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Michalské slavnosti za rekordní účasti krojovaných

Starší stárci Pavel Dovrtěl a Lucie Tymrová. 
Foto: Vladimír Kučera

Michalské hody nemají v širokém okolí konkurenci v počtu krojovaných účastníků. Svědčí o tom i letošní účast 237 dětí, mládeže a dospělých  
v kroji. Většinu z nich jsme vyfotografovali před radnicí v sobotu 27. září.                                                                                           Foto: Vladimír Kučera   

Na letošní Michalské slavnosti a hody 
s právem se těšilo velmi mnoho lidí. 
Především mladí a děti, kteří vyšli do 
hodového průvodu v krásných krojích. 
Nechyběli také rodiče a prarodiče, do 
krojů se oblékli i bývalí členové folklor-
ního souboru Dolina. Přijelo i hodně lidí  
z regionu, vždyť staroměstské hody ne-
mají v počtu krojovaných obdobu v da-
lekém okolí. 

Jaké bude počasí? To byla velmi často 
pokládaná otázka. I když v průběhu so-
botního odpoledne padlo pár dešťových 
kapek a několik z přihlížejících vytáhlo  
i deštníky, svatý Petr na obláčku se na-
konec umoudřil a sobotní průvod krojo-
vaných po městě proběhl bez problémů. 
„Modlil jsem se, aby vše proběhlo v po-
řádku a bez deště,“ sdělil nám duchovní 
otec farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel.

Michalských hodů ve Starém Měs-
tě se pravidelně účastním již od roku 
1994 a vždy bedlivě sleduji všechny 
krojované, jejich počet a také se sna-
žím v našich novinách, společně s Ing. 
Vladimírem Kučerou, přinést zajímavé  
a bezprostřední fotografie. Sním-
ky plné krásných krojů jsou uloženy  

v městských fotokronikách a další si mů-
žete prohlédnout  na www.staremesto.
uh.cz V letošním hodovém průvodu, který 
se vydal od radnice v 13:40 hodin a zamí-

řil pro stárky, jsem napočítal rekordních 
237 krojovaných.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 2)
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Starosta Josef Bazala stárkům uděluje povolení ke konání Michalských hodů. 
Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina s manželkou Ludmilou, Blan-
ka Bazalová, duchovní otec farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, starosta Uher-
ského Hradiště Květoslav Tichavský a senátorka Ing. Hana Doupovcová. 

Foto: Vladimír Kučera

Staroměstská kapela.                                                                                         Foto: MK

Stárci v obřadní místnosti na radnici. Zleva Kristýna Vaculíková a Jan Pluhař, 
Lucie Tymrová a Pavel Dovrtěl, Táňa Machálková a Adam Borusík. Foto: MK Děti z Dolinečky v hodovém průvodu.                                    Foto: Milan Kubíček

Staroměstské děvčice v plné parádě.                                          Foto: Milan Kubíček

Šohaji a šohajíčci.                                                                          Foto: Milan Kubíček
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Michalské slavnosti za rekordní účasti krojovaných
V průvodu, v jehož čele kráčela Staroměstská kapela, jsme 

viděli předškolní děti, chlapce a děvčata z folklorního souboru 
Dolinečka, Cimbálovou muziku Bálešáci, Soubor písní a tanců 
Dolina a pochopitelně nechyběli Doliňáci z nichž mnozí se vě-
nují folkloru a lidovým tradicím i více než padesát let. Průvod 
doprovázelo téměř 500 lidí, kteří společně s krojovanými zavítali 
ke staršímu stárkovi Pavlu Dovrtělovi a také ke starší stárce Lucii 
Tymrové. Ta je sice z Buchlovic, ale v Dolině působí již mnoho let. 

