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VIII. Staroměstský Vánoční jarmark
na náměstí Velké Moravy

Jarmark letos proběhne na novém náměstí. 
Foto: V. Kučera

Město pořádá jarmark již po osmé. 
Foto: V. Kučera

Koledníci z Dolinečky. 
Foto: V. Kučera

Rada města Staré Město společně  
s kulturní komisí Vás srdečně zvou 
na VIII. Staroměstský Vánoční jar-
mark.

Přijďte nasát vánoční atmosféru 
na VIII. Staroměstský Vánoční jar-
mark, který se uskuteční v neděli 
7. 12 2014 od 9 hodin, poprvé v pro-
storu nového Nnáměstí Velké Mora-
vy. V programu na pódiu vystoupí 
například dětský folklorní soubor 
Dolinečka, CM Bálešáci, děti z MŠ 
Komenského, Cimbálová muzika 
ZUŠ Staré Město, mužský pěvecký 
sbor ze Starého Města, ženský pěvec-
ký sbor Babčice ze Spytihněvi nebo 
country kapela Štrůdl. Na náměstí 
budou připraveny stánky s občers-
tvením, vánočními cukrovinkami 
nebo tradiční řemeslnou výrobou. 
Zabijačkové speciality, pečené maso 
a další dobroty pro Vás připravuje 
Staroměstské uzenářství manželů 

Vaďurových, kuchyně pana Radka Ju-
řeny z jídelny Za Radnicí, Masný krám 
a další. Děti jistě ocení betlém s živý-
mi zvířátky, loutkovou pohádku nebo 

zábavné aktivity organizované SVČ 
Klubko. Všichni jste zváni k příjem-
nému prožití předvánočního času na 
náměstí Velké Moravy. 



2 Zprávy z radnice

Představení místostarosty

Slovo starosty
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste projevi-

li kandidátům hnutí Starostové a nezávislí  
v podzimních komunálních volbách ve Sta-
rém Městě. Velmi si toho vážíme. Jsme při-
praveni aktivně pracovat ve vedení města  
i v jeho výborech a komisích tak, aby se 
nám ve Starém Městě žilo co nejlépe. 

Díky Vaší podpoře a vůli zastupitelstva 
jsem byl 3.11.2014 na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva města Staré Město zvolen 
místostarostou. 

Dovolte mi, abych se Vám krátce před-
stavil a popsal své profesní zkušenosti, zá-
jmové aktivity a rozvojové vize města, které 
jsou před námi.

Do Starého Města mě přivedl před 25 lety 
volejbal, kterému se věnuji od žákovských 
let, do dnešního dne jako aktivní hráč, po-
slední dobou i jako trenér mládeže. 

Střední školu jsem ukončil maturitní 
zkouškou v roce 1992 na Gymnáziu Uherské 
Hradiště. Po absolvování vysokoškolského 
studia na Univerzitě Palackého Olomouc 
(studijní obor učitelství všeobecně vzdělá-
vacích předmětů biologie – tělesná výchova) 
jsem nastoupil na učitelskou dráhu. Nejdelší 
část svého profesního života jsem strávil také ve Starém Městě, jako učitel  
a zástupce ředitele na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Měs-

to. Zde pro mě bylo prioritou kvalitní vzdělávání studentů a vstřícné 
a konstruktivní vztahy s kolegy i se studenty. Vedle sportu je mým 

dlouholetým koníčkem vinohradnictví  
a vinařství.

V komunální politice se pohybuji od 
roku 2006, kdy jsem byl poprvé zvolen 
do Zastupitelstva města Staré Město. V té 
době jsem byl členem  kontrolního výboru.  
V dalším volebním období jsem začal pra-
covat v Radě města Staré Město. Tato práce 
mě velmi naplňovala.

Možnost pracovat na pozici místostarosty 
je pro mě velkou výzvou a motivací k tomu, 
jak napomáhat úspěšnému rozvoji města pře-
devším v oblasti školství, kulturního života  
a cestovního ruchu. 

Vedle ostatních diskuzí bude naším spo-
lečným tématem v Radě města Staré Město 
řešení problematiky prostor výuky ZUŠ, 
rodinného centra Čtyřlístek nebo pokraču-
jící aktivity zastavovací studie území Škol-
ního hospodářství.

Těším se na spolupráci s panem staros-
tou, se členy zastupitelstva města, zaměst-
nanci MěÚ Staré Město a s Vámi občany. 
Mou snahou bude naslouchat Vašim připo-
mínkám, potřebám a podnětům, pro spo-

kojený život v našem městě. 

Mgr. Martin Zábranský

Vážení spoluobčané,
především Vás chci na sklonku roku 2014 

pozdravit a poděkovat Vám za důvěru, kte-
rou jste mi vyjádřili v letošních podzimních 
volbách. Vaše přízeň je zavazující nejen 
pro mne, ale i nově zvolené zastupitele za 
KDU-ČSL. Vynasnažíme se, abychom Vás 
nezklamali, a byli tak prospěšní občanům 
Starého Města. 

Po podzimních volbách byla ustanovena 
nová rada města, která bude pracovat v tomto 
složení: starosta Josef Bazala, místostarosta  
Mgr. Martin Zábranský, radní Ing. Kamil 
Psotka, Jaroslav Pelka a Radoslav Malina. 
Chtěl bych ještě jednou vyjádřit poděková-
ní za osmiletou spolupráci panu Radoslavu 
Malinovi. Byl skutečně pomocníkem, rád-
cem při náročném rozhodování a vypjatých 
situacích. Spolupracovalo se mi s ním velmi 
dobře.

Poděkovat za spolupráci chci také všem 
členům bývalé rady města a zastupite-lům, 
kteří již nepokračují ve své veřejné činnosti. 
Přeji jim tímto hodně zdraví, štěstí a úspě-
chů v rodinném i soukromém životě. Nově 
zvoleným členům zastupitelstva města pře-
ji všechno dobré a těším se na úspěšnou  
a konstruktivní spolupráci. 

Za uplynulých dvacet čtyři let se v samostat-
ném Starém Městě udělalo velké množství prá-
ce, na níž se podíleli jak předchozí starostové  
a místostarostové, tak čle-nové rady města, 
zastupitelé a samozřejmě ve velké míře pra-
covníci městského úřadu. To, jaké je dnes 
naše město, je výsledkem dlouhodobé, syste-
matické práce všech zainteresovaných stran. 
Chtěl bych pokračovat v započaté práci,  
v rozdělaných projektech a dalších vizích, 
které před námi stojí. 

Máme dokončené náměstí Velké Moravy,  
v kostele Svatého Ducha již probíhají pravidel-
né bohoslužby. Stojíme před dokončením re-
konstrukce azylového domu. Již jsme zahájili  
i úpravy okolí vlakového nádraží. Lávka přes 
Baťův kanál je v plném užívání a je zrekon-
struována významná část ulic, sídlištních 
ploch, dětských hřišť, sportovní hala atd. Ty 
nejpalčivější a nejviditelnější projekty jsou 
splněny. Co nás tedy čeká v tomto novém vo-
lebním období? 

Zajisté to bude oprava DPS na Velehradské 
ulici. Měli bychom se zaměřit na dokončení 
modernizace hlavní budovy základní školy 
na Kopánkách. Dále vytvoření zázemí pro 
žáky ZUŠ a Střediska volného času Klubko. 

Rada města jistě vytvoří i plán rekonstrukce 
jednotlivých ulic, které ještě na svou opravu 
čekají. Sportovní areál Rybníček včetně kou-
paliště si bude zasluhovat naši pozornost. 
Chceme se zabývat i přípravou výstavby in-
ženýrských sítí v bývalém areálu školního 
hospodářství, aby zde vznikly pozemky pro 
výstavbu rodinných domů. Myslím, že jsme 
připraveni podporovat jednotlivé spolky  
a dobrovolné organizace. Činili jsme tak 
v minulosti a budeme tak činit i v nadá-
le. Nově se zaměříme na cestovní ruch 
a podporu výchovy mládeže ke spor-
tu. I prezentace Města Staré Město si za-
slouží pozornost, vždyť již nyní máme 
co návštěvníkům nabídnout. Podpoří-
me tak drobné podnikání a služby, které  
s cestovním ruchem souvisí.

Vážení spoluobčané, zastupitelé za KDU
-ČSL jsou připraveni přispět k tomu, aby  
v radě města i v zastupitelstvu vládl pracov-
ní duch, kde vydiskutujeme jednotlivé mož-
nosti a pak budeme směřovat k vytyčenému 
cíli. I v novém volebním období 2014 – 2018 
chceme přispět k dalšímu rozvoji našeho 
města.  

Josef Bazala, starosta
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Ustavující zasedání
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Jak jistě víte, v první polovině října 
se ve Starém Městě konaly komunální 
volby, kde bylo zvoleno 17 členů zastu-
pitelstva pro nové volební období 2014-
2018. V pondělí 3. 11. 2014 se pak v sále 
radnice ve Starém Městě konalo ustavu-
jící zasedání Zastupitelstva města Staré 
Město. Na programu byly nejen volby 
do finančního a kontrolního výboru, ale 

především se volil starosta, místostarosta  
a složení nové rady města. 

Podle očekávání byl starostou znovu 
zvolen suverénní vítěz komunálních vo-
leb, Josef Bazala. Na pozici místostarosty 
pak nastala změna, když Radoslava Mali-
nu nahradil Mgr. Martin Zábranský. Radu 
města doplnili Jaroslav Pelka, Ing. Kamil 
Psotka a Radoslav Malina.

Předsedou jedenáctičleného finanč-
ního výboru byl znovu zvolen Ing. 
František Šima, místopředsedkyní pak 
Ing. Lenka Pleváková. Kontrolní výbor 
v následujícím volebním období povede 
Ing. Ladislav Vaněk, místopředsedou 
byl zvolen Jiří Bartošík.

Zastupitelstvo města pro období 2014 - 2018. 
Foto: Vladimír Kučera 

Nový místostarosta Mgr. Martin Zábranský  
Foto: Vladimír Kučera 

Marie Hráčková přečetla slib členů zastupitelstva města
Foto: Vladimír Kučera

Rada města pro období 2014 - 2018  
Foto: Vladimír Kučera 

Starosta děkuje dosavadnímu místostarostovi Radoslavu Malinovi. 
Foto: Vladimír Kučera 

Předsedající Ing. Ladislav Vaněk blahopřeje Josefu Bazalovi k znovuzvolení 
do funkce starosty města                                                 Foto: Vladimír Kučera



4 Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 88. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 08.10.2014

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1  pronájem bytu č. 1 v bytovém domě 
Luční čtvrť 2050 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
Mgr. Veronice Vendelové a Ing. Jiřímu 
Vendelovi na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 51,60 Kč/m2/měsíc. 

1.2  pronájem nebytových prostor  
+ podíl na společných prostorách o cel-
kové výměře 59,48 m2, ve zdravotním 
středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Adéle 
Ilenčíkové, DiS, bytem Uherské Hradiš-
tě-Míkovice, Partyzánská 280,  PSČ 686 
04, od 01.01.2015 na dobu neurčitou  
s tříměsíční výpovědní lhůtou  a nájem-
né ve výši 51.600 Kč/rok (1.100 Kč/m2/
rok/ordinace, 945 Kč/m2/rok/komora 
 a 556 Kč/m2/rok/spol. prostory), za 
účelem ordinace dentální hygieny, za 
podmínky, že paní Mgr. Adéla Ilenčí-
ková, DiS, bytem Uherské Hradiště-Mí-
kovice, Partyzánská 280, se umístí na 
1. místě ve výběrovém řízení o navá-
zání smluvního vztahu s pojišťovnami  
v oboru dentální hygieny pro oblast Sta-
ré Město a okolí, které vyhlašuje Kraj-
ský úřad Zlínského kraje. 

1.8  ukončení nájmu části pozemku p. 
č. 5206/1 ostat. plocha/dráha o výmě-
ře 100 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhů-
tou, Správě železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jedna-
jící prostřednictvím své organizační 
jednotky Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, z důvodu nerealizace pů-
vodního záměru stavby „Protipovod-
ňová hráz Trávník, Staré Město“.

1.9  ukončení nájemní smlouvy  
č. 022/11  ze dne 29.08.2011 na nájem 
části pozemku p. č. 7163 ostat. plocha/
manipulační plocha o výměře 92 m2  
v lokalitě ul. Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, výpovědí Správě železniční do-
pravní cesty, státní organizace, Pra-
ha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,  
IČ 70994234, jednající prostřednictvím 
své organizační jednotky – Správa že-
lezniční dopravní cesty, státní organiza-
ce, Oblastní ředitelství Olomouc, Neru-

dova 1, z důvodu nerealizace původního 
záměru stavby „Staré Město-Dopravní 
terminál“ – na stavbu nebylo vydáno sta-
vební povolení, smlouva nebyla účinná.

1.10  ukončení nájemní smlouvy  
č. 2927200810 ze dne 14.05.2010 včetně 
dodatku č. 1 ze dne 01.11.2010 na nájem 
části pozemku p. č. st. 633 (dnes poze-
mek p. č. 3582/44) o výměře 4 m2, části 
pozemku p. č. 3582/44 o výměře 36 m2, 
pozemku p. č. 4522/31 o výměře 19 m2  
a části pozemku p. č. 4729/1 o výměře  
26 m2, vše v lokalitě ul. Nádražní ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, výpovědí Českým  drahám, a. s., Praha 
1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222, IČ 70994226, z důvodu nerealizace 
původního záměru stavby „Dopravní ter-
minál ve Starém  Městě“, – na stavbu ne-
bylo vydáno stavební povolení, smlouva 
nebyla účinná.

