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Čí sú hody? Naše!

Starší stárci Alžběta Krejčiříková a Michael Lapčík na hodech v roce 2012. Za nimi mladší stárci 
zleva: Kristýna Vaculíková a Jan Pluhař, Lucie Tymrová a Pavel Dovrtěl. 

Foto: Vladimír Kučera

Michalské slavnosti 
a hody s právem začínají

Než jsem se pustil do napsání člán-
ku na první stranu, zalistoval jsem  
v městské fotokronice a zavzpomínal 
na Michalské hody za posledních 20 
let, kdy se jich účastním jako redak-
tor a kronikář. Musím sdělit, že jedny 
hody lepší než druhé. Zaujali mě tře-
ba ty přelomové z roku 2000. Konaly 
se na rozhraní dvou měsíců, v sobo-
tu 30. září a v neděli 1. října. Patrně 
nejmladším krojovaným účastníkem 
hodů v historii byl teprve sedmimě-
síční Robin Felbvabel, kterého jsem 
tehdy vyfotografoval s tatínkem Eri-
kem a maminkou Jitkou. Všichni měli 
kroje krásně upravené a nažehlené.  
A z malého prcka Robina je primáš 
cimbálovky, muzikant, tanečník slo-
váckého verbuňku. V hodovém prů-
vodu šlo 186 šohajů a děvčic, droboti-
ny i starších hodařů.

Průvod tehdy procházel Velko-
moravskou ulicí směrem k bydlišti 

stárků. Václav Piluša očekával chasu  
v Huštěnovské ulici a přidal se tak  
k obdivuhodné rodinné tradici, kdy 
před lety byli stárky jeho rodiče Jiří  
a Ludmila Pilušovi a také sestry Helena  
a Jitka. Část průvodu, která měla namíře-

no ke stárce Heleně 
Špačkové, odbočila 
na křižovatce smě-
rem na Velehrad-
skou ulici. Starosta 
František Slavík 
vydal své poslední 
povolení ke konání 
Michalských hodů 
a několik týdnů po 
této krásné události 
byl zvolen prvním 
hejtmanem Zlínské-
ho kraje. Ve staro-
městských hospůd-
kách a vinárnách se 

hojně koštoval burčák. Nejlevnější, za 
35 korun litr, ale velmi dobrý, měli ve 
vinárně Hrozen na Hradišťské ulici, 
jinde se cena révového moku pohy-
bovala od 50 do 60 korun za litrovou 
láhev. Hodová zábava se také vyda-
řila, i když se vyskytlo několik hor-
kých hlav, které se potřebovaly tro-
chu vychladit v blízkých exteriérech. 
Zábava to byla dobrá, ale také patřičně 
dlouhá. Začala v září a skončila v říj-
nu. A vzpomenu i další z rekordů. Na 
nedělním Hodovém odpoledni bylo 
přítomno 226 krojovaných.

Na závěr jsem vybral i dvě pěkné 
fotografie Vladimíra Kučery. Jed-
na nám přibližuje hody z roku 2011  
a druhá hody o rok později. Podrobný 
program Michalských slavností najde-
te na straně 2. Určitě přijďte!

Milan Kubíček  Při povolení Michalských hodů před radnicí v roce 2011 bylo velmi 
veselo.                Foto: Vladimír Kučera



2 Spektrum

Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 25. 9. – 28. 9. 2014
Program:
čtvrtek 25. 9. 2014 Slavnostní zahájení Michalských slavností

16:00 hod. nám. Velké Moravy Otevření části nového náměstí Velké Moravy včetně výsadby stromu  
 a žehnání náměstí  
17:00 hod. jezuitský sklep Zahájení výstavy - historie výstavby náměstí

     

Sobota 27. 9. 2014 Hody s právem

13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 Pavel Dovrtěl
 Lucie Tymrová
15:00 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC (sokolovna) Hodová zábava
 hrají:
 Staroměstská kapela
 Madison
 CM Bálešáci

Neděle 28. 9. 2014 Michalské slavnosti

10:00 hod.  kostel sv. Michaela Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka

14:00 hod. nám. Velké Moravy Hodové odpoledne
účinkují folklorní soubory:
 FS Družba Trenčín
 CM Cifra a CM Ohnica Uherské Hradiště
 Staroměstská kapela
 Sobor písní a tanců Dolina, CM Bálešáci,  Dolinečka, Doliňáci a Mužský sbor 
 ze Starého Města
V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra (sokolovny).

Stárci Karel Šuranský a Dominika Sojáková na hodech 
v roce 2013.
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Vážení spoluobčané, uplynu-
lé volební období bylo bohaté na 
investice. Vždyť celkový objem 
investičních akcí za čtyři roky 
byl ve výši 199 mil. korun. Z toho 
jsme získali dotace z národních 
nebo unijních fondů ve výši 56 
mil. Hlavním cílem bylo pokusit 
se a dokončit nové náměstí Velké 
Moravy tak, aby sloužilo občanům, 
věřícím, návštěvníkům a turistům. 

Vážení spolu-
občané, v další 
části Vás sezná-
mím s investicemi 
za uplynulé voleb-
ní období.

V investiční 
činnosti se poku-
sím o rekapitulaci. 

Opravili jsme 
a zrekonstruovali 
ulice Rastislavova, 
Sportovní, U Po-
toka, Zelnitiuso-
va, V Zahradách, 
Palánek, Obilní II. 
Komunikaci Alšo-
va včetně nových 
parkovacích míst, 
dětského hřiště a zeleně. Dokonči-
li jsme úpravy prostranství na ná-
městí Hrdinů sever s květinovou 
výsadbou. Získali jsme dotace na 
bezbariérové chodníky na Zerzavici, 
Moravním nábřeží, U Sklépka, Ve-
lehradská a Velkomoravská včetně 
autobusové zastávky. Nové chodní-
ky pak byly vystavěny na Trávníku 
a v Michalské ulici. Byla zateplena 
sportovní hala na Širůchu a restau-
race Victoria. I bytové domy Luční 
č. p. 2049 a č. p. 2050 se dočkaly za-
teplení obvodového pláště. V těch-
to dnech probíhá oprava lávky přes 
Baťův kanál. Její rekonstrukce bude 
dokončena do 31 října 2014. Také 
ZŠ Komenského se dočkala investic 
a to konkrétně rekonstrukce kotel-

Starostovo ohlédnutí za roky 2010 - 2014

ny a elektroinstalace ve dvou blocích. 
V plném stavebním ruchu je rekon-
strukce Azylového domu sv. Vincence 
na Novém světě. Je předáno staveniště 
na rekonstrukci ulice Nádražní, kde 
nám přibude 35 nových parkovacích 
míst. Komplexně zde budou oprave-
ny komunikace, chodníky a osvětlení 
veřejného prostranství. U obou inves-
tičních akcí budou probíhat práce do 
května roku 2015. 

Nelze nevzpomenout provedení 
protipovodňového opatření, na které 
Staroměšťané čekali od roku 1997. Dá 
se říci, že kromě ulice Tyršova je měs-
to před velkou vodou lépe ochráněno. 
Je taky instalován výstražný systém, 
který zabezpečí informovanost obča-
nů před velkou vodou. Získáváme 
aktuální informace o stavu vod, elek-
tronický krizový plán i místní rozhlas, 
kterým můžeme informovat občany  
o náhlém vzniku nebezpečí. 

Velmi významným počinem, kte-
rý jsme uskutečnili, pak byl výkup 
obchodního podílu ve společnos-
ti Školního hospodářství s. r. o.  
V současné době je areál včetně budov 
a okolních pozemků ve vlastnictví 
města. Nově jsme pořídili pro osmi-

hektarový areál zastavovací studii 
určenou pro bydlení. Již nyní Vás 
můžu informovat, že zde budeme 
moci v dalších letech umístit asi 
osmdesát parcel pro rodinnou vý-
stavbu. Investiční akcí, kterou jsme 
nedotáhli do konce, byla plánovaná 
revitalizaci odstavených ramen řeky 
Moravy, na kterou jsme dostali sní-
ženou dotaci. Rada města rozhodla, 
že s ohledem na nutnost velkého 

finančního podí-
lu ze strany města 
nebudeme v této 
činnosti dále po-
kračovat. Projekt 
bude k dispozici 
pro další plánovací 
období.  

Rád bych vyjá-
dřil velké poděko-
vání za uplynulé 
volební období 
členům rady měs-
ta, zastupitelům, 
p r a c o v n í k ů m 
městského úřadu, 
ředitelům příspěv-
kových organizací, 
farnosti, spolkům 
a spoluobčanům 
za poctivě odvede-

nou práci.
Chtěl bych Vám poděkovat za 

pochopení, spolupráci a pomoc při 
vedení města. Vždy jsem k svěřené 
funkci přistupoval s pokorou a vě-
domím, že mně bylo dočasně svě-
řeno podílet se na rozvoji našeho 
města, zabezpečit jeho chod a spo-
kojenost obyvatel.  

Dovolte, abych Vás pozval k nad-
cházejícím komunálním volbám, 
které se uskuteční 10. – 11. října 
2014. Je na Vás, koho si zvolíte. Je to 
zároveň Vaše odpovědnost za blíz-
kou budoucnost Starého Města.

Ještě jednou děkuji za spolupráci 
a přeji Vám šťastnou volbu.

Josef Bazala
starosta 

Foto: Milan Kubíček
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Uplynulé volební období bylo bohaté na investice
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Pohled  za  sebe
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Asi každý z nás se ohlédne za sebou, když hodnotí prá-
ci, kterou vykonal. Taková chvilka nastala i nyní na konci 
volebního období 2010 - 2014.

Dařilo se nám rozvíjet spolkovou činnost ve městě. Dá 
se říct, že díky dobrovolným spolkům a organizacím si 
každý občan mohl najít využití svého volného času a za-
jistit si tak  odpočinek, vyžití a zábavu. Snaha města byla 
vždy zaměřena na udržení a zlepšení podmínek v činnosti 
spolků a společenských organizací, což se projevilo i vzni-
kem Klubu přátel vína o. s., který úspěšně pořádá ochut-
návky vín a rozvíjí činnost vinařů na našem území. Rádi 
podporujeme spolky a společenské organizace celkovou 
finanční částkou 1,5 milionu korun tak, aby mohly napl-
ňovat svoji činnost.

Daří se pořádání už zaži-
tých kulturních akcí města, 
jako je Den matek, Slavnosti 
vína, Staroměstský den, Mi-
chalské slavnosti, Hodové 
odpoledne, Velkomoravský 
koncert, Vánoční jarmark  
a Vánoční zpívání.

V oblasti sportu bylo na 
území Starého Města živo. 
Jen namátkou to byly mo-
tocyklové závody Slovácký 
okruh, fotbalové a volejba-
lové turnaje a závody lu-
kostřelců. Šachový turnaj 
FIDE OPEN Staré Město má 
i mezinárodní účast a je vy-
soce hodnocen.

Široká veřejnost má mož-
nost navštívit a pobavit se na 
řadě plesů a tanečních zábav 
v prostorách Společensko 
-kulturního centra. Pohádky 
pro děti a řada dalších akcí 
úspěšně plní kalendář v prů-
běhu celého roku.

Díky našim spoluobča-
nům a jejich účasti v soutě-
ži pořádané firmou LIDL se 
podařilo získat Rákosníč-
kovo hřiště, které od léta slouží dětem.  Na rozvoj dětí a 
mládeže je zaměřena podpora města. Dařilo se obnovovat 
a vylepšovat prostředí jak mateřských škol, tak i základní 
školy, jejichž zřizovatelem je město Staré Město.  Staro-
městská základní škola je na vysoké úrovni jak materiálo-
vě, tak i v kvalitě výuky. 

Síť cyklostezek v okolí Starého Města umožňuje cyklis-
tům  vyhnout se silničním tahům a  bezpečně se dopravo-
vat jak za  sportem, tak za jinými účely.  

V oblasti investic se dařilo obnovovat povrchy komuni-

kací a chodníků. V minulosti se celou řadu roků diskuto-
valo o náměstí ve Starém Městě. V současné době je část 
náměstí Velké Moravy již dokončena a další část je těsně 
před dokončením.  Je dořešeno i okolí nového kostela 
Svatého Ducha a Památníku Velké Moravy.

Ve Starém Městě se v období 2010 - 2014  velmi po-
kročilo i ve vyšší ochraně životního prostředí. Podařilo 
se nám dokončit protipovodňovou ochranu, vybudova-
li jsme i výstražný systém varování obyvatel. Dokladem 
toho je v  současné době zkušební provoz městského roz-
hlasu.  Převzetím Školního hospodářství byly vytvořeny 
podmínky pro zastavení živočišné výroby ve statku a tím 
i zlepšení ovzduší města.

Všechny tyto aktivity a 
další rozvoj by nebyly mož-
né bez výborné spolupráce 
zastupitelů města.  Jedná-
ní a řešení  rozvoje a života 
ve městě  byla věcná a vždy  
k prospěchu  obyvatel  města. 
Ne vždy je vše jednoduché a 
lehké, ale  ve volebním obdo-
bí 2010 - 2014 se dařilo  hle-
dat optimální řešení. Zastu-
pitelé vytvořili prostředí, kde 
se dařilo budovat, investovat 
a rozvíjet Staré Město. Čas, 
který plynul, tak mohl být vy-
užit jak vedením města, tak i 
pracovníky městského úřadu 
ke zvládání úkolů. I pracov-
níkům městského úřadu patří 
mé poděkování za jejich práci 
pro Staré Město.

Velký kus práce odved-
la i Rada města, (celkem 
86 zasedání Rady města ve  
volebním období), spolu-
práce byla opět vynikající. 
Pracovat s lidmi, kteří chtějí 
a mají chuť neustále  zlepšo-
vat život ve Starém Městě, je  
opravdu něco jiného a lep-
šího, než dohady, osočování  

a vyčítání tak, jak se  v některých městech a obcích děje. 
Řada měst a obcí nám toto může jen závidět.

Všem občanům bych rád poděkoval, že mi umožni-
li, abych se na rozvoji Starého Města mohl podílet. Rád 
jsem od osamostatnění Starého Města v roce 1990 pro 
obyvatele a město pracoval. 

Přeji Starému Městu, aby konstruktivní přístupy zastu-
pitelů trvaly i v dalším období a přispěly tak k dalšímu 
rozvoji námi milovaného Starého Města.

Radoslav Malina, místostarosta
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Lávky přes Baťův kanál a řeku Moravu jsou v současnosti uzavřeny, probíhají zde stavební 
práce. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce lávek pro pěší a cyklisty je 31. říjen 2014.

Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

1.1  ukončení pronájmu bytu č. 1 v byto-
vém domě č. p. 2050, Luční čtvrť ve Sta-
rém  Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, manželům panu Janovi Ježovi a paní 
Libuši  Ježové, bytem Staré Město, Luční 
čtvrť 2050, dohodou k 30.09.2014, z důvo-
du  stěhování.

1.2  pronájem části nemovitosti bez  
č. p. – zemědělské stavby na pozemku  
p. č. st. 1845/6 zast. plocha a nádvoří 
(sklad č. 5 a č. 6) v lokalitě ul. Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, panu Davidu Novákovi, 
bytem Staré Město, Velehradská 1624, od 
01.09.2014 na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou a nájemné ve výši  
360 Kč/sklad/rok, za účelem skladu. Ná-
jem je osvobozen od DPH.

1.3  pronájem pozemku p. č. 6046/18 
ostatní plocha o výměře 2.756 m2, pozem-
ku p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře 
1.403 m2 a pozemku p. č. 6046/685 orná 
půda o výměře 239 m2, vše v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Michalu Ryš-
kovi, bytem Staré Město, Luční čtvrť 2049, 
od 01.09.2014 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 
8,70 Kč/m2/rok, za účelem umístění farmy 
a pastvy pro zvířata. Nájem je osvobozen 
od DPH.

U S N E S E N Í
z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014

U S N E S E N Í

1.4  ukončení nájmu části pozemku p. č. 
6028/1 orná půda o výměře cca 15.000 m2 

v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, Staré 
Město, IČ 26938243, dohodou k 31.12.2014, 
z důvodu revitalizace a rozšíření rybníka 
Pod Antoníčkem ve Starém Městě. 

1.5  nájem části pozemku p. č. 3884/3 vodní 
plocha/koryto vodního toku o výměře 120 
m2, v lokalitě přístaviště u Baťova kanálu ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, který  je ve vlastnictví Povodí Mora-
vy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, Brno,  
IČ 70890013, na dobu neurčitou od 
01.09.2014 a nájemné ve výši 17 Kč/m2 a rok, 
za účelem veřejného přístaviště. 

1.10  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti RWE GasNet,  
s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, 
IČ 27295567, zastoupené na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby,  
s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1,  
IČ 27935311, na právo umístění stavby 
„SOBS Staré Město – p. č. 497_3, STL ply-
novod a přípojky 2MO“, prodloužení plyno-
vodního řadu v ulici Nádražní na pozemku 
p. č. 3582/22 a pozemku p. č. 4522/2 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení  včet-
ně jeho součástí a příslušenství, umístění 
plynovodu STL a přípojky 2MO v předpo-
kládané délce 15 m. 

 Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 16b  zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2014 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.11  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti RWE GasNet,  
s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 
940, IČ 27295567, zastoupené na základě 
plné moci společností RWE Distribuční 
služby, s. r. o., se sídlem Brno, Plynáren-
ská 499/1, IČ 27935311, na právo umístě-
ní stavby „NTL plynovodní přípojka pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Je-
zuitská č. p. 2172 v obci Staré Město, číslo 
stavby: 51824“ na pozemku p. č. 4546/4 ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení  
včetně jeho součástí a příslušenství, umís-
tění plynovodu VN: NTL plynovodní pří-
pojky pro novostavbu RD v předpokláda-
né délce 1,42 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2014 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.12  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti O2 Czech 
Republic  a. s., se sídlem Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, za-
stoupené na základě plné moci společ-
ností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 
4, Michle, Baarova 957/15, IČ 44797320, 
na právo umístění stavby „M Staré Město, 
Za Špicí,  E.ON“, umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komuni-
kační sítě  a rozvaděče veřejné komuni-
kační sítě – 4 účastnické rozvaděče – typ 
SIS 1, na pozemcích p. č. 196/9, p. č. 233/7,  
p. č. st. 299/3, p. č. 4549/2, p. ć. 4549/3,  
p. ć. 4549/4 a p. č. 4549/5, vše ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržbě a opravách pod-
zemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě a rozvaděče veřejné ko-
munikační sítě. Věcné břemeno se zřizuje 
za úplatu, a to formou jednorázové úhra-
dy, která bude vypočtena dle platných ce-
nových předpisů ve smyslu § 16b  zákona 
151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. 

