 38,50 Kč/m2 a měsíc, za podmín-
ky úhrady dlužné částky za nájemné 
a služby s nájmem spojené ve výši 19.618 
Kč v termínu do 31. 12. 2013.
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o jedno čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 
2014.
- prodloužení pronájmu bytu č. 2 
v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Anně Bučekové, bytem Staré Měs-
to, Na Valech 25, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na dobu určitou od 1. 1. 2014 

do 31. 3. 2014 a nájemné ve výši 38,50 Kč/m2 
a měsíc.
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o jedno čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 
2014.
1.4  ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 4551/6 ost. plocha o výměře 13,5 
m2, před RD č. p. 549, ul. Velkomoravská 
ve Starém  Městě, k. ú. Staré Město u Uh.  
Hradiště, panu Ing. Petru Vaculovi, bytem 
Uh. Brod, Na Chmelnici 2323,   dohodou 
k 31. 12. 2013.
1.5  výpůjčky částí pozemku p. č. 2520/1 
orná půda v lokalitě ul. Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jaroslavu Talašo-
vi, bytem St. Město, Velehradská 1669 
162 m2 paní Zdeňce Mašlíkové, bytem 
St. Město, Velehradská 1664 162 m2 
za účelem zemědělského obhospo-
dařování včetně výsadby okrasných 
a ovocných stromů (před jednotlivými 
domy žadatelů), od 1. 12. 2013 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
 Při realizaci investiční akce města nebude 

poskytnuta žádná náhrada za porosty, 
včetně trvalých, na těchto pozemcích.
1.6  pronájem části pozemku p. č. 
6073/722 o výměře 25 m2 v lokalitě ul. 
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Květoslavu Staš-
kovi, bytem Staré Město, Úprkova 1807, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné ve výši 52,90 Kč/m2 
a rok, za účelem umístění mobilní buň-
ky – sklad sportovních potřeb.
1.7 pronájem zemědělské půdy dle 
přílohy o celkové výměře 816.071 m2 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, o celko-
vé výměře 309.907 m2 v k. ú. Huštěnovice 
a o celkové výměře 9.356 m2 v k. ú. Jalu-
bí (dle přílohy) Školnímu hospodářství, 
s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469, IČ 
269 38 243, od 1. 12. 2013  na dobu 5 let 
a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy 
v daném k. ú.  za jeden ha a jeden rok 
nájmu, vše za účelem zemědělského 
obhospodařování – zemědělské výroby. 
1.8  smlouvu o výpůjčce části stavby 
silnice I/55 umístěné na pozemku p. č. 
4506/56 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 
546/56, IČ 65993390. Jedná se o sil-
nici včetně pozemku pod ostrůvkem 
pro bezbariérový přechod vybudovaný 

Letecký snímek Starého Města. Ve střední části fotografie vidíme sídliště Kopánky, v levé horní části jsou staroměstská sportoviště na Rybníčku, 
tenisová hala, koupaliště, tenisové a volejbalové kurty a dvě travnatá hřiště prvoligového fotbalového klubu 1. FC Slovácko. Zcela nahoře vlevo je 
další sportovní hřiště v areálu Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.                                                                                        Foto: Jiří Šicha
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Takto vypadala staroměstská radnice počátkem dvacátých let minulé-
ho století.                                                                          Foto: archiv SN
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v rámci stavby „Bezbariérový chodník 
na ulici Velkomoravské ve Starém Měs-
tě“.
1.11 smlouvu o právu provést stavbu 
„Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě“ na  pozemku p. č. 3582/21 ost. 
plocha ve vlastnictví spoluvlastníků dle 
zápisu.
1.14  operační plán zimní údržby míst-
ních komunikací ve Starém Městě na 
zimní období 2013 – 2014.
1.15  zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město na 
právo  umístění stavby „Lávka pro pěší 
přes plavební kanál – objekt  E 201“, na 
části pozemku p. č. 3884/2 ostat. plocha, 
části pozemku p. č. 3884/3 vodní plo-
cha a části  pozemku p. č. 3884/4 ostat. 
plocha o celkové výměře cca 526 m2 
v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví ČR,  právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s. p., se sídlem 
v Brně,  Dřevařská 11, IČ 70890013.
 Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stav-
by –  umístění stavby „Lávka pro pěší 
přes plavební kanál – objekt  E 201“, 
nad částmi pozemků p. č. 3884/2 ostat. 
plocha, p. č. 3884/3 vodní plocha 
a p. č. 3884/4 ostat. plocha o celko-
vé výměře cca 526 m2, vše v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, včetně práva 
průchodu a průjezdu přes předmětnou 
lávku pro veřejnost, pro oprávněné-
ho  město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, 
dále  užívání, provádění údržby, kon-
trol a oprav, a za tím účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemky za podmínek sta-
novených ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene a v mezích a hranicích vypra-
covaného geometrického plánu, a to po 
celou dobu funkčního užívání lávky.
  Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady - výno-
sovou metodou, jako pětinásobek roční-

ho užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro 
stanovení regulova-
ných cen - pro rok 
2013 Povodí Moravy 
stanovilo částku 17 
Kč/m2 a rok.
2.1 - přijetí dotace ze 
Státního fondu život-
ního prostředí ČR ve 
výši 583 833,75 Kč 
a z Fondu soudrž-
nosti EU ve výši 
m a x i m á l n ě 
9 925 173,75 Kč na 
financování akce 
„Zlepšení systému 
povodňové služby 
a preventivní  protipovodňové ochrany  
města Staré Město a obcí Staroměstska“.
 - Smlouvu č. 11091891 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu  životního prostředí  
ČR v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí na akci „Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipo-
vodňové ochrany města Staré Město a obcí 
Staroměstska“ a pověřuje p. Josefa Bazalu, 
starostu města k podpisu této smlouvy.
2.2  Smlouvu o poskytnutí dotace na indi-
viduální projekt z Regionálního operační-
ho programu regionu soudržnosti Střední 
Morava číslo ÚRR D-2013/0152/OKP na 
akci Event centrum u Památníku Velké 
Moravy a pověřuje p. Josefa Bazalu, starostu 
města k podpisu této smlouvy.
2.3  Smlouvu o poskytnutí dotace na indi-
viduální projekt z Regionálního operační-
ho programu regionu soudržnosti Střední 
Morava číslo ÚRR D-2013/0136/OKP na 
akci Modernizace azylového domu  svaté-
ho Vincence ve Starém Městě a pověřuje 
p. Josefa Bazalu, starostu města k podpisu 
této smlouvy.
3.1   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí finančního příspěvku z rozpočtu 
města Starého Města ze dne 11. 9. 2013 
uzavřené mezi městem Staré Město 

a Mateřskou ško-
lou, Komenského 
1721, Staré Město, 
okres Uherské Hra-
diště, příspěvková 
organizace, týkající 
se změny termínu 
vyúčtování poskyt-
nutého příspěvku 
na projekt „Pod-
pora předplavecké 
výuky předškolních 
dětí – cestovné dětí“ 
z důvodu realizace  
projektu v I. polo-
letí školního roku 
2013/2014 (únor - 
červen).
3.2   termíny svateb-

ních obřadů na I. pololetí 2014: 11. 1., 
15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6.
3.3 prodej požárního vozidla Avia 31,  
SPZ UHJ 15-20, inventární číslo 311 obcí 
Traplice, IČ 00291439 za cenu 30.000 Kč.

5.3  odměny členům komisí a výborů za 
práci v roce 2013 formou občerstvení dle 
zápisu.
6.2  přípravu projektu z Operačního 
programu Životní prostředí na podporu 
pro centra ekologické výchovy, vzdělá-
vání, priorita 7.1 pro Středisko volného 
času Klubko Staré Město, příspěvková 
organizace.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.12  - zrušení převodu majetku – vý-
kup části pozemku p. č. 3582/21 ost. 
plocha o výměře cca 60 m2 v lokalitě ul. 
Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od spoluvlast-
níků, který byl schválen na 16. zasedá-
ní 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 vlastníků pozemku 
a názvu stavby.
 - schválení převodu majetku – výkup 
části pozemku p. č. 3582/21 ost. plocha 
o  výměře cca 60 m2 v lokalitě ul. Nádraž-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, od spoluvlastníků: 
 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 Ško-
díka, 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 Město, 

Nákres budovy radnice z ledna 1907 před zahájením stavebních prací. 
Foto: archiv SN
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Nádražní 556 manželů paní Jaromíry 
Vránové a pana Františka Vrány, spo-
lečně bytem Staré Město, Nádražní 556 
paní Evy Zapletalové, bytem Staré Měs-
to, Nádražní 423  za cenu 100 Kč/
m2, za účelem stavby „Revitalizace ulice 
Nádražní ve Starém Městě“.
5.1 schválit rozpočtové opatření 
č. 4/2013:
- zvýšení příjmů ze 151 195 000 Kč na 
151 810 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 147 363 000 Kč na 
147 920 000 Kč
 - změnu financování ve výši – 3 832 000 
Kč na – 3 890 000 Kč
6.1  schválit Dohodu o společném 
postupu při přípravě a realizaci Genere-
lu dopravy  souměstí Uherské Hradiště, 
Staré Město a Kunovice.

III. souhlasila
1.13  s umístěním energetického zaříze-
ní a schválila zřízení úplatného věcného 
břemene ve prospěch společnosti E. ON 
Distribuce, a. s. se sídlem České Budě-
jovice,  F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 
28085400, zastoupené společností E. ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, přel. VN a NN, UNIMEX 
GROUP“,  umístění kabelu VN a kabelu 
NN na pozemku p. č. 6068/102, 6068/55, 
6068/34, 6068/2, 6068/157, 3678/3 
a 6064/49, vše ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabelu VN 
a 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 znění pozdějších 
novel, a to výnoso-
vou metodou, jako 
pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového 
výměru MF pro sta-
novení regulovaných 
cen. Pro rok 2013 
platí částka 20 Kč/m2 
a rok. Plocha věcné-
ho břemene se rovná 
ploše ochranného 
pásma sítě.
3.5 s použitím zna-
ku města Staré Město 
společnosti D. I. S., spol. 
s r. o. na pozvánku 
a slavnostní pásku 
k ukončení stav-
by „Morava, Uher-
ské Hradiště, Sta-
ré Město – zvýšení kapacity koryta 
I. etapa“.

IV. nesouhlasila
1.9 s převodem majetku – prodejem části 
pozemku p. č. 340/130 orná půda o výmě-
ře  cca 250 m2 v lokalitě ul. Bratří Mrštíků 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti RIVAL FLOOR, 
s. r. o., Staré Město, Tovární 2013, IČ 
26900866, za účelem rozšíření skladových 
prostor, z důvodu  záměru města - plá-
novaná výstavba domu pro seniory v dané 
lokalitě. 

V. rozhodla
3.4 o výběru nejvhodnější nabídky 

veřejné za-
kázky „Zpra-
cování, sazba 
a tisk Staroměst-
ských novin“ – 
veřejná zakázka 
malého rozsahu 
na služby.
 Nejvhodnější na-
bídku předložil 
uchazeč Agen-
tura NP, v. o. s., 
Brněnská 612, 
Staré  Město, IČ 
46974369.