1.11  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. 
A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené na základě plné moci společnos-
tí E.ON Česká republika, s. r. o., sídlem  
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  
IČ 25733591 na právo umístění stavby 
„Staré Město, T64, Sportovní areál“ na 
pozemku p. č. 2417/3 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování distribuční soustavy – pří-
stupu k trafostanici pro opravy a údržby 
energetického zařízení.
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 - zrušení bezúplatného věcného 
břemene dle smlouvy o zřízení věcného 
břemene – bezúplatná ze dne 25.04.2001, 
pro Českou republiku, vykonává Hasičský 
záchranný  sbor Zlínského kraje, Zlín, Pří-
luky, Přílucká 213, z důvodu nezatížení 
budov věcným břemenem.
            
- smlouvu o zřízení práva umístit zaří-
zení sirény mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (po-

vinný) a ČR – Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje, Zlín, Přílucká 213,  
IČ 70887306 (oprávněný).
Předmětem smlouvy je bezplatné umís-
tění zařízení systému varování a vyro-
zumění - elektronických sirén UEAJ 
600/1800, ev. číslo 75072 a 75073 s elek-
tronickým spouštěcím zařízením PES 
2000 na budově č. p. 100 na pozemku 
p. č. st. 328 a budově č. p. 1720 na po-
zemku p. č st. 2247 ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  
a umožnit k nim přístup za účelem pou-
žívání, kontroly, údržby a oprav.

1.14  příkazní smlouvu ev. č. 201402077 
mezi městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100 IČ 00567884 a společností  
A-TENDER s. r. o., Praha 8 – Libeň, 
náměstí Dr. Václava Holého 1057/16, 
IČ 24299138 na výběr nejvhodnější-
ho uchazeče/nejvhodnějších uchazečů 
na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Elektronická aukce na dodavatele elek-
trické energie pro město Staré Město  
a příspěvkové organizace a společnosti, 
ve kterých má město Staré Město ma-
jetkový podíl“ a „Elektronická aukce na 
dodavatele plynu pro město Staré Město 
a příspěvkové organizace a společnosti, 
ve kterých má město Staré Město majet-
kový podíl“, jež spočívá v realizaci on-
line výběrového řízení  na dodavatele 
elektrické energie a plynu formou elek-
tronické aukce, vše ve smyslu ustanove-
ní § 151 ZVZ zadávacího řízení těchto 
veřejných zakázek.  

1.15  smlouvu o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadává-
ní a o zmocnění centrálního zadavatele 
mezi městem Staré Město a pověřují-
cími zadavateli (MŠ Komenského, MŠ 
Rastislavova, KMŠ Za Radnicí, SVČ 
Klubko a ZŠ Komenského) na centrali-
zované zadání veřejné zakázky na sdru-
žené služby – dodávka elektrické ener-
gie v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném 
znění. 
V souladu s ustanovením § 151 zákona 
O veřejných zakázkách bude centrál-
ní zadavatel při zadání veřejné zakáz-
ky zastoupen společností A-TENDER  
s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí Dr. 
Václava Holého 1057/16, IČ 24299138.

1.16  zadávací dokumentaci a výzvu  
k účasti v elektronické aukci veřejné 
zakázky malého rozsahu realizova-
né výběrovým řízením při zachování 
principů stanovených v ust. § 6 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů na veřej-
nou zakázku „Dodávka elektřiny pro 
město Staré Město a příspěvkové or-
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Kameraman České televize snímá Staré Město z věže kostela Svatého Ducha. 
Foto: František Ingr
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ganizace a společnosti, ve kterých má 
město Staré Město majetkový podíl“. 

1.17  smlouvu o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadá-
vání  a o zmocnění centrálního zada-
vatele mezi městem Staré Město a po-
věřujícími zadavateli (PONTINAGAS, 
s. r. o., SVČ Klubko, p. o. a Služby SM,  
s. r. o.) na  centralizované zadání veřej-
né zakázky na sdružené služby – do-
dávka  plynu v souladu se zákonem  
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
v platném znění. 
V souladu s ustanovením § 151 zákona 
O veřejných zakázkách bude centrální 
zadavatel při zadání veřejné zakázky 
zastoupen společností A-TENDER  
s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí  
Dr. Václava Holého 1057/16,  
IČ 24299138.

1.18  zadávací dokumentaci a výzvu  
k účasti k podání nabídky na veřejnou 
zakázku zadávanou v rámci zjednodu-
šeného podlimitního řízení na základě 
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách v platném znění na 
veřejnou zakázku „Dodávka plynu pro 
město Staré Město a jím zřízené pří-
spěvkové organizace a založené společ-
nosti, ve kterých má město Staré Město 
majetkový podíl“. 

2.1  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci „Modernizace Azylového domu 
svatého Vincence ve Starém Městě“  
z důvodu doplnění smlouvy o ujedná-
ní ve věci umožnění kontroly projektu  
a výkon auditu vyplývající ze Smlouvy 
o poskytnutí dotace.

2.2  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 

akci „Rozcestí Velké Moravy“ z důvo-
du změn  oproti projektové dokumenta-
ci, změny ceny díla a doplnění smlouvy  
o ujednání ve věci umožnění kontroly 
projektu a výkon auditu vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace.

2.3  dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo na 
akci Cyklostezka č. 47 -  rekonstrukce 
lávky přes  Baťův  kanál  z důvodu  změny 
rozsahu prací, které nemají vliv na celko-
vou cenu díla  a z důvodu doplnění  
o ujednání ve věci  umožnění kontroly 
projektu poskytovatelem dotace SFDI.

3.2  poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 5.000 Kč Poradenskému cent-
ru pro sluchově postižené Kroměříž,  
IČ 29314747, ve kterém je začleněna po-
bočka poradenského  centra v Uherském 
Hradišti.

3.3  poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 4.000 Kč pro Dům sociálních slu-
žeb Návojná, příspěvková organizace,  
IČ 70850852.

5.1  Plán inventur na rok 2014.

5.2  odměny členům komisí a výborů za 
práci v roce 2014 formou občerstvení.

II.  neschválila
1.13  finanční příspěvek Společenství pro 
dům 1468, Staré Město, Velehradská 1468 
na vybudování nové vodovodní přípojky 
k bytovému domu č. p. 1468, ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště.

3.1  poskytnutí finančního příspěvku na 
akci Charitativní tour 2014 z důvodu již  
uskutečněné akce.

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

4.2  vyjádření města k žádosti o zaháje-
ní územního řízení dle § 79 stavebního 
zákona  v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 stavebního zákona v 
platném  znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona 
v platném  znění dle zápisu.

IV.  uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.3  zveřejnit záměr na pronájem ki-
nozařízení – lepička pásková (23/97), 
redukce – 10 ks, karusele Meo 5 – 2 ks, 
předsádky + okeničky – 8 ks a kabinové 
okno, na úředních deskách.  

1.4 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 241/5 ovocný sad o výměře 
4.704 m2  v lokalitě Čerťák ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.    
 
1.5  zveřejnit záměr na pronájem částí 
pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/
manipulační plocha o výměře cca 1.000 
m2, v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 

1.6  zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda  o výměře 45.842 m2 a pozemku 
p. č. 6064/71 orná půda o výměře 7.881 
m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 
 
1.7  zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda  o výměře 45.842 m2 a pozemku 
p. č. 6064/71 orná půda o výměře 7.881 
m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 

2.  Odboru finančnímu
2.2  zahrnout zvýšené náklady u inves-
tiční akce „Rozcestí Velké Moravy“ do  
rozpočtového opatření.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta



6 Zprávy z radnice

Vzpomínková slavnost k výročí 28. října 1918

Nejprve se uskutečnil slavnostní akt u pamětní desky na sokolovně.              Foto: Vladimír Kučera

Společná fotografie účastníků vzpomínkové slavnosti.                                                                                                                             Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala a místostarosta Rado-
slav Malina položili kytici květů k památníku 
československých legií u základní školy na ná-
městí Hrdinů.

Foto: Vladimír Kučera
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Slavnostní shromáždění  
u příležitosti oslav 96. výro-
čí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu se usku-
tečnilo v pondělí 27. října. 

Nejprve přítomní položili kytice kvě-
tů k pamětní desce na sokolovně a od  
16 hodin následoval projev starosty Jo-
sefa Bazaly u památníku českosloven-
ských legií u základní školy na náměstí 
Hrdinů. 

Rada města, Český svaz bojovníků za 
svobodu, tělovýchovné jednoty, politic-
ké strany a občanské organizace děkuji 
všem přítomným za účast.

MK

Rada města po projednání bodu programu:

I.  jmenovala
1.  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka plynu 
pro město Staré Město a jím zřízené příspěvkové organizace a založené společnosti, ve 
kterých má město Staré Město majetkový podíl“, zadávanou v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení na základě § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění, která provede i otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: 
členové – 1. člen Ing. Robert Staufčík, 2. člen Ing. Markéta Hrušková, 3. člen Ing. 
Vladimír Kučera, 4. člen Irena Martínková, 5. člen Ing. František Sadílek; náhradníci 
– 1. náhradník Martin Rachůnek, 2. náhradník Jiří Obdržálek, 3. náhradník Ing. Jan 
Němec, 4. náhradník Ing. Petr Straka, 5. náhradník Radek Drmota, DiS.

  Josef Bazala  Radoslav Malina
  starosta  místostarosta

U S N E S E N Í
z 89. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 22.10.2014

U S N E S E N Í



7Zajímavosti

Staroměstská radnice

Staroměstští vinaři zavírali vinařské cyklostezky

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 15.listopadu a 13.prosin-

ce 2014.

Budova radnice je dominantou centra města. 
Foto: Milan Kubíček

Vína poskytli členové Klubu přátel vína Staré Město a také další místní vinaři. 
Foto: DV

Budova radnice byla po-
stavena v letech 1907 - 1908 
za starosty Jana Němečka 
(agrární strana), který byd-
lel v domě na náměstí Hrdi-
nů č. p. 2. Tajemníkem byl 
tehdy Jan Křivák. Budova 
radnice byla chloubou Sta-
rého Města, byly zde nejen 
kanceláře, ale i byt tajem-
níka a obecního strážníka, 
na radnici sídlil poštovní 
úřad i obecní hostinec.  
V období mezi světovými 
válkami zde fungovalo kino 
Jas, v sále se pořádaly zá-
bavy. V letech 1935 – 1943 
zde byly umístěny v ma-
lém muzeu v I. poschodí 
významné archeologické 
objevy Antonína Zelnitia  
a další materiály Muzejního spolku Starý 
Velehrad. V roce 1948 bylo na krátkou 
dobu slavnostně otevřeno pro veřejnost 
nové muzeum. V letech 1947 – 1954  
a potom v letech 1971 – 1990 bylo Staré 
Město součástí Uherského Hradiště, sa-
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Co možná nevíte…

Dne 30. srpna 1902 byly přemístě-
ny věžní hodiny na tehdy novou školní 
budovu 715 na současném Náměstí Hr-
dinů. Instalaci provedla firma E. Schaur  
z Vídně, která hodiny zhotovila a v roce 
1887 instalovala na starou školní budovu 
č. 1. Připomeňme si, že nejstarší školní 
budova č. 1, kterou vybudoval uhersko-
hradišťský stavitel Jedlička, byla zbourá-
na v dubnu 1995.

V roce 1893 chodilo do školy ve Sta-
rém Městě 640 žáků. Na konci školního 
roku byly výsledky staroměstských dětí 
dosti chmurné. Celkem 30 žáků prospě-
lo velmi dobře, 55 dobře, 82 dostatečně, 
61 sotva dostatečně a 82 nedostatečně, 
139 žáků nedostalo známky pro nedba-
lou návštěvu školy, 59 žáků nebylo kla-
sifikováno, protože měli úlevy ve školní 
docházce. (Do celkového počtu žáků 
640 však chybí ještě dalších 132, o jejichž 
osudu se zápis tehdejšího kronikáře ne-
zmiňuje).

MK

mostatné Staré Město je od 1. ledna 1991. 
Od 1. ledna 1996 byl odstraněn přívlastek  
„u Uherského Hradiště“ a Staré Město zís-
kalo nový oficiální název. Od 1. listopadu 
1997 je Staré Město povýšeno na město, 
stejně jako nedaleké Kunovice.

Klub přátel vína Staré Město se v so-
botu 11. října premiérově zapojil do akce 
Na kole vinohrady Uherskohradišťska. 
Pro takzvané „zavírání vinařských cy-
klostezek“ připravili staroměstští vinaři 
Ivan Hulcký, Luděk Vávra a Dalimil Vrá-
na zastávku v jezuitském sklepě pod Pa-
mátníkem Velké Moravy. Ve spolupráci 
s pořadatelem akce, Městským infor-
mačním centrem Uherské Hradiště, se v 
tomto atraktivním místě protínaly hned 
tři vinařské stezky. Více než dvě stovky 
cyklistů ochutnaly vzorky od místních 

vinařů a obdivovaly nově zrekonstruovaný 
sklep a náměstí Velké Moravy. 

„Rád bych poděkoval představitelům 
radnice za zapůjčení stylových prostor 
sklepa, který si o spojení s vinařskými ak-
cemi přímo říká. Svoje vína poskytli také 
další místní vinaři, Jaroslav Pelka, Karel 
Čejka, Jan Batůšek a Lukáš Přikryl a také 
jim patří dík.“ uvádí Dalimil Vrána a do-
dává: „Na všechny se těšíme zase na jaře, 
kdy společně budeme vinařské cyklostezky 
otevírat“.

Klub přátel vína Staré Město

Z historie...

Mnoho z vás již navštívilo zrekonstru-
ovaný jezuitský sklep u Památníku Velké 
Moravy. Ti dříve narození si ještě mo-
hou pamatovat dobu, kdy sloužil jako 
skladovací prostor pro JZD. Ovšem jeho 
historie sahá o mnoho hlouběji.