Před radnicí krojovanou chasu očekával starosta Josef Baza-
la s manželkou Blankou a také místostarosta Radoslav Malina  

s chotí Ludmilou. Nechyběl duchovní otec staroměstské far-
nosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, přijela senátorka Ing. Hana 
Doupovcová a starosta města Uherské Hradiště Květoslav Ti-
chavský. O právo ke konání Michalských hodů požádal star-
ší stárek Pavel Dovrtěl a starosta Josef Bazala mu samozřejmě  
a s potěšením vyhověl. Chase pak předal několik doporučení, jak 
se úměrně chovat na večerní zábavě.                       Milan Kubíček

(dokončení na straně 27)



3Zprávy z radnice Staroměstské noviny 11/14 Staroměstské noviny 11/14

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila 
1.2 pronájem:
- části pozemku p. č. 240/401 orná půda 
o výměře 950 m2 v lokalitě Nivy ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní Věře Buráňové, bytem Staré 
Město, Finská čtvrť 1479, od 01.01.2015 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců a nájemné ve výši 1% z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden 
rok nájmu, za účelem zemědělského 
obhospodařování. Nájem je osvobozen 
od DPH.

- části pozemku p. č. 240/401 orná 
půda o výměře 950 m2 v lokalitě Nivy 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, panu Miroslavu Omelko-
vi, bytem Staré Město, Brněnská 945 od 
01.01.2015 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve 
výši 1% z ceny půdy  v daném k. ú. za 
jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem 
zemědělského obhospodařování. Ná-
jem je osvobozen od DPH.

- části pozemku p. č. 240/401 orná půda 
o výměře 700 m2 v lokalitě Nivy ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Věře Pešlové, bytem Sta-
ré Město, Michalská 665, od 01.01.2015 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců a nájemné ve výši 1% z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden 
rok nájmu, za účelem zemědělského 
obhospodařování. Nájem je osvobozen 
od DPH.

1.3 pronájem části pozemku p. č. 
6028/1 orná půda o výměře 15.000 m2 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, místní or-
ganizaci Moravského rybářského sva-
zu, o. s. Staré Město, Na Širůchu, IČ 
00557269, od 01.01.2015 na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou šest měsíců  
a nájemné ve výši 15.000 Kč/rok, za 
účelem revitalizace a rozšíření rybníka 
Pod Antoníčkem ve Starém Městě. Ná-
jem je osvobozen od DPH.

1.7 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E. ON Dis-

U S N E S E N Í
Z 86. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 10.09.2014

U S N E S E N Í

tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 280 85 400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 257 33 591, na 
právo umístění stavby „St. Město, přípoj-
ka NN, Lapčík“, umístění zemního kabelu 
NN v délce 26 m, 1 m ochranné pásmo 
na pozemku p. č. 340/111 a p. č. 4548/17, 

obě ve vlastnictví města Staré Město,  
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění zemního 
kabelu NN.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu,  
a to formou jednorázové náhrady, kte-
rá bude vypočtena dle platných ceno-
vých předpisů ve smyslu par. 18 zákona 
151/97 Sb. ve znění pozdějších novel,  

Zajímavý pohled na kostel Svatého Ducha ve směru od Památníku Velké Moravy. Střecha kostela 
je ve tvaru čtvrtkruhového oblouku připomínající baldachýn a symbolizující lehkost – vznášení. 
Ze strany od památníku se nachází vchod. Dvě věže jsou mírně skloněné směrem k vlastní stav-
bě, představují dva slovanské věrozvěsty – sv. Cyrila a Metoděje. Věže jsou uprostřed propojeny 
křížem, jehož tvar vychází z nálezu při archeologickém výzkumu této lokality. Projekt navrhl 
Ing. architekt Ivo Goropevšek ze Slovinska.                                 Text: MK, foto: Denisa Burešová

(dokončení na str. 4)
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Jezuitský sklep se nachází v suterénu pod kostelem Svatého Ducha. Na 
snímku vnitřní prostory jezuitského sklepa krátce před dokončením  
v srpnu 2014.                                                   Foto: Bc. Robert Januška

Při žehnání nového kostela Svatého Ducha v neděli 5. října ozdobila 
oblohu nad Starým Městem krásná duha.

Foto: Bc. Robert Januška 
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a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výmě-
ru MF pro stanovení regulovaných cen. 
Pro rok 2014 platí částka 20 Kč/m2 a rok.

2.1 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na 
akci „Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Staré Město a obcí Staro-
městska – výstražný informační systém“ 
z důvodu změn oproti projektové do-
kumentaci a změny termínu dokončení 
díla.

3.1 finanční příspěvek Základní orga-
nizaci Českého zahrádkářského svazu 
Staré Město na organizační zajištění 
hodnocení pěstitelského roku ve výši 
1.800 Kč.