VI. vzala na vě-
domí
4.1 vyjádření 
města k žádosti 
o územní říze-
ní dle § 79 sta-
vebního zákona 
v platném  zně-

ní dle zápisu.
4.2  vyjádření města k žádosti o změ-
nu stavby před jejím dokončením dle 
§ 118  stavebního zákona v platném zně-
ní dle zápisu.
5.2  odstoupení od smlouvy č. 439/2013 
o půjčce z Fondu rozvoje bydlení na 
základě žádosti p. Martina Vlčka, bytem 
Velehradská 1519, Staré Město.

VII. odstoupila
1.11  od smlouvy o právu provést stavbu 
„Dopravní terminál ve Starém Městě“ 
na pozemku p. č. 3582/21 ost. plocha ze 
dne 6. 5. 2010 z důvodu změny vlastníků 
pozemku a názvu stavby. 

VIII. uložila
1.   Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2   zveřejnit záměr na pronájem měst-
ské kuchyně včetně zařízení v budově č. 
p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 
1.3  zveřejnit záměr na pronájem čás-
ti pozemku p. č. 233/7 ost. Plocha části 
pozemku p. č. 6073/80 orná půda, části 
pozemku p. č. 6073/81 orná půda, čás-
ti 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 na 
úředních deskách.
1.10   zveřejnit záměr na majetkopráv-
ní vypořádání mezi městem Staré Měs-
to a  Zlínským krajem na úředních des-
kách. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

V průběhu roku 2013 se uskutečnilo na radnici slavnostní přijetí šede-
sátníků, sedmdesátníků a pětasedmdesátníků. Starosta Josef Bazala 
přivítal také účastníky setkání, kteří si připomněli 50 let od ukončení 
školní docházky v Základní škole Staré Město.               

Foto: Milan Kubíček

Dokončovací práce na stavbě lávky přes suchý poldr u Baťova kanálu dne 
13. listopadu.                                                                  Foto: Milan Kubíček
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Novoroční poděkování občanům
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Každý rok si přejeme, a v skrytu duše 
doufáme, že to zas bude o něco lepší, 
než před tím.  Ano, děti nám povyros-
tou, zmoudří, staneme se dědečkem 
a babičkou, někdo se vdá a ožení. Tak, jak 
se mění život v rodině, tak se dá říct, že 
se mění i naše město. Rok 2013 byl pro 
Staré Město vcelku úspěšný. Nová proti-
povodňová hráz nás ochrání proti velké 
vodě. Museli jsme si vytrpět množství 
špíny na silnicích od nákladních vozidel 
navážejících hlínu. Ale v dnešní době je 
to už pryč a protipovodňová hráz je téměř 
hotova. Podařilo se vybudovat a opravit 
chodníky v místech, kde je to potřeba. 
U některých investic se ale vlivem zpo-
ždění, které vzniklo při budování kanali-
zace a elektrického vedení jinými společ-
nostmi, nepodařilo vše úplně dokončit.  
A začala konečná výstavba nového náměs-
tí Velké Moravy. Mnoho práce bylo prove-
deno i na zateplení sportovní haly na Širů-
chu a bytových domů na Luční ulici.

I v kulturním vyžití obyvatel se daři-
la celá široká paleta akcí, od plesů, folk-
lorních vystoupení, sportovních turnajů 
ve fotbale, volejbale a mezinárodní akce 
v šachu Fide Open. Staroměstský den 
spojený s výstavou Zahrada Moravy byl 
opět úspěšný. Pro spolky a organizace 

v roce 2013 bylo přiděleno 
navíc 500 tisíc korun. Řada 
sportovců dostala k užívání 
opravené prostory šaten. 
Projevila se snaha města 
zabezpečit v co největším 
rozsahu i zájmovou činnost 
našich obyvatel.  A jak kaž-
dý z nás má už i plán na dal-
ší rok, má město představu 
o zlepšení života obyvatel. 
Opraví se, jako každý rok, 
další silnice v ulicích Staré-
ho Města. Bude dokonče-
na výstavba náměstí Velké 
Moravy, a věřím, že se zde 
bude konat celá řada kul-
turních a společenských 
akcí. 

Je snaha města opravit 
prostory kolem vlakové-
ho nádraží a zlepšit situaci 
s parkováním. Vzniká celá 
řada malých obchůdků, ale 
také začala výstavba velké-
ho marketu UNI HOBBY 
s širokým sortimentem  
zboží pro zahradu, domác-
nost a kutily, který má být 

otevřen  v polovině roku 2014.
V některých rodinách přinesl rok 2013 

i smutné situace, kdy odešli lidé nám blízcí 
a drazí, kteří v životě byli naší oporou 
a radostí. Koloběh života  je  neúprosný 
a bolest bývá vyvážena i radostí  nad naši-
mi dětmi, které se v roce 2013 narodily. 
V příštím roce bude velká část kulturních 

programů přesunuta na nové náměstí 
Velké Moravy, kde budou lepší možnosti 
na pořádání kulturních akcí.

Tak, jak si přejeme, aby se dařilo 
v rodině, tak přeji i já Starému Městu, aby 
rok 2014 byl pro něj rokem, kdy vznik-
nou zajímavé a potřebné investiční akce, 
které výrazně napomohou k příjemnému 
životu v našem městě.  V roce 2014 hodně 
zdraví Vám všem a děkuji i za trpělivost 
občanů při výstavbě některých investič-
ních akcí, které jim částečně znepříjem-
nily život.

Radoslav Malina, místostarosta

Štědrý den
Štědrý den – co poezie
tají od pradávných dob.
Co v těch slovech lásky žije,
horoucí a beze slov….

Kmotrem života byl Tvého,
věnem dal své symboly,
kéž Vás nepotká nic zlého,
nezarmoutí – nebolí….

Ať Váš život poezií
Štědrého dne oplývá,
ať se lidé, dokud žijí,
mají rádi za živa…..

             Stanislav Prostředník
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O pravdivosti výše uvedeného rčení jsme se přesvědčili v základní škole 
č. p. 715 na náměstí Hrdinů, kde nás přivítala skupina čertů a andělů 
z třídy 1. A.                                                             Foto: Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 11. ledna, 15. února, 15. března, 19. dubna, 17. května, 21. června 2014.
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VZPOMÍNKA

Dne 21. ledna 
vzpomeneme nedo-
žitých 70. naroze-
nin pana Bedřicha 
Ondruška. Vzpo-
míná přítelkyně 
Milada s rodinou.

Kometa ISON nad Starým Městem
Kometa s názvem ISON byla velmi 

nadějným kandidátem na kometu století 
a nejjasnější kometou od slavné vlasati-
ce Hale – Bopp z roku 1997. Ve čtvrtek 
28. listopadu v 7:28 hod. kometa ISON 
byla jasně viditelná na obloze a při prů-
letu nad Starým Městem ji zaznamenal 
objektiv fotoaparátu paní Marie Bajajové 
z Hradišťské ulice. Přibližně ve stejnou 
dobu jsme v našem městě pozorovali 
i další přírodní jev. Na obloze ve směru 
k Huštěnovicím byla několik minut pozo-
rována duha. Zvláštní úkaz pro období na 
konci listopadu.

Milan Kubíček

Kometu ISON vidíme nad špičkou věže kaple 
sv. Jana Křtitele. 

Foto: Marie Bajajová 

Firma VTP Pelka s. r. o.
děkuje všem zákazníkům za spolupráci 
v uplynulém roce 2013 a přejeme Vám 
šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, 

štěstí a osobních úspěchů v novém roce 2014. 
Těšíme se opět na Vaši přízeň.

Jak na městský 
úřad koncem roku?

Úřední hodiny na radnici 
ve Starém Městě budou 
v pondělí 23. prosince 

(pokladna do 14:00 hod.)

a v pondělí 30. prosince. 
(pokladna uzavřena)

Ve dnech 27. prosince 
a 31. prosince 

bude městský úřad uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.

Jubilanti děkují za vlídné přijetí
Za všechny účastníky setkání ročníku 1947/1948 děkujeme za vlídné přijetí panu 

starostovi Josefu Bazalovi, matrikářce Janě Noskové za milé slovo, redaktorovi Milanu 
Kubíčkovi za zhotovení fotografií a dvojici hudebníků z cimbálové muziky Bálešáci za 
dobrou pohodu v obřadní místnosti po celou dobu našeho přijetí.

Organizační výbor

S čerty nejsou žádné žerty
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Z naší farnosti

Je sváteční období! Vánoce přicházejí! Je sváteční období! Vánoce přicházejí! 
Má to být nejšťastnější, nejkrásnější období roku. Ale pro mnohé je to čas 

zvýšeného stresu, potíží a úzkosti. Zdá se, že je na to mnoho důvodů, ale jeden 
z nejčastějších důvodů souvisí se zraněnými nebo narušenými vztahy. 

Při všech těch slovech „Na zemi pokoj lidem dobré vůle“, se ti, co trpí ve vzta-
zích, mohou cítit ještě osamělejší a smutnější. Jak to vyjádřil jistý psychiatr, svátky 
„jsou jako nekompromisní měřítko, podle kterého měříme své ztráty a problémy“.

Ale toto „nekompromisní měřítko“ není poslední slovo. Ježíš je poslední slovo. 
Je zde, aby uzdravil naše zraněné vztahy. Je zde, aby posílil naše zdravé vztahy. 
Chce se nás v tomto období dotknout, abychom se trochu lépe navzájem milovali 
a stali se nástrojem jeho pokoje pro lidi v našem okolí.

Požehnané Vánoce 2013 a každý den roku 2014 přeje 
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti
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ZAKONČENÍ ADVENTU  A  VÁNOČNÍ DOBA 2013/2014 
v  kostele sv. Michaela ve Starém Městě

4. Neděle adventní
Neděle 22.prosince 2013

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Pondělí  23.12.2013
Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin, od 8:00 hodin: 

PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY  (výzdoba  chrámu – můžete 
přijít pomoci. Díky!)

Narození Ježíše Krista 
Úterý 24. prosince 2013

Od 23:00 hodin: zpívání koled u vánočního stromu (zvyk 
zavedla naše farnost v roce 2000)

Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin
obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města

Hod Boží vánoční
Středa 25. prosince2013

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 15:00 hodin: 
Setkání u Jesliček 

 (Vánoční hru připravilo Společenství  mládeže) 
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!

Svátek Sv. Štěpána
Čtvrtek 26. prosince 2013

 Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Svatého Jana,  apoštola a evangelisty
Pátek 27. prosince 2013

Mše svatá v 17:00 hodin
Po mši svaté žehnání vína! (Nezapomeňte si přinést láhev 

dobrého vína k požehnání!)

Sobota 28. prosince 2013 Nový kostel sv.Ducha v 18:00 hodin
Vánoční koncert dechové hudby

Svátek Svaté Rodiny
Neděle  29. prosince 2013

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin
(také v sobotu 28.12.2013 v 16:00  hodin)

Na tyto bohoslužby jsou zváni manželé
k obnově manželského slibu.

Silvestr
Úterý 31. prosince 2013

Poděkujeme Bohu  za rok  2013 mší sv. v 16:00 hodin a 
poprosíme  o požehnání do roku 2014

Nový rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Středa 1. ledna 2014
Státní svátek

Mše svaté:  v 8:00 hodin, 
10.00 hodin (obětována za farníky, spoluobčany 

a zastupitelstvo našeho města) o každé mši svaté rekapitula-
ce hospodaření, a činnosti farnosti za rok 2013 + TE DEUM

Pátek 3. ledna 2014
Mše svatá v 15:00 hodin  spojená s požehnáním koledo-

vých skupinek Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá 3. a 4.1.