Na začátku událostí, jež vedly až k vy-
budování sklepa, byla vlastně švédská 
vojska.  20. června 1643 Švédové vypálili 
jezuitskou kolej v Kroměříži, z níž část 
osazenstva prchla do Uherského Hra-
diště. O rok později pak zástupci řádu 
do královského města přesídlili oficiál-
ně. Téhož roku pak nově vzniklé koleji 
odkázal Jan Český půdu na pozem-
cích Starého Města. Jednalo se zhruba  
o 22,5 ha orné půdy a 3ha luk. Tomu-
to pozemku se začalo říkat na počest 
bývalého majitele tzv. „Český dvůr“.  
V padesátých letech 17. století se roz-
rostly jezuitské stavby jak v Uherském 
Hradišti (např. nová kolejní budova), tak 
i ve Starém Městě, kde se ovšem jednalo  
o stavby hospodářské: stáje, stodoly, cihel-
na. Český dvůr kryl většinu naturálních  
a finančních potřeb hradišťských jezuitů.  
V rámci tohoto rozvoje byl roku 1668 
dokončen i nový sklep. Ten pojímal zá-
soby ze všech kolejních vinic a produko-
valo se v něm v normálním roce 60-70 
hektolitrů vína. To pak bylo prodáváno 
téměř do celých Čech a Slezska.

PP
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Z naší farnosti
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Nový církevní rok začíná nedělí 30. listo-
padu 2014 liturgickým obdobím adventu 

O této první neděli adventní 30. 11. (a také v sobotu 29. 11.  
v 17:00 hodin) budou žehnány adventní věnce, které si, pro-
sím,  přineste na mši sv.

Bohoslužby (s výjimkou pohřbů a pokud nebude uvedeno 
jinak) se budou konat od tohoto dne v kostele Svatého Du-
cha na Náměstí Velké Moravy. Ve všední dny po, st, pá, so  
v 17 hodin, v út, čt v 6,30 hodin, v neděli v 7 hod. a pro rodiny 
s dětmi pak v 10 hodin. 

Roráty se budou zpívat v adventu vždy při každé bohosluž-
bě. Děti prožívají Advent s celou farností, přinášejí si na mši 
sv. lucerničky a  jako každoročně soutěží o pěkné ceny v ad-
ventní soutěži!!!  Letos jsou děti zvány, po ranních rorátech, 
na snídani (takže nemusí spěchat).

S dětmi Křesťanské mateřské školky prožijeme rorátní mši 
svatou ve čtvrtek 4. 12. 2014 v 9:30 hodin na novém kostele. 

V sobotu 6. prosince po mši svaté přijde mezi děti sv. Miku-
láš s doprovodem, aby dělal radost  stejně jako v dobách, kdy 
působil jako biskup v Myře. Společenství mládeže připravuje 
hru o svatém Mikuláši   (Mše svatá v sobotu 6. 12. je v 16:00 
hodin!!!)       

Návštěvy nemocných spojené se službou svátosti smíření, 
pomazáním a přijetím eucharistie:  Čtvrtek 18. 12. od 8:00 
hodin, pátek 19. 12. od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v sakris-
tii nebo také na faře!

Trochu zapomínaný advent
Každý rok se o Vánocích snaží-

me udělat radost svým blízkým, 
je to dobré, ale není to vše, pokud 
zapomeneme na podstatnou sku-
tečnost. Vánoce, tyto starobylé 
krásné svátky, jsou přece oslavou 
narozenin Božího Syna. Především 
jemu náleží dárek – připravme se na 
tuto oslavu narozenin a nabídněme 
Bohu svou snahu o polepšení vlast-
ního života, což znamená vědomě  

a aktivně myšlenky směrovat k dobru a svou vůlí dobro 
uskutečňovat tam, kde jsme.

V jedné adventní české písni je text, možná už někomu málo 
srozumitelný, ale velmi užitečný pro naše životní postoje. Mluví  
o čtverém, ano o čtverém, příchodu Krista. Jak tomu rozu-
mět, jak rozuměli naši předkové vyznání o čtvero přícho-
dech Ježíše? 

Příchod „nejprvnější v těle“ – to je příchod skrytý v na-
prosté chudobě, samotě a pokoře - narození Božího Syna  
v betlémském chlévě.

„Druhý v duši celé“ – „druhý příchod jeho do srdce lid-
ského: mocí svého slova nás utvořit znova“ – to je příchod 
Krista do duše člověka při sv. přijímání.

„Třetí příchod čeká při smrti člověka“ – zpívá se o osob-
ním setkání duše zemřelého s Kristem bezprostředně po 
skonu člověka.

„Čtvrtý při vzkříšení“ – tento příchod je setká-
ní s Bohem při posledním soudu na konci světa. Ten-
krát zanikne smrt a Bůh setře každou slzu z očí  
a svět bude obnoven – Písmo mluví o novém stvoření.

Národní Ultreya ve Starém Městě
Už jsme zde psali o Cursille v rámci katolické církve. 

Jen krátce tedy, co to je. Česky „malý kurs víry“ chce 
skrz postupné celkové obrácení přivádět dospělé křesťa-
ny k tomu, aby si uvědomili svůj křest a plně se včlenili 
do života společenství církve a jejich prostřednictvím 
aby pronikalo evangelium do jejich okolí a životního 
stylu. Ti, kdo cursillem prošli, přijali Ducha Sv. jako dar 
a pomocníka k proměně svých životů. A jejich společná 
setkávání, zv. Ultreya (ve významu vpřed - ze španěl.), 
posiluje vzájemnou soudržnost a přátelství i nadšení pro 
evangelizaci. V ČR působí Cursillo od r. 1991 a je rozší-
řeno ve 4 diecézích.

Na národní úrovni se 18. 10. 2014 konala Ultreya 
ve Starém Městě zaměřená na téma „Víra, rodina, ži-
vot“. Sjelo se téměř 120 cursillistů z Brněnska, Ostrav-
ska, Olomoucka, z Prahy a jihu Moravy a samozřejmě  
z Uherskohradišťska. Program v působivých prostorách 
obnoveného jezuitského sklepa oživilo svědectví života 
jednoho manželského páru a také promítání záznamů, 
které dokumentovaly přípravy, zahájení a průběh stavby 
nového kostela od p. F. Ingra, které uvedl i staroměst-
ský farář P. Suchomel. Vrcholem setkání byla mše sv. v 
novém Kostele Sv. Ducha, kterou  koncelebrovali P. B. 
Vitásek (prezident Arcidiecézní Charity Olomouc), P. J. 
M. Kvapil, P. S. Trčka, P. B. Horák, P. J. Polách. Pak jsme 
pobesedovali, jedli, pili, dobrou vůli spolu měli.  Nut-
no říct, že účastníci byli mile udiveni vznosnou stavbou 
chrámu Sv. Ducha a půvabným náměstím Velké Mora-
vy, i když ještě obě dominanty byly před dokončením. 
Také je oslovilo napojení na Památník Velké Moravy, 
vnímali to jako důstojný a nedílný celek. Pro nás, staro-
městské cursillisty, to byla milost a čest moci shromáž-
dit v nově požehnaném chrámu Sv. Ducha mezi první-
mi hosty právě národní společenství Cursilla, které je  
v Duchu Sv. zakotveno.

-SV-
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Po stopách partyzánů

Žáci Základní školy Staré Město se vydali po stopách partyzánů. 
Foto: AN
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Když paní učitelka Škrabalová na-
zvala náš červnový turistický víkend 
„Ten poslední“, možná ani netušila,  
v kolika ohledech byl tento jinak skvělý 
výlet opravdu poslední. Každopádně 
změna je život a my jsme se do nové 
turistické sezóny vrhli s paní učitelkou 
Kašnou a panem učitelem Navrátilem. 
A mohli se začít těšit na první letošní 
turistickou výpravu. Počasí nám nevy-
šlo úplně dokonale. Špičkoví odborní-
ci z Českého hydrometeorologického 
ústavu, kterým předpovědi počasí (ze-
jména poslední dobou) vycházejí na 
jedničku, nám ještě před pár dny sli-
bovali prosluněný víkend bez mráčků. 
Teploty prý budou atakovat letní re-
kordy a mezi naši výbavu by měly pa-
třit zejména sluneční brýle a opalovací 
krémy. Jen ti největší optimisté jim vě-
řili a vydali se na první výpravu podle 
jejich pokynů. Spíše se hodila pevná 
obuv, nepromokavé a teplé oblečení  
a termoska s horkým nápojem.

Na začátku jsme se vydali po stopách 
partyzánského oddílu Olga. Někteří  
z nás se nechali unést a plně se vcíti-
li do role partyzánek (zejména paní 
učitelka Kašná) a partyzánů, čemuž 
přispíval i silně podmáčený a nepře-
hledný terén, ve kterém by nás nepřá-
telé jen s obtížemi pronásledovali. Celé 

naše putování začalo u pomníku, který 
připomíná smutnou salašskou tragédii 
z konce 2. světové války. Brzy jsme, jak 
je psáno v Průvodci po Čechách, Moravě 
a Slezsku, ztratili pevnou půdu pod no-
hama a pokračovali po rozježděné cestě 
do prudkého kopce. Po absolvování str-
mého stoupání jsme se dostali na roz-
cestí Pod Vlčákem, kde jsme si udělali 
přestávku za účelem doplnění tekutin  
a snězení připravených svačin. Dále jsme 
pokračovali kolem Pěkné hory až ke zná-
mému Buchlovskému kameni, který sem 
na zádech, alespoň podle pověsti, přinesl 
nešťastně zamilovaný čert. Po krátkém 
odpočinku, kdy jsme doplnili energii  
a soucítili s nešťastným čertem a útrapa-
mi lásky, jsme se plni odhodlání rozhodli 
absolvovat poslední úsek. Ten jsme pra-
covně nazvali „Moře bláta“, škarohlído-
vé pak „Blátivé peklo“. Bez úhon a ztrát 
ideálů o turistice jsme se poměrně una-
vení dostali na silnici vedoucí do Horní 
Salaše. Pak nás už čekala jen zasloužená 
odměna v podobě krátkého zastavení  
a občerstvení U Vaňků a odjezd domů.

Věřím, že letošní první turistická vý-
prava byla úspěšná a budeme na ni dlou-
ho vzpomínat. Rozhodně na ni nezapo-
menou maminky našich turistů a jejich 
automatické pračky.

Mgr. Alan Navrátil

Co možná nevíte…..
Nevýslovně dojalo obyvatele Sta-

rého Města v roce 1916 úmrtí císaře 
pána Františka Josefa I. Na budově 
školy zavlál smuteční prapor a děti  
i se sborem učitelským se po pro-
slovu správce školy zúčastnily smu-
tečních služeb božích.

Od 12. do 17. května 1952 byl na 
škole zaveden Týden vzorného na-
stupování. Děti byly seznámeny  
s desaterem pro chodce, pro cyklis-
ty a pro vozidla. Ve dnech 24. - 29. 
května byl zaveden Týden vzorné-
ho sedění.

MK

Nad kronikou města
V roce 1908 byla postavena vzne-

šená budova staroměstské radnice. 
Letos si připomínáme 106. výročí 
jejího dokončení. V roce 2005 byla 
postavena zelená část přístavby 
radniční budovy, v roce 2006 bylo 
opraveno schodiště a vstupní část  
v historické budově, v roce 2007 
byla zkolaudována stavba archivu 
ve dvoře městského úřadu.

V roce 1990 na základě referenda 
se stalo Staré Město samostatnou 
obcí. Konaly se první demokra-
tické volby do obecního zastupi-
telstva po roce 1946. Dne 1. ledna 
1991 byl zřízen Obecní úřad Staré 
Město. Přesně o pět let později, dne  
1. ledna 1996 byl změněn název 
obce Staré Město u Uherského 
Hradiště na Staré Město. Od 1. lis-
topadu 1997 se Staré Město stává 
městem. Ve stejný den byly pový-
šeny na město i nedaleké Kunovice. 
Od 20. června 2000 má Staré Město 
nový znak a prapor.

MK

Moudré myšlenky
Jak žít? Je to prosté - být člověkem 

všem lidem, kteří potřebují člověka.
Schweitzer

Mládí potřebuje radost a lásku, 
dospělí práci a přátelství, staří mír 
a pokoj.

Konfucius
Mladé dovede být každé tele, ale 

zestárnout, holenku, to je kumšt.
Karel Čapek

Není šedivých dnů. To jsou jen 
unavené oči, které nechtějí vidět je-
jich svátečnost.

Jan Werich
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Vzniká nový ucelený projekt dopravy

Pohled na křižovatku na uilici Brněnská.       Foto Vladimír Kučera

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm
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V současné době probíhají průzkumy pro novou strate-
gii dopravního řešení pod názvem „Generel dopravy měst 
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“. Dokument si 
klade za cíl řešit dlouhodobou dopravní strategii těchto 
měst s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve 
městě a okolí, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. 
V měsících září až listopad 2014 probíhají silniční dopravní 
průzkumy, na ně navazuje dopravní sociologický průzkum 
domácností, který je zaměřen na zjištění běžného doprav-
ního chování a obvyklých přepravních vztahů obyvatel 
měst. Průzkum domácností se uskuteční od 11. listopadu 
do 12. prosince 2014, celkem bude tazateli osloveno cca 
3800 obyvatel měst Uherské Hradiště, Staré Město a Ku-
novice. Žádáme Vás o pochopení a děkujeme za ochotu a 
spolupráci s osobními tazateli. Vámi poskytnuté informace 
budou samozřejmě zpracovávány anonymně.

Pavel Pluhař
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Keramická popelnice

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou 

Staroměstské

Lávky opět slouží pěším i cyklistům.