(pokračování na str. 6)
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(pokračování na str. 12)

(pokračování ze str. 5)

V ulici Zelnitiusova pokračují stavební práce na rekonstrukci komuni-
kace a chodníků. 

Foto: Milan Kubíček
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Pro rok 2014 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 
Rada města požaduje koordinovat výše 
uvedenou stavbu společnosti O2 Czech 
Republic a. s., se sídlem Praha 4, Mich-
le, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336 
s předpokládanou stavbou společnos-
ti E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
týkající se kabelizace rozvodů nízkého na-
pětí.

1.13   zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400, zastou-
pené na  základě plné moci společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., sídlem F. A. 
Gerstnera  2151/6, České Budějovice,  
IČ 25733591 na právo umístění stav-
by „SO 402 - Venkovní vedení VVN 2 x 
110kV č. 545, 546, km 1,550 a stavby „SO 
403 - Venkovní vedení VN 22kV č 50, km 
1,860“, které byly vybudovány v rámci 
stavby „Silnice I/50 – Obchvat Uherské-
ho Hradiště II“, na pozemcích p. č. 6686  
a p. č. 6692 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, 
vést, provozovat a udržovat na služebném 
pozemku stavbu distribuční soustavy.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady ve výši 2.000 
Kč, která byla stanovena na základě zna-
leckých posudků znalce Ing. Aleše Janáska 
č. 4472-92-7/14 ze dne 28. června 2014  
a č. 4472-92-8/14 ze dne 28. června 2014.

1.14  ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/368 a části pozemku p. č. 240/467 
ostat.  plocha/manipulační plocha o cel-
kové výměře 450 m2, který se nachází  
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti LUKY-TRANS s. r. o., Staré Město, 
Rastislavova 603, IČ 262 21 977, výpovědí  
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní 
vztah skončí uplynutím tříměsíční výpo-

vědní lhůty, která počíná běžet od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení této 
výpovědi (ode dne 01.10.2014), výpovědní 
lhůta skončí dnem 31.12.2014. 

3.1   výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavře-
né mezi městem Staré Město a obcí Velehrad 
o výkonu přenesené působnosti rozsahu 
činnosti vyplývající pro obecní úřad při vý-
konu sociálně právní ochrany dětí ze zákona  
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochra-
ně dětí, ve znění pozdějších předpisů, uza-
vřené dne 10.12.2004 s výpovědní lhůtou  
3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet od 
01.10.2014. 

II. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.6  převod majetku – prodej pozemku  
p. č. st. 2364/2 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 114 m2, který se nachází pod přečerpávací 
stanicí v lokalitě ul. Luční čtvrť a pozemku 
p. č. 6064/63 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 380 m2 v lokalitě  ul. Východní, vše ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti  ZEVOS, a. s., Uherské 
Hradiště, Nádražní 25, IČ 46972501, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívaným pozemkům.

1.7   převod majetku – prodej pozemků, kte-
ré se nachází pod stavbou  „Protipovodňová  
ochrana Staré Město – Uherské Hradiště“ ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město  u Uh. Hra-
diště.

Číslo parcely dle nově zaměřeného GP:

6074/73 vodní plocha/tok přirozený o vý-
měře 2 m2  (původně část p. č. 6074/21 orná 
půda o výměře 2 m2)

st. 3344 zast. plocha/ vodní dílo, hráz o vý-
měře 170 m2 (původně část p. č. 6075/17 za-
hrada o výměře 170 m2)

6073/31 vodní plocha/tok přirozený o vý-
měře 740 m2 (původně p. č. 6073/31 orná 
půda o výměře 740 m2)

 
6073/287 ostat. plo-
cha/jiná plocha o vý-
měře 4 m2 (původně 
část p. č. 6073/71 
orná půda o výměře 
4 m2)

st. 3295 zast. plocha/
vodní dílo, jez o vý-
měře 404 m2 (původ-
ně část p. č. 6073/71 
orná půda o výměře 
404 m2)

st. 3297 zast. plo-
cha/vodní dílo, hráz 
o výměře 9.169 m2 
(původně část p. č. 
233/71 ostat. plocha o 

výměře 135 m2,  původně část p. č. 233/72 
ostat. plocha o výměře 32 m2, 
 původně p. č. 233/96 ostat. plocha o vý-
měře 21 m2, původně část p. č. 233/97 
ostat. plocha o výměře 124 m2  původně 
část p. č. 233/99 ostat. plocha o výměře  
27 m2, 
 původně část p. č. 6073/30 orná půda  
o výměře 536 m2, 
 
 původně část p. č. 6073/32 orná půda  
o výměře 33 m2,
 původně část p. č. 6073/52 orná půda  
o výměře 1.158 m2,
 původně část p. č. 6073/71 orná půda  
o výměře 1.166 m2 
 původně část p. č. 6073/249 ostat. plocha 
o výměře 4.278 m2, původně p. č. 6073/256 
orná půda o výměře 23 m2,  původně část 
p. č. 6073/257 ostat. plocha o výměře  
13 m2,  původně část p. č. 6073/261 orná 
půda o výměře 1.623 m2) 

6073/71 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře 122 m2 (původně část p. č. 6073/71 orná 
půda o výměře 122 m2)
 
st. 3287 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 992 m2 (původně část p. č. 
4943/1 ostat. plocha o výměře 430 m2, 
původně část p. č. 4943/2 ostat. plocha o 
výměře 102 m2,  původně část p. č. 4943/6 
ostat. plocha o výměře 460 m2) 

st. 3283 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 1.890 m2 (původně p. č. 4557/82 
vodní plocha o výměře 221 m2,  původně 
p. č. 4557/83 vodní plocha o výměře 201 
m2, původně část p. č. 4943/3 ostat. plocha 
o výměře 7 m2,  původně část p. č. 6094/5 
orná půda o výměře 853 m2,  původně část 
p. č. 6094/14 orná půda o výměře 11 m2, 
původně část p. č. 6140 vodní plocha o vý-
měře 59 m2, původně část p. č. 6145/122 
vodní plocha o výměře 179 m2, původně 
část p. č. 6145/123 vodní plocha o výměře 
359 m2)

st. 3292 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 44 m2 (původně část p. č. 4502/2 
ostat. plocha o výměře 44 m2) 
 
st. 3289 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 8 m2 (původně část p. č. 4502/24 
travní porost o výměře 8 m2) 

st. 3291 zast. plocha/vodní dílo, hráz  
o výměře 5 m2 (původně část p. č. 4502/25 
ostat. plocha o výměře 5 m2) 

4502/65 ostat. plocha/jiná plocha o výmě-
ře 24 m2 (původně část p. č. 4502/2 ostat. 
plocha o výměře 24 m2)

4502/66 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 2 m2 (původně část p. č. 4502/2 
ostat. plocha o výměře 2 m2)
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VZPOMÍNKA
Za lidským štěstím 
kráčí bolest. Vzpo-
mínáme na zemřelé-
ho otce pana Aloise 
Holčáka. Syn Alois  
s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem, kte-
ří se přišli rozloučit 
8. srpna na poslední 
cestě s panem Ladi-
slavem Rusňákem. 
Velmi děkujeme za 
slova útěchy a květi-

nové dary. Manželka Věra s rodinou.

(pokračování na str. 12)

P. Mgr. Miroslav Suchomel 
oslaví životní jubileum

Blahopřání 52 staroměstským Věrám

Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 18. října, 15. listopadu, 
13. prosince 2014Věrám k svátku posíláme květ orchideje.

 Foto: Milan Kubíček 

P. Mgr. Miroslav Suchomel při dožínkové bohoslužbě v kostele sv. Michaela v neděli 31. srpna. 
Ilustrační foto: František Ingr
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Významné životní výročí 50 let oslaví 
12. října duchovní správce staroměst-
ské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel. 
Jménem redakční rady Staroměstských 
novin mu děkuji za dosavadní spolu-

práci a podporu při tvorbě našeho oblí-
beného měsíčníku. Do dalších let života 
mu přeji především boží požehnání, 
pevné zdraví a spoustu elánu a životní-
ho optimismu.

Milan Kubíček

V minulém vydání našich novin jsme 
zveřejnili blahopřání všem staroměst-
ským Mariím. Žije jich u nás 275 a Ma-
rie je stále nejčastější jméno v našem 
městě ze všech ženských i mužských 
jmen. Příspěvek vzbudil velký ohlas  
a děkuji za projevená poděkování, kte-
ré jste mi předali osobně, telefonem či  
e - mailem.

V říjnovém vydání poblahopřejeme 
všem staroměstským Věrám, kterých 
u nás bydlí celkem 52. Věra je jménem 
pro ženu, která věří v Boha, tradice 
nebo svoje schopnosti. Je známa také 
jako Věrka, Věruška, Věruš, Verča či Ve-
runa. Jméno samo o sobě vyjadřuje víru 
a pravdu, v prvé řadě pak víru v sebe 
sama.

Jméno Věra bylo v období mezi svě-
tovými válkami v tehdejším Českoslo-
vensku velmi časté. Například v letech 
1924 – 1931 to bylo 4. nejčastější ženské 
jméno v republice. Nyní v Česku žije 
114 330 žen jménem Věra, což ji řadí 
až na 21. místo v četnosti pojmenování  
a věkový průměr je 62 let.

Ve Starém Městě má nejstarší Věra  
84 let, nejmladší je 20 let, což znamená, 
že od roku 1994 jsme se nesetkali při 
obřadu Vítání občánků s žádnou Věrou.

Jménem Věra bylo pojmenováno mno-
ho významných osobností. Začnu asi tou 
nejznámější. Věra Čáslavská, sportovní 
gymnastka, sedminásobná olympijská 
vítězka a nejlepší sportovkyně světa roku 
1968. Dále tenistka Věra Suková, hereč-
ky Věra Galatíková a Věra Ferbasová, re-
žisérka Věra Chytilová, ministryně Věra 
Jourová, zpěvačka a výtvarnice Věra Kře-
sadlová, první dáma country music Věra 
Martinová, rozhlasová reportérka Věra 
Šťovíčková a zpěvačka Věra Špinarová.

Milan Kubíček

Stalo se před 128 lety
Dne 25. října 1886 (po císařských ho-
dech) bylo oznámeno správou školy  
s přiloženým výkazem 43 školních dí-
tek, že byly svými rodiči posílány do 
hospod k muzikám a tancům. Předvo-
laní rodičové se dostavili k zodpověd-
nosti a pokárání. Sedm rodičů se nedo-
stavilo – ti byli oznámeni c. k. okresní 
školní radě.

Vybráno z Almanachu školy

DěkujeMe VáM, 
že patříte Mezi čtenáře 

StaRoMěStSkých 
noVin

Michalské hody
Morava, zem naše milá

otevřela teplý klín.
Do lůna si zasadila

vzácné keře s plody vín.

Zvedněme plné skleničky,
připijme si na zdraví!
Staroměstští občané

Michalské hody letos oslaví.
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Z naší farnosti

Skutečností se stává touha předků i nás. 
S Boží pomocí se podařilo stavbu kostela Svatého Ducha ve Starém Městě 

připravit k předběžnému užívání.
V neděli 5. října 2014 v 16 hodin při pontifikální mši svaté 

požehná náš nový kostel 
Mons. pavel posád, světící biskup českobudějovický.

V neděli 5. října v 16 hodin při pontifikální mši svaté požehná kostel Svatého Ducha Mons. Pavel 
Posád, světící biskup českobudějovický. 

Foto: SV 

P. Mgr. Miroslav Suchomel s dětmi a mládeží 
při dožínkové bohoslužbě v kostele sv.Micha-
ela v neděli 31. srpna.     Foto: František Ingr
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Slavnost žehnání nového kostela Svatého Ducha

V základech nového kostela, v his-
toricky nejstarší lokalitě Velké Mora-
vy, jsou spolu se základním kamenem  
z velkomoravské rotundy uloženy 
dlouholeté tužby a očekávání předcho-
zích generací, oběti, dary a modlitby za 
to, aby nový větší dům Boží byl společ-
ným duchovním prostorem pro všech-
ny věřící nejen našeho města, ale i pro 
hledající blízké i vzdálené. V novém 
tisíciletí bude tento náš chrám mluvit 
o naší vděčnosti za cyrilometodějskou 
misii.

K této slavnosti vydává farnost drob-
nější publikaci KOSTEL SVATÉHO 
DUCHA – CHRÁM VDĚČNOSTI 
ZA DAR VÍRY, kterou si budete moci 
zakoupit při otevření kostela v neděli 

5. října. Text i obrazový doprovod nás 
provede významnými dějinnými daty  
a událostmi místa i farnosti, popisem  
architektonického záměru i samotnou 
historií budování nového chrámu, ná-
kladů na zbudování i tím, jak nesamo-
zřejmě vznikalo toto dílo a jaký je jeho 
význam. Publikace nejen poučí, nýbrž 
bude i památkou na tato poslední dese-
tiletí našeho města. 

Nový chrám Svatého Ducha stojí na 
novém náměstí Velké Moravy – kéž je 
srdcem našeho Starého Města a jeho 
dobré budoucnosti. 

Milí farníci a spoluobčané, přijďte 
na tuto slavnost, společně poděkujeme 
Bohu, že jsme mohli být každý svým dí-
lem účastni na zbudování Božího domu. 
Jste co nejupřímněji zváni!                 SV

Blahopřání
Blahopřejeme našemu milému du-
chovnímu otci P. Miroslavu Sucho-
melovi k 50. narozeninám, kterých 
se dožívá 12. 10. 2014.

Při této příležitosti vyjadřujeme 
svůj dík za to, že službě Bohu a lidem 
v naší farnosti věnoval 14 nejkrásněj-
ších tvůrčích let života. Vysluhoval 
svátostmi, kázal, učil a přiváděl na 
cestu k Bohu ty, kteří mu byli svěřeni. 
Jeho jméno je neodmyslitelně spjato 
s vybudováním chrámu Svatého Du-
cha ve Starém Městě.

Otče Miroslave, do dalšího kněž-
ského života Vám ze srdce přeje-
me, abyste denně pociťoval blízkost  
a lásku OTCE, SYNA A DUCHA 
SVATÉHO a vždy stál před Bohem 
zcela prostě a přirozeně. Toto Vám 
budeme vyprošovat a o přímluvu 
prosit Vašeho křestního patrona sv. 
Františka Saleského.

Vaši farníci
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Staroměstští Orli na fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou

V rámci Dnů lidí dobré vůle se den 
před hlavní velehradskou poutí 4. čer-
vence uskutečnilo na hřišti Základní 
školy na Velehradě desáté finále fotba-
lových dovedností pod záštitou fotbalo-
vé legendy Antonína Panenky pro malé 
fotbalisty do 14 let, pořádané Orlem. 
Kvalifikace, které předcházely finále na 

Velehradě, probíhaly v květnu a červnu 
na různých místech, např. ve Vnorovech, 
Uherském Brodě a Domaníně.

V 10 hodin se uskutečnila ještě na Ve-
lehradě kvalifikace pro veřejnost, která se 
setkala s velkým ohlasem. Soutěžily děti 
z různých koutů naší republiky, které si 
vyzkoušely člunkový běh, tapping no-

hou, vedení míče v 
prostoru, samostat-
né nájezdy, slalom 
s míčem, střelbu na 
branku a pokutové 
kopy.

Ti nejlepší po-
stoupili do finále 
ve 14 hodin, kde 
se utkali s finalisty 
kvalifikačních kol. 
Soutěž byla rozdě-
lena do třech ka-
tegorií, a to mlad-
ší žáci narození  
v roce 2004 a mladší, 
starší žáci narození  
v letech 2000 až 
2003 a žákyně na-
rozené v roce 2000 
a mladší. Finále se 
zúčastnilo 75 dětí.  
V kategorii dívky 
se na prvním místě 

umístila Ivana Jurčo-

vá z Uherského Brodu (708,5 bodů), 
druhá byla Sára Illešová ze Zlína (638,4 
bodů). třetí skončila Pavlína Absolo-
nová ze Vnorov (609,4 bodů), čtvrtá 
Karolína Zgodová z Moravského Písku 
(589,7 bodů), pátá Helena Brnulová  
z Uherského Brodu (580,9 bodů). Mezi 
mladšími žáky vyhrál Tomáš Maleňák  
z Uherského Brodu (636,8 bodů), dru-
hý byl Tomáš Řihák z Uherského Bro-
du (607,3 bodů), na třetím místě Václav 
Němeček z Dolního Němčí (598 bodů), 
čtvrtý skončil Lucas Všetula z Hrusic 
(575,7 bodů), pátý William Urbanec  
z Uherského Brodu (570,9 bodů). V 
kategorii starší žáci zvítězil Nikola Ab-
solon ze Vnorov (747,9 bodů), druhé 
místo patřilo Davidu Juráskovi (744,9 
bodů), třetí místo obsadil Radek Bob-
čík (730 bodů), čtvrté Lukáš Kočiš ze 
Vnorov (721,2 bodů) a páté Michal Sa-
linger ze Zlechova (694,2 bodů).

Organizačně zajišťoval fotbalové do-
vednosti Orel Vnorovy a Staré Město. 
Všechny děti, které se účastnily finále, 
obdržely pozornost od T - Mobilu, ti 
nejlepší pak věcné ceny. Mezi nejmladší 
účastníky finále patřily Barunka a Olin-
ka Halodovy a Kristýnka Spáčilová. 