Slavnost Zjevení Páně
prožijeme v neděli 5. ledna 2014

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin
 (také v sobotu 4. 1. 2014 v 17:00 hodin)

Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata
V 15:00 hodin  BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Chrámového sboru a orchestru v Uh. Hradišti
pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným 

podpoříte stavbu nového kostela. Děkujeme!

Svátek Křtu Páně Neděle 12. ledna 2014 
Zakončení vánoční doby

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
(také v sobotu 11. 1. 2014 v 17:00  hodin)

Tříkrálová sbírka 
3. - 4. 1. 2014

Součástí vánočních svátků již po 
léta je v celé ČR Tříkrálová sbírka 
na podporu charitativní činnosti. 
Tříkrálová sbírka pomáhá obno-
vit osobní aktivitu a dobročinnost 
v našich srdcích pro službu bliž-
ním. Ve Starém Městě bude v pátek 
3. a v sobotu 4. ledna 2014 chodit asi 
20 dobrovolnických skupinek „tří králů“ 
s dospělým průvodcem, který bude mít 
viditelné pověření od Oblastní charity 
v Uherském Hradišti k této veřejné vy-
hlášené charitní sbírce (aby se předešlo 
možnému podvodu). Děti-tříkráloví 
Kašparové, Melicharové a Baltazaro-
vé- i se zmrzlými pusami a prsty Vám 
zazpívají a napíší na dveře C+M+B-AD 
2014 (Christus Mansionem Benedicat  
Anno Domini 2014 – Kristus ať po-
žehná tento příbytek v roce Páně 2014).  
Staroměstští „tři králové“ budou u vás 
koledovat do zapečetěných pokladni-
ček – ne pro sebe, ale pro lidi, kteří se 
dostali do těžké životní situace. Pře-
dem velký dík.

SV

Poděkování
Dne 2. prosince jsme se naposled 

rozloučili v obřadní síni ve Starém 
Městě s panem Josefem Kubalou. 
Všem přítomným velké díky za proje-
vy soustrasti a květinové dary. Manžel-
ka Antonie, syn Radim a dcera Petra 
s rodinami.

POZVÁNKA 
NA DĚKANÁTNÍ PLES

Přijďte se pobavit na oblíbený 
Děkanátní ples v sobotu 11. ledna 
2014 v 19:30 do Společensko - kul-
turního centra (sokolovny) ve Sta-
rém Městě. Jako tradičně ples sli-
buje velmi dobrou společenskou 
úroveň a zábavu, při které zahraje 
Staroměstská kapela, skupina NA.EX 
a cimbálovka Bálešáci. Těšíme se 
na předtančení v podání mládeže 
z Uherského Hradiště. Bohatá tom-
bola a občerstvení! Vstupenky zakou-
píte v drogerii p. Hrabince na nám. 
Hrdinů a v sakristii či přímo na místě 
plesu, dary do tomboly možno přiná-
šet na faru.                                         SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   leden 2013

Kam pro 
Staroměstské 

noviny?
Staroměstské noviny si můžete 

zakoupit v prodejnách potravin 
a novinových stáncích ve Starém 
Městě. Jsou k dostání také v pro-
dejně novin a časopisů v Hradební 
ulici a v trafice v bytovém domě 
naproti vchodu do supermarke-
tu Billa v Uherském Hradiště. 
Noviny si můžete přečíst i v Měst-
ské knihovně ve Starém Městě 
a v Knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček

Mikuláš se souborem Dolina

Zimní pohádka

 Staroměstské noviny 1/14 Staroměstské noviny 1/14

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 taneční 
skupina Trinom. 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
3. Pátek 19:00 Popel a pálenka Uh. Hradiště

4. Sobota 19:00 LucernaPŘEDPLATNÉ 2013 R Uh. Hradiště

4. Sobota 19:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

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

8. Středa 17:00 Nájemníci N Uh. Hradiště

9. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházkaPŘEDPLATNÉ 2013 X Uh. Hradiště

10. Pátek 19:00 Rychlé šípy385. repríza Uh. Hradiště

11. Sobota 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) Uh. Hradiště

13. Pondělí 10:00 Lucerna š Uh. Hradiště

13. Pondělí 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

16. Čtvrtek 10:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude 
veřejná generální zkouška 

VG Uh. Hradiště

17. Pátek 10:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude 
předpremiéra 

Senior Uh. Hradiště

18. Sobota 19:00 
Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude 
premiéra 

P Uh. Hradiště

20. Pondělí 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude Y Uh. Hradiště

21. Úterý 10:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude Senior 2 Uh. Hradiště

21. Úterý 18:00 Cybercomics25. repríza E Uh. Hradiště

23. Čtvrtek 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude K Uh. Hradiště

24. Pátek 8:30 Rychlé šípy š Uh. Hradiště

24. Pátek 11:30 Rychlé šípy š Uh. Hradiště

25. Sobota 20:00 XXVIII. Divadelní ples(rezervace od 2. 12. 2013) 
Uh. Hradiště - 
Klub kultury

27. Pondělí 10:00 Rychlé šípy š Uh. Hradiště

28. Úterý 18:00 Lucerna T Uh. Hradiště

28. Úterý 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

30. Čtvrtek 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude J Uh. Hradiště

Chlapci ze souboru Dolina, jako každý rok, vyrazili do ulic Starého Města na pravidelnou miku-
lášskou pochůzku. A jistě uznáte, že jim to opět moc slušelo.                        Foto: Robert Januška  



 

10 Kultura
p

ro
si

n
e

c 
2

0
1

3
 -

 l
e

d
e

n
 2

0
1

4
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

Středa 18. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ STARÉ MĚSTO
Začátek: 18:00 hod.  

Vstupné: dobrovolné

Sobota 21. prosince
REFLEXY ORIGINÁL + GONG 
Vánoční bigbeat

Začátek: 20:00 hod.

Neděle 22. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Účinkují: Dolinečka, Bálešáci, děti ze ZUŠ, Orla, Klubka a mateř-

ských škol

Začátek: 14:30 hod.

Čtvrtek 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Účinkují: Bálešáci, SPT Dolina  

Začátek: 20:00 hod.

Úterý 31. prosince
SILVESTR 2013 - ZÁBAVNÝ VEČER 
– divadlo Dívčí válka, projekce, hudba DJ David, zpěv A. Bilavčíko-

vá, soutěž v tančení na podložkách!

Začátek: 19:30 hod. 

Vstupné: 150,- Kč. 

Předprodej a rezervace místenek: Městská knihovna Staré Město 

od 25. listopadu.           

Sobota 11. ledna
DĚKANÁTNÍ PLES
Staroměstská kapela, Trinom, CM Bálešáci

Začátek: 19:30 hod. Vstupné: 100,- Kč

Pátek 17. ledna
Sdružení rodičů a přátel školy ve Starém Městě

PLES RODIČŮ
Skupina POOL, DJ Jerry, Polonéza žáků 9. tříd

Začátek: 19:30 hod. Vstupné: 100,- Kč/20,- Kč místenka
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Dramatická situace na jevišti.                                            Foto: MK

Princezna Maryška společně s králem.               Foto: Milan Kubíček

Jak se bubnuje na princezny

Ačkoli bylo velmi studené počasí a pršelo, do sálu Spole-
čensko - kulturního centra ve Starém Městě přišli v neděli 
24. listopadu v 15 hodin chlapci a dívky se svými rodiči na 
hudební pohádku Jak se bubnuje na princezny, kterou pro ně 
připravili herci Slováckého divadla z Uherského Hradiště.

V roli princezny Maryšky a krále se představili Barbora 
Vacková a Pavel Hromádka, chůvu zahrála Tereza Novotná, 
ovčáka Janíčka pak Jiří Hejcman a v roli desátníka Žufa-
na jsme viděli Davida Vaculíka. Děti měly možnost nejen 
pohádku sledovat, ale také si s herci zahrát a zazpívat.

Pohádku napsal Vojtěch Vacke, hudbu složil Jiří Pavlica 
a režíroval David Vacke. Premiéru měla 9. prosince 2000 ve 
Slováckém divadle.

Milan Kubíček

Sobota 25. ledna
XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES
DH SKOROŃÁCI, V. S .P. BAND, CM BÁLEŠÁCI, FS DOLINA

Začátek: 20:00 hod.  Vstupné: 100,- Kč/20,- Kč místenka

Neděle 26. ledna
ŠIBŘINKY
Dětský karneval - SVČ Klubko Staré  Město

Začátek: 15:00 hod.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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Chlapci a děvčata v Rodinném centru Čtyřlístek.                  Foto: MH

TVOŘIVÁ DÍLNA  PLESOVÉ NÁUŠNICE
16. 1. čtvrtek 16:30 – 18:30
Zdobné náušnice z vás udělají královnu plesu i obyčejného 
dne. Přijďte si je k nám vyrobit a zpříjemnit si tak mrazivý 
lednový den. Prosím, přihlaste se dopředu do úterý daného 
týdne.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

KARNEVAL
26. 1. neděle 15:00 – 17:00
Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí 
masky, tombola – vyhraje každý, občerstvení, to vše bude 
pro vás připraveno.
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA  VYPALOVÁNÍ VZORŮ DO DŘEVA  GRA
VÍROVÁNÍ
30. 1. čtvrtek 16:30 – 18:30
V rámci tvořivé dílny si vyzkoušíme gravírování. Budeme 
„malovat“ horkou pájkou do dřeva i korku různé ornamenty 
a vzory.  Vyzkoušíme i decoupage a krakelování.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: MENŠÍ DŘEVĚNÉ PŘEDMĚTY (ramínka, prkénka na 
krájení, …), přezůvky, pracovní oblečení.

UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – S Ondřejem Sekorou na 
toulkách přírodou
31. 1. 2014

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

HRANÍ S MIMINKY
13. 1. pondělí 9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

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

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

HRANÍ S MIMINKY
27. 1. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

PROGRAM NA LEDEN 2014
SVČ KLUBKO

Klubík jede!!
Znáte naší novinku Klubík? Jedná se o možnost bezpeč-

ného a aktivního využití volného času školáků, kteří např. již 
nenavštěvují školní družinu, čekají na autobusy apod. Od úterý 
do pátku, vždy od 12 do 15 hodin, mohou děti zdarma využít 
prostoru Rodinného centra Čtyřlístek, vedle základní školy na 
náměstí Hrdinů, a trávit čas dle svých zájmů, ale v bezpečném 
prostředí, pod dohledem pedagogů. Návštěvníci využívají hry, 
časopisy atd., ale také jsou jim nabízeny organizované aktivi-
ty, jako různé tvoření, turnaje apod. Pokud potřebují a chtějí, 
mohou si např. udělat úlohy do školy, se kterými jim přítomní 
pedagogové rádi pomohou. A další zajímavostí Klubíku v tom-
to roce je, že s dětmi tráví čas naše lotyšská dobrovolnice  Vivi-
ta, která s nimi komunikuje převážně anglicky a tak se spolu 
učí navzájem – děti jí zase pomáhají s češtinou.