Radoslav Malina přebírá Oskara.

Dvě na sebe navazující lávky přes řeku 
Moravu a Baťův kanál, patřící Uherské-
mu Hradišti a Starému Městu, se po 
dvou měsících znovu otevřely pěším  
i cyklistům.  Lávky byly uzavřeny kon-
cem srpna,  stavební práce byly dokon-
čeny v původně plánovaném termínu  
31. října. Kolaudace obou lávek 
a uvedení do provozu proběhly  
v pondělí  3. listopadu.

Do rekonstrukce lávky přes Baťův 
kanál Staré Město investovalo 1,5 mil. 
Kč, z toho 1 mil. Kč pokryla dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Přemostění řeky Moravy vyšlo  
město Uherské Hradiště na 2,4 mil. 
Kč. Celkové investice do rekonstrukcí 
obou lávek dosáhly částky 3,9 mil. Kč, 
nicméně cca 70 procent z těchto nákla-
dů poskytl  ve formě dotace Státní fond 
dopravní infrastruktury.

Obě lávky jsou hojně využívány 
chodci i cyklisty, neboť jejich umístění 
zajišťuje bezpečné spojení  Uherského 
Hradiště a Starého Města mimo velmi 
frekventovanou silnici I/55 s dopravní 

Lávky přes Moravu a Baťův kanál opraveny
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zátěží více než 21 tisíc motorových vozi-
del denně. Tuto trasu přes řeku Moravu 
využívá dle posledního sčítání z roku 
2012 denně cca 1700 cyklistů.

Ing. Robert Staufčík

Vážení spoluobčané, jako kaž-
doročně proběhlo i v tomto roce  
vyhlášení výsledků soutěže O kera-
mickou popelnici.  Soutěž vyhlašu-
jí kolektivní systémy EKO-KOM,  
ASEKOL a ELEKTROWIN a jejím 
smyslem je motivovat obce a měs-
ta ke třídění obalových materiálů  
a zpětnému odběru elektrozařízení. 

Letos se slavnostní vyhlášení ko-

nalo 30. září v prostorách uherskohra-
dišťské Reduty. Naše město se hlavně 
díky Vám jako jediné umístilo na stup-
ních vítězů ve dvou kategoriích.

V rámci větších obcí a měst,  
v nichž žije více než 2500 obyvatel, 
získalo Staré Město v soutěži kolektiv-
ního systému ELEKTROWIN krásné 
první místo odpadového Oskara za 
výtěžnost 6,49 kg elektrozařízení na 
občana. 

Od zástupce au-
torizované obalové 
společnosti EKO
-KOM, a. s., kte-
rá je zaměřená na 
podporu tříděného 
sběru obalových 
odpadů ve městech 
a obcích, převzal 
místostarosta Ra-
doslav Malina oce-
nění za třetí místo.  

Josef Bazala, 
starosta města

VZPOMÍNKA

Dne 20. prosince 
si připomeneme již  
15. smutné výročí od 
úmrtí pana Lubomíra 
Pořízka. Kdo Tě znal, 
ten v dobrém vzpome-
ne, kdo Tě měl rád, ne-

zapomene. Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 26. listopadu si 
připomeneme smutné 
první výročí od úmr-
tí pana Josefa Kubaly. 
Kdo tě znal, ten v dob-
rém vzpomene. Kdo tě 
měl rád, nezapomene. 

Stále vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami.

I když nejsi mezi 
námi, v srdcích stále 
žiješ s námi. Dne 20. 
prosince by se paní 
Hermína Otépková 
dožila 85 let.

S láskou vzpomíná 
milující rodina. Děkujeme všem za ti-
chou vzpomínku

Dne 19. listopadu 
jsme si připomněli již 
šesté smutné výročí od 
nečekaného odchodu 
pana Františka Šopíka.

Jeho životní krédo 
„život je krásný, ale 

krátký...“  stále provází početnou společ-
nost jeho blízkých, kamarádů a přátel.

Vzpomínají manželka Lenka, dce-
ra Eva, volejbalisté VSK Staré Město  
a blízcí z jeho společenského života.

5. prosince by se do-
žil osmdesáti let pan 
Milan Horáček. 

Za Vaši tichou vzpo-
mínku děkují man-
želka a dcery Milada  
a Marta s rodinou.
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ODPADY

Dolina opět na Javořině
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Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás upozornili na 

novou službu, kterou zavedla firma KOVOSTEEL  RE-

CYCLiNG. Na základě podnětu z radnice začala firma 

vykupovat papírový odpad dle přiloženého ceníku:

iAP

Vážení spoluobčané,
od druhého čtvrtletí tohoto roku došlo k úpravě systému výdeje pytlů a čárových kódů pro mobilní svoz plastových 

odpadů. Připomínáme, že každá rodina má nárok na bezplatný příděl 10 ks pytlů na jedno čtvrtletí, výdej je evidován 
na základě předložení průkazu totožnosti. Na jedno číslo popisné je vydáno tolik pytlů, kolik zde je hlášeno rodin. 
Např. bydlí-li v rodinném domě rodina zároveň s prarodiči, mají nárok na 20 ks pytlů na čtvrtletí, v bytovém domě 
má nárok na příděl pytlů každá rodina. Jedná se o stejný způsob, jaký je zaveden v případě slevy při ukládání odpadů 
na sběrném dvoře. Pytle nad rámec tohoto přídělu je nutné si pořídit individuálně, můžete použít jakýkoliv druh o 
objemu minimálně 120 l.

Další již zavedenou změnou je, že výdej pytlů a čárových kódů na následující čtvrtletí probíhá vždy poslední týden 
čtvrtletí předchozího, termíny pro rok 2015 jsou uvedeny v tabulce:

Výdej pytlů a štítků na
 I. čtvrtletí 2015 II. čtvrtletí 2015 III. čtvrtletí 2015 IV. čtvrtletí 2015 I. čtvrtletí 2016
 12. až 23. prosince 2014 22. až 31. března 2015 21. až 30. června 2015 20. až 30. září 2015 13. až 23. prosince 2015

Občanům, kteří nemají možnost nebo nechtějí sledovat výše uvedené termíny, je možné vydat pytle i štítky na celý 
rok 2015. Ti si mohou už v prosinci 2014 vyzvednout 40 pytlů a dostatečné množství štítků. 

Pro úplnost uvádíme, že výši Vaší slevy si můžete zkontrolovat na webových stránkách města, kde je, pod odkazem 
městský úřad záložka odpady, zveřejněn měsíční přehled odevzdaných pytlů – odkaz http://www.staremesto.uh.cz/?-
page_id=34. 

O řešení případných nesrovnalosti a problémů můžete požádat Ing. Pluhařovou na tel. 572 416 423, nebo elektro-
nickou poštou pluharova@staremesto.uh.cz.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci na třídění odpadů a věříme, že chápete jeho význam pro další generace.

    Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
    starosta   místostarosta

Souborový život se neskládá pouze z dodržování lido-
vých tradic, ale i těch malých, jedinečných, které si ka-
ždý kolektiv vytváří až v průběhu svého fungování. Pro 
Soubor písní a tanců Dolina takovou tradici představuje 
mimojiné každoroční podzimní výšlap na Javořinu. 

V sobotu 15. listopadu tak vyšlo přes dvacet členů  
a přátel souboru, aby se, jako každý rok, zapsali do vrcho-
lové knihy, chvíli poseděli na Holubyho chatě a vyrazili 
opět k domovu. Je příjemné vidět, jak rád spolu kolektiv 
tráví čas i mimo souborové „povinnosti“.

PP
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Havran polní 

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na prosinec

		Když v prosinci hrom ještě hučí, 
rok příští stále vítr fučí.

		Není-li prosinec studený, bude 
příští rok hubený.

		Když mráz na prvního prosin-
ce, vyschne nejedna studnice.

  Jaké počasí na svatou Barboru, 
takové bývá celý advent.

		Chodí-li se v adventu bez koži-
cha, bude se v postě jistě nosit.

  Je-li v první týden adventní 
mrazivo, bude zima osmnáct 
neděl trvati.

		Když na Mikuláše prší, zima 
lidi hodně zkruší.

  Jaké jsou dni od svaté Lucie do 
Božího narození, takové jsou 
též měsíce příštího roku. (12 dní 
- 12 měsíců) 

NI

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který 
má štěstí.

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když 
chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s 
někým podělit.

Opravdový přítel je ten, který první přijde, 
když celý svět odejde.

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic 
nezmůže.

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však 
milovat své nepřátele jako své bližní?

Pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm.

Pokud vaši rodiče nikdy neměli děti, je velká 
pravděpodobnost, že je nebudete mít ani vy.

Havran polní v letu. 
Zdroj: wikimedia

 S R A N D O V N A

Hejna havranů, jež budeme brzy ví-
dat především na polích v okolí obce, 
vždy doprovází postupný příchod zimy. 
Lidová moudrost praví, že čím dří-
ve se u nás havrani objeví, tím tvrdší 
bude následující zima. Ptáci se k nám 
na chladnější období roku stahují ze 
vzdálených oblastí severovýchodní Ev-
ropy a dokonce i Skandinávie; celkem 

k nám na zimu přilétají až čtyři miliony 
kusů těchto nadprůměrně inteligentních 
zástupců ptačí říše. Zajímavostí ovšem 
je, že havran polní u nás hnízdí celoroč-
ně. Několik tisíc párů obývá Polabskou 
nížinu mezi řekou Ohří a Pardubicemi. 
Tito havrani na zimu opouští Českou Re-
publiku a odlétají za teplem především do 
Francie. 

Pavel Pluhař

BaVí Se MezI SeBou dVa 
fanoušcI na StadIonu 

SloVácka: 
„Líbí se mi, jak se z fotbalu stá-

vá kultivovaná zábava. Třeba ten 
slovník fanoušků, za ten by se už 
dneska nestyděl ani prezident.  
A všichni oblečení, jako kdyby si 
šli na Hrad pro vyznamenání.“

dědeček Se rozhodl 
zhuBnout a začal cVIčIt.

 Upažit, připažit, upažit...
Po půl hodině se ho babička 

ptá: „Tak co, kolik jsi už shodil?“
„Dvě vázy.“
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Obce naše ať zahanbí stát!

Je tisíce rodin u nás, které mají buď otce nebo syny, případně 
i matky propadlé nestřídmému pití lihových nápojů, buď piva, 
nebo vína, neb kořalek.

Mnozí se stali pijáky vlivem blízké příležitosti, nebo vlivem 
zlého příkladu, nebo chtěli v pití zapomenout na neštěstí, na 
nezdary, na hanbu. U takových lidí dostavila se naprostá sla-
bost vůle, neschopnost odporovati blízké příležitosti.  

Někteří pijáci dělají pohoršení veřejné, zvláště kořalečníci. 
Jiní občané jsou klidnými občany, nedělají zjevného pohorše-
ní, ale jejich zdraví a jejich jmění a jejich živnosti to bolestně 
pociťují. Nemoc, náhlá smrt, někdy výstřednosti zločinné bý-
vají uvolněním bolestné vášně pijácké. Rodina pijákova pláče, 
radí se, zapřísahá pijáka – ten slibuje, že se polepší – a ještě 
týž večer je opilý. Co s ním? Zůstane-li ve své vášni, propi-
je vše, uvrhne celou rodinu do bídy, do neštěstí. Kam s ním?  
 V nemocnici ho nepřijmou, v blázinci též ne (nezuří-li již  
z pití). Jak mnohá rodina si vzdychá? 

Kdyby tak byl ústav nějaký, kam bychom ho několik měsíců 
poslali, aby se vzpamatoval a poznal. A mnozí by rádi zaplatili 
a hodně zaplatili, ale ústavu takového u nás není. Do Švýcar 
nebo do Německa je daleko a stálo by to strašných peněz. Stát 
léčeben stavět nebude, neboť čím více se pije, tím je stát na 
tom lépe.

Slovácké noviny, r. 1910
V Státním Okresním archivu v Uherském Hradišti zazna-

menal Milan Kubíček 

Staroměšťan Bardonek v redakci

Stáňa Bardonek po svém „horymírovském skoku“ ze Sta-
rého Města přišel v úterý dopoledne do redakce Slováckých 
novin, kdež se pustil do přítomných. Když neuposlechl výzvy, 
aby místnost opustil, bylo posláno pro strážníka, jenž Bardon-
ka zatkl a odvedl na strážnici. Dostalo se mu řádného poučení, 
že v cizím bytě si „horymírovsky počínati nemá.“

Slovácké noviny r. 1910

To tu ještě nebylo

V obci stálo večer několik chasníků, kteří náhodou nehlásí 
se k pokrokové straně p. starosty a místního hostinského. Sta-
rosta se obořil na chasníky: „Co tu stojíte, jděte spat.“ Chasníci 
jenom odpověděli, že nic špatného nedělají a že pohovořit si 
přece mohou. 