3.4 finanční příspěvek občanskému 
sdružení Jiskra Staré Město, IČ 26634597 
na oslavy 100. výročí založení kopané ve 
Starém Městě ve výši 5.000 Kč.

5.3 změnu vyplacení příspěvku zři-
zovatele pro Středisko volného času 
Klubko Staré Město, příspěvková orga-
nizace, pro rok 2014 z důvodu realizace 
projektu „BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ DO 
ŽIVOTA“. Zbývající část příspěvku pro 
rok 2014 bude vyplacena jednorázově  
v měsíci září 2014.

6.2 veřejnoprávní smlouvu mezi měs-
tem Staré Město a obcí Huštěnovice ve 
věci výkonu činnosti Městské policie 
Staré Město na území obce Huštěnovice.

 II. doporučila zastupitelstvu města
1.8 schválit výkup nemovitosti – opěr-
né stěny z prefabrikátů v délce 20 m  

v lokalitě náměstí 
Velké Moravy ve Sta-
rém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hra-
diště, od společnosti 
PROMONT Uher-
ské Hradiště s. r. o., 
Kněžpole 218, IČ 
276 77 443, za cenu 
dle položkového 
rozpočtu zhotovitele 
ve výši 296.380 včet-
ně DPH, za účelem 
využití jako základ 
pro zvýšení opěrné 
zdi u nově budova-
ného slavnostního 
schodiště mezi ná-
městím Velké Mora-
vy a ulicí Altéře. 

5.2 schválit rozpočtové opatření  
č. 4/2014:
-snížení příjmů ze 176 455 000 Kč 
na 149 261 000 Kč
-snížení výdajů ze 195 115 000 Kč 
na 168 95122 000 Kč
-změnu financování ve výši 18 660 000 Kč 
na 19 690 000 Kč

III. neschválila
3.2 finanční příspěvek zájmovému sdru-
žení Kočičí depozitum Flíček, Nedakoni-
ce na činnost zaměřenou na pomoc opuš-
těným, toulavým, nemocným a týraným 
kočkám bez domova.

IV. souhlasila
1.6 s umístěním energetického zařízení 
a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E. ON Distri-
buce, a. s. se sídlem České Budějovice,  
F. A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-

stoupené společností 
E.ON Česká republi-
ka, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění 
stavby „St. Město, 
Velehradská, kab. 
NN“, umístění ka-
belu NN (kabel NN 
140 m), na pozem-
cích p. č. 6053/310, 
4538/15, 4538/14, 
4538/13, 4538/17, 
4538/12, 4538/3, 
6046/13, 6046/251, 

6046/252, 5381/2 a 6381/1 ve  vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. Věcné břemeno 
spočívá v právu zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy spočívají-
cí v umístění kabelu NN (kabel NN 140 
m). Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové náhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu par. 16 b zákona 
151/97 Sb. ve znění pozdějších novel,  
a to výnosovou metodou jako pětiná-
sobek ročního užitku, dle cenového vý-
měru MF pro stanovení regulovaných 
cen. Pro rok 2014 platí částka 20 Kč/m2 
a rok.

 V. nesouhlasila
1.4 s žádostí o snížení ceny za nájem 
části pozemku p. č. 340/130 orná půda  
o celkové výměře 108 m2 v lokalitě ul. 
Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Igoru Ko-
nečnému, bytem Staré Město, Bratří 
Mrštíků 1775, IČ 60367172, za účelem 
parkování vozidel.

 VI. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o zahá-
jení společného územního a stavebního 
řízení dle par. 94 a stavebního zákona  
v platném znění dle zápisu.

5.1 hospodaření města k 31.07.2014

6.1 zápis z 19. zasedání kulturní komi-
se ze dne 03.09.2014.

6.3 „Zastavovací studii v areálu Školní-
ho hospodářství s. r. o. ve Starém Městě“ 
zpracovanou firmou GG Archico, Uh. 
Hradiště.

(dokončení ze str. 3)
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U S N E S E N Í

Na náměstí Velké Moravy se uskutečnilo již několik společenských, kulturních a sportovních 
akcí. Na snímku bojovníci, kteří se zúčastnili Středověkého odpoledne v sobotu 23.srpna 2014. 