    O tom, že se Klubík dětem líbí a na 100% plní cíl, pro 
který jsme jej založili, svědčí i to, že v současné době jej den-
ně navštěvuje přibližně 40 dětí, převážně žáků 4. a 5. ročníku 
základní školy.

Mgr. Monika Havlásková 
ředitelka SVČ Klubko
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Poděkování občanům za 
třídění odpadů

 Staroměstské noviny 1/14 Staroměstské noviny 1/14

Otevírací doba prodejen potravin o svátcích
Prodejna: Hráčková Kouřimová Vaněk Altéře COOP-Jednota

Ulice: nám.Hrdinů  Slavomírova Brněnská    Velehradská Komenského

Telefon: 572541253 572541803 724544415 572543715 572541249

Pondělí 23. 12. 6 - 18 6:45 - 17 6:30 - 18 5 - 17:45    7 - 17

Úterý 24. 12. 6 - 11 6:45 - 10 6:30 - 11:30 - 7 - 10

Středa 25. 12. - - - - -

Čtvrtek 26. 12. - - - - -

Pátek 27. 12. 6 - 18 6:45 - 17 6:30 - 18 5 - 17:45 7 - 17

Sobota 28. 12. 6 - 11:30 6:45 - 11 6:30 - 11:30 6 - 10:30 7 - 10

Neděle 29. 12. 7  - 11 - - - -

Pondělí 30.12. 6 - 18 6:45  -17 6:30 - 18  5 - 17:45  7 - 17

Úterý 31. 12.                                          6 - 11:30 6:45 - 10 6:30 - 11:30 6 - 10:30 7 - 12

Středa 1. 1. - - - - -

Čtvrtek 2. 1. 6 - 18 6:45 - 17 6:30 - 16 5 - 17:45 7 - 17

Potraviny Hráčková v neděli 5. ledna 2014 zavřeno, inventura

                                                                                               7-17

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2013 a já bych Vám ráda poděkovala za 

výbornou spolupráci v oblasti třídění odpadů. Jenom díky Vám 
se našemu městu daří být stále na předních místech v hodnoce-
ní množství vytříděného odpadu, o čemž svědčí jedenáct kera-
mických popelnic, které město za šest let trvání soutěže získalo.

    V posledním čtvrtletí tohoto roku došlo k zavedení nové-
ho systému pytlového sběru plastových odpadů ve formě speci-
fických čárových kódů, o který jste projevili mimořádný zájem. 
Do systému se zapojili nejen ti, kteří ho využívali již dříve, ale 
i noví obyvatelé rodinných i bytových domů. Na webových 
stránkách města Staré Město www.staremesto.uh.cz si každý 
může zkontrolovat, jestli jím odevzdaný počet pytlů s čárovými 
kódy souhlasí s počtem uvedeným v měsíční sestavě načtených 
pytlů. Způsob kontroly je jednoduchý. Po otevření uvedených 
stránek města je pod záložkou městský úřad uveden odkaz 
odpady, kde najdete svoz plastového odpadu za jednotlivé 
měsíce. Je zde i návod, jak pomocí variabilního symbolu uve-
deného na štítku (prvních deset čísel) jednoduše zjistíte počet 
započítaných pytlů. V případě nesrovnalostí se na mě můžete 
obrátit osobně, telefonicky na tel. 572 416 423 nebo mailem 
pluharova@staremesto.uh.cz

Věříme, že se tento systém osvědčí a zájemců z řad občanů 
bude i nadále přibývat. 

Ing. Alena Pluhařová

Josef Bazala
starosta
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Labutě – sněhobílé královny

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na leden
 Na Nový rok déšť, o Velikonocích 
sníh.
 Je-li leden nejostřejší, bude roček nej-
plodnější.
 Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák 
po píci ohlíží.
 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 Na Tři krále o skok dále.
 Není-li leden mokrý, sudy vinařům se 
naplní.
 Lednové mlhy věští mokré jaro.
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dub-
nu.
 Když červík v lednu ze země leze, 
zima až do května se poveze.

EM

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho 
lidských osudů.

Dobrý učitel chrání žáky před svým vlastním 
vlivem.

Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že 
trnitý keř má růže.

I dobrému kocourovi někdy myš uteče.

Čestný muž nikdy nepodvádí víc než jednu 
ženu.

Špatné a dobré počasí neexistuje. Je jenom špat-
né a dobré oblečení.

Mobil je ideální věc, díky které pochopíte, že 
nás většinu času nikdo neshání a nepotřebuje.

Domov je místo kam chodíme, když už mají 
všude zavřeno.

Narodil jsem se ve znamení býka…Jen žena si 
mě pořád plete s volem…

Kdo – jako kukačka – nemá hnízda, nikdy si – 
jako kosi – vesele nezahvízdá.

Labuť je velký vodní pták, který odjakživa byl a zůstává symbolem krásy.       
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Celý život věrně spolu. Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Večerní trapas
Bohuš se vrací domů z páteční-

ho posezení u pivečka v hospůdce 
U Mikešů o hodinu dříve než obvyk-
le. „Cože? Ty s cizím mužem v poste-
li?! Jsem překvapen!“ „Ne, můj drahý. 
Jsi udiven. To my jsme překvapeni!“

Odposlechnuto v pouličce
„Jsme strašně chudí, ale máme 

něco, co se nedá koupit za žádné 
peníze. Nezaplacené účty!“

Co je to staroměstský 
patriotismus?

To, co si uvědomíme tehdy, když 
naši prohrávají. 

PI

Labuť velká pluje vodami, je krásná 
a elegantní. Jak všichni jistě víme, labutě 
jsou symbolem věrnosti. Jejich vyobra-
zení slouží jako dekorace na svatebních 
oznámeních nejen kvůli jejich kráse, ale 
hlavně díky věrnosti a oddanosti páru 
a společné péči o mláďata. Pozornost 
na sebe přitahují zvláště při námlu-
vách, kdy předvádí svůj synchronizo-
vaný tanec a kladou 
si hlavy a své dlouhé 
krky před sebe. Pak 
žijí v trvalých párech, 
a byly zaznamenány 
případy, kdy po smr-
ti jednoho z páru, 
uhynula zanedlouho 
i labuť druhá. Mla-
dí ptáci se párují ve 
dvou letech, samice 
poprvé hnízdí nejčas-
těji ve třech a samec 
ve čtyřech letech. 
V zimě přilétají labu-
tě na řeku Moravu a 
můžeme se s nimi 

setkat především v blízkosti lávky Baťova 
kanálu, ale i na jiných vodních plochách 
v katastru Starého Města. Čím krmit labu-
tě? Nejlepší je obilí, kukuřice nebo obilné 
vločky. Případné pečivo by mělo být nakrá-
jené na zhruba centimetrové kousky, bez 
soli a koření, bez plísně a žluklých tuků. 
Uvědomte si, že labuť není kontejner.

Milan Kubíček
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Na radnici se setkali zástupci spolků a organizací
Pravidelné setkání zástupců spolků 

a společenských organizací se starostou 
Josefem Bazalou, místostarostou Rado-
slavem Malinou, tajemníkem Vladi-
mírem Kučerou a dalšími představiteli 
radnice se koná vždy v předvánoční 
době. Letošní třinácté setkání se usku-

tečnilo v pátek 6. prosince v 17 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu.

S úvodním slovem vystoupil starosta 

Josef Bazala, který všem přítomným 
poděkoval za činnost, kterou vykoná-
vají nejenom pro své členy, ale i pro 
občany města. Také v letošním roce 
budou spolky podpořeny částkou jeden 
milion korun a další finanční prostřed-
ky budou uvolněny z připravovaného 
grantu.

Prezentace jednotlivých spolků a 
organizací

Potom se již ujali slova představite-
lé jednotlivých spolků a společenských 
organizací a krátce pohovořili o činnos-
ti v roce 2013. Na setkání vystoupili tito 
zástupci spolků: myslivecké sdružení 

Lípa zastupoval Pavel Pluhař, dále hovo-
řil skaut Jan Novák a zástupce sportovní 
akce Slovácké beachové léto. Činnost Sbo-
ru dobrovolných hasičů představil staros-
ta Antonín Martínek a všechny přítomné 
pozval na tradiční Zimní pohádku, která 
se koná 1. února 2014. Také Josef Vanda 

ze Staroměstské ka-
pely pozval účastní-
ky setkání na Vánoč-
ní koncert kapely, 
který se uskuteční 
v sobotu 28. prosince 
v 18 hodin v koste-
le sv. Ducha. Pavel 
Vlček vystoupil za 
fotbalový oddíl TJ 
Jiskra, Jan Svoboda 
hovořil o teniso-
vém klubu, Jaroslav 
Hradil seznámil 

s činností zahrád-
kářů, Aleš Hřib re-

prezentoval rybářskou organizaci, Petr 
Straka seznámil s činností Volejbalové-
ho sportovního klubu a Petr Obdržálek 
hovořil jménem Sportovních klubů Staré 
Město. Milan Rachůnek se pochlubil vel-
mi dobrými výsledky šachového klubu, 
který je nejpočetnější ve Zlínském kraji. 
Robert Bellan se vyjádřil k akcím, které 
pořádá Společensko - kulturní centrum 
Staré Město a všechny pozval na veselou 
oslavu silvestra 31. prosince, kde bude 
zajímavý program. Staroměstské vinaře 
zastupovali Dalimil Vrána a Ivan Hulc-
ký  Pochlubili se úspěchem Lukáše Při-
kryla, jehož tramín byl vyhodnocen jako 
nejlepší při Slavnostech vína. Helena 
Hlavačková promluvila o souboru Doli-
na, který skvěle reprezentoval naše měs-
to při vystoupení v republice i zahraničí. 
Všechny pozvala na Štěpánskou besedu 
u cimbálu 26. prosince od 20 hodin v SKC 
– sokolovně. Kateřina Vránová sdělila, 
že do dětského souboru Dolinečka chodí 
již 140 dětí a připravují otevření páté sku-
pinky. O činnosti souboru Doliňáci, který 
v listopadu oslavil desáté výročí založení, 
hovořil Josef Bazala. Antonie Řádková 
zastupovala T. J. Sokol a hovořila o velkém 
jubileu 100 let založení Sokola ve Starém 
Městě, které oslaví příští rok koncem 
dubna. Bohumil Crla ze Spolku přátel 
slivovice všechny pozval na košt slivovice 
1. března, který tradičně bývá největší po-
čtem vzorků a nejnavštěvovanější v okre-
se Uherské Hradiště, o činnosti Městské 
knihovny a Informačního centra hovoři-
la vedoucí knihovny Milada Rokytová, 
předsedkyně organizace zdravotně po-

stižených občanů paní Jarmila Gájová 
seznámila s jejich bohatou činností, 
skupinu historického šermu předsta-
vil Bohumil Višenka, paní Dagmar 
Zálešáková zastupovala Jednotu Orla 
a sdělila nám bezprostřední dojmy 
z orelského Mikuláše, kde bylo přítom-
no 80 dětí. Za včelaře promluvil Franti-
šek Říha, Český svaz bojovníků za svo-
bodu zastupovala Zdenka Višenková. 
Potom vystoupila Blanka Rašticová ze 
Slováckého muzea v Uherském Hradiš-
ti, která připravuje publikaci o činnos-
ti spolků a organizací v našem městě 
a požádala všechny přítomné o spolu-
práci a poskytnutí podkladů.