Bc. Barunka Halodová
Fotbalový internacionál Antonín Panenka s Orly ze Starého Města. 
Mezi nejmladší účastníky finále patřily Barunka a Olinka Halodovy  
a Kristýnka Spáčilová (na snímku vpravo dole).                 Foto: BH

Spokojení účastníci táboráku na orelské zahradě.                   Foto: Orel

Stalo se již tradicí, že oddíl „Cvičení rodičů s dětmi“ ukon-
čuje své cvičení před prázdninami táborákem na orelské za-
hradě. Ve čtvrtek 26. června se sešli chlapci a děvčata s rodiči  

a tentokrát i se staršími sourozenci, kteří po dobu našeho cvi-
čení chodí do tzv. Dílniček, které vede šikovná sestra Bc. Ba-
runka Halodová, aby se rodiče mohli nerušeně věnovat cvičení  

s menšími dětmi a nemuseli 
řešit situaci, kde nechají své 
starší ratolesti. Po deštivém 
dopoledni vysvitlo sluníč-
ko, takže jsme špekáčky ne-
museli opékat „v hrnci“, ale 
mohli si je opékat pěkně nad 
ohněm. Děti s rodiči měly 
poslední nástup a rozcvičku. 
Pak se již opékalo a hrály se 
různé pohybové hry a sou-
těžilo se za sladkou odmě-
nu. Odpoledne se vydařilo, 
děti se vydováděly a vedoucí 
dostali na rozloučenou kvě-
tiny.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty 

Staré Město

Táborák na Orlovně
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Společensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Nový školní rok v základní 
umělecké škole

Rodiče s dětmi při zahájení 
nového školního roku ZUŠ. 

Foto: MK

Sobota 27. září

Hodová zábava
Účinkují: Madison, Staroměstská kapela, CM Bálešáci
Začátek: 20:00 hod.

Pátek 3. října

CM báLEŠáCI a HoSTÉ
Koncert, křest CD
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 120,- Kč

Úterý 7. října

ŠLágr koŠTováNÍ
s Frantou Uhrem, P. M. Bandem a ivem Valentou
Zábavné odpoledne s oblíbenými interprety, které 
známe z televize Šlágr
Lidové písničky, humorné povídání o vážných i neváž-
ných věcech, autogramiáda i dárky pro výherce.
Po skončení programu neformální diskuze u sklenič-
ky vína.
Začátek 17:00 hod.
VSTUP ZDARMA

Sobota 18. října

bIgbEaTová zábava

rEFLEXY orIgINáL
Začátek: 20:00 hod.

Pondělí 27. října
A. Christie  a NEzŮSTaL ŽádNÝ...
detektivní komedie divadelního souboru Bedřicha 
Kaněry OA Břeclav
Začátek: 19.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Úterý 28. října

TLUSTÝ PraSE
Úspěšná komedie divadelního souboru Bedřicha Ka-
něry z Obchodní akademie Břeclav
Začátek: 17:00 hod.
Vstupné: dobrovolné

V pondělí 1. září v 16 hodin byl zahájen nový školní 
rok v pobočce základní umělecké školy ve Starém Městě. 
Společné setkání rodičů s vedením ZUŠ, učiteli a zástup-
ci města se uskutečnilo ve Společensko - kulturním cen-
tru ve Starém Městě.

V úvodu zahrál na klarinet Vojtěch Zábranský, potom 
děti a rodiče pozdravil starosta Josef Bazala. Poděkoval 
chlapcům a dívkám za jejich zájem o hudební vzdělání 
a následnou prezentaci výsledků při kulturních a spo-
lečenských akcích školy. Dále promluvil ředitel ZUŠ 
Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava a organizační 
pokyny k výuce udělil vedoucí pobočky Radim Snopek. 
Přítomen byl také místostarosta Radoslav Malina.

Nabídka oborů na staroměstské ZUŠ je velmi bohatá, 
předkládáme vám seznam učitelů a oborů, které vyučují.

Radim Snopek – vedoucí pobočky, housle, cimbálová  
                     muzika

Jana Bouzková – výtvarný obor,
Martin Baláž – hudební nauka, flétna, trubka
Petra Jarmarová – přípravná hudební výchova, klavír
Jitka Košíková – tanec
Jarmila Krystoňová – tanec
Jakub Macek – keyboard
Radmila Mrázová – literárně dramatický obor
Václav Ovčáčík – flétna, klarinet
Marta Špačková – klavír
Helena Milanová – hudební nauky, violoncello

V budově mateřské školy Rastislavova 1800 se vyuču-
je – hudební obor, taneční a literárně dramatický obor. 
V budově křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí 
182 se vyučuje výtvarný obor a hudební obor keyboard. 

Tel: 572 541 240.
Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

Vojtěch Zábranský zahrál na 
klarinet. 

Foto: Milan Kubíček
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Od 29. září začínají kroužky na SVČ Klubko! Přijďte se 
podívat na první hodinu ZDARMA. Rozpis kroužků na-
jdete na www.klubkosm.cz. 

dEvaTEro kořENÍ - PLodY NaŠÍ zaHradY
2. 10. čtvrtek 16:00 – 18:00, zahrada a dům SVČ Klubka
Přijďte se za námi přesvědčit, jak je dobré a přínosné pěs-
tovat a zpracovávat si vlastní zeleninu a ovoce. Čeká nás 
společné tvoření, vaření či pečení na ohni, pozdní sázení ze-
leniny, ochutnávky zavařenin. Zváni jsou všichni a zejména 
rodiče s dětmi. Hravou formou se děti přiučí a rodiče vychut-
nají společně strávený čas obklopeni příjemným prostředím 
naší zahrady.

dEN STroMŮ
20. 10. pátek, Uherské Hradiště – Reduta
Program pro děti – výstava jablíček, výtvarka a naučná sta-
noviště.

STroMY Pro roCHUS
25. 10. sobota, Mařatice – Rochus
Akce pro veřejnost se sázením stromů a bohatým progra-
mem.

PodzIMNÍ PrázdNINY –vzHŮrU za zábavoU!
29. 10. středa
Prázdninový výlet pro všechny zvídavé a hravé děti. Více na 
samostatných plakátech a www.klubkosm.cz.

dEvaTEro kořENÍ - NENÍ odPad jako odPad
30. 10. čtvrtek 16:30 – 18:00
Nejen rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s povídáním  
a praktickým zapojením se do správného třídění odpadu. 
Dozvíte se o dalších možnostech zpracování odpadu a jeho 
využití v domácnosti. Přímo vyzkoušíme recyklaci odpadu  
k tvoření s dětmi.

Tvořivé dílny
I tento školní rok budou otevřeny výtvarné dílny pro do-
spělé i mládež. Sledujte naše stránky či měsíční plakáty.

Vystoupení děvčat z Klubka při Staroměstském dnu, který se uskutečnil 
21. června v areálu SOŠ a Gymnázia Staré Město. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PrOgrAM NA ŘÍJEN 2014
  SvČ kLUbko

rodINNÉ CENTrUM ČTYřLÍSTEk

MaSáŽE MIMINEk
6. 10. pondělí 13:00 - 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč

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

MaSáŽE MIMINEk
13. 10. pondělí 13:00 - 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč

HraNÍ S MIMINkY
20. 10. pondělí  9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 – 10 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,- Kč

MaSáŽE MIMINEk
20. 10. pondělí 13:00 - 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč

Se Staroměstskými novinami
je život veselejší
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Na náměstí Velké Moravy se již uskutečnilo několik akcí. Například simultánka šachového tur-
naje FIDE OPEN 2014, komentované zastavení automobilových veteránů při okruhu Slováckem, 
tematické odpoledne Procházka středověkem, Velkomoravský koncert a další akce se připravují. 
O dění na novém náměstí mají zájem i zástupci sdělovacích prostředků. Na snímku kameraman 
TV Slovácko Slávek Hanáček při natáčení reportáže.                                      Foto: Milan Kubíček
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4502/67 travní porost o výměře 35 m2  
(původně část p. č. 4502/24 travní porost 
o výměře 35 m2)

st. 3238 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 115 m2 (původně část p. č. 6112/565 
orná půda o výměře 115 m2) 

st. 3264 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 143 m2 (původně část p. č. 6114/274 
orná půda o výměře 143 m2) 

společnosti Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 11, IČ 70890013, za cenu 
10.865.690 Kč + aktuální sazba DPH plat-
ná k datu uskutečnění zdanitelného plně-
ní.

1.8  bezúplatný převod majetku – po-
zemků, které se nachází pod stav-
bou  „Protipovodňová ochrana Staré Měs-
to – Uherské Hradiště“ ve Starém Městě, 
k. ú.  Staré Město u Uh. Hradiště.

Číslo parcely dle nově zaměřeného geo-
metrického plánu:

6073/261 vodní plocha/tok přirozený  
o výměře 10.551 m2   
(původně část p. č. 6073/261 orná půda  
o výměře 5.559 m2, 
 původně část p. č. 6073/30 orná půda  
o výměře 2.003 m22, 
 původně část p. č. 6073/52 orná půda  
o výměře 2.008 m2, 
 původně část p. č. 6073/71 orná půda  
o výměře 174 m2, 
 původně p. č. 6073/97 orná půda o výmě-
ře 37 m2, 
 původně p. č. 6073/98 orná půda o výmě-
ře 130 m2, 
 původně část p. č. 6073/257 ostat. plocha 
o výměře 45 m2, 
 původně část p. č. 233/72 ostat. plocha  
o výměře 151 m2,
 původně p. č. 233/73 ostat. plocha o vý-
měře 6 m2,
 původně část p. č. 233/97 ostat. plocha  
o výměře 438 m2)

6073/285 vodní plocha/tok přiroze-
ný o výměře 1.563 m2 (původně část  
p. č. 6073/71 orná půda o výměře 1.508 
m2, původně část p. č. 6073/73 ostat. plo-
cha o výměře 55 m2)

st. 3330 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 809 m2   
(původně část p. č. 6074/18 orná půda  
o výměře 350 m2, 
 původně část p. č. 6074/19 orná půda  
o výměře 112 m2, 
 původně část p. č. 6074/20 orná půda  
o výměře 102 m2, 
 původně část p. č. 6074/21 orná půda  
o výměře 148 m2, 
 původně část p. č. 6074/22 orná půda  
o výměře 27 m2,

 původně část p. č. 6074/38 orná půda o vý-
měře 70 m2)

st. 3341 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 596 m2   
(původně část p. č. 5269 ostat. plocha 
 o výměře 596 m2) 

6075/113 vodní plocha/nádrž přírodní  
o výměře 145 m2   
(původně část p. č. 6075/45 orná půda 
 o výměře 145 m2)

st. 3281 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 8 m2   
(původně část p. č. 4498/2 ostat. plocha  
o výměře 8 m2) 

st. 3228 zast. plocha/vodní dílo, hráz o vý-
měře 45 m2   
(původně část p. č. 6112/564 orná půda  
o výměře 45 m2) 

společnosti Povodí Moravy, s. p., Brno, Dře-
vařská 11, IČ 70890013.
Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví 
města Staré Město do vlastnictví Povodí Mo-
ravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, IČ 70890013 
je považováno za spoluúčast dárce, tedy 
města Staré Město, na realizaci a financování 
stavby protipovodňových opatření „60755 
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – 
zvýšení kapacity koryta, I. etapa“. 

5.1  převedení schváleného finančního pří-
spěvku GRANT 2014 ve výši 15.000 Kč na 
rozpočtový ukazatel 3231 Základní umělecké 
školy, který je součástí schváleného rozpočtu 
města Staré Město na rok 2014, a tím jeho na-
výšení ze 45.000 Kč na 60.000 Kč, z důvodu 

nákupu hudebního nástroje (B-klarinet).

5.2  zvýšení ročního neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele příspěvkové organizaci  
Sportovní a kulturní centrum o 200 tis. Kč  
z důvodu zvýšených provozních výda-
jů a neplánovaných oprav v tomto roce, 
a také z důvodu nízkého příjmu z tržeb 
na  koupališti způsobeného letošním ne-
příznivým letním počasím.

5.3  navýšení příspěvku města na doprav-
ní obslužnost v roce 2015 na 100 Kč na 
jednoho  obyvatele města Staré Město.

III.  nesouhlasila
6. 1  s vydáním povolení Ministerstvu fi-
nancí k provozování loterie a jiné podob-
né hry (LLS DOUBLE MAX POWER) na 
adrese Staré Město, náměstí Hrdinů 110. 
Je toho  názoru, že v našem městě je po-
dobných zařízení tohoto typu dostatečný 
počet.

IV.  vzala na vědomí
4.1   vyjádření města k žádosti o zahájení 
společného územního a stavebního říze-
ní dle § 94a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

V.  uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.9   zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej dvousloupové 
trafostanice T – 64, která se nachází v loka-
litě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(pokračování ze str. 6)
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Největší evropský brouk roháč obecný na zahrádce

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na říjen

	Bouřka v říjnu třebas malá, sotva 
na to zima stála.
	V říjnu mnoho dešťů, v prosinci 
mnoho větrů.
	Teplý říjen – studený únor.
	Září víno vaří, říjen víno pijem.
	Po svaté Tereze (15. října) mráz po 
střechách leze.
	Když pavouk křižák se v říjnu 
ukrývá a nevylézá, není daleko od 
sněhu.
	V říjnu hodně žaludů a bukvic 
oznamuje zimy víc.
	Do svatého Lukáše, kdo chceš, 
ruce volné měj, po svatém Lukáši za 
ňadra je dej!
	Když se táhnou ptáci blízko k sta-
vení, bude tuhá zima.

NI

Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevy-
váznete živí.

Pravdě věří málokdo, ale lžím každý.

Lepší menší kšeftíček než veliká lopata.

Vše na světě je dílem boží milosti a lidské hlouposti.

Aby byl muž úspěšný, potřebuje ženu, která ho 
podporuje, ne takovou, která se na něj lepí a nic ji 
není vhod.

Politici přicházejí a odcházejí, pivo naštěstí zůstává.

Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl.

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen 
bere tolik zlých ženských?

Milostný trojúhelník může existovat pouze tehdy, 
když je jeden úhel tupý.

Jen záletní partneři dokáží ocenit teplo rodinného 
krbu.

Roháč obecný je největší brouk Evropy. Samci měří 35 až 92 mm, samice jsou podstatně menší 
35 až 45 mm. Larva v posledním stadiu před zakuklením má délku až 100 mm.

Text: MK, foto: Zbyněk Doležal

 S r A N D O V N A

Pan Zbyněk Doležal nám poslal foto-
grafii roháče obecného, kterého nalezl 
na zahrádce ve Starém Městě. V sou-
časné době je roháč obecný chráněným  
a ohroženým druhem. Larva rohá-
če prochází několika fázemi vývoje. 
Po čtyřech až šesti letech se zakukluje  
a kukla se potom asi tři měsíce vyvíjí 

v půdě. Po této době se vylíhne dospělý 
brouk, který žije jen velmi krátkou dobu, 
která se počítá na týdny až měsíce.  Na 
roháče obecného narazíme nejčastěji  
v lesích, oborách a hájích, kde žije v duti-
nách a pařezech starých stromů. V České 
republice se vyskytuje nejčastěji na jižní 
Moravě.                               Milan Kubíček

Boxer je pes pevných nervů, sebevědomý, 
veselý, přátelský a oddaný rodině. Rokyn na 
snímku je také elegán a manekýn. 

Foto: Věra Michálková

Fotopostřehy

TRAUMA Z TcHýNě
Lékař se ptá pacienta: „Pane 

Šamejz, kdy jste přestal pít?“
„Když jsem začal vidět tchyni 

dvojmo.“

MOTIVAce PO ZAHájeNí šKOly
Tetička z Nového světa rozmlou-

vá se synovcem, deváťákem. „Jestli 
budeš mít Románku pěkné známky, 
koupím ti na slavnostní polonézu ob-
lek s modrými pruhy. Přijdeš-li ale  
s pětkami, udělám ti pruhy sama!“

SeNIOřI U Číše VíNA
„Franto, blbé není stáří, ale ty blbé 

kecy těch druhých o tom.“
PI
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VOlby DO ZASTUPITelSTeV Obcí A DO SeNáTU PARlAMeNTU 
ČeSKé RePUblIKy KONANé Ve DNecH 10. - 11. říjNA 2014

V sobotu 30. srpna byl čilý pracovní ruch při výstavbě náměstí Velké 
Moravy.

Foto: Milan Kubíček 

Na území města Staré Město se uskuteční ve dnech 10. a 11. 
října volby do:

Zastupitelstva města Staré Město
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 

81, který zahrnuje Uherskohradišťsko a část Veselska
První den, v pátek 10. října 2014, začíná hlasování ve 14:00  

a končí ve 22:00 h., druhý den, v sobotu 11. října 2014, začíná 
hlasování v 8:00 a končí ve 14:00 h.

Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky. Ne-
bude se hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v 
zahraničí.

Další informace k volbám
Právo volit do Zastupitelstva města Staré Město má státní občan 

České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a je v den voleb přihlášen na území města Staré Město k trvalému 
pobytu. Voličem je také státní občan členských států EU, pokud 
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, nejpozději 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu.

Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky má státní 
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. V případě konání II. kola voleb do Senátu může 
volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky musí být voličům doručeny nejpozději tři dny 
přede dnem voleb (do 7. října). Ve Staré Městě volič obdrží hlaso-
vací lístky pro volby do zastupitelstva města a další hlasovací lístky 
pro volby do Senátu.

Při nedoručení nebo ztrátě hlasovacích lístků si je možno 
vyzvednout přímo ve volebních místnostech.

Volební okrsek č. 1 a 4: v budově základní školy 1000 na náměs-
tí Hrdinů

Volební okrsek č. 2 a 3: v budově základní školy v Komenského 
ulici

Volební okrsek č. 5 v budově SOŠ a Gymnázia na Velehradské 
ulici

Milan Kubíček

Rada města po projednání bodů 
programu:

I.  schválila

2. finanční příspěvek Šachovému 
klubu Staré Město, Brněnská 1249, 
686 03 Staré  Město, IČ 26552001, na 
pořádání 12. ročníku mezinárodního 

Rada města po projednání bodu programu:

I. rozhodla

1. - o odstoupení od žádosti o dotaci z OPŽP na 
akci Obnova ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy z důvodu snížení dotace o 25 % a nereálnos-
ti dodržení harmonogramu stavebních prací.