Starosta spustil hrůzu: „Hned ať jste pryč, kdo neposlech-
ne, nechť se třese.“ Tu jeden z chasníků prohodil: „Snad nejste 
starosto čert?“ „Já su víc než čert!“ zahřímal starosta. A tak má 
Staré Město tu zvláštnost, že její starosta je víc než čert, a čert 
je přece velikým pánem!“

Slovácké noviny 19. 2. 1910 
 

V Státním Okresním archivu v Uherském Hradišti zazna-
menal Milan Kubíček

STalo SE 
přEd VÍcE NEž 100 lETy

 

Socialistické Slovácko
(Ohlas staroměstského občana na článek ve Slováckých no-

vinách)

V posledním čísle otiskujete výroky jistého sazečského chas-
níka, jenž stěžuje si, že prý ve Starém Městě se chystají občané 
socialistický tábor rozbít. Chasník přišel kdoví odkud a začí-
ná u nás pořádat socialistické štvanice. Rozumné občanstvo  
i z druhého tábora pomyslí si o tom svůj díl. Tak přece jsme 
ve Starém Městě hluboko dosud neklesli, abychom kdejakým 
klučíkům dovolili v obci na veřejných schůzích spílati kněžstvu 
a rolnictvu. Dne 22. března tohoto roku totiž socialisté potupili 
i staroměstské rolnictvo v Brně, zaplivali jeho kroj a dnes mají 
tolik drzosti, že ohlašují tábor lidu ve Starém Městě. Počítají pa-
trně na pomoc pana starosty, který loni jejich táboru předsedal. 
My už své opatření proti hrubostem socialistických řečníků 
učiníme! Bylo by hanbou, kdyby jediný rolník, živnostník i děl-
ník, který chce být tění rolnictva, živnostnictva a zemědělské-
ho dělnictva socialisté po léta bojovali a teď najednou pořádají  
o tom schůze. Patrně je jim zle. Staroměstské občanstvo ve vět-
šině, až na několik svedených, ubohých obětí Dr. Seiferta soudí 
už o socialistických kandidátech správně!

Dobová inzerce

V roce 1909 oznamuji slušně velectěným hostům a příz-
nivcům, že každou neděli a svátek budu čepovati „Plzeňský 
prazdroj“ jen z Měšťanského pivovaru Plzeňského. 

V úctě Jaroslav Vraný, restaurater na „Brnku“

(restaurace na „Brnku“ se nacházela v blízkosti vlakového 
nádraží, nyní jsou zde kanceláře firmy)

Platy poslanců v roce 1910

V Rakousku, jak známo, dostávají poslanci 20 K denně,  
v Uhrách 4.800 K ročně a 1.000 K na byt. V Německu 3.000 ma-
rek, z čehož strhne se 20 marek za každou vynechanou schůzi. 
Ve Francii dostávají poslanci 15.000 franků, v Belgii a Nizo-
zemsku 4.000 franků. Ve Švýcarech 20 K denně, není-li příto-
men, nedostane nic. Švédští poslanci dostávají 1.600 k ročně  
a norští 16 K denně. Ruští 16 rublů (asi 40 K) denně, v Japonsku 
5.000 K za rok. Nejlépe placeni jsou poslanci ve Washingtoně, 
kteří dostávají 37.000 K a 600 K na inkoust. Za to v Anglii, Itálii 
a Španělsku nedostávají poslanci ničeho.

Předseda poslanecké sněmovny v Rakousku dostává  
40 K denně, v Uhrách 24.000 K ročně, ve Francii 72.000 franků 
a v Americe 60.000 K.   

Slovácké noviny 1910

Slovácké noviny 20. 6. 1903, vychází dvakrát týdně, ve stře-
du a sobotu, vždy dopoledne, jednotlivá čísla 14 hal. Redakce 
Uherské Hradiště, Králova třída č. 27 (dnes Nádražní ulice).
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návštěva německých přátel z partnerského města tönisvorst

Němečtí přátelé z partnerského města Tönisvorst v průvodu při Slavnostech vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti v sobotu 13. září. Dechový orchestr Nette Füchse přihlížející velmi 
zaujal. 

Foto: Milan Kubíček 

zdRaV

Eva Bauerová
Více na www.salondalen.cz (kadeřnictví dÁŠa)

Brněnská 271, Staré Město

SUCHÁ I MOKRÁKOMPLETNÍ

KRÁSNÁ TVÁř
zdRaVÁ PLEť

KRÁSNé a zdRaVé
NOHy

KOSMetiKA PeDiKÚRA

tel.: 731 110 030

I PRO PÁNy

 Staroměstské noviny 12/14 Staroměstské noviny 12/14

O prodlouženém víkendu 12. září až 
15. září zavítala do Starého Města po-
četná delegace z partnerského města 
Tönisvorst z Německa.  Tato návštěva 
navazovala na dlouholetou spolupráci 
měst Staré Město a Tönisvorst, v rámci 
které probíhají vzájemné návštěvy ne-
jen na úrovni oficiálních představitelů, 
ale setkávají se i členové jednotlivých 
zájmových organizací a spolků, stejně 
jako studenti gymnázií obou měst.

Nejinak tomu bylo i letos. Kromě 
členů oficiální části delegace v čele 
s panem starostou města Tönisvorst 
Thomasem Gossenem, přijeli na part-
nerskou návštěvu i členové volejbalo-
vého týmu a hudebníci dechového or-
chestru Nette Füchse.

Po úvodním pátečním uvítání na 
staroměstské radnici se němečtí přá-
telé rozešli do svých hostitelských ro-
din. Sobotní program byl, i přes ran-
ní nepřízeň počasí, nasměrován do 
Uherského Hradiště na Slavnosti vína  
a otevřených památek. Zde se hudeb-
níci dechového orchestru Nette Füch-
se zapojili do slavnostního průvodu.  
V jejich podání si návštěvníci této 
velkolepé akce mohli vyposlechnout 
lovecké fanfáry, kterými rozezněli ne-
jen Masarykovo náměstí, ale také pro-
stranství pod Starou radnicí, tradiční 
místo prezentací jednotlivých souborů 
a skupin regionu Staroměstsko.

Po prohlídce hradišťských památek, 
ochutnávce burčáku a vín a shlédnutí 
četných vystoupení folklorních soubo-
rů, zamířili naši přátelé zpět do Starého 
Města. V podvečerních hodinách se-
hráli  naši volejbalisté přátelské utká-

ní s německým týmem. Slavnostní večer  
s předáváním ocenění a pamětních me-
dailí se uskutečnil v nově otevřených pro-
storách Jezuitského sklepa.

V neděli dopoledne zavítala část dele-
gace na mši svatou do kostela sv. Micha-
ela. Po mši svaté zahráli u kostela hudeb-
níci dechového orchestru. Poté byla pro 
naše německé přátele připravena prohlíd-
ka Památníku Velké Moravy. Nedělní po-
ledne jsme strávili v Domově pro posti-
žené v Kunovicích na Bělince, kam jsme 
se vypravili se zástupci německé delegace. 
Hosté z Tönisvorstu již tradičně při každé 
své návštěvě u nás předávají symbolickou 
finanční pomoc zařízením, která pečují  
o postižené. 

Odpoledne jsme zavítali na exkurzi do 
společnosti REC 
Group s. r. o. Zde 
jsme absolvova-
li velmi poutavou 
prohlídku s vý-
kladem o historii  
a současnosti areá-
lu i firem zde půso-
bících.

Po drobném ob-
čerstvení, které 
bylo připraveno 
v Kongresovém 
centru firmy REC 
Group, jsme se 
vláčkem Steelinka 

přesunuli k novému kostelu Svatého 
Ducha. Zde jsme byli svědky krásného 
Velkomoravského koncertu, v jehož 
úvodu zazněly opět lovecké fanfáry  
v podání orchestru Nette Füchse. Po 
tomto nevšedním zážitku byl pro účin-
kující a návštěvníky připraven raut  
v Jezuitském sklepě, který příjemně 
dokreslil přátelskou atmosféru letošní 
partnerské návštěvy.

V pondělí 15. září ráno jsme se s na-
šimi přáteli rozloučili. Ze Starého Měs-
ta se členové delegace vydali do Vídně, 
odkud po celodenní exkurzi odlétali  
v podvečerních hodinách zpět do Dü-
sseldorfu.

Tato návštěva se plynule prolínala  
s výměnným pobytem studentů a pro-
jektem CertiLinqua, na kterém naše 
gymnázium spolupracuje s Micha-
el Ende Gymnáziem. Z Tönisvorstu 
 k nám v průběhu podzimu zavítala ješ-
tě další návštěva - poutníci společně se 
svým duchovním otcem P. Ludwigem 
Kammem. V průběhu dne, který zde 
strávili, si prohlédli baziliku na Velehra-
dě, stejně jako náš nový kostel Svatého 
Ducha a Památník Velké Moravy.

Velmi rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se do příprav a organizace těchto 
akcí zapojili a jakýmkoliv dílem se na 
nich podíleli. 

Za partnerský výbor
Helena Hlavačková
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našli jste si ranku na noze? 

Do ambulance lékaře je potřeba přijít včas. 
Foto: EZ

Spektrum  Staroměstské noviny 12/14 Staroměstské noviny 12/14

Vyhledejte specialistu, může 
vám zachránit nohu před am-
putací

Do naší podiatrické ambulance chodí 
v současné tobě několik desítek paci-
entů s obavami, že jim hrozí amputace 
nohy. Objevila se jim totiž na končetině 
hnisající rána, kterou se nedaří zacelit. 
Z mnoha novinových článků se pak tito 
lidé dozvědí, že je to začátek konce je-
jich aktivního života a že nejspíš skon-
čí na vozíku. Mým prvním úkolem je 
tedy pacienta uklidnit: toto je opravdu 
ten nejhorší scénář. A pokud se spo-
lu pustíme do okamžité léčby, nemusí  
k amputaci vůbec dojít. Naopak, může-
me zachránit nejen nohu, ale i pomoci 
od obtěžujících neuropatických bolestí. 

Opět se budu už potřetí v seriálu  
o cukrovce a jejích komplikacích opa-
kovat: základem úspěšné léčby je přijít 
se svým problémem včas. A v těchto 
případech se často jedná o dny. Většina 
lidí trpících chronickou ránou má totiž 
podobné zkušenosti: na noze se objeví 
malá ranka, kterou podle jejich soudu 
stačí zalepit a desinfikovat. Protože jed-
ním z  projevů diabetické neuropatie 
– tedy prvotní příčiny diabetické nohy 
– je také ztráta citlivosti a zároveň i ne-
dostatečné prokrvování a hojení, pak si 
tito lidé neuvědomí, že za dva týdny se z 
malé oděrky stane hnisající rána. Když 
pak s takovým problémem pacient do-
razí do ambulance nebo nemocnice, 
právem se lékaři obávají sepse organi-
smu, a proto můžou navrhnout i radi-
kální řešení – amputaci. Často začnou 
jedním prstem, ale kvůli špatnému 
stavu pacienta za pár týdnů stojí před 
rozhodnutím, zda pokračovat v dalším 
chirurgickém zákroku.

Spolu se svými kolegy z České dia-
betologické společnosti už dlouhodobě 
upozorňujeme na to, že v Česku máme 
jeden nedostatek: chybí nám lékaři spe-
cializující se na komplexní péči o nohy 
– tedy podiatři. V současné době fun-
guje v Česku 30 registrovaných podia-
trických ambulancí. 

Ve Zlínském kraji fungují dvě – naše 
v lékařském centru Ormiga a v Nemoc-
nici Tomáše Bati na Interní klinice.  
Teoreticky bychom se tedy měli starat 
o téměř 4000 diabetiků se syndromem 
diabetické nohy, kteří v našem kraji 
žijí. Bohužel to jsou jen statistické pro-

počty, ale realita je jiná: na 
Zlínsku asi čtvrtina z nich, 
tedy tisícovka, dospěje až  
k radikálnímu zákroku, jako 
je amputace.  

Když už se dostane-
te do péče podiatra, co od 
něj můžete čekat? Dneš-
ní moderní medicína,  
a v tomto oboru zvlášť, kla-
de velký důraz na komplexní  
a mezioborovou léčbu. Bude 
provedeno vyčištění rány  
a šetrné odstranění odumře-
lé tkáně, odběr k mikrobio-
logickému vyšetření. Rána 
bude zcela jistě již při prv-
ním ošetření odlehčena spe-
cializovanou dlahou. Zhod-
notíme prokrvení končetiny 
a provedeme příslušná opat-
ření ke zlepšení. Pokud je 
rána infikována, zavedeme  
v případě potřeby antibiotika. Pro jejich 
lepší snášenlivost a k podpoře imunitních 
funkcí doporučíme vhodná  probiotika, 
například mimořádně účinný a světově 
unikátní přípravek Lyovis  na jehož vývoji 
jsme se podíleli. Podiatr vám tedy neza-
čne léčit „pouze“ ránu na noze. Měl by na-
příklad zjistit, jaké léky užíváte, a zda ně-
které svými vedlejšími účinky nezhoršují 
hojivost rány. Posoudí, jak kompenzujete 
diabetes, navrhne vám úpravu jídelníčku 
a přiměřeného pohybu s ohledem na ak-
tuální stadium hojení rány. V neposlední 
řadě vám také poradí, jak pravidelně pe-
čovat o nohy a nabídne možnost pravidel-
né medicinální pedikúry přímo v rámci 
služeb podiatrické ordinace. Pro velmi 
špatně pohyblivé pacienty pomůže s vý-
běrem správné pedikérky nebo podiatric-
ké sestry, která může po dohodě docházet  
i k vám domů. Důležitým aspektem  
v komplexu léčby je také poradenství  
o výběru vhodné obuvi a dalších protetic-
kých pomůcek. Jakkoli se to zdá jednodu-
ché a logické, není ojedinělé, že se s paci-
enty musím přít o to, aby mé rady brali 
vážně a nohy dostatečně chránili. Přitom 
tato pomoc často není otázkou peněz, je-
likož správnou preventivní diabetickou 
obuv pomáhá hradit pojišťovna. 