Závěrečné slovo patřilo místosta-
rostovi Radoslavu Malinovi, který 
všem přítomným poděkoval za oběta-
vou práci pro své kolektivy, pro bohatý 
spolkový život v našem městě. Vždyť 
považte, z celkového počtu 6870 oby-
vatel města je ve spolcích organizováno 
více než dva tisíce lidí.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala všechny přivítal. 
Foto: Vladimír Kučera

Účastníci setkání si připili na další činnost v roce 2014, tajemník Vladimír 
Kučera pořídil fotodokumentaci pro internetové stránky našeho města.

Foto: Milan Kubíček

Jako první promluvil Pavel Pluhař a představil 
Myslivecké sdružení Lípa.                       Foto: MK

Vedoucí staroměstských spolků a organizací. 
Foto: MK
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Zboží na jarmarku nabízel i Mikuláš.                          Foto: MKRozparáděné čertice.                                    Foto: Milan Kubíček

Folklorní kroužek při ZŠ s učitelem Mgr. Josefem Pavelou.
Foto: MK

Všechny přítomné přivítal místostarosta Radoslav Malina. 
Foto: MK

Společná fotografie dětí s Mikulášem.                                                                                                                        Foto: Bohumil Ferda
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S v a t ý  M i k u l á š  n a  O r l o v n ěS v a t ý  M i k u l á š  n a  O r l o v n ě
Děti z oddílů „Rodiče s dětmi, Pohybové hry I a Pohybo-

vé hry II“ se sešly ve čtvrtek 5. 12. 2013 v sále Orlovny, kde 
s napětím očekávaly slíbenou návštěvu svatého Mikuláše. Vzká-
zal totiž, že letos má velmi mnoho nadílek a neví, jestli vůbec 
dorazí na Orlovnu.

Čekání na sv. Mikuláše zpestřily cvičitelky z oddílů růz-
nými hrami s padáky, a také si děti vyzkoušely, co předvedou 

a čím sv. Mikuláše překvapí.
Konečně se dočkaly. Sv. Mikuláš si tentokrát pozval čtyři 

anděly, aby mu pomohli obdarovat více než 80 dětí.
Celá nadílka se vydařila. Sv. Mikuláš byl spokojen s velkou 

účastí dětí a popřál jim co nejvíce úspěchů nejen ve cvičení, ale 
těm starším i ve škole.

Rada jednoty Orla děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě 
celé akce a zvláště prodejně potravin paní Knedlíkové, která obě-
tavě s láskou a péčí připravila pro sv. Mikuláše balíčky.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

Š ko l n í  m i k u l á š s k ý  j a r m a r kŠ ko l n í  m i k u l á š s k ý  j a r m a r k
V budově základní školy v Komenského ulici se uskuteč-

nil ve středu 4. prosince od 14 do 16:30 hodin školní jarmark. 
V úvodu vystoupil ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, po něm 
všechny přítomné pozdravil místostarosta Radoslav Malina, 
sledovali jsme pestré kulturní pásmo, nechyběli rozparáděné 

čertice ani andělé s Mikulášem. Potom se již všichni přítomní 
odebrali do školních tříd, kde si mohli zakoupit pěkné vánoční 
zboží za rozumné ceny.

Milan Kubíček
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Bobřík informatiky na ZŠ Staré Město

SOUTĚŽ CHEMIE OBJEKTIVEM

Obrovského úspěchu dosáhla Denisa Kneslová ze VII. D, která skon-
čila v národním kole s plným počtem bodů na prvním místě. Foto: JS

Michaela Chromá ze SOŠ a Gymnázia Staré Město se snímkem Kapky vody.
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V polovině listopadu se žáci tříd s rozšířenou výukou 
matematiky a informatiky zúčastnili již po šesté národ-
ní soutěže Bobřík informatiky. Letos soutěžilo 34 454 
účastníků. 

A jak dopadli v této velké konkurenci žáci staroměstské 
školy? V první tisícovce skončilo 12 žáků. Obrovského 
úspěchu dosáhla Denisa Kneslová ze VII. D, která skončila 
v národním kole s plným počtem bodů na prvním místě.

Celkově v kategorii Kadet (8. a 9. ročník) bojovalo 37 
žáků. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se 
stalo 17 soutěžících. Kategorie Benjamín (6. a 7. ročník) 
se zúčastnilo celkem 48 žáků a 14 z nich se stalo úspěš-
nými řešiteli. 

Všem blahopřejeme!
Mgr. Jana Slančíková

Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město vyhlásila již třetí ročník 
fotografické soutěže s chemickou tema-
tikou „Chemie objektivem“. Tématem 
soutěže byla VODA, základní podmín-
ka života, všechny její podoby i souvi-
sející problematiky a technologie. Akce 
je spolufinancována z prostředků Zlín-
ského kraje. Partnerem soutěže se i letos 
stala firma Foto CZ s. r. o. Zlín – Čepkov.

Porota bodově hodnotila umělecké 
zpracování a chemický komentář 93 
soutěžních snímků, které zaslali žáci 
devíti základních a středních škol Zlín-
ského kraje.

V první kategorii (základní školy 
a odpovídající ročníky víceletých gym-
názií) zvítězila Jana Bilíková z Gym-
názia Uherské Hradiště se snímkem 
Kapky na pavučině, ve druhé kategorii 
(střední školy) Michaela Chromá ze SOŠ 
a Gymnázia Staré Město se snímkem 
Kapky vody.

Nejlepší fotografie budou vystaveny 
v prostorách Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 
v 15. budově (Baťův institut) v 5. etáži. Pře-
dání cen výhercům proběhne na slavnost-

ní vernisáži výstavy, která se uskuteční 
29. 1. 2013 ve 13 hodin.

Ing. Růžena Borková
organizátorka soutěže
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Zlato, uhlí, voda
V pátek 1. listopadu se studenti 3. a 4. 

ročníku chemického semináře Střední 
odborné školy a Gymnázia Staré Město 
zúčastili přednášky Dr. Michaela Lon-
densborougha, Ph.D. z Ústavu anor-
ganické chemie Akademie věd České 
republiky.

Přednáška se uskutečnila na pozvání 
Nadace Tomáše Bati ve Zlíně ve spo-
lupráci s British Council a Adeto. Byla 

součástí bohatého programu Týdne 
vědy a techniky.

Zlato, uhlí a voda: tyto látky nad 

námi mají nesmírnou moc – stěhují oby-
vatelstvo, přemísťují města, jsou příčinou 
válek. Pro lidstvo mají obrovskou cenu – 
znamenají investiční jistotu (zlato), zásad-
ní zdroj energie (uhlí) a životodárnou 
podmínku (vodu). Mají také fascinující 
chemické vlastnosti a zajímavou historii. 
Jaká je však budoucnost těchto úžasných 
látek? Co dělá moderní výzkum s jejich 
doposud skrytým potenciálem? Michael 
nás vezme na cestu objevů spojených se 
zlatem, uhlím a vodou. Svými experimen-
ty zdůrazní důležité myšlenky a humorem 
doprovodí neoblomná fakta a teorii.

O své dojmy z chemické show jednoho 
z nejúspěšnějších popularizáto-
rů vědy se s námi podělili Jakub 
Těthal a Michal Jiřikovský ze 
3. H:

„Michael nám převedl mno-
ho zajímavých a zábavných 
pokusů, jako například přemě-
nu vody na zlato či výrobu uhlí. 
Při těchto pokusech využíval 
pomoc z publika. Zabádal do 
historie na dvůr Rudolfa II., 
který jako první podporoval 
vědce a vynálezce, do obdo-
bí hledání kamene mudrců. 
Představil také svůj vynález, 
speciální trubku, díky které 
můžeme vidět vlnovou délku 
zvuku. Všichni jsme odcházeli 
s úsměvem.“

Ing. Růžena Borková
Foto Katya Sephton, Adeto
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Bude na Vánoce sněžit nebo pršet?
(Daniel 24 let)

Na Vánoce vždycky prší. Sněžilo, jen když 
jsem byl malý chlapec. A to dvakrát či tři-
krát za celé dětství. Ale ve vzpomínkách se 
mi to znásobilo.
Jak si představujete peklo?

(Lucifer, dotaz e-mailem) 
Místo, kde je kuchařem Angličan, mecha-
nikem Arab, policistou Němec a milencem 
Američan.
Každý správný chlap by měl zasadit 
strom, postavit dům a zplodit syna. Co 
Vy na to?

(Arnika, dotaz ve vlaku)
Milá slečno, podívejte se na to objektivem 
dnešní doby. Nyní muži často slyší od 
svých „něžných“ poloviček: „Postav dům, 
zasaď strom a vypadni!“               
Nemohu pochopit, proč je mezi mla-
dými tolik nezaměstnaných?

(Miroslav 63 let)
Protože, když zrovna pracovní příležitost 
volá, mnozí z nich mají na uších sluchát-
ka.
Politici nám v jednom kuse lžou. Je to 
normální?

(Ludmila 56 let)
Víte, pravda je jen jedna, proto ji nemůže 
mít každý.
Máte nějakou fintu, jak si dobře vybrat 
ženu?

(Michal 22 let)
Musíš si nejprve uvědomit, že jsou tři dru-
hy žen. 1. Ty, bez nich se nedá žít. 2. Ty, 
s nimiž se nedá vydržet. 3. Ty, s nimiž se 
žije.
Kteří muži jsou nejšťastnější?

(Tereza a Líba, studentky)
Ti, kteří se ožení současně s krasavicí 
a dobrou kuchařkou.
Máte rád blondýnky?

(Naomi, 18 let)
Myslíte, ten obrovský úspěch chemie?
Co je v životě největší umění?

(Radek 23 let)
Umění je nedělat nic, dělat to dobře a 
hlavně až do konce.
Také se Vám nelíbí zívání na veřejnos-
ti?

(Kecka Kocurovna, dotaz e-mailem)
Ani v domácnosti. Ale pro mnohé dneš-
ní muže pod pantoflem je to jediná pří-
ležitost k tomu, aby mohli otevřít ústa.
Na které dotazy se Vám nejlépe odpo-
vídá?

(Třicítka, dotaz e-mailem)
Děkuji za dotaz. Třicítka? To je nejlepší 
věk pro čtyřicetiletou ženu….