Foto: Bc. Robert Januška

Staroměstské děvčice. 
Foto: MK
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1 pronájem bytu č. 8 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve 
Starém  Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Naděždě Dobešové, trva-
le bytem Valašské Meziříčí, Soudní 1221 
od 01.10.2014 na dobu neurčitou a ná-
jemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

2. 1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Místní komunikace ulice Zelniti-
usova ve  Starém Městě“ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci, změny 
ceny díla a  změny termínu dokončení 
díla.

U S N E S E N Í
z 87. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 22.09.2014

II. doporučila zastupitelstvu města 
schválit
1. 2  převod majetku – prodej dvouslou-
pové trafostanice T – 64, která se nachází 
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnos-
ti E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
za cenu dle znaleckého posudku č. 1438-
19/14 ze dne 06.07.2014 vypracovaného 
Ing. Jiřím  Trávníčkem, Brno, Jílkova 199 
ve výši 124.900 Kč + příslušná DPH. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

 VII. pověřila
3.3 řízením Střediska volného času 
Klubko Staré Město, příspěvkové or-
ganizace, IČ 75833328, paní Bc. Petru 
Kraváčkovou, bytem Kudlovice 253, 
687 03 Babice, po dobu čerpání ma-
teřské a rodičovské dovolené ředitelky 
organizace paní Mgr. Moniky Havlás-
kové, nejdéle do 15.01.2018

 VIII: uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem nebytových prostor  
+ podíl na společných prostorách o celko-
vé výměře 59,48 m2 ve zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 4548/15 ostat. Plocha/jiná plocha 
o výměře cca 7 m2 v lokalitě ul. Obilní 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

2. Odboru investic ve spolupráci s od-
borem územního plánu

6.3 zajistit pokračování dalších pro-
jektových prací na „Zastavovací studii 
v areálu Školního hospodářství s. r. o. 
ve Starém Městě.“

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Příspěvky do 
Staroměstských 

novin
Vzhledem k nemoci redaktora Sta-
roměstských novin pana Milana 
Kubíčka příspěvky do našeho měsíč-
níku odevzdávejte v informacích ve 
vchodu do radnice (paní Irena Wun-
derlichová) nebo na matrice u paní 
Jany Noskové a Hany Štěrbové.

Adresy pro zasílání příspěvků e-mailem:
 informace@staremesto.uh.cz,
sekretariat@staremesto.uh.cz

Telefon informace, spojovatelka: 
572 416 411  

MK
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U S N E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 22.09.2014

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) 
zprávu o činnosti rady města za uplynulé 
období.

K bodu 3)
hospodaření města k 31. 08. 2014.

K bodu 8)
8.3 pracovní verzi „Zastavovací studie 
areálu ŠH s. r. o. ve Starém Městě“.

II. schválilo
K bodu 4) 
převedení schváleného finančního příspěv-
ku GRANT 2014 ve výši 15.000 Kč na roz-
počtový ukazatel 3231 Základní umělecké 
školy, který je součástí schváleného rozpočtu 
města Staré Město na rok 2014, a tím jeho 
navýšení ze 45.000 Kč na 60.000 Kč, z důvo-
du nákupu hudebního nástroje (B-klarinet).  

K bodu 5) 
zvýšení ročního neinvestičního pří-
spěvku  zřizovatele  pro  rok  2014 pří-
spěvkové organizaci Sportovní a kul-
turní centrum o 200 tis. Kč z důvodu 
zvýšených provozních výdajů a neplá-
novaných oprav v tomto roce, a také  
z důvodu nízkého příjmu z tržeb na kou-
pališti způsobeného letošním nepřízni-
vým letním počasím.

K bodu 6) 
rozpočtové opatření č. 4/2014:

- snížení příjmů ze 176 455 000 Kč  
na 149 261 000 Kč
- snížení výdajů ze 195 115 000 Kč 
 na 168 951 000 Kč
- změnu financování ve výši  18 660 000 Kč 
na 19 690 000 Kč

K bodu 7)
7.1 zrušení převodu majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6064/32 orná půda  
o výměře cca 3.800 m2, v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u  Uh. Hra-
diště, společnosti PARDOSA – technik,  
s. r. o., Dubňany, Hodonínská 672, IČ 277 
39 040, za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem 
stavby „DEPO Uherské Hradiště 70“ pro 
Českou poštu, s. p., Praha 1, Politických 
vězňů 909/4, který byl schválen na 11. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město 
dne 25.06.2012 pod bodem II./5.4, z důvo-
du nerealizace záměru stavby a neuzavření 
budoucí kupní smlouvy. 