Pokud se přes všechny snahy neda-
ří nastartovat hojení rány, můžeme se 
posunout i k dalším možnostem, které 
můžou zabránit tomu nejhoršímu – am-

putaci nohy.   Jedná se například o vy-
užití ozonoterapie, která pomáhá zvlá-
dat infekci, zlepšuje prokrvení, hojivost 
a celkový stav.   Dále použití metody  
MDM (mesodiencefalické modulace), 
která uleví od bolestí, zlepší prokrvení 
a pomůže nastartovat hojení.  Letos na 
jaře jsme dokončili studii, která pro-
kázala vliv této nové léčby na podporu 
hojení chronických a dlouhodobě se 
nehojících ran. Do studie bylo zařaze-
no patnáct lidí, jimž hrozila amputace 
dolní končetiny, někteří již měli termín 
k nástupu na její provedení.   Radikální 
zákrok po dobu klinického sledování  
(3 měsíce) nakonec nemusel nikdo pod-
stoupit. Na dalších specializovaných 
pracovištích lékaři vnímají nadějně 
léčbu kmenovými buňkami, která je 
taktéž v začátku, dále léčbu řízeným 
podtlakem či larvální terapii.   

Samotnou kapitolou je pak domácí 
péče o nohy, která může zabránit těm 
nejhorším případům. O tom však až  
v následujícím díle.

Mudr. emil záhumenský
Angiologická a diabetologická 
ordinace
Podiatrická ambulance, 
MDM Centrum
Lékařský dům Ormiga, Zlín  
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CHEMIE LÁSKY - Michael Londesborough opět u nás!

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. při výkladu.
Foto Mgr. Soňa Patočková

Studenti zaplnili celý sál Klubu Kultury. 
Foto Mgr. Soňa Patočková
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Studenti z 11 základních a 7 středních škol Zlínského kraje 
zaplnili 4. listopadu 2014 velký sál Klubu kultury v Uherském 
Hradišti. Na velkou show, která byla součástí bohatého pro-
gramu Týdne vědy a techniky se přišlo podívat více než 800 
žáků. Dr. Michael Londesborough, Ph.D. přijal pozvání Střed-
ní odborné školy a Gymnázia Staré Město ve spolupráci s Bri-
tish Council již podruhé. V roce 2012 se studentům představil  
s úspěšným pořadem Tajemství energie.

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. při výkladu.
Foto Mgr. Soňa Patočková

Chemie lásky je přednáška, ve které se Michael Londesbo-
rough zabývá podstatou lásky. Uplatňuje svůj pohled chemi-
ka a vysvětluje, proč a jaké chemické pochody lásku doprová-
zejí, jaké jsou chemické reakce a sloučeniny spojené s našimi 
pocity zájmu o druhou osobu, chtíčem, láskou vášnivou nebo 
láskou rodičovskou.

 
Kdo je Dr. Michael Londesborough, Ph.D.?
Dr. Michael Londesborough, Ph.D. je britský vědec, který 

se přistěhoval do Čech v roce 2002. Pracuje v Ústavu anorga-
nické chemie Akademie věd ČR v Řeži, specializuje se na bo-
rany, karborany a metalkarborany. Spolupracuje na projek-
tech s British Council v Praze, na popularizačních projektech 
Akademie věd ČR, České televize a Národního technického 
muzea. Uvádí rubriku Michaelův experiment v televizním 
magazínu ČT PORT. V roce 2009 obdržel od Akademie věd 
ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

 
Jak přednášku zhodnotil Jaromír Talák, student SOŠ  

a Gymnázia Staré Město?
Přednášející známý popularizátor vědy a chemie Micha-

el Londesborough mluvil o lásce ne z hlediska lidského, ale 
čistě vědeckého. Na pomoc si kromě vědy netradičně vzal  
i sonety (milostné básně) od Williama Shakespeara. Velmi 
obratně je vkládal mezi jednotlivá témata v průběhu prezen-
tace – o lásce, o chtíči, o touze. Rozebíral lásku od jejího vzdá-
leného počátku – od vzniku světa, přes vývoj organismů na 
Zemi, až po první náznaky něčeho, co bylo hlavním tématem 
celého vystoupení. Vysvětlil nám, jaké hormony a chemické 
látky v nás pracují, když prožíváme situace spojené s tímto 
nádherným citem. Spolupracoval přitom i s publikem, které 
se rádo zapojilo. Ačkoliv se přednáška nesla čistě v duchu se-
riózní vědy, studenti se nenudili. Pan Londesborough byl ve-
lice vtipný. Je vzdělaný v tomto oboru, ale i v mnoha dalších 
a hlavně zná mentalitu studentů, takže ví jak na ně. I díky 
tomu si většina studentů přednášku užila a ještě následující 
den o ní diskutovala ve škole.

 Ing. Růžena Borková
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Osmáci v experimentáriu

Přírodovědná soutěž

Přírodovědná soutěž se vydařila. 
Foto: ZŠ

Ve středu 15. října jsme na ZŠ Staré 
Město připravili již třetí ročník příro-
dovědné soutěže pro žáky pátého roč-
níku základních škol o „Putovní pohár 
mladých přírodovědců“. Soutěžní pě-
tičlenná družstva tvořili žáci ZŠ Staré 
Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ 
Uherské Hradiště Větrná, ZŠ Ostrožská 
Nová Ves a ZŠ Zlechov. V letošním roce 
jsme na naší škole přivítali rekordní po-
čet účastníků – celkem soutěžilo téměř  
140 dětí. Soutěž se tradičně skládala  
z teoretického testu přírodovědných 
znalostí a praktických úkolů. Žáci po-
stupně procházeli pěti stanovišti a sbí-
rali body. Poznávali zástupce kvetoucích 
rostlin a stromů, v učebně přírodopisu 
určovali živočichy, v přípravně příro-
dopisu zavonělo exotické koření a ci-
zokrajné plody, na zelené stezce se třídil 
odpad a v teraristickém kroužku LEGU-
ÁNEK řešili žáci úkoly s živými plazy. 
Celou akci doprovázela skvělá nálada, 
nadšení žáků z plnění úkolů i bojovná 

nálada soupeřících družstev. A jak to vše 
dopadlo …? Vítězství letos zůstalo doma. 
Blahopřejeme a věříme, že zájem o naši 

přírodovědnou soutěž bude pokračovat 
i v budoucnu. Děkujeme za účast a sou-
těžní nasazení …

Mgr. Martin Motyčka

V pátek 17. října žáci 8. B a 8. D navštívili Experimentárium 
na SPŠ v Otrokovicích. Vzhledem k tomu, že to byla naše pre-
miéra, byli jsme nedočkaví. Před devátou hodinou ráno jsme 
dorazili ke škole. Jako první nás čekala přednáška na téma Fo-
renzní kriminalistika. Po troše teorie jsme si mohli sáhnout na 
štěteček, kterým se stírají otisky prstů, zkusili jsme si, jak těžký 
je kufřík kriminalisty, Honza se mohl obléci do ochranného 

Zajímavá exkurze žáků osmých tříd ZŠ Staré Město do Experimentária  
v Otrokovicích.                                                                                          Foto: ZŠ
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oděvu a holky si udělaly otisky prstů na skleničce.  Pan Mgr. Da-
niel Kafka nám potom všem ukázal, jak se takové otisky stírají. 
Hodina a půl plná zajímavostí uběhla, ani jsme nevěděli jak.

Potom jsme se rozdělili po třídách na dvě skupiny. Jedna 
třída šla do Experimentária a druhá do chemické laboratoře  
a po hodině jsme se vyměnili. V chemické laboratoři nám 
ukázali několik chemických pokusů, ale protože některé dělá-
me i ve škole, tak to pro nás nebyla tak úplná novinka. Potom 
jsme se šli podívat na 3D film o řece Coloradu. Pohodlně jsme 
se usadili do úžasných červených sedaček, dali si na oči brýle 
a ani jsme nedutali.

Experimentárium zaujímá celou jednu velkou budovu 
školy a je ve všech čtyřech patrech. Z dalších exponátů jsme 
viděli obrovský model železnice, elektronový mikroskop s roz-
lišením 100 000 x, autodráhy, na běžecké dráze se dalo změ-
řit naše zrychlení. Následovala fyzikální expozice věnovaná 
mechanice a jednoduchým strojům, využití energií, elektřiny 
a magnetismu. V další části jsme viděli obráběcí stroje, také 
jsme si vyzkoušeli brýle, které ukážou, jak vidí opilec nebo 
hmyz, mohli jsme si pohrát i se stavebnicí Merkur. Součástí 
Experimentária je i 3D tiskárna, skener a řezací plotter. V po-
sledním patře byl model chytrého rodinného domku, v němž 
děti našly moderní kuchyňské spotřebiče, které je možné uvést 
do provozu pomocí tabletu.

Exponátů je tolik, že se to nedá ani všechno popsat. Exkur-
ze určitě splnila naše očekávání, ale ještě lepší by bylo, kdyby-
chom si do Otrokovic mohli někdy zajet na celý den a se všemi 
těmi věcmi si pohrát.

Mgr. Inka Kubíková
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Vánoce u nás a v zahraničí

Preventivně výchovný program Hasík
Tradicí se na naší Základní škole ve 

Starém Městě se stal preventivně vý-
chovný program Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje Hasík.  
V listopadu se žáci druhého ročníku měli 
možnost dvakrát setkat s vyškolenými in-
struktory HZS ZLK preventivně výchov-
ným programem v oblasti požární ochra-
ny a ochrany obyvatelstva. Žáci se pod 
jejich vedením učili správnému chování v 
krizových situacích.  

Dozvěděli se zde mnoho důleži-
tých a zajímavých informací o je-
jich nelehké práci. Hasiči dětem vy-
světlili rozdíl mezi dobrým a zlým 
ohněm. Získali jsme informace  
o tom, kde všude hasiči pomáhají  

a jakým způsobem 
se má správně ohla-
šovat požár. Své 
vyprávění doplnili 
hranými scénkami  
a také se dětem 
předvedli v plné ha-
sičské výstroji. Obě 
setkání byla pro děti 
velkým zážitkem  
a už se moc těšíme 
na to, až v červnu 
navštívíme jejich 
pracoviště.

Mgr. Vlasta 
Dostálková

Vánoční pyramidy nalezneme v německých měs-
tech i místo stromů na náměstí.
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Celý advent a samotné Vánoce prová-
zí dodržování tradičních zvyků. U nás 
je to dobře známé zapalování svíček na 
adventním věnci, rozkrajování jablka, 
kladení šupiny pod talíř se štědrovečer-
ní večeří a desítky jiných tradic lišících 
se rodinu od rodiny. Jak ale prožívají 
Vánoce jinde? Podívejme se tedy, co by 
nás čekalo, kdybychom trávili vánoč-
ní svátky například v jednom z našich 
partnerských měst. 

V německém Tönisvorstu neno-
sí dárky náš Ježíšek. V jižních částech 
Německa existuje jeho obdoba – Chris-
tkind, ovšem na severu obdarovává děti 
vánoční muž, tzv. Weihnachtsmann, 

jenž je tradičně zobrazován jako starý 
muž s rezavými vlasy a vousy, který nosí 
plášť s kapucí a jezdí na osedlaném divo-
kém větru. Jinak jsou německé Vánoce 
hodně podobné těm našim. Ke slavnostní 
večeři se podává ryba, na některých mís-
tech, obzvláště pak na severu, se servíruje 
k bramborovému salátu párek nebo světlá 
německá klobása.

Stromeček se zdobí v každé domácnos-
ti a bývá podobný tomu našemu. Nutno 
podotknout, že skleněné baňky, typické 
pro české vánoční stromky, jsou právě 
německý vynález a vyrábí se zde již od  
16. století.  Místo betlémů v Německu sta-
ví vánoční pyramidy, které jsou ze dřeva  
a také jsou v nich postavičky jako v čes-
kém betlému. Ve spodním patře jsou svíč-
ky. Teplo, které od nich stoupá vzhůru, 
otáči velkou vrtuli v horní části betlému. 
Původ pyramid je pravděpodobně spojen 
s bývalým zvykem, kdy se do domácností 
a do kostelů nosily zelené větve stromků, 
které se stavěly do pyramidy.

Pokud byste trávili Vánoce v Sées, dru-
hém partnerském městě Starého Města, 
vězte, že i ve Francii jsou svátky vyvrcho-
lením roku. Na rozdíl od ostatních evrop-
ských států zde ale předvánoční období 
nemá téměř žádný význam. Jenom ulice  
s obchody jsou ozdobeny girlandami svě-
tel a vánočními stromky. Francouzi ku-
pují vánoční stromky na začátku prosince 
a zdobí je společně s rodinou. Prvního 
prosince dostanou děti adventní kalen-
dář, ve kterém každé ráno, až do 25. pro-
since, najdou malý dárek.

Štědrý večer se ve Francii tradičně slaví 

v kruhu rodinném. Večer 24. prosince 
dávají děti své vyčištěné boty před do-
mácí krb nebo na jiné místo v obytné 
místnosti. Věří a hlavně doufají, že Pere 
Noel (Otec Vánoc) jim boty naplní dá-
rečky. S Pere Noelem chodí ve Francii  

i jeho partner Pere Fouettard (v překla-
du Otec Políček), který naopak vyplatí 
zlobivé děti plácnutím či políčkem na 
zadek. Tradičním půlnočním jídlem je 
takzvaný le reveillon. Mnoho barů a re-
staurací po celé Francii je na Štědrý den 
otevřeno a servíruje se zde právě tento 
pokrm. Reveillon znamená v překladu 
„ráno vstát“, přeneseně se tak označu-
je také první telefonát za den. Tradiční 
duchovní význam je však narození Ježí-
še Krista. Jídlo se skládá z ústřic, klobá-
sek, vína, pečené šunky, salátů, ovoce  
a sladkostí. Tzv. Kristův koláč je pečený 
a je ozdoben cukrovou pěnou tak, aby 
se podobal malému Ježíškovi.