Milan Kubíček
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Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

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

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCHHIITTEEKKTTUURRAAARCCHHHIITTEEKKTTTUURRAAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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Odjezdy vlaků ze Starého Města od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014

Nostalgická vzpomínka na parní lokomotivy. 
Foto: Vladimír Kučera

Směr Přerov
R 4:25 Praha hl. n. (rychlík Buchlov)
(nejede 25. XII., 1. I.)
Os 4:30 Přerov
(nejede 25. XII. a 1. I.)
Os 5:01 Vizovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII, 1. a 8. V., 28. X., 
nejede 27. - 31. XII.) V Otrokovicích přípoj na Zlínský 
expres do Prahy.
Os 5:30 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8. V., 28. X., nejede 
23. - 31. XII.)
LE   5:50   Praha hl. nádr. (LEO EXPRESS)
R 6:04 Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII, 1., 8.V., 28. X.)
Os 6:30 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8.V., 28. X.)
IC 7:30 Praha hl. n. (InterCity Šohaj)
Os 7:33 Přerov
IC 7:41 Bohumín (InterCity Helfštýn)
R 8:04 Olomouc hl. n.
R 9:18 Olomouc hl. n. (rychlík Hradišťan)
(jede v pracovní dny, v Olomouci přípoj do Prahy)
Os 9:30 Přerov
 EC  9:41   Varšava (EuroCity Sobieski)
R 10:04 Olomouc hl. n.
R 11:18 Praha hl. n. (rychlík Dřevnice)
Os 11:30 Přerov
EC 11:41 Varšava (EuroCity Varsovia)
R 12:04 Olomouc hl. n.
Os 12:30 Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny, nejede 23. XII. - 3. I.)
Os 13:30 Přerov
R 14: Olomouc hl. n.
Os 14:30 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 23. – 31. XII.)
R 15:18 Praha hl. n. (rychlík Galán)
Os 15:30 Přerov
EC 15:41 Varšava (EuroCity Polonia)
R 16:04 Olomouc hl. n.
Os 16:30 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
R 17:18 Praha hl. n. (rychlík Velehrad)
Os 17:30 Přerov
R 18:04 Olomouc hl. n.
IC 18:53 Bohumín (InterCity Moravia)
R 19:18 Olomouc hl. n. (rychlík Olšava)
Os 19:38 Přerov
(nejede 24., 25., 31. XII.)
R 20:04 Olomouc hl. n.
(nejede 24., 31. XII.)
Os 21:23 Bystřice pod Hostýnem
(jede pouze 31. XII., vlak pro poutníky na Svatý Hostýn)
Os 21:32 Olomouc hl. n. 
(nejede 24., 25., 31. XII.)   

Směr Břeclav
Os 4:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 5:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 6:33 Břeclav

R 7:56 Břeclav, Brno hl.n.
IC 8:20 Břeclav (InterCity Moravia) 
Os 8:33 Břeclav
R 9:56 Břeclav, Brno hl. n.
Os 10:33 Břeclav
R 11:56 Břeclav, Brno hl. n.
EC 12:20 Vídeň, Villach (EuroCity Polonia)
Os 12:33 Břeclav
Os 13:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
R 13:56 Břeclav, Brno hl. n.
Os 14:33 Břeclav
Os 15:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
R 15:56 Břeclav, Brno
EC 16:22 Bratislava, Budapešť (EuroCity Varsovia)
Os 16:33 Břeclav
R 17:56 Břeclav, Brno hl. n.
EC 18:20 Vídeň (EuroCity Sobieski)
Os 18:38 Břeclav
(nejede 24., 25., 31. XII.)   
R 19:56 Břeclav, Brno hl. n.
IC 20:20 Břeclav (InterCity Helfštýn)
Os 20:39 Břeclav
(nejede 24., 25., 31. XII.)
R 21:56 Břeclav
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25., 31. XII.,          
20. IV., 5. VII., 16. XI.) 

Směr Uherské Hradiště
Os  3:58  Veselí n. M.,  Hodonín
(jede pouze 1. I., pro poutníky ze Svatého Hostýna)
Os 4:35 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 5:00 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 5:33 Kunovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII.,1., 8. V., 28. X.)  
(V sobotu nutno v Uh. Hradišti přestoupit)
Os 6:05 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII, 1., 8. V., 28. X.) 
(V sobotu jede do Kunovic)
Os 6:35 Luhačovice
(jede v sobotu, neděli a svátek a 23. - 31. XII.)
Os 6:35 Veselí nad Moravou     
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
R 6:57 Luhačovice (rychlík Olšava)
(jede v pracovní dny)
Os 7:31 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 8:23 Bylnice
Sp 8:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Kyjovka)
R 8:53 Luhačovice (rychlík Buchlov)
Os 9:45 Uherské Hradiště
Os 10:05 Bylnice
Sp 10:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Javořina)
R 10:53 Luhačovice (rychlík Hradišťan)
Os 11:45 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 12:24 Bylnice
Sp 12:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Cimburk)

Os 13:34 Vlárský průsmyk
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 14:05 Kunovice
(do Bylnice jede v pondělí, úterý, středu, čtvrtek, sobotu, 
neděli a svátek do 26. VI. a od 1. IX. a 27. XII, 2., 9. V., 
nejede 1. I., 30. IV, 7. V., od 28.VI. do 30.VIII. jede denně)
Sp 14:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Hruškovice)
R 14:53 Luhačovice (rychlík Bouzov)
Os 15:45 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 16:05 Bylnice
Sp 16:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Žuráň)
R 16:53 Luhačovice (rychlík Galán)
Os 17:35 Bylnice
(jede v pracovní dny, nejede 23. - 31. XII.)
Os 18:05 Uherský Brod
(do Bojkovic města jede od pondělí do pátku , v neděli a 
svátek,  nejede 24., 25., 31. XII., 20. IV., 5. VII., 16. XI.)
Sp 18:35 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 18:55 Kunovice  (Veselí n. M.)
(nejede 24., 25., 31. XII.)   
Os 20:11 Uherské Hradiště (Uherský Brod)
(jede v pracovní dny, neděli, nejede 24. - 31. XII., 20. 
IV., 16. XI., v pracovní dny, mimo 23. - 31. XII. jede až do 
Uherského Brodu)
Os 20:25 Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou
IC 20:43 Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou 
(InterCity Šohaj)
Os 21:35 Uherské Hradiště
(jede v sobotu a 20. IV., 16. XI.)
 Os 22:01 Bojkovice město  
(jede v pracovní dny a neděli, nejede 24. - 31. XII., 20. IV., 
16. XI.)
 
Vysvětlivky: 
Os – osobní vlak, Sp – spěšný vlak, R – rychlík, IC – 
InterCity, EC – EuroCity).

V průběhu platnosti JŘ 2013/2014 bude vydána 
jedna změna jízdního řádu od neděle 15. června 
2014. 

Z podkladů SŽDC a Českých drah 
sestavil Milan Kubíček
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Vánoční pozdrav od Jindry PelkovéVánoční pozdrav od Jindry Pelkové
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V předvánoční redakční poště jsme s potě-
šením přivítali kresby a pranostiky,  které nám 
zaslala staroměstská výtvarnice Jindra Pelko-
vá. Naší dlouholeté spolupracovnici přejeme 
krásné a šťastné vánoční svátky a především 
zdraví, to je ze všeho nejdůležitější. A spolu 
s našimi čtenáři se těšíme na další pěkné kres-
by.

Milan Kubíček 
a redakční rada Staroměstských novin



Kalendář pro Elišku

21Pomáháme dětem

Ahoj, jmenuji se Eliška, jsem z Olo-
mouce a chtěla bych se s vámi podělit 
o svůj příběh.

Narodila jsem se předčasně v pětatři-
cátém týdnu, protože jsem z nějakého 
důvodu nechtěla dále v bříšku růst a bylo 
by pro mě nebezpečné nadále u mamin-
ky zůstávat. Porod proběhl naštěstí bez 
vážných komplikací, i když macek jsem 
zrovna nebyla (1 790g/44cm). Dali mě 
do inkubátoru, kde mi lékaři při vyšet-
ření zjistili šelest na srdci a mozkovou 
obrnu. Musela jsem absolvovat další 
vyšetření srdíčka, po němž se ukázalo, 
že mám Valvulární aortální stenózu. To 
znamená zúžení aortální chlopně. Ten-
to problém vyřešili po čtvrt roce lékaři 
v motolské nemocnici zákrokem, který 
dopadl dobře. Stav mého srdíčka je díky 
tomu uspokojivý.

Kvůli mozkové obrně a předčasnému 
narození jsem musela už v inkubátoru 
cvičit Vojtovu metodu z obavy, že bych 
mohla v budoucnosti mít problémy 
s pohyblivostí. Tato obava se ukázala 
oprávněna po návštěvě neurologa. Pan 
doktor zjistil symetrické postižení obou 
dolních končetin.

Dnes je mi již pět let a na svůj věk 
jsem stále velice drobná (12kg/94cm). 
Díky mým rodičům a paní terapeut-
ce, která na mě dohlíží a učí mé rodiče 
správnému stylu cvičení pana Vojty, 

jsem dosáhla jistého 
pokroku. Umím se 
již posadit na kolínka 
a s oporou se posta-
vit. Pokroky jsou sice 
pomalé, ale jsou.

Vloni jsem využila 
nabídku jet s mamin-
kou do Janských lázní, 
kde se mi moc líbilo. 
Především jsem tam 
učinila značné pokro-
ky. Obdržela jsem 
další nabídku lázeň-
ského pobytu, tento-
krát v severomorav-
ských Klimkovicích. 
Specializují se tam 
na pacienty s problé-
my, jimiž trpím i já. 
Nepříjemností je, že 
tuto lázeňskou tera-
pii pojišťovna zcela 
nehradí, a její cena je 
značně vysoká.

Koupí toho-
to kalendáře jste 
jeho plnou cenou 
pomohli mi na 
lázeňský pobyt 
našetřit. Patří vám 
za to obrovský dík. 
Pokud byste mě 

chtěli podporovat i nadále, můžete tak 
učinit sběrem plastových víček. Sbírat 
můžete uzávěry od PET láhví (minerální 
vody, limonády apod.) i vršky z plasto-
vých obalů od mléka a piva. Moc vám 
děkuji za každé víčko.

Eliška

Rádi bychom velmi poděkovali všem, 
kteří se podíleli na realizaci kalendá-
ře Eliška 2014, především Kamile Ka-
ňovské za nápad a organizaci, Martinu 
Kořínkovi za kouzelné fotografie naší 
dcery Elišky, majitelům a zaměstnan-
cům agentury NP ve Starém Městě za 
zhotovení kalendáře Eliška 2014. 

Velké poděkování patří také Micha-
elu Lapčíkovi za článek v Olomouckém 
deníku o Elišce. 

Marina Troščinská, Petr Vráblík
Kontakt: Marina.T@seznam.cz

Krásný kalendář Eliška 2014 si můžete zakoupit za 200,- Kč v pro-
dejně potravin paní Hráčkové ve Starém Městě na náměstí Hrdinů. 
„Celá částka bude odevzdána Elišce. Zároveň stále probíhá sběr víček, 
které lidé také mohou v naší prodejně odevzdávat, vše bude předáno 
Elišce,“ doplnila Pavla Suchá z prodejny potravin paní Hráčkové. 

Text: Milan Kubíček, foto: Martin Kořínek
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Dne 24. 1. 2014 se  koná slavnostní 
zápis  dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 
2007 až 31. 8. 2008 a bude probíhat 
v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  
náměstí  Hrdinů  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 mateř-
ských školách seznámeni s časovým 
rozvrhem. 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

ZÁPIS  DO  PRVNÍCH  TŘÍD
- rodný list dítěte
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 

1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou pro dítě žádat 

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

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořád-
ně nadané děti, narozené od 1. 9. 2008 
do 31. 12. 2008. Žádost o přijetí u těchto 
dětí musí být vždy doložena vyšetřením 
pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník a tiskopisy žádostí obdrží 
zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej 
vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na 
adrese www.zsstmesto.cz - v sekci pro 
děti a rodiče, informace a formuláře.