7.2 převod  majetku – uzavření kup-
ní smlouvy na prodej pozemků, které se 
nachází pod trvale zastavěnou dokonče-
nou stavbou protipovodňových opatření 
„60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré 
Město – zvýšení kapacity koryta, I. etapa“ 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, mezi městem Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 005 67 
884  (prodávající) a Českou republikou, 
právo hospodařit s majetkem státu Povo-
dí  Moravy, s. p.,  Dřevařská 932/11, Brno, 
IČ 708 90 013 (kupující), za kupní cenu 
ve  výši 10.865.690 Kč + aktuální sazba 

DPH platná k datu uskutečnění zdanitel-
ného plnění.

7.3  bezúplatný převod majetku – uza-
vření darovací smlouvy na převod po-
zemků, které se nachází pod trvale 
zastavěnou dokončenou stavbou proti-
povodňových opatření „60755 Morava, 
Uherské Hradiště, Staré Město – zvýše-
ní kapacity koryta, I. etapa“ ve  S t a r é m 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město, náměstí  
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 005 67 884 
(dárce) a Českou republikou, právo  
hospodařit s majetkem státu Povodí Mo-
ravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, 
 IČ 708 90 013 (obdarovaný).

7.4  výkup nemovitosti – opěrné stěny  
z prefabrikátů a betonu v délce cca 20 m 
v lokalitě  náměstí Velké Moravy ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od  společnosti PROMONT Uher-
ské Hradiště s. r. o., Kněžpole 218, IČ 276 
77 443, za  cenu dle položkového rozpoč-
tu zhotovitele ve výši 296.389 Kč včetně 
DPH, za  účelem využití jako základ pro 
zvýšení opěrné zdi u nově budovaného 
slavnostního schodiště mezi náměstím 
Velké Moravy a ulicí Altéře. 

7.5  převod majetku – prodej dvouslou-
pové trafostanice T – 64, která se nachází 
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnos-
ti E.ON  Distribuce a. s., F.A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
za cenu dle znaleckého posudku č. 1438-
19/14 ze dne 06.07.2014 vypracovaného 
Ing. Jiřím  Trávníčkem, Brno, Jílkova 199 
ve výši 124.900 Kč + příslušná DPH. 

K bodu 8)
8.1 navýšení příspěvku města Zlínské-
mu kraji na dopravní obslužnost v roce 
2015 na  100 Kč na jednoho obyvatele 
města Staré Město.

8.2  Dodatek č. 44 ke smlouvě o zajiště-
ní městské hromadné dopravy na úze-
mí měst Uh. Hradiště, Kunovice a Staré 
Město ze dne 16. 02.1994, ve znění 43 do-
datků,  týkající se poskytnutí investičního 
příspěvku společnosti ČSAD BUS Uher-
ské  Hradiště a. s. na pořízení dlouhodo-
bého hmotného investičního majetku – 
nového nízkopodlažního autobusu Low 
Entry pro MHD Uherské Hradiště. Podíl 
města Staré Město činí 179.500 Kč.

III. uložilo
1. Radě města
8.4  zabývat se závěry z kontrol provede-
ných finančním výborem v roce 2014.

8. 5 zabývat se závěry z kontrol provede-
ných kontrolním výborem v roce 2014. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Velkomoravského koncertu, který se ve Starém Městě uskutečnil 14. září, se zúčastnilo 950 diváků. 
Bylo pozváno mnoho hostů, mezi nimi poslanci a senátoři, starostové okolních obcí a další. Na 
snímku starosta Josef Bazala hovoří s místopředsedou vlády České republiky Pavlem Bělobrádkem. 

Foto: Milan Kubíček
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7Zprávy z radnice

VZPOMÍNKAVelkomoravský koncert a pohled do minulosti

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

ce 2014.

Paní Jarmila Oborná (stojící žena s brýlemi) sleduje vystoupení 
Hradišťanu a vzpomíná na tatínka, na jeho nečekané úmrtí před 
43 lety. 