PP

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

PROgRAM NA PROSiNeC 2014

  SVČ KlUbKo
S VEČErNÍČKEm za miKUlášEm V rámci STaro-
měSTSKého JarmarKU
7. 12. neděle 9:00 – 11:00,
Jezuitský sklep na Náměstí Velké Moravy ve Starém 
Městě
Večerníčkové postavičky budou provádět děti po zá-
bavných stanovištích na cestě k Mikulášovi, kde od 
anděla dostanou sladkou odměnu. Ale pozor, čert tam 
bude taky! 
Vstupné: 10,- Kč za jedno dítě

TVořiVá dÍlNa – TřpyTiVý zVoNEČEK
11. 12. čtvrtek 17:00 – 19:00

Přijďte si za námi v tomto předvánočním čase vyrobit 
křehký, třpytivý zvoneček. Zvládne to opravdu každý.  
K práci budeme potřebovat jen své ruce, a pak zejména 
bavlnky či provázky a vodní sklo. Přihlaste se, prosím, 
do úterý daného týdne.
Cena: 60,- Kč, pro členy TD 40,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

VáNoČNÍ bESÍdKa
16. 12. úterý od 16:00 

Kde: Společensko-kulturní centrum (Sokolovna)
Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dětí  
z kroužků SVČ Klubko, které vám chtějí zpříjemnit před-
vánoční čas a předvést, co se již stihly v kroužcích na-
učit.
Vstupné dobrovolné

dEVaTEro KořENÍ – zdraVé mlSáNÍ
18. 12. čtvrtek 16:30 – 18:00 na SVČ Klubko

Mlsáte rádi? A myslíte při tom i na svoje zdraví? S naši-
mi recepty to nebude žádný problém. Přijďte si za námi 
připravit zdravé recepty, které chutnají a které zpestří 
vaši vánoční tabuli. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku, 
zejména pak rodiče s dětmi.
AKCE JE ZDARMA!

VýTVarNá SoUTěž S VEČErNÍČKEm
do 30. 1. 2015,

ve spolupráci s MK a iC Staré Město 

více informací na plakátech

  rodiNNé cENTrUm ČTyřlÍSTEK

hraNÍ S mimiNKy
1. 12. pondělí 9:00-11:00

Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

mamKaVárNa
8. 12. 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

Kroužky  SVČ Klubko a RC Čtyřlístek končí 12. 12. 2014 
a začínají 12. 1. 2015!

přEJEmE pohodoVý NoVý roK 2015!
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V neděli 12. 10. oslavil P. Miroslav Suchomel své padesáté narozeniny 
v novém kostele Svatého ducha. také my se přidáváme s blahopřáním. 

Podívejte se, jak tuto slavnou bohoslužbu zachytil františek Ingr.

Narozeniny
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Zamyšlení mysliveckého hospodáře

 Staroměstské noviny 12/14 Staroměstské noviny 12/14

Je to již téměř 40 let, co jsem jako mla-
dý student vstoupil mezi staroměstské 
myslivce coby adept učení myslivecké-
ho. Přijali mě tenkrát mezi sebe pěkně, 
většina tehdejších starších myslivců již 
na nás dnes shlíží z mysliveckého nebe.

Byla to doba v něčem úplně jiná než 
dnes, něco zůstává dodnes stejné. To, 
co přímo bije do očí ve srovnání s dneš-
kem, byly nadmíru dobré stavy drob-
né zvěře. Pamětníci těch dob si jistě 
vzpomenou, že vidět zajíce či bažanta 
byla tenkrát naprosto běžná věc. Sta-
vy živé zvěře v honitbě bylo těžké od-
hadnout, pro přirovnání s dneškem 
lze použít stavy ulovené zvěře. V roce 
1976 se ve Starém Městě ulovilo 290 
zajíců a 404 bažantů. Poněkud s údi-
vem jsem  při těchto výřadech zvěře 
po honech poslouchal starší myslivce, 
kteří už tenkrát varovně zvedali prst  
a říkali, že to jde s drobnou zvěří s kopce. 
Měli pravdu. Socialistická velkovýroba  
v zemědělství si začala vybírat svou daň  
i na stavech zvěře. Nejprve začaly mi-
zet koroptve. Já sám už jsem hony na 
koroptve ve Starém Městě nezažil, jen 
ze vzpomínek druhých vím, že se koro-
ptve vozily z honu na koňském povozu, 
který byl jimi celý ověšený. Když zača-
lo koroptví ubývat, zastavily se hned 
hony, ale žádné zlepšení jejich stavu se  
v následujících letech nedostavilo.  
V současné době na staroměstském ka-
tastru přežívá jen pár hejnek. Snažili 
jsme se jim pomoci umělým odchovem 
a vypouštěním odchovaných koroptvi-
ček, nic z toho nepomohlo. 

Pak přišla řada na divoké králíky. Ko-
lik jich tenkrát ve Starém Městě bylo. 
Stačilo, aby se začalo šeřit, a hned bylo 
vidět míhat se jejich pírka (bílé ocásky) 
všude, kde nebylo jen holé volné pole. 
Když jsem si jako mladý myslivec pově-
sil brokovnici na rameno a vyšel jsem 
ven, jen málokdy se stalo, abych se vrá-
til bez uloveného králíka. Jenže i králíci 
doplatili na změny v krajině. Jejich nej-
větší kolonie u dráhy za bývalým Agro-
chemickým podnikem (který tenkrát 
ještě nestál) byla zavezena komunál-
ním odpadem, nahoru navezena ornice  
a vznikl tak lán pole. Králíci se ještě 
udrželi na místech značně nehostin-
ných, na okrajích smetišť či na prud-
kých březích potoka. Přesto, že jsme 
je již vůbec nelovili, pomalu vymizeli. 
Následoval značný úbytek bažantů, za-
jíců i drobného polního ptactva. Kolik 

jen jsme vídávali u Baťova kanálu nepře-
hlédnutelných hnízd moudivláčka lužní-
ho, už několik let jsem tam žádné nenašel. 
A snad ani nejstarší pamětníci si už dnes 
nevzpomenou, že ještě v roce 1926 se na 
území Starého Města u Moravy naproti ja-
rošovskému pivovaru vyskytoval hnízdní 
pár dropů velkých, největších létavých ev-
ropských ptáků.

V letech mé 
myslivecké mla-
dosti ve Starém 
Městě jsme na-
opak nepotkali 
divoké prase či 
lišku. Také stavy 
srnčí zvěře byly 
poměrně nízké,  
i když se srnčí 
zvěř ve Starém 
Městě vždy pra-
videlně vyskyto-
vala. Ročně jsme 
tenkrát ulovili tak 
3 až 4 srnce, dnes 
jich pravidelně lo-
víme více než 10 
a stavy této zvěře 
stále narůstají. 
Největší nárůst 
zaznamenaly sta-
vy zvěře černé, 
neboli divokých 
prasat. Když se v roce 1985 ulovilo ve Sta-
rém Městě historicky první prase, byla to 
pro nás senzace. I starší myslivci, kteří ne-
měli možnost se dostat na lov do lesních 
honiteb, se na ně chodili dívat. Populační 
explozi černé zvěře lze pěkně dokumen-
tovat na okresní statistice jejich odlovu.  
V roce 1998 se poprvé dostal celkový po-
čet odlovených prasat nad 500 ks a mys-
livci tvrdili, že takový úlovek se již nebude 
nikdy opakovat. Přesto se již v roce 2002 
ulovilo na okrese více než 1 000 ks, v roce 
2005 to bylo již více než 1 500 ks divočá-
ků. V roce 2010 číslo v kolonce lovu černé 
zvěře přesáhlo číslo 2 000 a nikdo si již 
netroufl předpovídat, kde se populační 
exploze divokých prasat zastaví. I ve Sta-
rém Městě, kde v honitbě není žádný les, 
ročně lovíme kolem 20 až 30 kusů černé 
zvěře. Škody působené touto zvěří na pol-
ních pozemcích stále narůstají. 

Ještě před zhruba deseti lety byl výskyt 
zvěře jelení na území Starého města čis-
tou utopií. Dnes pozorujeme převážně  
v nočních hodinách, jak nám jednot-
livé osamocené kusy ale i menší tlupy 

jelenů přechází od velehradského háje 
až ke Slezanu a pak dále k řece Mora-
vě. Občas se objeví i daněk, v honitbě 
nám zdomácněl nevítaný přistěhovalec  
z východu psík mývalovitý, rapidně při-
bylo též kun. A množství okousaných  
a pokácených stromů ukazuje, jak sta-
roměstské prostředí svědčí bobrům. Jen 

zajíců a bažantů nám stále ubývá.
Přesto neskládáme ruce do klína, 

snažíme se připravit zvěři co nejlepší 
prostředí. Vysazujeme stromy a keře 
všude, kde je to jen trochu možné, sta-
víme a plníme krmelce pro zvěř.  Sna-
žíme se tak zastavit nepříznivý trend 
a zamezit poklesu stavů drobné zvěře. 
Každoročně vysazujeme divoká káčata, 
vypouštíme do honitby dospělé bažan-
ty a uměle odchované zajíce, které již 
několik let nelovíme. Pokoušíme se vrá-
tit znovu do přírody divokého králíka, 
který byl u nás kdysi tak hojný. Nejde 
nám o jeho lov, chceme tak zpestřit ži-
vot v přírodě kolem Starého Města. 

Všechny tyto aktivity jsou časově a fi-
nančně náročné. Proto jsme rádi, že nás 
v naší snaze podporuje i vedení radnice. 
Víme, že nemůžeme pouze vzpomínat 
na staré dobré časy myslivosti v našem 
městě. Musíme se snažit, aby naše děti a 
vnuci neznali zajíce a bažanty jen z ob-
rázků, ale mohly se je prohlédnout i na 
procházce přírodou. 

Ing. Pavel Pluhař

Samec dropa velkého může vážit téměř 20kg a řadí se tak mezi nejtěžší ptáky 
světa. Fotografie: wikipedia.org
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Zábavné odpoledne v MŠ Rastislavova

Rádi papáte? „Na dušičky vzpomínejme...“

V MŠ Rastislavova se ve středu 5. 11. uskutečnilo zá-
bavné odpoledne společné pro rodiče a děti. 

Všichni, kdo se chtěli zúčastnit, si přinesli vylisované  
a usušené listí a různé přírodniny, ze kterých si společně 
vytvářeli strašidýlka, víly, draky, lodě, kukačkové hodiny 
a spoustu dalších výtvorů dle vlastní fantazie.
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Tak to máte velkou škodu, že jste nebyli 23. 10. 2014 u nás  
v naší Křesťanské mateřské školce.

Brněnský divadelní soubor „Tetiny“ nám totiž vesele zahrál 
a zazpíval o zdravém vaření a specialitách. A při zapojení na-
šich nejmenších do hry „o krále zeleniny“ jsme se i my do-
spělí pobavili a poučili, že naší nejpoužívanější zeleninou jsou 
brambory na všechny možné způsoby. A že se nám všem při 
představení „Tetiny v kuchyni“ opravdu sbíhaly sliny na něja-
kou tu bramborovou dobrotu. Tak děti hurá do kuchyně!

A zase s tetinami někdy na shledanou!!!
AV

Památku Všech zemřelých si připomněly děti z Křesťan-
ské mateřské školky v pátek 31. 10. 2014. Zastavili jsme se  
u nazdobených hrobů, ve kterých odpočívají prarodiče a pří-
buzní dětí.

Na závěr jsme se pomodlili u kříže v nové části hřbitova za 
věčnou radost a pokoj pro duše našich zesnulých.

ŠM a GG

Zájem rodičů a radost dětí byla velká a výsledné práce 
teď zdobí vstup školy  a dotvářejí tím atmosféru podzi-
mu.

Veronika Holčáková



Boxerský klub Fit – K. O. Staré Město 
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Před cirka rokem se náhodou 
potkali ti správní lidé na správném 
místě za správné konstelace hvězd 
což zavdalo vzniku boxerského klu-
bu Fit - K.O. a podařilo se nám tak 
zahájit dlouhou cestu, která povede 
až tam, kam jen budeme chtít. 

Popis náhodnosti či nepředpokláda-
telnosti momentu, při kterém započala 
spolupráce mezi sportovním klubem 
Fit – K.O. a mou osobou, by byla na sa-
mostatný článek a figuruje v ní tolik na 
sebe navazujících, byť nepravděpodob-
ných, proměnných, že snad stačí říct, 
že se jednalo snad o osud, boží řízení 
nebo z p…. kliku – jak jen chcete. Fak-
tem je, že začala spolupráce, do které 
všichni zúčastnění šli naplno, a každý 
se svým přičiněním snažil dopomoci-
ke společnému cíli, který byl vytvořit 
boxerský klub, který bude pravidelně 
vysílat své svěřence na ligová utkání  
a turnaje, kde budou co nejlépe repre-
zentovat nejen náš klub, ale také naše 

město, potažmo region. 
Po roce tvrdé práce, spousty odříkání, 

stráveného času, krve a potu jsme tento 
cíl naplnili, když historicky první utká-
ní našeho boxerského klubu absolvo-
vali dva boxeři a jedna boxerka 27. září  
v Prostějově. David i Petr své premiéry  
v ringu zvládli na výbornou a bojovnými 
a koncentrovanými výkony své soupeře 
na body porazili. O našem patnáctiletém 
talentu Lindě víme, že je před ní velká bu-
doucnost přesahující české hranice. Jasně 
to i ostatně demonstrovala v Prostějově, 
kdy svou o několik let starší a pár zápasů 
zkušenější soupeřku doslova deklasovala  
a dravým nekompromisním výkonem 
zvítězila technickým K.O., což nezůstalo 
bez povšimnutí reprezentačních trenérů 
a své dva další zápasy odboxovala v půli 
října na mezinárodním turnaji kadetů  
v německém Leinefelde. Obě své soupeř-
ky porazila pro změnu technickými K.O. 
a sklidila další plody své tvrdé práce. 