Josef Jurnykl, ředitel školy
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Zahájena stavba marketu UNI HOBBY
V úterý 26. listopadu v 11 hodin byla slavnostně zahájena 

stavba hobby marketu ve Starém Městě na pozemku za super-
marketem Interspar.

Hlavním investorem je společnost UNIMEX GROUP, uza-
vřený investiční fond, a. s., který je součástí české skupiny 
UNIMEX GROUP, a. s.

Společnost UNIMEX GROUP, a. s. vznikla v roce 1991 
a postupně se stala jednou z dominantních obchodních sku-
pin působících na českém trhu. Společnost UNIMEX GROUP 
je stabilní a stále se rozvíjející obchodní skupinou, která patří 
mezi největší a nejvýznamnější obchodní uskupení etablova-
né na českém trhu.

UNIMEX GROUP, a. s. ovládá či drží významné vlastnic-
ké podíly v následujících společnostech: 

- Canaria Travel, spol. s r. o. – cestovní kancelář
- Global Stores, a. s. – obchody pro kutily
-  Global Spirits, s. r. o., Global Wines, s. r. o. – dovozci 

a distributoři značkových destilátů a vín
-  TRAVEL FREE, s. r. o. – společnost provozující obchody 

na hranicích s Rakouskem a Německem
-  Travel Service, a. s., Smart Wings, a. s. – letecké společ-

nosti
- UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. - spo-

lečnost zabývající se developmentem a následným provozová-
ním nemovitostí

Společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, 
a. s. se zabývá developmentem a následným provozováním 
nemovitostí. Společnost byla založena v roce 2008, základní 
kapitál je ve výši 2 miliardy 800 milionů Kč. Obrat v roce 2012 
činil 180 milionů Kč a zisk 130 milionů Kč.   

A právě společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční 

Starosta Josef Bazala (na snímku vpravo) při krátkém proslovu před 
poklepáním na základní kámen stavby. Slavnostnímu aktu byli dále 
přítomni Ing. Jiří Pavlát ze společnosti UNIMEX GROUP, a. s. (upro-
střed) a Ing. Karel Bártek, člen představenstva PS – MSI, a. s. Zlín. 

Foto: Milan Kubíček
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fond, a. s. na Staré Město  zacílila již v roce 2008, kdy zde za 
více než 30 milionů korun zakoupila pozemky pro vybudová-
ní nákupního centra. Po změnách projektu směřujících k spo-
kojenosti jak radnice, tak i občanů této části města je stavba 
zahájena. Předpokládá se, že bude při příznivé zimě dokonče-
na na přelomu jara a léta příštího roku.

Součástí výstavby obchodního centra bude příprava území, 
která zahrnuje provedení hrubých terénních úprav, čili srov-
nání pozemků do jednotné výšky.  Dále realizaci nutných pře-
ložek vodovodního a kanalizačního řadu, stejně jako přeložky 
kabelů elektroinstalačních vedení. V rámci realizace inves-
tičního záměru vznikne dopravní infrastruktura. Provedení 
nájezdů do ulice Luční čtvrť a žádoucí propojení s parkoviš-
ti stávajících obchodních center. Parkoviště i ostatní plochy 
budou osázeny novými stromy a příslušnými sadovými úpra-
vami. 

Objekt samotný bude sloužit jako hobby market DIY = DO 
IT YOURSELF, který bude pronajat české společnosti UNI 
HOBBY, a. s. Plocha hobby marketu je okolo 8.500 metrů čtve-
rečních, Pro zákazníky je připraveno 170 parkovacích míst.

Investice do výstavby objektu s parkovišti a venkovními plo-
chami je asi 170 miliónů korun. Objekt hobby marketu je přibliž-
ně obdélníkového půdorysu o rozměrech  62 m na 116 m. Jedná 
se o jednopodlažní halu výšky 8,5 m s tím, že hala má čás-
tečnou administrativní vestavbu, kde dosahuje výška budovy 
10,8 m.  

Hobby market je halová stavba se sloupovým nosným sys-
témem kombinujícím železobetonové prefabrikátové a ocelo-
vé sloupy. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. 
Hala je opláštěná sendvičovými panely. Specifikem objektu je 
velkoformátová LCD obrazovka umístěná nad hlavním vstu-
pem do hobby marketu, která bude sloužit pro marketingové 
využití. 

Cílovou skupinou nového obchodu, který rozšíří možnos-
ti nakupování ve Starém Městě, jsou celé rodiny. Koncepčně 
a tematicky je prodejna rozdělena do čtyř základních barevných 
světů – hlavních zbožových skupin: stavba, zahrada, bydlení 
a technika. Otevírací doba je každý den v týdnu od 8 do 
20 hodin. 

Společnost UNI HOBBY, a. s., která bude market provo-
zovat, je ryze českou společností podnikající v oblasti DIY. 

Vizualizace objektu marketu UNI HOBBY, který bude postaven ve 
Starém Městě v prvním pololetí příštího roku.                          Foto: LS
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Vznik společnosti se datuje do června roku 2010. 
Společnost dnes provozuje prodejny ve Valašském 
Meziříčí, Jihlavě, Zlíně, Pardubicích, Brně, Českých 
Budějovicích a Hodoníně. Cílem společnosti je pro-
vozování dalších prodejen ve středně velkých měs-
tech České republiky.

Prodejna zaměstná přímo okolo 80 zaměstnanců 
a spolupracuje s 300 dodavateli.

V prodejně zákazník nalezne vše, co může 
od marketu pro kutily, zahrádkáře a staveb-
níky očekávat. Sortiment zboží čítá více než 
90 tisíc položek v oblasti železářství, ručního 
nářadí, elektro, stavebnin a dřeva, sanity, barev 
a laků, látek, zahrady, domácích potřeb. UNI 
HOBBY klade důraz na spokojeného zákazníka 
a s tím souvisí i rozsáhlá nabídka služeb, jako 
např. přířez dřeva, míchání barev, šicí centrum, 
zboží na objednávku, finanční služby, rozvoz 
zboží, pomoc při naložení zakoupeného zboží, 
předváděcí akce zboží spojené s nákupem zboží 
a odborné poradenství.  Cílem je oslovení co nej-
širších věkových i sociálních skupin bez rozdílů 
pohlaví.

 Realizaci stavby zajišťuje: PS-MSI a. s. Zlín
Zahájení: listopad/2013 
Dokončení: květen/2014
Projektant: EUROPROJEKT Praha
Celkový náklad stavby: 170 mil. Kč vč. DPH
 Společnost PS-MSI a. s. je zaměřena na provádění staveb-
ních prací, zejména na stavby:
-  průmyslové (výrobní haly, skladovací areály, rekonstruk-

ce výrobních provozů apod.)

-  občanského charakteru (supermarkety, administrativní 
budovy, autosalóny, apod.)

- bytové (bytové a rodinné domy)
Předmětem činnosti společnosti jsou rovněž rekonstrukce, 

modernizace a rozsáhlé opravy všech druhů staveb.
Společnost získala certifikáty systému jakosti ČSN EN ISO 

9001:2001, systému enviromentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001:1997 a systému managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999.

Lenka Sedláčková 

Již krátce po slavnostním zahájení stavby marketu UNI HOBBYzačaly stavební 
práce. Snímek je z pátku 6. prosince. 

Foto: Milan Kubíček
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Šperky a vůně – výstava v městské knihovně
Ve středu 27. listopadu v 16:30 

hod. se uskutečnila v Městské 
knihovně ve Starém Městě vernisáž 
s názvem Šperky a vůně. 

Paní Jana Filípková v prostorách 
mezi knihami představila své krás-
né šperky a odborná aromaterape-
utka Petra Švábíková se pochlubila 
vůněmi. Nejvíc jsme obdivovali 
vůni levandule a růže. V úvodu ver-
nisáže promluvila vedoucí knihov-
ny Milada Rokytová, potom zare-

Staroměstská kapela se těší na Vaši účast při vánočních akcích. 
Ilustrační foto: Milan Kubíče

Návštěvníci vernisáže si prohlédli šperky Jany Filípkové. 
Foto: Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina předal Petře Švábíkové červenou růži. 
Foto: MK

Výstavu zahájila Milada Rokytová, potom 
zarecitovala žákyně Eliška Bednaříková. 

Foto: MK

citovala žákyně Eliška Bednaříková. 
Místostarosta Radoslav Malina předal 
Janě Filípkové a Petře Švábíkové krás-
nou červenou růži jako poděkování 
za pěkně připravenou akci.

Přijďte se do městské knihovny 
podívat, výstava zajisté pohladí žen-
skou duši a mužům bude inspirací. 
Výstavu si můžete prohlédnout do 10. 
ledna 2014.

Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 1/14 Staroměstské noviny 1/14

Městská knihovna a Informační centrum Staré Město, ulice Za RadnicíMěstská knihovna a Informační centrum Staré Město, ulice Za Radnicí

bude ve dnech 20. 12. 2013 z technických důvodů od 13:00 hodin uzavřena abude ve dnech 20. 12. 2013 z technických důvodů od 13:00 hodin uzavřena a

23. 12. 2013 až 1. 1. 2014 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.23. 12. 2013 až 1. 1. 2014 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení Knihovna a IC Staré MěstoDěkujeme za pochopení Knihovna a IC Staré Město

Vánoční koncert Staroměstské kapely

Zvesela, jen zvesela
Mladí manželé vesele zapíjejí 

příchod nového roku, když náhle 
manželka zesmutní.

„Co je?“, ptá se manžel. 
„Ale,“ povídá drahá polovička, 

„právě jsem si uvědomila, že mám 
všechny šaty od loňska.“ 

NI

V sobotu 28. prosince v 18 hodin se uskuteční 
v kostele Svatého Ducha Vánoční koncert Staro-
městské kapely. Pořadatelé koncertu navazují na 
velmi úspěšný koncert z prosince loňského roku, 
kdy v novém kostele vystupovala cimbálová muzika 
Bálešáci společně se svými hosty.

Na Štědrý večer budou slyšet koledy v podání 
Staroměstské kapely ve 22:30 hod. z věže kostela Sv. 
Ducha a ve 23 hodin se již tradičně sejdeme s obča-
ny Starého Města u vánočního stromu před radnicí, 
kde si společně zazpíváme koledy. Jste srdečně zvá-
ni!

Petr Luběna



Poděkování 
dopisovatelům, 

prodejcům 
a čtenářům 

Staroměstských novin

25Aktuality

Dolinečka I přeje klidné prožití svátků vánočních a do nového roku zdraví, štěstí, pohodu!
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Děkuji všem obětavým prodejcům 
Staroměstských novin za distribuci na-
šeho měsíčníku a jeho propagaci. Naše 
noviny v tištěné podobě se nečtou jen 
ve Starém Městě a okolí, ale také v Ka-
nadě, USA, Argentině, Belgii, Němec-
ku, Francii, Slovensku, kam je posíláte 
svým známým a příbuzným. Díky 

internetu si mohou Staroměstské novi-
ny přečíst další stovky lidí po celé ze-
měkouli. Jsou k dispozici k nahlédnutí 
či vytištění na www.staremesto.uh.cz 
a také v městské knihovně v ulici Za 
Radnicí. 

Přivítáme také další živnostníky
 a obchodníky, kteří by chtěli naše no-
viny ve své prodejně či firmě prodávat. 