- o odstoupení od smlouvy o dílo na akci Obnova 
ekosystému odstavených ramen řeky Moravy se zho-
tovitelem „Sdružení Morava, Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy“ z důvodu pod-
statného zkrácení dotačních finančních prostředků 

U S N E S E N Í
z 83. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.07.2014

U S N E S E N Í
z 84. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.08.2014

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

šachového turnaje  „FIDE OPEN STARÉ 
MĚSTO 2014“ ve výši 20.000 Kč.

II.  souhlasila

1. jako zřizovatel příspěvkové or-
ganizace Středisko volného času 
Klubko Staré Město, U Školky 1409,  
IČ 75833328 s předložením a realiza-

 Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

cí projektu BEZPEČNĚ A ZDRA-
VĚ DO ŽIVOTA - rozvoj kom-
petencí v základním a středním 
vzdělávání v rámci Operačního pro-
gramu vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost oblasti 1.1 (výzva 53)  
– 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
Maximální výše finančního  příspěvku 
na uvedený projekt byla stanovena na 
17 925 096,20 Kč.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

z Operačního programu Životní 
prostředí.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ

Staroměstské sdružení

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám podě-

kovali za podporu v komu-
nálních volbách v roce 2010  
a představili vám volební pro-
gram a priority STAN ve Sta-
rém Městě pro nadcházející 
komunální volby 2014.

Bydlení
•  příprava území Školního 

hospodářství pro výstavbu 
rodinných domů

•  podpora rekonstrukce rodinných a bytových domů ve Sta-
rém Městě formou bezúročných půjček z Fondu rozvoje by-
dlení

Životní prostředí
•  výstavba dětských hřišť a jejich ochrana proti vandalismu
•  vytvoření přírodní oddechové zóny se stezkami a dětskými 

hřišti v lokalitě slepých ramen řeky Moravy
•  podpora rozvoje okrasné květinové výzdoby centra města

Školství
•  vybudování důstojného zázemí pro výuku žáků ZUŠ a SVČ 

Klubko ve Starém Městě a podpora jejich činnosti

•  prohloubení spolupráce a podpora výchovné a vzdělávací 
činnosti mateřských škol ve Starém Městě a ZŠ Staré Město

Sociální péče a bezpečnost
•  podpora vytvoření nových pracovních míst na území města 

užší spoluprací s podnikatelskými subjekty sídlícími na úze-
mí města Starého Města

•  zlepšení pozice sociálně slabých občanů a seniorů
•  oceňování práce občanů, kteří svou činností přispívají  

k rozvoji a propagaci města
•  důsledné postihování porušování základních norem řádné-

ho soužití občanů

Sport, kultura, zájmové spolky a organizace
•  podpora činnosti a akcí dobrovolných spolků formou pří-

spěvků a grantů pro plnohodnotné naplnění volného času 
občanů

•  postupná modernizace koupaliště a sportovního areálu 
Rybníček

Cestovní ruch a doprava
•  podpora akcí zvyšujících propagaci města a nově zbudova-

ného náměstí Velké Moravy
•  revitalizace území vlakového nádraží ve Starém Městě, pře-

devším řešení parkovacích míst

Mgr. Martin Zábranský

pro Vás a Vaší podporou 
ve volebním období  

2014-2018  
 Vážení spoluobčané, 
Staroměstské sdružení je volné 

seskupení lidí, kteří mají zájem  
a chtějí pracovat ve věcech ve-
řejných týkající se našeho města. 

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a naším zájmem ne-
jsou stranické teze, jde nám jen a jen o Staré Město. Dě-
kuji všem našim spoluobčanům, kteří nám dovolili svými 
podpisy na petici kandidovat.  Dle zákona, díky tomu, že 
nejsme spojeni s žádnou politickou stranou, jsme museli 
předložit téměř 500 podpisů, aby Staroměstské sdružení 
se mohlo ucházet o Vaši přízeň.

Členové Staroměstského sdružení jsou v Zastupitel-
stvu města již od jeho počátku od roku 1990. Předseda 
pan Radoslav Malina byl jedním z těch, kteří  v roce 1990 
iniciovali osamostatnění Starého Města a jako zastupitel 
pracoval v řadě komisí a výborů města. Od roku 2006 
dosud vykonává funkci místostarosty města. Staroměst-

ské sdružení chce i nadále pokračovat v dobré spoluprá-
ci v zastupitelstvu a v příštích letech dál zlepšovat život  
a podmínky  Vás, obyvatel Starého Města. 

Chceme vytvořit bydlení pro rodinné domky v loka-
litě Školního statku.

Chceme umožnit seniorům a starším lidem větší 
možnosti setkávání a zkvalitnit jejich život.

Chceme mladým maminkám s malými dětmi vytvořit 
důstojný prostor pro jejich setkávání a zdravý rozvoj dětí.

Chceme zdokonalit prostory a podmínky našeho 
přístaviště pro větší rozvoj turistiky na Baťově kanálu.

Chceme připravit stavbu nové budovy základní 
umělecké školy. 

Chceme i nadále, aby činnost Staroměstského sdruže-
ní hájila zájmy občanů Starého Města a pokračoval další 
příznivý vývoj našeho města. V minulosti jsme se rádi 
podíleli na rozvoji a i nadále chceme pracovat pro Vás.

Jsme hrdi, že můžeme žít v městě s tak pestrou mi-
nulostí a věřím i radostnou budoucností. Prosím, pro-
to pomozte nám svým hlasem, protože jsme tu pro Vás  
a s Vaší podporou to dokážeme.

Radoslav Malina 

Radoslav Malina
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Procházka středověkem na náměstí Velké Moravy
V sobotu 23. srpna od 13 do 17 

hodin se na náměstí Velké Mo-
ravy uskutečnila velmi zajímavá 
akce. Skupina historického šermu  
Morrigan a město Staré Město 
uspořádaly tematické odpoledne  
s názvem PROCHÁZKA SŘEDO-
VĚKEM. Účastníkům akce se po 
celou dobu věnovali zástupci města 
starosta Josef Bazala a místostarosta 

Starověký recept
Cizrna – dobré k hovězí a vepřové peče-

ni spolu s ovocnými omáčkami. Jí se teplé i 
studené. Cizrnu lze podávat místo pečiva. 
Příprava: Pytlík cizrny (asi 500 g) namočit 
přes noc, slít, zalít studenou vodou asi dva 
cm nad bobule, trošku osolit, postrouhat 
muškátovým oříškem, promíchat a dát vařit 
na mírný oheň. Vaří se asi 40 minut, až se 
všechna voda vsákne. Pak necháme na tep-
lém místě pod poklicí. Nakonec vmícháme 
dvě lžíce másla. Dobrou chuť.

Milan Kubíček

Ze života spolků  Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

Ukázka středověké kuchyně. 
Foto: MK

Náměstí Velké Moravy se proměnilo v období středověku. 
Foto: Milan Kubíček

Prohlídka výrobků z keramiky. 
Foto: MK

Vstoupení středověkých bojovníků.
Foto: MK

Také ženy nám předvedly, jak se sekalo ostrý-
mi meči.           Foto: MK

Pánové, dáte si medovinu nebo si prohlédnete 
výrobky z kůže?             Foto: MK

S ukázkami lovecké lukostřelby přítomné seznámil Miroslav Hlavačka 
(na snímku vpravo).                 Foto: Milan Kubíček

Radoslav Malina i Bohumil Višenka 
ze skupiny historického šermu Morri-
gan.

Návštěvníci, kteří přijeli nejen ze 
Starého Města, ale i z okolí, viděli 
ukázky lovecké a válečné lukostřelby, 
šermířské vystoupení, ukázky seků 
ostrými zbraněmi, taneční vystou-
pení, zavítali jsme do středověké ku-
chyně Michala Kuznika. „Ochutnala 

jsem několik pokrmů, mají to velmi 
dobře připraveno,“ řekla Mgr. Mi-
lana Matyášová. Přítomní si mohli 
prohlédnout výrobky z keramiky 
a kůže a vyslechnout si přednášku 
Miloslava Křižana o kování hrotů  
a také přednášku docenta Luďka 
Galušky o historii Velké Moravy.

Milan Kubíček
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Hasiči soutěžili o pohár starosty města

V minulém čísle Staroměstských 
novin jsme zveřejnili několik fotografií 
a výsledky soutěže hasičů v požárním 
útoku ve Starém Městě. Dnes přináší-
me další fotografie a několik postřehů 
z kuloárů.

Starosta SDH Staré Město Antonín 
Martínek připravil pro tým, který nej-
rychleji srazil terč, pětilitrový demižon 
vína. Z dobrého vínka se radovali muži 
z Mistřic a ženy z Hřivínova Újezdu. 
Cenu za nejvyrovnanější útok věnoval 
Stanislav Houdek z firmy bt Servis. 
Kazetu vína obdrželi muži z Horní 
Bečvy a ženy ze Salaše. Zvláštní cenu 
pro vítěze – knihu přivezl také archeo-

log Doc. PhDr. Luděk Galuška CSc. Zají-
mavou publikaci si odvezli muži z Vések 
a ženy z Hřivínova Újezdu.

Milan Kubíček

Hasiči SDH Staré Město nastoupili hned v úvodu soutěže. Jejich čas 21.938 stačil na 12. místo. 
Foto: Milan Kubíček 

Hasiči soutěžili o pohár starosty města Josefa 
Bazaly, který všechny přítomné pozdravil. 

Foto: MK

Na diskotéce jsem se seznámil s děvčicou  
a kámoši si ze mě dělají legraci, že nevím vů-
bec, jaké je to číslo. Jak to mám prověřit?

(Pinďa, dotaz e-mailem)
Asi žádný normální kluk se nezamiluje do krimi-
nální recidivistky živící se prostitucí. Někteří hoša-
ni, a to je ten malér, nedokáží takovou expertku 
správně rozpoznat. Ještě nebezpečnější je bytost 
hysterická, která se jeví na počátku vztahu jako 
okouzlující a úplně nejhorší jsou dívky povalečky. 
Bytosti líné, nepořádné, nečistotné. 
Víte, co bych udělal, kdybych ve sportce 
vyhrál 100 milionů?

(Radek 34 let)
Znám tu pohádku. Většina mužů by si našla mla-
dou hospodyňku, aby jejich žena mohla chodit do 
práce.
Kolik mužů ve Starém Městě je vyšších než 
vy? Aspoň přibližně.

(Táňa a Vlastik, studenti)
Přesně to nevím, ale jsou takoví. Třeba nedávno 
jsem potkal dvojici, a když jsem s nimi hovořil, 
málem jsem si krk vykroutil. A představte si, ten 
levý není muž, ale žena. Přijeli k nám z Brna.

Která internetová 
seznamka je nej-
lepší a nejvyhle-
dávanější. Marně 
hledám ve svém 
okolí inteligent-
ního člověka.

(Petruše 22 let)
To vám asi dobře 
neporadím, protože 
se celý život sezna-
muji pouze tváří  
v tvář – naživo. Ale 
pozor! Inteligence 
je neviditelná pro 

toho, kdo ji nemá.  
Vůbec nemohu pochopit, proč při různých 
diskotékách a pařbách jdou mezi chlapy na 
dračku ty největší blbaně, hlupaně a křupaně. 
Tak proč?

(Žužina, dotaz e-mailem)
Víte proč? Proto! Již Švejk kdysi řekl:„Na ženskou 
bez inteligence byla v nevěstinci přirážka šesták, 
protože taková prázdná nádoba pobaví daleko víc 
než nějaká vzdělaná dáma.“
Také se vám zdá, že v poslední době je život 
nějaký smutný?

(Evelína, dotaz e-mailem)
Kde jste na to přišla? Vždyť život je tak komický! 
Stačí jedno slůvko před oltářem a jsme ženatí nebo 
vdané, jedno slůvko ze spaní anebo jedna nesma-
zaná esemeska v mobilu, a jsme rozvedení.

Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

Před zahájením požárního útoku si Staroměšťané důkladně připravili techniku. 
Foto: MK
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Volební program KDU - ČSL 2014 – 2018

Programové prohlášení volební strany KSČM 

 Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

Vážení spoluobčané, kan-
didáti MO KDU – ČSL chtějí 
pracovat pro spoluobčany. Naší 
snahou je vybudovat moderní 
město evropské úrovně.

Můžeme navázat na výsledky 
uplynulých šesti volebních ob-
dobí. Kromě rozvoje infrastruk-
tury více podpoříme kulturu, 
sport, cestovní ruch a sociální 
problematiku.  Naši kandidáti 
mají dostatek zkušeností, zna-
lostí a jsou jak svým lidským 
profilem, tak svými schopnost-
mi dobrou  zárukou k prosazení 
potřeb staroměstských občanů. 

V uplynulém období se nám podařilo:

•  Realizovat nové náměstí Velké Moravy včetně podpory stavby 
kostela Svatého Ducha

•  Dokončit úpravu veřejného prostranství na náměstí Hrdinů 
•  Realizovat další protipovodňová opatření města včetně insta-

lace hlásičů a varovného systému
• Provést rekonstrukci ulic Alšova, Obilní čtvrť, Sportovní,  
U Potoka, Zelnitiusova, Rastislavova a část ulic Michalská  
a Velehradská 

•  Provést zateplení bytových domů Luční a sportovní haly 
Širůch

•  Vykoupit areál školního hospodářství pro další potřeby obyva-
tel města a to zejména pro bydlení

Prosazujeme:

•  Dokončení protipovodňové ochrany v ulici Tyršova
•  Výstavbu rychlostní komunikace R55
•  Rozvoj náměstí Velké Moravy jako kulturně-duchovního 

centra ve spolupráci: město, farnost, Slovácké muzeum  
a Sportovní a kulturní centrum

•  Modernizaci ulic Svatovítská, Karoliny Světlé, Salašská, 
Na Vyhlídce, Slavomírova, Za Školou, Stojanova a Tyršo-
va

•  Výstavbu dalších bytů a stavebních parcel pro mladé ro-
diny v ulici Tönisvorst a v areálu školního hospodářství 

•  Rekonstrukci DPS v ulici Velehradská a výstavbu penzi-
onu na Kopánkách rozšířeného o kombinovanou službu

•  Výstavbu nové víceúčelové budovy pro žáky ZUŠ 
•  Dokončení území u vlakového nádraží 
•  Revitalizaci okolí bytového domu Za Radnicí, Za Mlýnem 

a dětských hřišť na území města
•  Dokončení modernizace koupaliště na Širůchu s vodními 

atrakcemi a rozšíření sportovního areálu Rybníček 
•  Podporu činnosti spolků, občanských sdružení, kulturní-

ho života města, aktivit seniorů a rodin
•  Rozvoj cestovního ruchu a navazujících služeb s důraz-

nější prezentací velkomoravské historie, Památníku Velké 
Moravy, Baťova kanálu, Kovozoo, Ekolandu, Velkomo-
ravského koncertu, motocyklových závodů, cyklostezek, 
vyhlídkových věží kostela a dalších památek  

Děkujeme Vám za důvěru
Podrobný volební program obdrží spoluobčané ve volebních 

materiálech KDU - ČSL

Vážení spoluobčané,
za naše hlavní priority ve vo-

lebním období 2014 - 2018 poklá-
dáme další zkvalitňování úrovně 
bydlení pro občany, zlepšování ži-
votního prostředí, vytváření pod-
mínek pro všestranný společenský 
život v našem městě, pokračování 
v péči o mladou generaci a spoko-
jený život seniorů.

 
BUDeMe PRoSaZoVaT 

 
V podpoře bydlení - připravit zdevastovaný areál Škol-

ního hospodářství pro výstavbu rodinných i bytových 
domů; pomáhat občanům modernizovat stávající bytovou 
zástavbu formou výhodných půjček z Fondu rozvoje byd-
lení a snížit úrokovou míru proti současnému stavu o 1%; 
prosadit výstavbu bytového domu sociálního bydlení.

 
V rozvoji města a životního prostředí - usilovat o za-

hájení stavby silničního obchvatu R 55; prosazovat vybu-
dování dalšího mostu přes Moravu u Jarošova; snažit se  
o snížení tranzitní dopravy přes centrum města doprav-
ním značením; zkvalitnit městskou hromadnou dopravu, 
nezvyšovat ceny jízdného, umožnit přestup na jinou linku 
bez další platby; zkvalitnit  výsadbu a údržbu městské ze-
leně; upravit léta zanedbávanou veřejnou  plochu na ulici 
Salašská vedle koupaliště; pokračovat v rekonstrukci povr-
chů ulic a chodníků (Na Vyhlídce, Stojanova aj.); provést 
modernizaci stávajícího koupaliště, zlepšit sociální zázemí 
a pravidelnou údržbu vybudované vodní nádrže na Lou-

kách; projednat s Českými drahami rekonstrukci vlako-
vého nádraží.

 
V péči o mládež, seniory a společenský život - rekon-

struovat dětské hřiště na ulici Michalská a sportovní areál  
u Základní školy na ulici Komenského; vybudovat dětské 
hřiště na ulici Úprkova; podporovat činnost Střediska volné-
ho času Klubko a Rodinné centrum Čtyřlístek; poskytovat fi-
nanční výpomoc zájmovým spolkům a sportovním oddílům 
na jejich činnost; dokončit rekonstrukci domu s pečovatel-
skou službou na ulici Velehradská, provést přístavbu domu  
s pečovatelskou službou na ulici Bratří Mrštíků se zavede-
ním celodenní péče; při sledování populačního vývoje ve 
městě zajistit dostatečnou kapacitu předškolních zařízení; 
přijmout účinná opatření pro omezení hazardu; vytvořit 
fond pro pomoc sociálně potřebným občanům Starého 
Města.

 
V hospodaření a ekonomice - řešit dosavadní nepříz-

nivé ekonomické výsledky Školního hospodářství s. r. o., 
jehož je město jediným vlastníkem; nezvyšovat poplatky 
za svoz komunálního odpadu, u dětí do jednoho roku  
a seniorů nad 80 let snížit poplatek na polovinu, omezit 
četnost svozu biologického odpadu v zimním období; 
odstranit organizační nedostatky zavedeného svozu PET 
lahví; vzhledem k zákonu o církevních restitucích skon-
čit s finančními příspěvky na stavbu kostela z městského 
rozpočtu; provést úpravy v obecních vyhláškách směřující  
k vyšší podpoře drobných výrobců a obchodníků v našem 
městě.