Náš boxerský klub ale není otevřen 
jen lidem, kteří chtějí boxovat závodně 

a pravidelně absolvovat 
zápasy. Naše tréninky 
jsou otevřené komuko-
liv, kdo se chce o krás-
ném sportu jménem box 
dozvědět víc a nechat se 
jím trochu inspirovat. 
Každému se dostane in-
dividuálního přístupu  
v takové míře, abychom 
se přiblížili naplnění 
ambicí, s nimiž na tré-
nink přijdou, ať jsou 
již jakékoliv. Snažíme 
se boxery vychovávat  
k přístupu, že boxer musí 
mít především srdce  
a v nohách. Srdce zname-
ná nikdy neutuchající tou-
hu se neustále zlepšovat  
a překonávat především 
sebe sama. V nohách zase 
znamená, a v tom je box 
neuvěřitelně spravedlivý, 
že šampion se z vás ne-
stává minutami strávený-
mi v ringu při zápase, ale 
stovkami hodin tréninku 
v tělocvičně. Učíme naše 

svěřence především tvrdé práci, poko-
ře a respektu k sobě samým i k dru-
hým. Nevychováváme tupé rváče, kteří 
nedokáží rozpoznat rozdíl mezi ulicí  
a tělocvičnu. Vychováváme inteligentní 
bojovníky, kteří dokáží rozeznat, co to 
je lastně úspěch či vítězství. S pokorou 
v tichosti tvrdě pracujeme a nechává-
me za sebe hovořit naše výsledky. Ať 
už jsou to medaile z mezinárodních 
turnajů, či o něco úspěšnější a spoko-
jenější každodennost díky tomu, že se 
na trénincích učíme překonávat cíle  
a neustále prahnout po sebezlepšování. 
Ostatně, přijďte se přesvědčit sami. 

Veledůležitý odstavec je i tento násle-
dující, neboť bych v něm rád poděkoval 
lidem, bez nichž bych dnes psal článek 
maximálně do pomyslného šuplíku  
o pomyslném boxerském klubu. Velký 
dík patří celému realizačnímu týmu  
z Fit – K.O. za podmínky, které pro práci 
máme. Jistě, stále jsme na začátku cesty 
a postupně neustále budujeme, spous-
ta je před námi, nicméně jsme vděční 
za to, co máme, protože to není málo. 
Dále chci poděkovat jmenovitě pánům  
Mgr. Brázdilovi a MUDr. Karpelesovi, 
díky nimž se o naše svěřence můžeme po 
fyziologické a odborné lékařské stránce 
adekvátně starat, protože úroveň, kte-
rou jsme díky nim schopni zajistit, není 
bohužel v našem blízkém okolí samo-
zřejmostí. V neposlední řadě patří také 
velký dík sponzorům. Vybavení není 
nejlevnější, stále je co pořizovat a my 
jsme vděční, že se našli lidí s důvěrou  
v naši vizi, díky nimž můžeme kousek 
po kousku podmínky ještě zlepšovat. 

Jak již stojí v úvodním odstavci, cesta 
je dlouhá a povede přesně tam, kam jen 
budeme chtít. Před rokem jsme se dali 
na takovou cestu a krok za krokem jsme  
si stále jistější, že je jedno, kam nás ta 
cesta přivede, protože ať to již bude 
kamkoliv, je to cesta smysluplná, která 
sama odpoví, kam že se po ní vlastně 
máme dostat, ať už je to extraliga, olym-
pijské kruhy či „jen“ dobrý pocit po po-
ctivě odvedené práci. 

trenér boxu Fit – K.O. Staré Město 
Ondra Chudoba

Linda Dostálková s trenérem Ondřejem Chudobou.



25Zajímavosti

Na chovném rybníce Širůch se tradičně pořádají rybářské závody pro nej-
menší. Letošní vítěz Ondra Mach nachytal v součtu 425cm ryb. Foto: archiv MO
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Od poloviny prosince přibude vlaků
Správa železniční dopravní cesty zveřejnila nový 

jízdní řád pro rok 2015. Vlaky se podle něj však začnou 
řídit již od neděle 14. prosince 2014. Jednou ze změn, 
které nás čekají, je, po více než šedesáti letech,  rozšíře-
ní počtu tříd ve vlacích Českých drah. Novou business 
třídou se ovšem svezete pouze ve vlacích Railjet, jimiž 
se dostanete z Prahy do Brna, Vídně nebo druhého nej-
většího města Rakouska, Grazu.

Kromě posílení spojů do všech okolních zemí se mů-
žeme těšit i na více vlaků v našem okolí.  Celkem nový 
jízdní řád počítá s dvacítkou nových rychlíků, například 
mezi Břeclaví a Brnem nebo Otrokovicemi a Luhačovi-
cemi.  Celý jízdní řád v elektronické podobě naleznete 
na stránkách http://www.szdc.cz. 

Pavel Pluhař

Podzim, to je čas rybářských žní. I staroměstští rybáři  
v tento čas vylovují chovné rybníky, které obhospodařují. 
Podle výsledků slovů pak hodnotí svoji celoroční činnost. 
Jaká byla sezona 2014? To ukáží výsledky, které jsme dosáhli 
na jednotlivých chovných rybnících.

Na rybníku Baraňák bylo vyloveno celkem 17 000 kusů 
kaprů o celkové váze 2 362 kg, 200 kusů amurů o váze 97 kg  
a línů 250 s hmotností 25 kg. Rybník Havaj vydal  19000 kusů 
kaprů o váze 730 kg a 300 kusů candátů. Rovněž byl loven 

Úspěšný rok staroměstských rybářů
rybník Širůch, který dosáhl výsledku 2480 ks kaprů o celko-
vé hmotnosti 1 783 kg, 700 amurů o váze 1 200 kg, 1 000 línů 
o váze 40 kg a 5 000 candátů.

Část těchto vylovených ryb putovala do našich revírů jako 
násada a část do komorového rybníku Olší. Podle dosaže-
ných výsledků se dá hodnotit rok 2014 jako úspěšný.

Jiří Horsák
Předseda MO Staré Město
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dopoledne plné zábavy a sportovní akce 
na základní škole. 
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Medaile si nakonec odnesli všichni. 
Foto Gejdošová Monika

Orientační závod probíhal v Kunovském lese. 
Foto Gejdošová Monika

Děti si olympijský den užily. 
Foto Gejdošová Monika

Třeťáci putovali pěšky do Kostelan. 
Foto Gejdošová Monika

V průběhu měsíce září proběhly na 
prvním stupni Staroměstské základní 
školy nejrůznější sportovní olympiády  
a zábavné aktivity pro děti. 

Čerství školáci, navštěvující 1.A  
a 1.B třídu, si v rámci programu Cesta za 
poznáním zahráli spoustu zajímavých  
a netradičních her v prostorách Klubka 
ve Starém Městě. Žáci si vyzkoušeli, jak 
se dá s kamarády spolupracovat, vyro-
bili si z barevných papírků květinovou 
louku, také nechyběl zpěv lidových pís-
niček s pohybovým doprovodem. Celý 
program byl završen soutěží s názvem 
Největší bublina. Celé dopoledne bylo  
i přes deštivé počasí vydařené a naši malí 
školáčci se do školy vraceli s úsměvem na 
tváři. 

Na žáky druhých ročníků zase čekala 

VESELÁ OLYMPIÁDA. Ta se uskuteč-
nila na zahradě Střediska volného času 

Klubka ve Starém 
Městě. Malí sportov-
ci byli rozděleni do 
sedmi družstev. Do-
stali čísla a společně 
se svými vedoucími si 
vyzkoušeli netradiční 
sportovní disciplíny. 
Děti měly několik po-
kusů, aby zjistily tech-
niku co nejdelšího 
skoku s kufrem. Hod 
gumákem do hrnce 
byl jednoduchý, ale 
zato hodit prostěra-
dlem dalo i tomu nej-
otrlejšímu sportovci 
zabrat. Vzpírání s láhvemi na tyči napl-
něné vodou měly děti v malíku. Při hodu 

míčem nohama vleže 
se občas míč zakutá-
lel jinam, než měl, ale  
válení velkého míče 
nebo sprint na koště-
ti rozesmálo každou 
tvářičku. Taky běh  
s batohem přes pře-
kážky šel dětem skvě-
le. Za odměnu všichni 
nadšení sportovci do-
stali sladkou medaili. 

Žáci 3.tříd se zú-
častnili ve středu  
24. září olympijské-
ho dne. Na chvilku 
si oddychli od učení 

a podnikli pěší výlet do Kostelan. Zpo-
čátku nebylo počasí úplně přívětivé. Zima  

a mlha se dětem moc nelíbily, ale naštěs-
tí brzy vysvitlo sluníčko.  Paní učitelky 
se vydaly s dětmi po cyklostezce k jezu 
na řece Moravě. Cestou děti poznávaly 
krásnou podzimní přírodu. V Kostela-
nech, na fotbalovém hřišti, si malí spor-
tovci zahráli slíbené hry. Zpáteční cestu 
absolvovali žáci autobusem.

Pro žáky 4. a 5. ročníku byl Olympij-
ský den připraven 17. září. Žáci se zúčast-
nili orientačního závodu, který proběhl  
v Kunovském lese. Ranní mlhu a pro-
moklý les brzy vytlačilo velmi vydaře-
né slunečné a teplé počasí. Dráha byla 
z důvodu rozblácených cest volena po 
travnatých částech (v místě disc golfo-
vého hřiště) a dosahovala délky necelých  
600 metrů. Všichni účastníci závodu do-
běhli ve zdraví, což bylo největší vítěz-
ství celé akce. Vítězové jednotlivých ka-
tegorií získali symbolické ceny a diplom.

Gejdošová Monika
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Vladimír Kučera zachytil stromy na Náměstí Hrdinů, které se v polovině listopadu zahalily do květů.
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Soubor písní a tanců Dolina a cimbálová muzika Bálešáci 
vás srdečně zvou na tradiční 

Štěpánskou zábavu
 u cimbálu, 
která se koná v pátek 

26. prosince od 20 hodin 

v prostorách Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. 

Cimbálovou muziku Bálešáci 
společně s Dolinečkou a dalšími složkami můžete vidět rovněž na 

Vánočním zpívání, které se koná na SKC
21. 12. 2014, začátek 14.30 hod.

Těšíme se na Vás

společně  rozsvítíme
na Náměstí Velké Moravy
vánoční strom.
Zveme malé i velké, 
možná přijde i Mikuláš …

5. prosince 2014 v 17:00 hodin

Rada města Staré Město a kulturní komise
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Vykládá kamarád druhému:
„Jsem rád, že už umíme přistát 

kosmickou lodí i na kometě. Tak 
teď ještě třeba ty bankovní převody 
o víkendech, ne?“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských no-

vin vyjde 22. prosince. Uzávěrka je  
8. listopadu 2014.

Anekdota
na poslední stranu
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Podzimní tvoření z dýní v Mateřské škole komenského

Malí zahradníci na staroměstské škole

Pozvánka 
na volejbal

15. kolo
28. 11. 18:00 

Staré Město – České Budějovice
16. kolo
29. 11. 17:00 

Staré Město – Dobřichovice

KOVOZOO 
zabodovala  

v soutěži Czechtourism

Naše KOVOZOO zabodovala  
v soutěži CzechTourism, kdy na 
webové stránce www.destinac-
ze2014.cz široká veřejnost hla-
sovala v celkem pěti kategoriích  
o nejoblíbenější turistický cíl  
v ČR. KOVOZOO soutěžila v kate-
gorii „ZÁŽITEK NA 1 000% PRO 
CELOU RODINU“ a se svými  
14 083 hlasy se umístila na krás-
ném 2. místě 

 
V roce 2014 navštívil naší KO-

VOZOO rekordní počet návštěv-
níků – celkem 41.531!

 
Všem, kteří pro nás hlasovali, 

děkujeme!
REC Group  s.r.o.

Některé dýně působily vskutku děsivě. 
Foto Věra Hanslianová

Děti byly na své výtvory patřičně pyšné.
Foto Věra Hanslianová

Děti skřítky tvořily z vlastnoručně vypěstovaných 
dýní.                                     Foto Monika Gejdošová

Fantazii se meze nekladly.
Foto Monika Gejdošová

Tvořil táta, tvořila máma, tvoří bába, tvoří děda, tvoří menší děti  i ty už školce 
odrostlé. Prostě ve čtvrtek 30. listopadu odpoledne byly na zahradě mateřské školy 
vidět  samé veselé i strašidelné dýně a jejich tvůrci. Všichni se u toho dohromady 
dobře bavili a o to přece šlo.                                                                  Věra Hanslianová

Školní zahrada se zbarvila do pod-
zimních odstínů a téměř vše, co děti 
letos zasadily, je už sklizeno a zpraco-
váno. 

Mladí zahradníci prvního stupně 
si na jaře pochutnali na ředkvičkách 
a hrášku, začátkem školního roku sklí-
zeli mrkev. Obilí a kukuřici se příliš 
nedařilo, zato malých dýní bylo víc než 
dost. Dětem se z nich podařilo vytvořit 
roztomilé barevné skřítky. Žáci použili 
přitom tak rozdílných materiálů, jaký-
mi jsou plastelína a plod dýně, nicmé-
ně výsledný efekt byl překvapivý. Pestří 
„Dýňáčci“ nám teď zkrášlují parapety 
chodeb.

A jelikož jsou první mrazíky už za 
dveřmi, nezbývá než shrabat listí, porýt 
záhony a připravit tak zahradu na zimní 
odpočinek. Pak ještě rozmístíme ptačí 
krmítka v okolí školy a zima může začít.

Gejdošová Monika

Vzhledem k nemoci pana redaktora Kubíčka 
posílejte prosím své příspěvky do Staroměstských novin 

na mailovou adresu pavel.pluhar@fsdolina.cz . 
Budu se těšit na Vaše příspěvky.         Pavel Pluhař