Jménem redakční rady děkuji všem 
přispěvovatelům, fotografům a kreslí-
řům za zaslané články a fotografie a vě-
řím, že jejich náklonnost k našim novi-
nám bude pokračovat i v příštím roce.

Věrným a dlouholetým čtenářům 
i mnoha staroměstským patriotům dě-
kuji za zájem a přeji všem splnění i těch 
nejtajnějších přání. Rovněž tak děkuji 
za všechna přání k Vánocům a novému 
roku, které do redakce posíláte.

Milan Kubíček

Mikuláš v MŠ Komenského
V pátek 6. prosince zavítal do mateřské školy v Komenského uli-

ci Mikuláš s čertem a andělem. V každé třídě si Mikuláš vyposlechl 
od dětí pěknou písničku a rozdal dětem nejen mikulášské balíčky, ale 
i moudré mikulášské rady.                                                                                          V. H.

Čertík Davídek v městské knihovně. 
Foto: PE

Hudba v restauraci 
na Špici

V sobotu 21. prosince od 20 
hodin zahraje kapela MIDVA.

Rezervace na tel.:
 572 54 11 90

PF 2014 Dolinečka I

Silvestr se snoubenkou

„Karle, co tě stál Silvestr s Markétou?“
„Ale, asi dvě stovky.“
„No, to ještě jde,“ povídá kamarád.
„Víš, ona u sebe víc peněz ani neměla.“
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Prvoligoví šachisté v popředí tabulky
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Tabulka 1. ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Caissa Piv. Dalešice 3 0 0 9 14.0 8

2. BŠŠ Frýdek-Místek “B“ 2 1 0 7 14.0 9

3. SK Slavia Orlová “A“ 2 0 1 6 15.5 12

4. ŠK Staré Město “A“ 2 0 1 6 13.5 10

5. Slavia Kroměříž “A“ 2 0 1 6 13.0 6

6. 2222 ŠK Polabiny “A“ 2 0 1 6 12.5 8

7. ŠK Zlín “A“ 1 1 2 4 15.0 10

8. ŠK Duras BVK Král. Pole “A“ 1 1 1 4 12.5 7

9. TJ Ostrava 1 0 3 3 12.0 7

10. TJ Tatran Litovel “B“ 0 2 1 2 10.5 5

11. TJ ŠO Chrudim 0 1 2 1 11.0 6

12. Lokomotiva Brno “A“ 0 0 3 0 8.5 3

Tabulka 2. ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. TJ Podlužan Prušánky 3 0 0 9 14.0 9

2. ŠK Lokomotiva Brno B 2 1 0 7 16.0 10

3. Moravská Slavia Brno 2 1 0 7 13.5 8

4. ŠK Duras BVK Král. Pole B 2 0 1 6 13.5 10

5. Slavia Kroměříž B 2 0 1 6 13.0 9

6. ŠK GARDE Lipovec 2 0 1 6 12.0 6

7. ŠK HPM TEC Hustopeče 1 0 2 3 11.5 8

8. ŠK Staré Město B 1 0 2 3 11.0 8

9. Sport.í Klub Prostějov 1 0 2 3 11.0 5

10. Sokol Postoupky 1 0 2 3 11.0 4

11. TJ FS Napajedla 0 0 3 0 10.0 4

12. ŠK Kuřim 0 0 3 0 7.5 2

 

Tabulka krajského přeboru

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Zlínterm Zlín A 3 0 0 9 14.5 10

2. ŠK Staré Město C 2 1 0 7 15.5 11

3. ŠK Zlín C 2 1 0 7 13.0 8

4. SK Boršice A 2 0 1 6 15.5 12

5. CHESSMONT Rož. p.R. A 2 0 1 6 13.5 12

6. ŠK Zbrojovka Vsetín A 2 0 1 6 13.5 8

7. Slavia Kroměříž C 1 1 1 4 12.5 8

8. ŠK Holešov A 1 0 2 3 12.5 9

9. Sokol Postoupky B 1 0 2 3 7.5 5

10. TJ Gumárny Zubří 0 1 2 1 8.0 4

11. ŠK Staré Město D 0 0 3 0 9.0 5

12. TJ Sokol Franc. Lhota A 0 0 3 0 9.0 4

1. liga

Důležitou výhru zaznamenalo 
„A“ mužstvo v neděli 24. listopadu ve 
3. kole, když na domácích šachovnicích 
zvítězilo nad mužstvem TJ Ostrava 
přesvědčivě 6,5 - 1,5. Vyhrál Richard 
Biolek, Jaroslav Bureš, Petr Bažant jr., 
Jakub Uřičář a Petr Kapusta, remí-
zu přidali Honza Sosna, Vojta Dobeš 
a Petr Bažant sr. 

2. liga

Nečekaně těžkou práci měli hráči 
„B“ mužstva v neděli 17. listopadu ve 
2. kole s domácím celkem Napajedel, 
ale nakonec se projevila větší  zkuše-
nost staroměstských šachistů a zrodila 
se tak  těsná výhra 4,5 - 3,5. Vyhrál Petr 
Bažant sr., Petr Kapusta a Pavel  Dvou-
letý, remízu přidali Honza Horsák, 
Antonín Vavruška a Petr Partyš.  

Nepříjemným překvapením na úkor 
domácího „B“ mužstva skončil zápas 
3. kola proti Hustopečím, který se hrál 
v neděli 1. prosince. Naše záloha nedo-
kázala využít šance v podobě oslabené 
sestavy hostů a prohrála po matném 
výkonu 5 - 3. Vyhrál Honza Bosák a 
Ondra Stuchlý, remízu přidali Vojta 
Dobeš a Petr Bažant sr.

Krajský přebor

Po úvodních dvou kolech, kdy se 
„C“ mužstvo utkalo s relativně slabší-
mi soupeři, přijelo v neděli 24. listo-
padu do Starého Města „C“ mužstvo 
Kroměříže, které nečekaně zle zatápělo 
domácím šachistům, kteří byli v tom-
to utkání mírným favoritem. Po napí-
navém průběhu se nakonec zrodila 
remíza 4 - 4. Vyhrál Petr Partyš a Milan 
Rachůnek, remízu přidali Honza Hor-
sák, Radovan Studený, Robert Staufčík 
a Michal Staufčík. 

Těžký soupeř čekal na „D“ mužstvo, 
které zajíždělo do Vsetína a bylo krůček 
od obrovského překvapení, když dlou-
ho bojovalo o celkovou výhru v zápase. 
Bohužel se v samotném závěru přiklo-
nilo štěstí k domácím šachistům, a tak 
hosté odjížděli s porážkou 5 - 3. Vyhrál 
Rosťa Pukl, remízu přidali Petr Blaha, 
Jožka Burda, Bohuslav Blaha a Martin 
Sedlačík.                      Milan Rachůnek
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Jana Zpěváková získala zlatou medaili v Mistrovství České republiky juniorek do 20 let. 
Foto: ŠK

Volejbalistům Starého Města se nedaří. Po osmém kole byli v tabulce extraligy na posledním 
místě.                                                                                                    Ilustrační foto: Milan Kubíček

Diváci v městské sportovní hale na Širůchu.                          Foto: MK

Volejbalisté po osmém kole zatím bez boduVolejbalisté po osmém kole zatím bez bodu

Zlatá Jana ZpěvákováZlatá Jana Zpěváková

Staré Město 
– Ústí nad Labem 

1:3 (-24, 20, -21, -19)
V sobotu 30. listopadu přijeli do 

městské sportovní haly na Širůchu 
volejbalisté z Ústí nad Labem. A vzhle-
dem k tomu, že Severočeši byli v tabulce 
na předposledním místě, Staroměšťa-
né cítili šanci a snažili se získat jejich 
skalp. Pro zranění však nehráli Matějka 
a Maděra, a proto na postu univerzála 
nastoupil 208 centimetrů vysoký trenér 
Petr Karabec. Byl svým spoluhráčům 
příkladem, zaznamenal 21 bodů, ale na 
celkové vítězství v utkání jeho výkon 
nestačil. Staroměšťané opět odešli 
z palubovky poraženi a po osmém kole 
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Dalšího skvělého úspěchu dosáh-
la Jana Zpěváková, když dokázala 
vyhrát Mistrovství České republi-
ky juniorek do dvaceti let, které se 
hrálo ve dnech 17. - 23. listopadu 
v Havlíčkově Brodě a získala tak 
právo zúčastnit se mistrovství světa. 
Jana získala celkem 7,5 bodů a svým 
soupeřkám povolila jen tři remízy.

Druhé místo obsadila Jana Maří-
ková se ziskem 7 bodů, která vyhrá-
la zároveň kategorii do osmnácti 
let. Celkové třetí místo a stříbrnou 
medaili v kategorii do osmnácti let 
získala za 6 bodů v turnaji dlouho-
letá hráčka Starého Města Martina 
Fusková, která v současné době hra-
je za Beskydskou šachovou školu 
Frýdek Místek.

Milan Rachůnek

jsou na posledním, dvanáctém místě.
Sestava domácích: Ulč, Špalek, Koláček, Karabec, Erman, 

Skyba, libero Salava.
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu do městské 

sportovní haly na Širůchu.
Milan Kubíček

Pozvánka na volejbal

9. ledna v 18 hod. Staré Město - Havířov
18. ledna v 17 hod. Staré Město - Benátky n. J.
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde již 23. ledna. Uzávěrka je 
13. ledna 2014.

Staroměstský vánoční jarmark se vydařilStaroměstský vánoční jarmark se vydařil

V neděli 8. prosince opět ožilo prostranství před rad-
nicí, kde se uskutečnil v pořadí již sedmý Staroměstský 
vánoční jarmark. Po přivítání občanů starostou Josefem 
Bazalou a místostarostou Radoslavem Malinou byl krát-
ce po 10. hodině rozsvícen třicetiletý smrk, který dopo-
sud rostl v blízkosti Křesťanské mateřské školy v ulici 
Za Radnicí. Potom již následoval bohatý kulturní pro-
gram nejen na pódiu před radnicí, ale také v prostorách 
městského úřadu a v nedaleké knihovně. Více fotografií 
a informací najdete na internetových stránkách našeho 
města www.staremesto.uh.cz   

Milan Kubíček

V průběhu nedělního dopoledne 8. prosince přišlo na jarmark u radnice více než 1000 lidí. 
Foto: Vladimír Kučera

Děti z Dolinečky III a cimbálová muzika Rubáš.
 Foto: Milan Kubíček

Svou premiéru na jarmarku měl mužský Vánoční sbor. 
Foto: Vladimír Kučera

U stánků bylo velmi rušno.                                                            Foto: MK

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Milan Kubíček 
tel.: 572 416 445, mobil 724 041 366, e-mail: kubicek@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - středa 
12:30-16:30 hod., jinak dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpraco-
vání a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159,  e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., Brněnská 612, 686 03 Staré Město, 
tel.: 572 555 57, www.agenturanp.cz. Registrační číslo titulu MK ČR E 13099.

 Staroměstské noviny 1/14 Staroměstské noviny 1/14

Anekdota 
na poslední stranu

Novoroční přání
Přeje pan Šamejz sousedovi.
„Tak hodně štěstí do nového roku!“
„Neblbněte,“ říká soused, „vždyť už 
je únor!“
„A sakra, to zase bude doma mazec,“ 
zakleje Šamejz.
„Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než 
loni!“ 

NI
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