DěKUjeMe VáM Za PoDPoRU 

Josef Bazala

Ing. Ladislav Vaněk
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Česká strana sociálně demokratická

Občanská demokratická strana

STARÉ MĚSTO – MĚSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT
VOLEBNÍ PROGRAM

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS
•  Zachování folklorních tradic, rozvoj lidových řemesel, 

ochrana kulturních památek
•  Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit zejména 

zaměřených na děti a mládež
•  Vytvoření zázemí pro vyžití seniorů, pro jejich zapojení do 

dění ve městě 
•  Vybudování odpovídajícího objektu pro mimoškolní čin-

nost dětí a mládeže (ZUŠ, SVČ Klubko, RC Čtyřlístek)
•  Vybudování hřiště pro mládež a dospělé (např. street wor-

kout)

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ
•  Udržení podmínek pro dostatečnou zdravotní péči o občany 

města
•  Podpora sociálních služeb
•  Pomoc sociálně slabým občanům, jejich integrace do spo-

lečnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  Dokončení protipovodňové ochrany města v návaznosti na 

stávající vybudovanou hráz na dolním toku potoka Salaška
•  Doplnění stávající a náhrada přestárlé zeleně, výsadba bio-

center a biokoridorů v okolí města

•  Spolupráce města se školskými zařízeními všech stupňů v 
rámci ekologické výchovy 

•  Výchova občanů města k třídění odpadů a šetrnému přístu-
pu k životnímu prostředí

ŠKOLSTVÍ
•  Podpora snahy o zlepšení odborné kvality vyučovacího pro-

cesu 
•  Podpora činnosti Střediska volného času Klubko a Rodin-

ného centra Čtyřlístek, spolupráce při organizaci akcí
•  V rámci výuky i mimoškolních aktivit vytváření podmínek 

pro prevenci sociálně patologických jevů 
•  Vytváření podmínek pro zapojení handicapovaných žáků 

do běžného školního režimu 

BYDLENÍ, INFRASTRUKTURA
•  Podpora výstavby nových bytů pro mladé rodiny
•  Vytvoření nových stavebních míst pro výstavbu rodinných 

domů
•  Údržba stávající infrastruktury

PODNIKÁNÍ, BEZPEČNOST
•  Obnova stávajícího a další rozšíření kamerového systému
•  Rozvoj podnikatelských činností, řemeslných dílen, služeb
•  Vytvoření podmínek pro možnost prodeje rukodělných vý-

robků,  zemědělských produktů apod. 

Vážení spoluobčané,

kvapem se blíží nej-
důležitější volby, volby 
do Zastupitelstva měs-
ta. Plně si uvědomuji 
důležitost těchto voleb 
a rád bych Vás požádal 
o podporu mou, ale 
také celé staroměstské 
ODS. Naše město pat-
ří k jedněm z nejkrás-
nějších míst pro život. 
Občanští demokraté 
v minulých komunál-

ních volbách nabídli mnoho priorit pro zkvalitnění 
života v našem městě a jsme hrdi na to, že mnoho z 
nich bylo realizováno.

I nyní před Vás předstupujeme, abychom Vás 
požádali o důvěru. Chceme nabídnout pomoc při 
řízení chodu našeho města. V našich řadách se 
nachází mnoho odborníků, kteří mají sílu, energii 
a chuť posunout Staré Město tak, abychom nežili 

jen z historie a folklóru, ale budovali a vytvářeli 
další kroky vstříc moderním trendům a novým 
výzvám. 

Jsme jedinou pravicovou stranou ve Starém 
Městě, naší hlavní prioritou je podpora ekono-
mického rozvoje města, podpora živnostníků  
a malých podnikatelů, zkvalitňování služeb obča-
nům a větší otevřenost městského úřadu lidem. 

Rád bych Vás požádal o vyjádření podpory celé 
kandidátní listině ODS, která je tvořena lidmi všech 
věkových skupin se zkušenostmi z různých oborů 
a řídících pozic. Naši kandidáti nejsou politickými 
nováčky – v uplynulých volebních obdobích získá-
vali zkušenosti s chodem a řízením města v Zastupi-
telstvu, výborech a komisích města. 

Mám tu čest vést do komunálních voleb tým pra-
covitých, vzdělaných a aktivních lidí, kteří jsou při-
praveni pracovat pro to, aby naše město bylo tím 
dobrým místem pro život, kde nás baví žít.

Děkuji za vaši podporu!
František Vybíral a tým ODS

František Vybíral



20 Komunální volby 2014  Staroměstské noviny 10/14 Staroměstské noviny 10/14

STAROSTOVé a NeZáVISlí
vylosované číslo 1

1.  Mgr. Martin Zábranský, 40 let, středoškolský učitel, 
Staré Město, bez pol. přísl.

2.   Ing. Marek Pochylý, 29 let, obchodní zástupce, SM, bez 
pol. přísl.

3. Marie Hráčková, 59 let, podnikatelka, SM, bez pol. přísl.
4.  Ing. Lenka Pleváková, 45 let, středoškolská učitelka, 

SM, bez pol. přísl.
5.  Martina Všetulová, 37 let, manažerka odbytu, SM, bez 

pol. přísl.
6. Erik Feldvabel, 36 let, mechanik, SM, bez pol. přísl.
7.  Radim Snopek, 40 let, vedoucí pobočky ZUŠ, SM, bez 

pol. přísl.
8.  Petra Jara Bednaříková, 38 let, lektorka, SM, bez pol. 

přísl.
9.  Vladislav Paroulek, 56 let, jednatel firmy, SM, bez pol. 

přísl.
10. Libor Vaďura, 49 let, podnikatel, SM, bez pol. přísl.
11. Bc. Roman Janík, 40 let, ICT technik, SM, bez pol. přísl.
12. Martin Baláž, DiS., 31 let, učitel, SM, bez pol. přísl.
13. Milan Šobáň, 52 let, automechanik, SM, bez pol. přísl.
14. Bc. Karel Šuranský, 28 let, učitel, SM, bez pol. přísl.
15. Ing. Antonie Řádková, 70 let, učitelka, SM, bez pol. přísl.
16. František Ryška, 64 let, logistik, SM, bez pol. přísl.
17. Ing. Petr Straka, 63 let, ředitel organizace, SM, bez pol. přísl.

Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová

vylosované číslo 3

1.  Josef Bazala, 54 let, starosta města, Staré Město, člen 
KDU – ČSL

2.  Ing. Kamil Psotka, 40 let, vedoucí výzkumu a vývoje, 
SM, KDU – ČSL

3.  Františka Pavlicová, 63 let, předsedkyně soc. komise, 
SM, bez pol. přísl.

4. Ing. Josef Trňák, 57 let, technik, SM, KDU – ČSL
5.  Ing. František Šima, 51 let, výrobní ředitel, SM, KDU - ČSL
6.  Ing. Josef Vaculík, 57 let, invalidní důchodce, SM, 

KDU - ČSL
7.  Ing. Josef Foltýnek, 38 let, vedoucí projektant, SM, 

KDU - ČSL
8. MUDr. Aleš Hřib, 60 let, lékař, SM, bez pol. přísl.
9.  Dagmar Zálešáková, 63 let, starostka Orla, SM,  

KDU – ČSL
10.  Ondřej Slavík, 39 let, vedoucí obchodního úseku, SM, 

KDU-ČSL
11.  MUDr. Zuzana Psotková, 31 let, lékařka, SM, KDU-ČSL
12.  Josef Vanda, 55 let, elektrikář, SM, bez pol. přísl.
13.  Bc.Milan Horák, 32 let, technik, SM, KDU-ČSL
14. Renata Friedlová, 46 let, ekonomka, SM, bez pol. přísl.
15. František Ingr, 64 let, důchodce, SM, KDU-ČSL
16. Mgr. Petr Chlachula, 62 let, technik, SM, KDU-ČSL
17. Mgr. Jana Ferdová, 30 let, učitelka, SM, bez pol. přísl.

Staroměstské sdružení
vylosované číslo 2

1.  Radoslav Malina, 63 let, místostarosta, Staré Město, 
bez pol. přísl.

2.  Bc. Robert Januška, 42 let, obchodní zástupce, SM, bez 
pol. přísl.

3. Aleš Machálek, 46 let, podnikatel, SM, bez pol. přísl.
4. Miroslav Býček, 52 let, podnikatel, SM, bez pol. přísl.
5. Pavel Vlček, 56 let, předák potisku, SM, bez pol. přísl.
6.  Ing.Tomáš Dostalík, 38 let, konstruktér, SM, bez pol. 

přísl.
7. František Černý, 65 let, důchodce, SM, bez pol. přísl.
8.  Růžena Pašková, 78 let, důchodkyně, SM, bez pol. pří-

sl.
9.  MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková, 36 let, lékařka, 

SM, bez pol. přísl.
10. Jiří Bartošík, 71 let, důchodce, SM, bez pol. přísl.
11.  Bronislav Hampala, 49 let, podnikatel, SM, bez pol. 

příslušnosti
12. Jiří Zambal, 45 let, vedoucí prodejny, SM, bez pol. přísl.
13. Tomáš Horváth, 45 let, lektor, SM, bez pol. přísl.
14. Blanka Julíčková, 69 let, SM, bez pol. přísl.
15. Jiří Jurčík, 32 let, zaměstnanec, SM, bez pol. přísl.
16.    Ing. Martin Řezníček, 29 let, akademický pracovník, 

SM, bez pol. přísl.
17.  Simona Kubešová, 44 let, zdravotní sestra, SM, bez pol. 

přísl.

Komunistická strana Čech a Moravy
vylosované číslo 4

1. Ing. Ladislav Vaněk, 68 let, technik, SM, člen KSČM
2. Mgr. Marie Pešlová, 61 let, učitelka, SM, KSČM
3. Vladislav Kluka, 64 let, zámečník, SM, KSČM
4. Jaroslav Hájek, 64 let, malíř – natěrač, SM, KSČM
5. Dušan Večeřa, 36 let, živnostník, SM, bez pol. přísl.
6.  Pavel Sýkora, 33 let, invalidní důchodce, SM, bez pol. 

přísl.
7.  Barbora Večeřová Čížková, 29 let, zahradnice, SM, bez 

pol. přísl.
8. Karel Trubačík, 64 let, technik, SM, člen KSČM,
9. Zlata Petek, 50 let, dělnice, SM, KSČM
10. Miroslav Horák, 64 let, technik, SM, KSČM
11. Mgr. Věra Víchová, 63 let, pedagog, SM, bez pol. přísl.
12. Věra Peterková, 63 let, servírka, SM, bez pol. přísl.
13. Josef Sýkora, 62 let, řidič, SM, KSČM
14. Pavel Pešl, 60 let, elektrikář, SM, bez pol. přísl.
15. Marie Fridrichová, 64 let, dělnice, SM, KSČM
16. Josef Kroča, 71 let, dělník, SM, KSČM
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Ing. Kamil Psotka Miroslav Horký Mgr. Martin Zábranský
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Česká strana sociálně demokratická
vylosované číslo 5

1.  Miroslav Horký, 47 let, stavební technik, Staré Město, 
člen ČSSD

2. Jaroslav Pelka, 55 let, podnikatel, SM, bez pol. přísl.
3.  Karel Čejka, 49 let, vedoucí pracovník, SM, bez pol. 

přísl.
4.  MUDr. Irena Pelechová, 53 let, dětská lékařka, SM, bez 

pol. přísl.
5. Martin Katrňák, 41 let, invalidní důchodce, SM, ČSSD
6. Ing. Pavel Němec, 45 let, vedoucí pracovník, SM, ČSSD
7.  Mgr. Milana Matyášová, 48 let, učitelka, SM, bez pol. 

přísl.
8.  Zdeněk Petržel, 57 let, kamenosochař, SM, bez pol. přísl.
9. Karel Doseděl, 44 let, technik, SM, bez pol. přísl.
10. Libor Škrhák, 51 let, strojař, SM, bez pol. přísl.
11. Ing. Josef Malovaný, 71 let, důchodce, SM, ČSSD
12. Jiří Horsák, 72 let, důchodce, SM, bez pol. přísl.
13. Ing. Lubomír Hučík, podnikatel, SM, bez pol. přísl.
14. Václav Klon, 74 let, důchodce, SM, ČSSD
15.  Ladislav Prostředník, 52 let, živnostník, SM, bez pol. 

přísl.
16. Bedřich Vlk, 55 let, izolatér, SM, bez pol. přísl.
17. Stanislav Patka, 71 let,  důchodce, bez pol. přísl.

Občanská demokratická strana
vylosované číslo 6

1.  František Vybíral, 55 let, podnikatel, Staré Město, člen 
ODS, zastupitel města, člen výboru pro partnerství Za-
stupitelstva města

2. Ing. Michal Jakšík, 33 let, manažer, SM, člen ODS, člen 
finančního výboru Zastupitelstva města, člen výboru pro 
vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje

3. Ing. Jan Houdek, 28 let, projektový manažer, SM, člen 
ODS, člen výboru pro partnerství Zastupitelstva města

4. Pavlína Hájková, 32 let, SM, členka ODS, asistentka pe-
dagoga, členka kontrolního výboru Zastupitelstva města 
členka sociální komise Rady města 

5. Ing. Kamil Khazaal, 48 let, dopravní analytik, SM, člen 
ODS, člen komise pro poskytování půjček z Fondu roz-
voje bydlení 

6. Taťána Valová, 51 let, pracovnice v sociálních službách, 
SM, členka ODS, členka sociální komise Rady města

7. Ing. Stanislav Gabriel, 64 let, jednatel společnosti, SM, 
člen ODS, člen kontrolního výboru Zastupitelstva města

8. Jana  Popová, 53 let, podnikatelka, SM, bez. pol. přísl.
9. Ing. Vladimír Beránek, 67 let, důchodce, SM, člen ODS, 

člen redakční rady Staroměstských novin

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám poděkovali za důvě-

ru, kterou jste nám projevili před čtyř-
mi lety a podělili se s Vámi o zkušenosti 
z práce v radě a v zastupitelstvu města 
za uplynulé volební období. Podařilo se 
nám, domníváme se, že úspěšně, navázat 
na konstruktivní práci předcházejících 
volených orgánů města a potvrdilo se, že 
jedním z nejdůležitějších předpokladů 
pro rozvoj města je schopnost povýšit 

zájmy města a občanů nad zájmy osobní  
a politické.

Pro dobrou práci rady je důležitá pří-
prava podkladů a materiálů, na nichž se 
samozřejmě podíleli zaměstnanci radnice  
a zejména vedení radnice v čele se sta-
rostou Josefem Bazalou, místostaros-
tou Radoslavem Malinou a tajemníkem  
Ing. Vladimírem Kučerou. Samotná jed-
nání rady probíhala ve snaze přítomných 
nalézt optimální řešení s užitkem pro 

občany i město. Díky tomu se podařilo 
za uplynulé čtyři roky zrealizovat velké 
množství investičních akcí i společen-
ských událostí, které jistě přispěly  ke 
spokojenému životu občanů Starého 
Města. Za tuto dobrou spolupráci chce-
me poděkovat zastupitelům a zejména 
starostovi Josefu Bazalovi a místosta-
rostovi Radoslavu Malinovi.

Členové Rady města Ing. Kamil Psotka,  
Miroslav Horký a Mgr. Martin Zábranský
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Odpoledne plné her
V sobotu 30. srpna se konalo „Odpo-

ledne plné her“, kterým jednota Orla 
ve Starém Městě již tradičně zahajuje 
cvičební sezonu.

Tentokrát poprvé společně s Řím-
skokatolickou farností Staré Město 
jsme odstartovali školní rok 2014/2015, 
a to mší svatou ve 14 hodin na Orlovně. 
Duchovní správce otec Mgr. Miroslav 
Suchomel přivítal všechny děti, jejich 
rodiče, prarodiče, učitele, vychovatele 
a ostatní účastníky bohoslužby, kteří 
zaplnili slavnostně vyzdobený prostor 
velkého sálu – tělocvičny. Nezapomněl 
požehnat také aktovky nastávajícím 
prvňáčkům.

Po uhašení žízně a občerstveni pár-
kem v rohlíku či klobáskou, které byly 

připraveny pro malé 
i velké, se děti pře-
sunuly na orelské 
víceúčelové hřiště. 
Zde si na deseti sta-
novištích, pod do-
zorem rozhodčích, 
vyzkoušely svůj 
postřeh, rychlost, 
obratnost, paměť a 
jemnou motoriku. 
Soutěžící chlapci  
a děvčata se promě-
nili v pohádkové by-
tosti – obra, vodní-
ka, kuchtíka, prince, 
princeznu, kocoura 
v botách, slepičku, kominíka, Popelku nebo Bystrozraké-

ho a plnili pohádkové úkoly, za které 
získali body. Čas potřebný k zpracová-
ní a sečtení bodů všech šedesáti soutě-
žících byl vyplněn rozmanitými hrami 
a soutěžemi. Následovalo vyhlášení 
vítězů na prvních třech místech v pěti 
věkových kategoriích, kde děti obdr-
žely věcné ceny. Ale ani ostatní sou-
těžící neodešli s prázdnou. Za snahu a 
odvahu dostali sladkou odměnu.

Tečkou za vydařenou akcí byla spo-
lečná fotografie s otcem Miroslavem  
a starostou našeho města Josefem 
Bazalou.

Děkuji všem pořadatelům, dobro-
volníkům a organizačnímu týmu, 
kteří vše připravili a zvládli společnou 
akci na výbornou!

starostka jednoty 
Dagmar Zálešáková
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Společná fotografie účastníků orelského odpoledne. 
Foto: Stanislav Giesl

Ceny nejlepším soutěžícím předal duchovní otec staroměstské farnosti 
P. Mgr. Miroslav Suchomel.                Foto: Stanislav Giesl

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)

komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030

16 Spektrum

Skvělého úspěchu dosáhla Základní 
škola Staré Město, když její družstvo 
vybojovalo v republikovém finále Pře-
boru škol v šachu devatenácté místo. 
Sportovní klub Vyškov uspořádal ve 
dnech 7. - 8. dubna ve spolupráci s MSK 

ŠACHISTÉ ZŠ STARÉ MĚSTO V CELOREPUBLIKOVÉM FINÁLE
Vyškov finále pro třicet nejlepších družs-
tev z celé České republiky. Reprezenta-
ce školy ve složení Viktorie Všetulová, 
Roman Lapčík, Robin Čapek a Stanislav 
Foltýnek se do finále probojovala vítěz-
stvím v kole okresním i krajském.