Foto: Vladimír Kučera 

Letecký snímek Starého Města. 
Foto: Josef Bednařík

František Malušek s dcerou Jarmilou (vpravo)      Foto: Archív JO
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Můj tatínek se jmenoval 
František Malušek. Naro-
dil se 23. března 1921. Byl 
vyučený mlynář a spoustu 
let pracoval ve mlýně ve 
Starém Městě na místě, kde 
dnes stojím a sleduji slav-
nostní vystoupení k otevře-
ní nového kostela Svatého 
Ducha. Jako malé děvčát-
ko jsem tatínkovi nosívala  
v kastrůlku každý den 
oběd. Vždycky pro mě měl  
v kapse něco dobrého, sko-
čil přes plot pro zmrzlinu 

nebo mě svezl skluzavkou, 
po které ve mlýně posílali 
pytle s moukou.

Dne 16. srpna 1971 se 
nám nevrátil z práce domů. 
Zemřel náhle, půl hodiny 
před koncem odpolední 
směny, na stejném místě, 
kde teď stojím. Tehdy mi 
bylo 13 let a ztratila jsem 
nejdražšího člověka na 
světě. Najednou mám celé 
dětství jak na dlani, je mi 
smutno a zároveň jsem po-
vznesena tím, že na tomto 
místě stojí právě kostel. 
Bude připomínat člověka, 
který nás všechny miloval, 
pomáhal lidem a všem byl 
přítelem.

Jarmila Oborná

V listopadu 2014 by se dožil náš 
tatínek Emil Studenka 100 let. Naše 
maminka Ludmila Studenkova by se 
dožila 97 let. Vzpomínají dcera a syn se 
svými rodinami.

Dne 7. listopadu uply-
ne 20 let od úmrtí mého 
bratra Ing. Miroslava 
Čejky. Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi. Za ti-
chou vzpomínku děkuje 
bratr Karel s rodinou.

V letošním roce vzpo-
meneme nedožitých  
100 let našeho tatínka 
Vincence Korvase a ne-
dožitých 95 let maminky 
Marie Korvasové. Kdo 
jste je znali, vzpomeň-
te s námi. Syn Miroslav  
s rodinou a dcera Marie  
s rodinou.

Kdo bude slavit jmeniny? 
První listopadový den má svátek Fe-

lix. Bohužel ve Starém Městě nikdo  
z mužů nemá toto jméno. O den později 
je v kalendáři jméno Tobiáš. Těch žije 
u nás pět a všichni jsou to kluci, kteří 
se narodili v letech 2002 – 2011. Čtvr-
tého listopadu mají svátek muži se jmé-
nem Karel. Žije jich u nás úplně stejný 
počet, jako žen se jménem Věra, tedy  
52. Bohumíra (svátek 8. 11.) u nás bydlí 
pouze jedna, ale velmi početné je jméno 
Martin a také Martina. Mužů a chlap-
ců jménem Martin je ve Starém Městě 
přihlášeno 128 a jméno Martina nosí 
přesně poloviční počet, to je 64 žen. 
Dne 18. listopadu oslaví svátek 16 žen 
se jménem Romana a velmi početné je 
u nás jméno Kateřina. Napočítali jsme 
jich celkem 84. Tož všem oslavencům 
přejeme hlavně zdraví!

Jana Nosková, Milan Kubíček



8 Farní sloupek

Z naší farnosti

Kostel Svatého Ducha požehnal Mons. Pavel Posád, světící biskup čes-
kobudějovický.                                                              Foto: Vilém Petřík

 Staroměstské noviny 11/14 Staroměstské noviny 11/14

Žehnání nového kostela Svatého Ducha
V září jsme prožili ve farnosti krásné chvíle na Velkomoravském koncertu a při našich hodech o svátku pa-

trona farního kostela sv. Michaela archanděla, v říjnu pak jedinečnou událost žehnání chrámu Ducha Svatého 
na náměstí Velké Moravy. Z mnoha ohlasů a dojmů vyberme ten, který nám poslala naše rodačka Marie Chla-
chulová, členka Obecního zastupitelstva ve Starém Městě v letech 1990 - 1994, která pak vstoupila do kongregace 
Školských sester sv. Františka, přijala řeholní jméno Michaela, a působí v katolické misii v kazašské Almaty ve 
Střední Asii.