Velikonoční dílničky.             Foto: VH Tak se podívejte, jací jsme šikulové. 
Foto: VH

Poslouchejme přírodu!

Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími Žabky. 
Foto: PK

V pondělí 14. dubna vyvrcholila na zahradě Střediska volného 
času Klubko ve Starém Městě, soutěž Poslouchejme přírodu!!! Sou-
těž probíhala od začátku školního roku na základních a středních 
školách zlínského kraje. Účastnila se jí SPŠ Otrokovice, ZŠ Luha-
čovice, ZŠ Tlumačov, které se umístily na prvních místech, ale také 
ZŠ Traplice, ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště a ZŠ Čtyřlístek Uh. Hradiš-
tě. Tématem soutěže bylo životní prostředí a problémy s ním sou-
visející. Žáci plnili každý měsíc úkoly, které se pak bodově hod-
notily a vyvrcholení proběhlo velkou soutěží týmů a vyhlášením 
výsledků. Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími 
z Žabky – centra ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město, 
které soutěže pořádaly pod záštitou a za finanční podpory úřadu 
Zlínského kraje. 

Petra Kraváčková, vedoucí centra ekologické výchovy Žabka
www.cevzabka.xf.cz 
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Výrazný osobní úspěch zaznamenal 
Stanislav Foltýnek, který v hodnocení 
jednotlivců na 4. šachovnici obsadil zis-
kem šesti bodů vynikající 3. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Jana Trubačíková

Velikonoční dílničky v MŠ Komenského

Ve středu 16. dubna v odpoledních 
hodinách přišli rodiče za svými dět-
mi do mateřské školy v Komenského 
ulici, aby společně tvořili a pracovali. 
V 1. třídě nejmladších dětí Sluníček 
společně vytvářeli zdobený velikonoční 
květináček s kraslicí. Ve 2. třídě Kaš-
párků přeměnili květináček na veliko-
noční slepičku. V 3. třídě Motýlků zho-
tovili veselou jarní kytičku. Obdiv patří 
maminkám, které s mladším i starším 
dítětem vytvořily zvlášť jeden výrobek, 
a toho nejmladšího měly celou dobu na 
rukách.

Věra Hanslianová

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(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 ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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Přemyslovec kníže Bořivoj byl pokřtěn arcibiskupem Metodějem

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci stojí na základech prvního 
křesťanského kostela v Čechách - rotundy sv. Klimenta. 

Foto: MK

Již jen maketa na rozcestí ulic Michalská a Svatovítská nám připomíná místo, kde před mnoha 
lety stával kostelík sv. Víta.                                                                               Foto: Milan Kubíček

O Starém Městě - Veligradu, jedno-
ho z center Velkomoravské říše, toho 
bylo napsáno již mnoho. Nejenom  
v dnešním, ale i v příštích vydáních 
Staroměstských novin, budeme po-
znávat skryté a trochu pozapomenuté 
tváře našeho města, jehož ulicemi krá-
čely nejen dějiny, ale především šťastné 
i méně šťastné osudy lidí, neboť co by 
bylo Staré Město bez svých obyvatel!

 První převratné události se udály 
přímo na katastru dnešního Starého 
Města a možná právě na rozcestí Mi-
chalské a Svatovítské ulici, kde stával 
kostelík sv.Víta, v němž podle legendy 
arcibiskup Metoděj pokřtil Přemyslov-
ce Bořivoje a jeho ženu Ludmilu, ba-
bičku sv.Václava. Je známo, že kněžna 
Ludmila se později stala první českou 
svatou, když byla svatořečena v 11. sto-
letí. Kníže Bořivoj (852 – 889) měl své 
sídlo na Levém Hradci v blízkosti Pra-
hy, kam jsem se před časem vypravil, 
abych poznal genium loci tohoto místa. 
O Bořivojoví je známo, že vládl pod sil-
ným tlakem velkomoravského knížete 
Svatopluka, který chtěl mít vliv na po-
litickou situaci v české kotlině. Proto 

přiměl Bořivoje, aby jako jeden z mo-
cenských nástrojů přijal křesťanství, kte-
ré by mu pomohlo rozrušit společenské 
soukolí archaického kmenového zřízení.  
A v souladu s devízou jeden pán na nebi 
a jeden pán na zemi by se tím ukonči-
ly rovnostářské poměry. Bořivoj někdy 
po roce 882 přijíždí ze „školení“, které 

se mu na Velké Mora-
vě dostalo od Meto-
děje. Vrací se již jako 
křesťan, navíc si při-
váží kněze Kaicha a na 
Levém Hradci zakládá 
první křesťanský kostel  
v Čechách – rotundu 
sv. Klimenta. (Ve stejné 
rotundě byl roku 982 
zvolen druhým českým 
biskupem sv. Vojtěch). 
Bořivoj zároveň začí-
ná zavádět křesťanství  
i u ostatních kmeno-
vých vojvodů, s nimiž 
si byl do té doby roven. 
Bourání starobylých 
mravů se však mnoha 
vůdcům nelíbilo a proti 
Bořivojovi vypuklo po-
vstání, před nímž kníže 
uprchl opět na Velkou 
Moravu. Během Bořivo-
jova exilu znepřátelené 
strany mezi sebou vál-
čily a z bojů vyšli díky 
lsti vítězně Bořivojovi 
příznivci, neboť kníže 

byl povolán zpět. Podle legendy se oba 
znepřátelené tábory sešly a rokovaly  
o Bořivojovi. Toto sněmovní pole bylo 
posvátné a každý sněmovník se měl 
dostavit neozbrojen. Této podmínky 
Bořivojovi příznivci využili, donesli 
si na sněmovní pole v skrytu zbraně  
a těch pak použili. Vítězný kníže se 
tedy z Velké Moravy vrací, obsazu-
je toto posvátné místo a staví na něm 
kostel Panny Marie. Předpokládá se, že 
tato lokalita, zřejmě kultovní, nalézala  
v areálu nynějšího Pražského hradu. 
Tím vše ale neskončilo. Přemyslovci 
měli i v dalších letech nebývale čas-
to ruce od krve. Jen vzpomeňme na 
vyvraždění rodu Slavníkovců (995), 
 a pak i rodu Vršovců (1108), lsti, intriky  
a tragédie, kterými si postupně Pře-
myslovci uzurpovali moc.

Jako protipól k Bořivojovi a jeho 
následníkům se nám jeví arcibiskup 
Metoděj. Je známa legenda o jeho zatče-
ní Bavory. Tehdy se projevil jako silný  
a sebejistý muž s bojovým duchem. 
Bavorský král Ludvík Němec postavil 
Metoděje před církevní soud a arci-
biskup své protivníky varoval slovy: 
„Narážíte na skálu železnou, vaše lebka 
se o ní roztřískne.“ Později se mu Lud-
vík Němec vysmíval, že se už pod tíhou 
obvinění začíná potit, sebejistě mu 
odpověděl: „Jedinkráte tázali se jisté-
ho filozofa: Proč se tak potíte? Protože, 
odvětil prý, mám právě mluvit s idioty“.

Milan Kubíček
kronikář města
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Rozvoj Starého Města s pomocí evropských fondů

Azylový dům v průběhu rekonstrukce v září 
2014.                                               Foto: MK

Rekonstruovaný jezuitský sklep (založen cca roku 1650) nabídne 
prostory pro ochutnávku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkují-
cí při koncertech.                                                   Foto: Milan Kubíček

Pohled na náměstí z plošiny dne 14. srpna 2014. 
Foto: Josef Bazala
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V minulých letech se podařilo díky 
evropským dotacím vybudovat obchvat 
Starého Města ve směru od obchodní-
ho centra ve Východní ulici přes louky 
k Huštěnovské ulici, bylo provedeno 
zateplení základní školy v Komenského 
ulici a také zateplení mateřských škol  
v ulicích Komenského, Rastislavova, Za 
Radnicí. Nesmíme zapomenout i na za-
teplení městské sportovní haly na Širů-
chu. Velkou investicí byla kompletní re-
vitalizace sídliště Kopánky. 

„Na podzim roku 2013 se začalo  
s realizací projektu Event centrum u Pa-
mátníku Velké Moravy, po jehož dokon-
čení Staré Město získá místo, ve kterém 
si mohou místní obyvatelé i návštěvníci 
vyjít na procházku a strávit příjemný 
volný čas. Vznikly nové prostory mezi 

kostelem Svatého Ducha a Památníkem 
Velké Moravy. Z náměstí již vedou ši-
roké schody, pod kterými je nové před-
sklepí jezuitského sklepa, sociální záze-
mí, informační centrum s multimediální 
projekcí, která bude poskytovat pohled  
z věží kostela Svatého Ducha. Samo-
zřejmostí budou místa pro parkování 
automobilů a jízdních kol včetně výsad-
by zeleně. Jedná se o část náměstí, která 
poskytne dostatečný prostor pro pořá-
dání koncertů na mobilním podiu, pro-
dejní trhy, prezentaci spolků a možnost 
vzájemného setkávání obyvatel města. 
Investice Event centrum u Památníku 
Velké Moravy je spolufinancována část-
kou 8,5 mil. Kč z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Střední Mora-
va. Ostatní finanční prostředky ve výši  

21 mil. korun 
byly investová-
ny z vlastního 
rozpočtu měs-
ta,“ sdělil sta-
rosta Josef  Ba-
zala.

Druhá etapa 
výstavby ná-
městí řeší úpra-
vy prostoru ko-
lem Památníku 
Velké Moravy 
od ulice Na Va-
lech až po au-
tobusovou za-
stávku náměstí 
Velké Moravy. 
Investice pod názvem Rozcestí Velké Mo-

ravy byla zahájena  
26. května a dokonče-
na bude do konce října 
2014,“ řekl starosta.

Od 2. května již 
probíhá projekt Mo-
dernizace azylového 
domu svatého Vin-
cence ve Starém Městě 
v ulici Na Hradbách, 
jehož zřizovatelem 
je Oblastní charita 
Uherské Hradiště. 
„Azylový dům zajiš-
ťuje služby pro cílovou 
skupinu mužů ve věku 

18 až 80 let. Doposud poskytoval celkem 
30 lůžek v šesti pokojích, počet pokojů se 
rekonstrukcí zvýší na 12. Cílem projektu 
je realizovat modernizaci azylového domu 
a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, 
včetně technického. Bude se zde realizovat 
přímá pomoc potřebné skupině osob, kte-
ré tímto získají rovné příležitosti přístupu 
ke vzdělání, zaměstnaní a plnému návra-
tu do společnosti. Stavební práce by měly 
být ukončeny do 31. května 2015. Celkové 
výdaje projektu jsou 13 mil korun, z toho 
dotace z ROP bude v předpokládané výši 
70 procent, to je 9,1 mil Kč. Vlastní podíl 
města Staré Město je 3,9 mil. Kč,“ doplnil 
starosta Josef Bazala.

Koncem měsíce září bude zahájen pro-
jekt revitalizace Nádražní ulice. Předmě-
tem projektu je celková revitalizace ve-

řejného prostranství v Nádražní ulici, 
kvalitativní zlepšení venkovního prosto-
ru. Zvětší se kapacita parkovacích stání, 
autobusová linková obsluha bude sou-
středěna do třech míst, zabezpečí se bez-
pečnější křížení automobilového a pěšího 
provozu. Bude vybudováno nové chod-
níkové pásmo, veřejné osvětlení a bude 
vysázena zeleň. Celkové výdaje projektu 
jsou ve výši 16,3 mil. Kč. Dotace z ROP 
bude v předpokládané výši 70 procent, to 
je 10,5 mil. Kč, vlastní podíl města Staré 
Město je 5,8 mil. Kč. Projekt by měl být 
dokončen do konce května 2015.

Milan Kubíček
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Devátý ročník oblíbené akce  
završí symbolické uzavírání cyklostezek  
v sobotu 11. října 2014. Už od rána se 
budou moci cyklisté registrovat na Ma-
sarykově náměstí v Uherském Hradiš-
ti, aby pak společně vyjeli na některou  
z připravených tras. Ty jsou už tradičně 
pojmenovány podle odrůdy vína, ty-
pické pro danou oblast (Blatnický Ro-
háč, Muškát moravský, Rulandské bílé) 
nebo mikroregionů, kterými cyklisté 
projíždí (Za Moravú, Dolní Poolšaví). 
Kromě ojedinělé architektury slovác-
kých sklípků a búd se mohou účastní-
ci obeznámit s řadou zajímavých míst 
na trasách, navštívit muzea, expozi-
ce a historické stavby, nebo se osvěžit  
a posilnit ve vytipovaných zařízeních. 
Energii načerpají ale i pohledem na 
barevnou podzimní přírodu přímo ze 
sedla kola nebo místních rozhleden. 
Kromě osvědčených návštěvních cílů, 
jako jsou třeba muzea v Huštěnovicích, 
Buchlovicích, Blatnici pod Svatým 
Antonínkem, Vlčnově nebo Tupesích, 
památkové domky v Hluku a Topol-
né, Amfík Bukovina nebo velehradský 
areál, čeká letošní cyklisty několik no-
vinek. 

K těm nejzajímavějším bude  
určitě patřit možnost zavítat do nově 
zpřístupněného jezuitského sklepa ve 
Starém Městě, postaveného ve druhé 
polovině 17. století příslušníky toho-
to  – nejenom pro Uherskohradišťsko 
- významného řeholního řádu.  Rekon-
strukce velkoryse koncipovaného skle-
pa s předsklepím je součástí projektu 
zrodu náměstí Velké Moravy s domi-
nantou kostela sv. Ducha a Event cen-
trem, které bude sloužit věřícím i všem 
dalším návštěvníkům areálu včetně Pa-
mátníku Velké Moravy.    

V jezuitském sklepení se navíc bu-
dou poprvé prezentovat staroměštští 
vinaři z místního Klubu přátel vína: 
„Zveme nejen cyklisty, ale i všechny 
„Staroměšťany“  k prohlídce jezuitské-
ho sklepa a k ochutnávce vín. Kromě 
burčáku budou připravená i archivní  
a bobulová vína a malé pohoštění“, při-
pojuje slova pozvání místní vinař Dali-
mil Vrána. Na cyklisty letos nově čekají 
i v Babicích – umožní jim zhlédnout 
zajímavé exponáty Muzea myslivců  
a pytláků, které se otevíralo letos  
v květnu v lokalitě Na Mýtince. Seznámí 
se zde se životem příslušníků Huberto-
va cechu, ale i s bývalým vybavením 
příbytků vesnických chalup nebo histo-

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA 
Jezuitský sklep se poprvé otevře i účastníkům akce

rickými zemědělskými stroji a nářadím.  
V Polešovicích, které jako první symbo-
licky uzavřely vinohrady starodávným 
zvykem zvaným Zarážání hory, se v pří-
padě hezkého počasí budou moci poko-
chat pohledem na okolní krajinu z nové 
rozhledny Floriánka. 

K stálým vinařským partnerům akce Na 
kole vinohrady Uherskohradišťska se druhou 
říjnovou sobotu připojí poprvé nejenom  Sta-
roměšťané, ale i vícero členů vinařské sekce 
Českého zahrádkářského svazu v Boršicích.

Odpoledne na Masarykově náměstí  
v Uherském Hradišti bude čekat na 
všechny cyklisty i širokou veřejnost ně-
kolik vzorků „dojezdového“ červeného  
i bílého od vinařů z jednotlivých stezek 
a bohatý kulturní program, ve kterém 
se představí Cimbálová muzika Bálešáci 

a taneční páry z Folkůorního soubo-
ru Doůina. Z registračních kuponů se 
bude losovat o hodnotné „vinné“ i „ne-
vinné“ ceny a vyhlášeni budou taktéž 
vítězové soutěže na facebooku Měst-
ského informačního centra Uherské 
Hradiště, hlavního pořadatele akce. 

 
Zdroj: Deta Vaculíková, Městské in-

formační centrum Uherské Hradiště
vaculikova@uherske-hradiste.cz, 

572 525 529, 605 203 053, www.uher-
ske-hradiste.cz
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100 let od vyhlášení první světové války

Pomník legionářů u budovy základní školy 
na náměstí Hrdinů. 

Foto: MK

Pomník s plačící slováckou matkou a děti pod kamenným křížem vě-
novali Staroměšťané v roce 1923 svým padlým v první světové válce. 

Foto: Milan Kubíček

Vzpomínka na staroměstské obča-
ny, kteří padli nebo zemřeli na násled-
ky válečných útrap

Na letošní léto připadlo jedno velmi 
kulaté a zároveň velmi smutné výročí. 
Dne 28. července jsme si připomně-
li 100 let od vyhlášení války Srbsku 
ze strany Rakousko – Uherska. Velká 
světová válka, později zvaná První, pro 
naše země znamenala dokonce větší 
škody, než druhá světová válka, jež byla 
ve skutečnosti vlastně jen jejím pokra-
čováním. Začala nepřímo v Sarajevu 
28. června 1914 úspěšným atentátem 
srbského mladíka na rakousko – uher-
ského následníka trůnu, Františka Fer-
dinanda ď Este, mírumilovného člově-
ka, který možná právě pro tuto svou 
vlastnost vadil i mnohým doma. 

Ihned po vyhlášení války naruko-
valo do císařské armády více než jeden 
milion občanů českých zemí, oficiální 
údaje uvádí, že na bojištích zemřelo  

a domů se nikdy nevrátilo 158 tisíc vojá-
ků, další desetitisíce byly zmrzačeny  
a utrpěly zranění, mnoho z nich zemřelo 
v dalších letech po válce. Obrovské ztráty 
napáchala i smrtonosná vlna španělské 
chřipky, která vypukla po skončení první 
světové války.

Zastavil jsem se u pomníku legionářů 
před základní školou na náměstí Hrdi-
nů, kde jsou uvedena jména a příjmení 
sedmi obětí. Úplně jako první zahynul 
26. srpna 1914 desátník Vincent Ště-
paník, tedy necelý měsíc po vypuknutí 
válečného konfliktu. V roce 1914 dále 
zemřeli desátník Jan Rozumek, svobod-
ník Jan Horehleď, František Burda, Fran-
tišek Číhal, František Dobrozemský, Josef 
Hejda, Viktor Hoferek, Viktor Jahodík, 
Jan Rozumek, František Tobola, Matouš 
Vaněk, Antonín Večeřa.

Staroměstským občanům, kteří bojo-
vali za císaře pána, byl postaven pomník 
v Hradišťské ulici před vchodem na hřbi-

tov. Podle knihy Staré 
Město v proměnách 
staletí celkem zahy-
nulo v první světové 
válce nebo na násled-
ky válečných útrap 
104 vojáků. Z naše-
ho města narukovalo 
několik stovek mužů, 
mobilizace se týkala 
ročníků 1865 – 1900.  

Připomeňme si 
jména padlých, kte-
ří zahynuli v Rusku, 
Itálii, Srbsku, ČSR  
a zavzpomínejme na 
jejich osudy: Tomáš 
Bajaja, Stanislav Batů-
šek, Tomáš Bednařík, 
Václav Bělošek, Fran-
tišek Blaha, Josef Bla-
ha, Josef Blažek, Petr 
Burda, Josef Čížek, 
František Dobeš, 
Matouš Dobeš, Anto-
nín Dostál, Antonín 
Gála, Florian Grebe-
níček, Tomáš Grebe-
níček, Josef Gregor, 
Šimon Gregor, Fran-
tišek Hájek, Bedřich 
Hejda, Josef Hejda, 
František Holáň, Voj-
těch Holáň, Antonín 

Horehleď (r. 1890), Antonín Horehleď 
(r. 1894), Cyril Horehleď, Vincenc 
Horehleď,Vincenc Huňka, Meto-
děj Husek, František Chrástek, Josef 
Chrástek, Tomáš Chrástek, Vojtěch 
Chrástek, Karel Janovský, Ignác Kafka, 
Josef Kafka, Antonín Kaštánek, Michal 
Klofáč, Alois Kopecký, Ferdinand Kři-
vák, František Křivák, Metoděj Křivák, 
František Kubík, Alois Lapčík, Fran-
tišek Mařák, Jan Mařák, Adolf Mer-
vald, Tomáš Mihel, Josef Miroš, Anto-
nín Němec, Cyril Němeček, František 
Němeček, František Novák, Jan Novák, 
Tomáš Novák, Vincenc Novák, Fran-
tišek Orlík, Josef Osoha, Josef Otépka, 
František Pelka, Jan Pelka, Josef Pro-
středník, Ignác Pudelka, Alois Pytlík, 
Bedřich Pytlík, Josef Říha, Karel Schil-
der, Tomáš Smělík, František Stalčík, 
Oskar Šafář, Josef Šupal, Antonín Ta-
lák, Jan Talák, Karel Talák, Antonín 
Talášek, František Trávník, Jan Ture-
ček, Ludvík Valášek, Vaněk, Antonín 
Vaščák, Josef Vaščák, Štěpán Vaverka, 
Metoděj Vavřiník, František Vavřiník, 
Arnold Večeřa, Antonín Verbík, Ond-
řej Vítovský, Jan Vlachovský, Leopold 
Vlk, Urban Vrána, Josef Vrba, Tomáš 
Zbořil, Vincenc Zelinka.   

Pokud ve svém rodinném archivu 
objevíte fotografie Vašich rodinných 
příslušníků z první světové války, 
popřípadě i další zajímavé dokumen-
ty, rádi zveřejníme ve Staroměstských 
novinách.

Milan Kubíček
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Kostel Svatého Ducha před dokončením
Činnosti na stavbě nejnápadněj-

šího monumentu v našem městě 
nasvědčují, že předsevzetí o letoš-
ním brzkém otevření kostela berou 
zainteresované strany, to je inves-
tor - staroměstská farnost, stavitel 
- PROMONT Uherské Hradiště i 
projektant - COOP ARCH Olomouc 
se slovinským architektem Ivo Goro-
pevšekem, opravdu vážně. 

Už v srpnu byla zahájena jednání  
o konečných úředních schváleních 
od hasičů, hygieniků,  stavebního 
úřadu ve Starém Městě, i obdobného 
úřadu na arcibiskupství v Olomouci 
(i to se u stavby kostela musí). Úřa-
dům byly předloženy projekty sku-
tečného provedení stavby. 

V průběhu výstavby byla totiž stá-
tem zpřísněna řada stavebních no-
rem, zejména takových, které zvy-
šují bezpečí osob. To přineslo jak 
projektantům, tak staviteli i investo-
rovi nemalé komplikace. Jednání na 
kontrolních dnech byla v takových 
případech značně náročná. Se zvý-
šenými požadavky se však aktéři 
stavby úspěšně vyrovnali. Jde přece o 
bezpečí lidí v kostele i v případě něja-
kých krizových situací.

Pozorovatelé z okolí stavby kostela 
mohli zaznamenat dokončení skle-
něného obkladu vrcholku věží, ob-
ložení obloukové zimní kaple tepel-
nou izolací z lisované čedičové vaty 
a její zahlazení stěrkovou vrstvou, 
bílý nátěr věží až po zem, i montáž 
podhledu baldachýnové střechy kos-
tela děrovanými hliníkovými panely. 
Tyto práce se prolínaly se stavebním 
ruchem kolem kostela, na výstavbě 
nového náměstí Velké Moravy.

Daleko rozmanitější ruch panuje 
uvnitř kostelních prostorů. Na do-
končení a úspěšné vyzkoušení pod-
lahového vytápění se už na stavbě 
téměř zapomnělo. Teď člověk vidí 
lesklou dlažbu v hlavní lodi i v pres-
bytáři, ve které se zrcadlí proskle-
ný plášť kostela. Tam kde byla před 
nedávnem spleť elektrických kabe-
lů, vidí jednolitou kruhovou stěnu  
z travertinových desek. Nad hlavou 
ve výšce bílou kupoli podepřenou 
dvanácti nakloněnými sloupy.

Děti v místnosti pro matky s dětmi 
si mohou při bohoslužbě vesele rejdit 
po podlaze. Pro jejich větší pohodu je  
v podlaze zdvojené vytápění. Jedno 
teplovodní, jedno elektrické. 

Imobilní „vozíčkáři“ mohou také na 
kterékoliv místo v kostele. Kostel je ře-
šen bezbariérově. 

I na ty, které „přepadne potřeba“, 
když to nejméně potřebují, je pamato-
váno. Příslušné sociální zařízení pro 
ženy, muže a imobilní je na dosah.  
A v létě, kdy se do kostela opře slu-
níčko? Celkem pět větracích, dálko-
vě ovládaných otvorů v plášti kostela  
i v kupoli dokáže účinně vyčistit vzduch.

V poslední době se téměř každý den 
na stavbě schází skupina obětavých 
brigádníků, která natírá připravené 
konstrukce lavic, montuje na ně dřevě-
ná sedadla, opěradla, pultíky na „kos-
telní knížky“ i klekátka. Do otevření 
kostela to musí stihnout. Všechny la-
vice musí být připraveny. Dřevo je jen 
provizorní, silná překližka. Na to pra-
vé, dubové obložení si ještě počkáme. 
Dubové fošny na to máme.

Stejně provizorní bude i to nejdůle-
žitější v kostele, liturgický mobiliář. Na 
svatostánek, oltář, křtitelnici, kropen-
ku, ambon z bronzu a mramoru si ještě 

počkáme. Prozatím se musíme spo-
kojit s nenáročnějším provedením.

Snad se najde nějaký dárce, jehož 
jméno bude pak na jím darovaném 
liturgickém předmětu z bronzu  
a mramoru zvěčněno. Nebo si na 
tyto věci časem opět naspoříme.

Pro křesťana ostatně nesmí být 
nejdůležitější materiál, z jakého je 
kostelní vybavení zhotoveno. Ná-
kladnější vybavení je sice jedním 
druhem jeho oběti, přesto nejdůleži-
tější pro něj musí být poučení z evan-
gelia, z „kázání“, které při bohosluž-
bě vyslechne. Aby se skutečně choval 

a činil jako člověk, jako člověk vě-
řící. Aby ve vztahu k jiným dodržo-
val morální kodex, který je ostatně  
i kodexem naší civilizace.

Věřím, že uvedené nedostatky 
nesníží celkové působení této nové 
stavby ve Starém Městě na dojem 
návštěvníka, věřícího i nevěřící-
ho. Věřím, že návštěvník ocení více 
jak dvanáctileté aktivní úsilí farní-
ků, staroměstských občanů a všech 
ostatních příznivců této význačné 
stavby.  

František Křivák

Kostel Svatého Ducha a dokončená část náměstí Velké Moravy dne 21. srpna 2014. 
Foto: Milan Kubíček
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Základní škola Staré Město ve školním roce 2013/2014

Zahájení školního roku na II. stupni ZŠ. Na snímku zleva: starosta Josef Bazala, ředitel školy Mgr. Josef 
Jurnykl, předseda SRPŠ Josef Maňák, duchovní otec farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, starosta Kostelan 
nad Moravou Pavel Duda, místostarosta Radoslav Malina.           Foto: MK

Žáci šestých tříd s učitelkami Mgr. Renatou Mikulíkovou (6. A) a Mgr. Pet-
rou Blažkovou (6. B). 

Foto: Milan Kubíček
Dětské hrátky v mateřské škole Komenského. 

Foto: MK

Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo 
slunečno a teplo, letošnímu zahájení 
školního roku 2014/2015 příliš nepřálo 
počasí. Bylo zataženo a teplota se pohy-
bovala kolem 17 C. Slavnostní zahájení 
se uskutečnilo v pondělí 1. září, nejprve 
v 8 hodin na II. stupni ZŠ Komenského 
a o hodinu později na I. stupni ZŠ na 
náměstí Hrdinů. K žákům naší školy 
promluvili, případně je přivítali, ředi-
tel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl, starosta Josef 
Bazala, místostarosta Radoslav Malina, 
starosta obce Kostelany nad Moravou 
Pavel Duda, předseda SRPŠ Josef Maňák 
a duchovní otec staroměstské farnosti  
P. Mgr. Miroslav Suchomel.

S hlavním proslovem vystoupil ředi-
tel školy Mgr. Josef Jurnykl, který ve 
stručnosti představil vzdělávací pro-
gram Škola pro život a přítomné sezná-
mil s nejdůležitějšími změnami ve škole. 
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„Nově vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, od 7. ročníku 
se žáci začínají učit druhý cizí jazyk – jazyk ruský, nebo jazyk 
německý. V 8. ročníku vyučujeme finanční gramotnost. Díky 
povinnému zavedení druhého cizího jazyka se snížil počet voli-
telných předmětů – žáci 8. a žáci 9. ročníku, kteří se cizí jazyk 
učí druhým rokem, mají jednu hodinu. Žákům jsme nabízeli 
téměř třicet volitelných předmětů. Na základě jejich zájmu ote-
víráme cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky, konver-
zaci v jazyce anglickém, florbal, softbal, aerobic, počítačovou 
grafiku, chemické hry, programování, volbu povolání a tech-
nické kreslení. Informatiku vyučujeme ve 4. až 8. ročníku, jako 
nepovinný předmět nabízíme náboženství a deváťákům cvičení 
z jazyka českého a z matematiky,“ sdělil ředitel školy.

Starosta Josef Bazala ve svém proslovu pozdravil všechny 
vyučující i žáky a popřál jim mnoho úspěchům ve studiu. Po 
zahájení školního roku na I. a II. stupni základní školy odjel 
starosta Josef Bazala společně s místostarostou Radoslavem 
Malinou navštívit mateřské školy Komenského, Rastislavovu  

a Křesťanskou mateřskou školu v ulici Za Radnicí. Pozdravili 
se s ředitelkami a učitelkami škol a prohlédli si vnější a vnitřní 
prostory školských zařízení, které navštěvuje 235 dětí.

Milan Kubíček
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Pracovníci školy:
Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl
Zástupci ředitele: Mgr. Iva Klimešová, 
Jaroslava Kučová
Výchovné poradkyně: Mgr. Jana 
Daňhelová (I. st.), Mgr. Věra Mlčúchová 
(II. st.)
Metodici prevence: Mgr. Milana Maty-
ášová (I. st.), Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy: Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen: Marta Slavíková (I. st.), 
Dagmar Horáková (II. st.)
Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Monika Gejdošová
I.B Mgr. Lenka Zábranská
I.C Mgr. Šárka Šimůnková
II.A Mgr.Tereza Abrahamová
II.B Mgr. Milana Matyášová
II.C Mgr. Vlasta Dostálková
III.A Mgr. Barbora Haklová
III.B Mgr. Ivana Buršová
III.C Mgr. Jitka Trnčáková
IV.A Mgr. Jana Broklová
IV.B Mgr. Hana Doležalová
IV.C Mgr. Jana Daňhelová
V.A Mgr. Renata Zacharová
V.B Mgr. Kateřina Tannerová

V.C Mgr.Veronika Fialová
V.D Mgr. Michal Urbanec
Třídní učitelé - II. stupeň
VI.A Mgr. Renata Mikulíková
VI.B Mgr. Petra Blažková
VI.C Mgr. Alan Navrátil
VII.A Mgr. Viera Valíčková
VII.B Mgr. Veronika Kašná
VII.C Mgr. Lýdie Podhrázká
VII.D Mgr. Jitka Kardosová
VIII.A Mgr. Renata Hájková
VIII.B Mgr. Michaela Škrabalová
VIII.C Mgr. Martin Motyčka
VIII.D Mgr. Inka Kubíková
IX.A Ing. Petra Šáchová
IX.B Mgr. Jan Zábranský
IX.C Mgr. Jana Slančíková
IX.D Mgr. Věra Mlčúchová
Netřídní učitelé:
Mgr. Andrea Bahulová, Mgr. Karel Bed-
nařík, Mgr. Miroslava Foltýnová, Mgr. 
Hana Havlišová, Bc. Kateřina Husarová, 
Mgr. Eva Koňaříková, Mgr. Jarmila Krá-
lová, PhDr. Eva Kunderová, Mgr. Marké-
ta Kunová, Mgr. Věra Ondrušková, Mgr. 
Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková, Mgr. 
Petra Popelková, Mgr. Ivana Směšná, Mgr. 

Zuzana Tomčalová.
Asistenti pedagoga:
Michaela Bajánková, Monika Grigoro-
vová, Marie Chlachulová, Mgr. Petra 
Popelková, Bc. Martin Tománek.
Školní psycholog:
Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
Školní družina:
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatel-
ka, Bc. Hana Doležalová, Dana Fialová, 
Lenka Matoušková, Eva Nováková.
Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny připadnou na 
pondělí 27. října a středu 29. října.
Vánoční prázdniny budou od pondělí 
22. prosince do neděle 4. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny budou od 9. března do 
15. března 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 
1. července do pondělí 31. srpna 2015.

ZŠ 
  

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina s učitelkami a dětmi  
v mateřské škole Komenského.                      Foto: MK

K rodičům a dětem v prvních třídách promluvil ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl 
(na snímku vzadu uprostřed).                      Foto: MK

Na první den ve škole šestileté a sedmileté děti určitě nezapomenou. 
Foto: Milan Kubíček 

Prvňáčci na školním dvoře ZŠ na náměstí Hrdinů. 
Foto: Milan Kubíček
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Redakční rada končí čtyřleté období

Na snímku zleva redakční rada: Mgr. Milana Matyášová, Ing. Vojtěch Foltýnek, Ing. Petr Straka, Petr 
Hájek. Chybí Ing. Vladimír Beránek a Ing. František Křivák.                                Foto: Milan Kubíček

Jubilantka s krásnou kyticí růží. 
Foto: Vladimír Kučera

Čapí trojčata na komíně v Klukově ulici v roce 
2011.                   Foto. Dušan Vala

Marie Hráčková oslavila jubileum

Po čtyřletém funkčním období ukon-
čila činnost redakční rada Staroměst-
ských novin, která pracovala v letech 
2010 – 2014. Předsedou redakční rady 
byl Ing.Vojtěch Foltýnek, místopředsed-
kyní Mgr. Milana Matyášová, členové 
Ing.  Petr Straka, Ing. Vladimír Beránek, 
Ing. František Křivák, Petr Hájek.

Děkuji všem členům redakční rady 
za činnost a spolupráci při tvorbě Sta-
roměstských novin. Nejdéle pracoval  
v redakční radě Ing. Petr Straka, kte-
rý je členem již od roku 1991 a vždy se 
pečlivě staral o sportovní zpravodajství, 
především z volejbalového klubu a při-
nášel i další zajímavé informace z dění 
ve Starém Městě.

Milan Kubíček

Významné životní jubileum osla-
vila paní Marie Hráčková. Patří mezi 
nejznámější občany našeho města, je 
členkou zastupitelstva města, vždy ráda 
pomůže, ochotně přispěje darem do 
tomboly, věcnou cenou pořadatelům 
společenských, kulturních a sportov-
ních akcí. Do její prodejny potravin 
na náměstí Hrdinů si našel cestu snad 
každý, protože zde panuje zcela jiná at-
mosféra a pohoda, než v nekonečných 

halách supermarketů.
Jménem redakční rady Staroměstských 

novin ji blahopřeji nejen k životnímu ju-
bileu, ale i k absolutnímu prvenství při 
prodeji našeho měsíčníků. Od ledna 1994 
do srpna 2014 se v jejím obchodě proda-
lo téměř 100.000 výtisků Staroměstských 
novin. Ještě jednou děkuji a do dalších let 
přeji především pevné zdraví, štěstí, lásku 
a pohodu v rodině.