„Sláva Iisusu Christu“
Almaty, 4. října 2014

Milý Otče Miroslave, drazí farníci, srdečně zdra-
vím v tento významný den!

„Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do domu 
Pánova“(Ž 122) Raduji se s vámi na tu dálku, přeplněná 
vděčností Bohu za dar nového kostela! Duch Boží krouží 
nad Starým Městem, Duch Boží vede život naší farnosti  
i každého z nás do té míry, do jaké se mu dáme všanc.

Zvláštním darem je posazení kostela přímo pod úpatím 
Památníku Velké Moravy, místa drahého Staroměšťanům 
a mému srdci obzvláště. V době, kdy jsem v něm několik 
let sloužila jako „poustevnice“ (pozn. průvodkyně), byly 
k nebi často vysílány signály typu: „Jestli chceš, použij si 
mne, kdy chceš a jak chceš, ke všemu říkám ano“, … a Pán 
vybral cestu ve šlépějích věrozvěstů. Také jsem vnímala 
přítomnost věků, posvátný prostor, v němž před tisíci lety 
chválili Boha, nebyl přece odsvěcen, jen zbořen…

Dne 30. 8. cestou z Karagandy do Almaty jsem jela ve 
vlaku s etnografkou, mladou Japonkou. Přišlo i na víru, 
byla z buddhistické rodiny, ale její dědeček byl křesťa-
nem, protestantem. Dlouze se rozpovídala o tom, jak si 
ho vážili, učil je totiž moudrým věcem.  Moudrým vě-
cem? Ptám se, to je zajímavé a ona pokračovala, prý si 
pamatuje jednu báseň, je to něco jako modlitba, kterou 
je naučil. Ráda se podělila a na požádání vysvětluje ta 
moudra, ukázala na nebe a říká: „Ty Bože jsi v nebi a my 
bychom chtěli, aby Tvoje přání byla u nás… aby co je u 
Tebe bylo také u nás…“ Vzpomínala a já pochopila: vždyť 
je to přece Otče náš! Bylo to krásné, slyšet v úsečných 
větách Japonku, jménem v překladu Průzračná, přeříká-
vat Otče náš lámanou ruštinou. Na rozloučenou jsem ji 
poprosila o pár slov v japonštině do mého breviáře, který 
se stává památníkem, mám v něm již jeden vzpomínkový 
text v čínštině. Dlouze přemýšlela, potom vyhodnotila, 
že mi napíše dědečkova moudra, a tak mám v breviá-
ři část Otčenáše v japonských hieroglyfech. Přiznala se, 
že střípky básně po dědečkovi si často opakuje. Popřála 
jsem jí, aby tak činila každý den, je to spásonosná báseň…                                                                                                                               
Všichni jsme ve šňůře generací, prosím, uchovejme a pře-
dávejme stále nově víru tak, jako to činili předkové, které 
tak obdivujeme. Klíčem k tomu je milovat a chválit Boha. 
Vděčnost otevírá Boží srdce a nás přivádí k pravému štěstí.

V duchovní blízkosti, s prosbou o modlitbu a díkem za 
vše

Vaše sestra Michaela

Využijte nabídky jako vhodného dárku 
Jistě potěšíte blízké a přátele darováním nástěnného kalen-

dáře na příští rok 2015 i brožurkou o historii vzniku nového 
kostela u nás. Obojí lze zakoupit v sakristii kostela sv. Michae-
la i v sakristii kostela Sv. Ducha před i po bohoslužbách. Cena 
kalendáře se záběry postupu stavby je 100 Kč a cena brožurky 
50 Kč, zakoupením zároveň přispějete na dokončení stavby 
kostela Sv. Ducha. 

Dušičková pobožnost
Na sobotu 1. listopadu připadá Slavnost všech svatých  

a v neděli 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
(Dušičky). Bohoslužby budou v kostele sv. Michaela v sobotu  
v 17 hodin, po ní bude světelný průvod na hřbitov a pobožnost 
za zemřelé. V neděli v kostele sv. Michaela v 7 hod. a v 9 hod..