Milan Kubíček 

Velmi smolný rok jsme letos 
zaznamenali na dvou čapích hníz-
dištích ve Starém Městě. Na hnízdě 
v Klukově ulici se nejprve zdálo, že 
hnízdící pár bude mít malá čápata, 
ale opak byl pravdou. Také na hníz-
dě v Komenského ulici, kde si čápi 
postavili hnízdo na komíně bývalé 
kotelny školy, jsme marně očekáva-
li narození malých dlouhonohých 
zobáčů. Začátkem jara se na komíně 
děly velmi zajímavé věci. „Na hnízdě 
se usídlila dvojice čápů a po pár týd-
nech zde došlo k nebývale ostrému 
souboji hnízdícího páru a dvojice 
čapích vetřelců, kteří původní rodin-
ku chtěli z hnízda vypudit. Došlo  
k prudkým náletům na hnízdo, 

Čápi letos nevyvedli mladé
vetřelec začal tlouci zobákem na dno 
hnízda a podle mého odhadu zlikvi-
doval snůšku vajec,“ sdělil nám v prů-
běhu léta pan Jaroslav Hradil. Dvojici 
vetřelců jsem několik dní potom sle-
doval na komíně jednoho z dvorů na 
náměstí Hrdinů, kde našli provizorní 
útočiště, než odletěli na jiné místo.  
A tak nám připomíná úspěšný čapí rok 
ve Starém Městě jen jedna z fotografií, 
na které jsou tři čápata, které vychovali 
čapí rodiče na komíně v Klukově ulici 
v roce 2011. A také můžeme zavzpo-
mínat na obzvláště úspěšný rok 1996, 
kdy ze Starého Města odletěla do afric-
kého zimoviště čtveřice čapích doros-
tenců. 

Milan Kubíček



NA ULICI BRNĚNSKÁ VEDLE SKLENÁŘSTVÍ.
naBízíMe DENNĚ ČERSTVÉ PEČIVO – CHLEBA, ROHLÍKY, VEKY, CELOZRNNÉ PEČIVO, TMAVÉ 

PEČIVO, SLADKÉ PEČIVO, PLNĚNÉ SLADKÉ PEČIVO, PUDINKOVÉ, SLANÉ PEČIVO, PEČIVO S 
UZENINOU, PLNĚNÉ ZELÍM, SÝROVÉ PEČIVO, KOBLIHY, VÁNOČKY, ZÁVINY.

DÁLE SVačinkY Do RukY – OBLOŽENÉ BULKY, PLETÝNKY, BAGETY, CHLEBY.
NABÍZÍME MOŽNOST oBjeDnání RŮZNÝCH DRUHŮ PEČIVA NA VAŠE PŘÁNÍ, 

ZÁKUSKY, TAKÉ BEZLEPKOVÉ PEČIVO.

zvEME váS do NovĚ oTEvřENÉ 
ProdEjNY PEČIva

oteVíRací DoBa je
PO - PÁ

5:30 - 17:00 HODIN
SO

5:30 – 12:00 HODIN

naBízíMe 
MožnoSt oBjeDnáVkY 

S DoRučeníM  Do DoMu

BaB tRaVel – ing. přeMYSl BukValD  

VáS zVe na jeDnoDenní zájezD Do VíDně
 26. ŘÍjNA 2014. CENA 499,- KČ

PROGRAM: MUZEA ZDARMA NEBO SCHöNBRUNN /ZOO

(ZA HEZKÉ VYSVĚDČENÍ VĚNUjEME DĚTEM VSTUPENKU DO ZOO!)

VELEHRADSKÁ 1206, OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
tel.: 577 477 987, www.bbtravel.cz

MASNý KRáM Ve MlýNě 
STARÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ HRDiNŮ
POZOR ZMĚNA OTeVÍRACÍ DOBy

PO  7:30 – 11:30    13:00 – 17:00
ÚT  7:30 – 11:30    13:00 – 17:00
ST   7:30 – 11:30    13:00 – 17:00
ČT   7:30 – 11:30    13:00 – 17:00
PÁ   7:30 – 12:00    13:00 – 17:30

SO   7:00 – 11:00
OD PONDĚLÍ 15. 9. 2014 jSME PRO VÁS UPRA-
VILI OTEVÍRACÍ DOBU. NOVĚ OTEVŘENO UŽ I V 

PONDĚLÍ TAK, ABY TO LÉPE VYHOVOVALO VAŠIM 
POTŘEBÁM.  
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Staroměstští 
řemeslníci

Pana Josefa Oborného jsme zastihli v kostele 
Svatého Ducha, kde pracoval na dokončení 
spárování položené dlažby. 

Foto: Milan Kubíček

Je mnoho novin, 
pouze jedny  jsou Staroměstské
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Představujeme žáky 1. tříd

1.A – třídní učitelka Mgr. Monika Gejdošová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Monika Gejdošová, Filip Kovář, Vojtěch Vávra, David Blahůš, Ondřej Novák, Ond-
řej Kelbl, Hana Dorazilová, Klára Spáčilová, Martin Novák, Ondřej Mach, Samuel Duchtík, Štěpán Potomský, Hana Topolánková, Viktorie Juščáková, Linda 
Olšáková, Soňa Kroutilíková, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl 
Dolní řada zleva: Ester Vodičková, Ester Pavlicová, Tereza Křiváková, Josef Svoboda, Jonáš Martinek, Kevin Marovič, Vojtěch Černý, Terezie Šimonová, 
Aneta Vávrová, Aneta Měrková.

Foto: Milan Kubíček

1.B – třídní učitelka Mgr. Lenka Zábranská
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Lenka Zábranská, Evelina Tichá, Dominik Šácha, Marie Bartková, Beáta Daňková, 
Eliška Doležalová, Karolína Vaculová, Marek Červenka, Tomáš Říha, Michal Giesl, Tomáš Psotka, Erik Kotlár, Josef Murko, Michaela Mazůrková, Barbora 
Sprinzlová, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Patricie Kašná, Terezie Zvardoňová, Monika Hanáčková, Adriana Bičanová, Simona Nedomová, Michal Dostalík, Jakub Škrabal, Tomáš 
Benedík, Adam Přikryl, Marcel Perník, Vojtěch Nedoma, Tomáš Dvořák, Jáchym Sekera.

 Foto: Milan Kubíček
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1. A

1. B
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Představujeme žáky 1. tříd

1.C – třídní učitelka Mgr. Šárka Šimůnková
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Šárka Šimůnková, Markéta Litošová, Vladimír Pavlica, Jakub Hastík, Vojtěch 
Novomestský, Ondra Hastík, Veronika Tesková, Kateřina Doležalová, Marek Fikes, Adam Bukvald, Filip Posold, Radmil Schneider, Mercedes Horváthová, 
Anna Nekardová, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Tobiáš Koutník, Sára Novomestská, Nikol Navrátilová, Lucie Obdržálková, Denisa Ševčíková, Tobiáš Galas, Tomáš Dušan Jandouš, Bar-
bora Šišláková, Veronika Jurčíková, Marie Kolaciová, Filip Hájek, Pavel Kubeš, Tereza Kalinová.

Foto: Milan Kubíček

Odpolední spinkání.                                                                                                                  Foto: MŠDěti nejvíce zaujaly a potěšily hračky.                 Foto: MŠ
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V pondělí 1. září jsme v MŠ Rastislavova slavnostně zahájili nový školní rok. Ve 
všech vyzdobených třídách (Beruškové, Koťátkové a Kuřátkové) čekaly na nové  
i stávající děti jejich paní učitelky s připraveným zábavným programem.

Děti se průběžně seznamovaly s vlastní značkou a radostně prozkoumávaly 
nové prostředí, ve kterém budou trávit větší část dne. Nejvíce je bezesporu za-
ujaly a potěšily rozmanité hračky v hracích koutech.

V Koťátkové třídě děti objevily vkusně vybavenou hernu s novým nábyt-
kem, který je i v ostatních třídách. Chceme, aby naše děti vyrůstaly v příjem-
ném prostředí plném harmonie a pohody.

Dana Šrámková

Zahájení školního roku v „Beruškové“ mateřské škole

1. C
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Návštěva německých přátel z Tönisvorstu

Na radnici zavlály vlajky Evropské unie, Ně-
mecka, České republiky a Starého Města. 

Foto: Milan Kubíček
Dechový orchestr Nette Füchse vystoupil také na nádvoří Staré radnice v Uherském Hradišti v expozici 
mikroregionu Staroměstsko.                                                                                             Foto: Vladimír Kučera

Jiskra Staré Město si vede úspěšně 

v 1. B třídě

 Ve dnech 12. - 15. září pobývala ve Starém Městě a okolí delegace z partnerského 
německého města Tönisvorst. 

Po přivítání hostů na radnici následoval pestrý program, kterému dominovala 
návštěva Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Ve slavnostním 
průvodu městem jsme mohli vidět i dechový orchestr Nette Füchse. Fanfáry trubačů 
vzbuzovaly zasloužený obdiv přihlížejících návštěvníků slavností. V sobotu 13. září 
byl na programu slavnostní večer s předáváním pamětních medailí. Hosty z Německa 
jsme mohli také zahlédnout na Velkomoravském koncertu, který hned v úvodu zpří-
jemnilo krátké vystoupení souboru Nette Füchse.

K pobytu delegace z Tönisvorstu se vrátíme v příštím vydání Staroměstských novin.
Milan Kubíček

V neděli 7. září nastoupili 
fotbalisté Jiskry na Rybníčku 
proti týmu z Vlčnova. Hosté 
se ujali vedení v 9. minutě, za 
Jiskru vyrovnal v 51. minutě 
Hynčica. Nakonec se radova-
la z vítězství Jiskra, ale až po 
pokutových kopech, které roz-
hodly utkání s celkovým vý-
sledkem 2:1.

Po tomto utkání byla Jis-
kra s 11 body na třetím místě 
v tabulce I. B třídy za prvním 
týmem Zlechova a druhým 
Vlčnovem.

MK

PozváNka 
Na voLEjbaL

Pátek 17. října v 18 hodin
Staré Město – Hradec Králové

Sobota 18. října v 17 hodin
Staré Město – Choceň

Pátek 31. října v 18 hodin
Staré Město – Turnov

Sobota 1. listopadu v 17 hodin
Staré Město - Nymburk

Utkání 
na rybníčku

9. kolo 5. října v 15 hodin
Staré Město – Sušice

11. kolo 19. října v 14 hodin
Staré Město – Koryčany

13. kolo 2. listopadu v 13:30
Staré Město – Nedakonice
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Automobiloví veteráni na okruhu Slováckem

Zastavení u náměstí Velké Moravy. 
Foto: Vladimír Kučera

Hasiči z Bojkovic se svým mercedesem. 
Foto: Vladimír Kučera

Ze Starého Města řidiči za volanty veteránů pokračovali směr Velehrad. 
Foto: MK

Přibližně čtyři stovky diváků viděly unikátní vozy. 
Foto: Milan Kubíček

Náměstí Hrdinů jako v době před osmdesáti lety. 
Foto: Milan Kubíček

Jedna z limuzín. 
Foto: MK

Hasiči z Luhačovic v otevřeném voze značky Tatra. 
Foto: Vladimír Kučera

Jezuitská ulice se zaplnila historickými automobily. 
Foto: Vladimír Kučera
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Automobiloví veteráni na okruhu Slováckem
Slovácký VETERAN CAR CLUB Uherské Hradiště uspořádal v sobotu 23. srpna již XVII. ročník jízdy Veteráni Moravským 

Slováckem. Zastavení početné kolony bylo po odjezdu z Uherského Hradiště u náměstí Velké Moravy ve Starém Městě v době od 
11:15 do 11:45 hod. Akce se setkala s velkým zájmem diváků a motoristických fanoušků.

Milan Kubíček
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Domestikace
Jestlipak víte, co je to domestikace? To 

je změna, když se podaří novomanželce 
udělat ze zvlčilého frajera a bohéma – 
neškodnou domácí puťku.                  NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 30. října. Uzávěrka je 15. října 
2014.

Anekdota
na poslední stranu

Volejbalisté VSK Staré Město (v bílých dresech) obsadili pěkné 3. místo. 
Foto: Milan Kubíček

Nástup týmů před zahájením turnaje. 
Vpředu družstvo VSK Staré Město. 

Foto: Milan Kubíček

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-
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Letošní, již 18. ročník turnaje O po-
hár hejtmana Zlínského kraje, se stal 
kořistí extraligové FATRY Zlín (cel-
kem již dvanácté vítězství).

V silné konkurenci extraligových 
klubů z České republiky (Fatra Zlín 
a SKV Havířov), Slovenska (Spartak 
Myjava), mužstva extraligových juni-
orů FATRY Zlín si nově tvořený do-
mácí celek počínal velmi dobře, když 
obsadil 3. místo. Zápasy se odehrály  
v jedné skupině systémem každý 
 s každým na dva hrané sety. Mužstvo 
VSK Staré Město postupně remizovalo  
s Havířovem 1:1 (21:25,28:26), porazilo 
juniory ze Zlína 2:0 (25:11,25:13), re-
mizovalo s Myjavou 1:1 (23:25,25:22)  
a prohrálo s celkovým vítězem FAT-
ROU Zlín 0:2 (18:25, 17:25). 

Konečné pořadí: 1. FATRA Zlín  
7 bodů, 2. Spartak Myjava 6 bodů,  
3. Staré Město 4 body, 4. Havířov  
3 body, 5. FATRA Zlín junioři 0 bodů. 

V mužstvu VSK Staré Město se vy-
střídali hráči Kamler, Skyba, J. Zá-
branský, Maděra, Kobolka, Motyčka, 
Skryja, Špalek a hrající kouč Karabec.

Začátek halové sezóny jsme sledo-
vali s určitými obavami, jak dáme 
kádr pro 1. ligu dohromady.  S aktiv-

ní kariérou zatím skončili zkušení hráči 
Sedláček a Erman, svoji činnost v klubu 
ukončili hostující hráči Ulč a Matějka. 
Velký návrat však ohlásil zkušený na-
hrávač Kamler, přitáhl s sebou blokaře 
J. Zábranského (ten hrál ligu naposle-
dy před deseti lety), k dispozici bude  
i univerzál Pecháček a později se zapo-
jí kapitán extraligového celku J. Kment. 
Hlavním kladem dnešního turnaje bylo 
nasazení všech hráčů, bojovnost a chuť 
do hry. Takže jsem rád, že se vrátilo to, 
co staroměstské mužstvo vždy provázelo.  
A to je kamarádská parta. 

Kádr pro ligovou sezónu se krystalizuje 
v následující podobě: 

Nahrávači: Kamler, Truong (hostování 
ze Zlína) a Malčík.
Blokaři: Skyba, J. Zábranský, Skryja.
Smečaři: Maděra, Kobolka, Motyčka 
(oba hostování ze Zlína).
Univerzální hráči: Kment, Pecháček.
Libera: Špalek, Salava.
Kouč Karabec bude připraven i na hru na 
postech univerzála a blokaře.  

Petr Straka
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Turnaj zahájil předseda volejbalového klubu 
Petr Straka (na snímku vlevo), potom účast-
níky turnaje pozdravil starosta Josef Bazala. 

 Foto: MK

Volejbalový turnaj ve sportovní hale na ŠirůchuVolejbalový turnaj ve sportovní hale na Širůchu
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Koncert sledovalo 950 spokojených diváků. 
Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika Bálešáci, Marek Pavlica, Robin a Erik Feldvabe-
lovi, Jiří Pavlica, Josef Bazala.                        Foto: Vladimír Kučera

Pěvecký sbor Viva la musica. 
Foto: Milan Kubíček

Místopředseda vlády České republiky Pavel Bělobrádek, P. Miroslav 
Suchomel a starosta Josef Bazala zahajují v pořadí čtvrtý Velkomo-
ravský koncert.                                                      Foto: Vladimír Kučera

Aneta Langerová. 
Foto: Vladimír Kučera

Velkomoravský koncert byl hojně navštívenVelkomoravský koncert byl hojně navštíven
V pořadí již čtvrtý Velkomoravský koncert se uskutečnil  

v neděli 14. září na nově vybudovaném náměstí Velké Moravy  
a přihlíželo mu 950 diváků. Koncert uspořádalo město Staré 
Město společně s římskokatolickou farností. Záštitu nad kon-

certem převzal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a arci-
biskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.

V programu vystoupil Hradišťan s Jiřím Pavlicou, sbor 
Viva la musica, Radim Vojtek, cimbálová muzika Bálešáci do-

provodila otce Bazalu, Feldvabela a Pavlicu, kteří se společně 
představili v písni a tanci se svými syny Ondřejem, Robinem 
a Markem, lovecké fanfáry zahráli hosté z Tönisvorstu Nette 
Füchse, velmi se líbila Aneta Langerová. Pořad komentoval 
a moudrým slovem doprovodil opat břevnovského kláštera 
Prokop Siostrzonek.

Koncertu se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů, senátoři, 
poslanci i starostové okolních měst a obcí. Vystoupení na-
táčela TV NOE a byli přítomni i četní zástupci sdělovacích 
prostředků.

Milan Kubíček

Soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou.                        Foto: Milan Kubíček
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Studie plánované výstavby rodinných 
domů v lokalitě bývalého školního statku 
na Velehradské ulici ve Starém Městě

Velehradská ulice
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Obchvat Starého Města

Velehradská ulice
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2014 

Soubory z mikroregionu Staroměstsko vystoupily na nádvoří Staré 
radnice.                                                              Foto: Vladimír Kučera

Stánek Starého Města a informační panel o městě na nádvoří Staré 
radnice.                                                              Foto: Vladimír Kučera

K dostání byl nejen burčák, ale i domácí pivo. Skvělá kombinace! 
Foto: Milan Kubíček

Hosté z partnerského města Tönisvorst představili d echový orchestr 
Nette Füchse.                                                           Foto: Milan Kubíček

Společné zpívání starostů a místostarostů z mikroregionu Staroměstsko. 
Foto: Vladimír Kučera

Pěkné děvčice pijí červený Tramín a švarní šohaji s nimi. 
Foto: Vladimír Kučera

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2014 
Konec dobrý - všechno dobré!
Letošní Slavnosti vína a otevřených památek byly zahá-

jeny za nechtěné asistence přeháněk i vytrvalého deště, ale 
nakonec se počasí umoudřilo. Zástupci měst i obcí regionu 
a návštěvníci prožili pěkný víkend doplněný spoustou folklor-

ních, kulturních a společenských akcí. Přinášíme Vám něko-
lik fotografií a srdečně zveme na další ročník slavností, který 
se uskuteční 12. a 13. září 2015.

Milan Kubíček