Veřejná sbírka 
na dokončení nového kostela se koná ve Starém Městě ve 
dnech 10. - 16. 11. Ač byl kostel požehnán a předán do před-
časného užívání, zůstává splatit velkou částku stavebního 
dluhu a pořídit základní vybavení, tj. nový oltář, aby kostel 
mohl být užíván se všemi právy. Proto důvěřujeme i nadále, 
že vaše dveře i ruce budou otevřené a pomůžete dobudovat 
toto velké dílo. Předem Pán Bůh zaplať. 

Počínaje pondělím 27. 10. se změnou času z letního na zim-
ní se přesunuje začátek večerních bohoslužeb (po, st, pá, so) 
na 17 hodinu.

SV 
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Aktivně za mír a nenásilí

Návštěva prezidenta Miloše Zemana ve Starém Městě

Prezidenta Miloše Zemana ve firmě Ray Service doprovázeli ředitelé společnosti Jakub Gabriel 
(vlevo) a Ing. Petr Gabriel. 

Foto: Hana Brožková, archiv Kanceláře prezidenta republiky 

Žáci Základní školy Staré Město se zapojili do celorepublikové akce Měsíc za mír a nenásilí. 
Foto: Vladimír Kučera

Návštěvu prezidenta České repub-
liky ve firmě Ray Service ve Starém 
Městě ve středu 24. září provázela 
velmi přísná bezpečnostní opatření.  
V okolí firmy Ray Service postávali 
policisté v uniformách a daleko větší 
počet příslušníků ochranky v civilu. 
„Čí je to batoh?“, zeptal se jeden z „taj-
ných“ vedle mne stojícího redaktora 
Zlínského deníku. „Můj,“ odpověděl 
redaktor. „Tak si běžte pro něj a dejte 
si ho na záda. Nikde nesmí ležet žád-
ný podezřelý předmět.“ Shodou okol-
ností právě v tom čase řešili na Hradě  
v Praze podezřelou zásilku, kdy prezi-
dent Zeman obdržel v poště výhružný 
dopis a v obálce přisypaný bílý prášek 
neznámého původu. 

Do areálu přijela prezidentská ko-
lona v 9:47 hod., tedy o dvě minuty 
později než bylo uvedeno v oficiálním 
programu hlavy státu. Jedinečný oka-
mžik přítomnosti prezidenta České 
republiky na území Starého Města po 
mnoha letech sledovali mimo členů 
ochranky a několika přihlížejících za 
plotem sousední firmy pouze redaktor 
Zlínského deníku a z místních občanů 
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senior Pavel Salaquarda.
Ve firmě Ray Service se prezident Mi-

loš Zeman zdržel do 10:22 hod., potom 
nasedl do automobilu s prezidentskou 
vlajkou a v doprovodu dalších sedmi 
vozů prezidentské kolony a dvou po-

licejních aut odjel do Luhačovic, kde 
bylo od 10:45 hod. naplánováno setká-
ní se starosty měst a obcí Zlínského 
kraje.

Milan Kubíček

 Do školy přišli v bílých tričkách, 
aby vytvořili symbol nenásilí. Sym-
bol je tvořen dvěma kruhy. Vnitřní 
kruh představuje jednotlivce, který 
by měl jednat v souladu s tím, co 
si myslí a co cítí. Vnější kruh pak 
symbolizuje společnost kolem jed-
notlivce. Aktivní nenásilí učí, že by 
se člověk měl ke svému okolí cho-
vat tak, jak chce, aby se ono chovalo  
k němu. Proto je menší kruh – člo-
věk spojen s vnějším kruhem – spo-
lečností dvěma polokruhy z obou 
stran jako symbol vzájemného 
ovlivňování se. 

Fotografie z akce jsme odeslali 
iniciátorům a teď už netrpělivě če-
káme, zda se objevíme na společné 
koláži účastníků. I kdyby to ne-
vyšlo, cíl jsme splnili. Nenásilnou 
formou jsme si uvědomili potřebu 
nenásilí nejen v sobě, ale i ve světě.

ZŠ

 Žáci a učitelé II. stupně školy se zapojili do celorepublikové akce 
Měsíc za mír a nenásilí, jejímž cílem je prevence násilí v sobě, svém 
nejbližším okolí i ve světě.
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cSpolečensko – kulturní centrum

Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Podzimní výlet mateřské školy 
Komenského

NÁŘADÍ NAŠICH PŘEDKŮ

Děti si prohlédly expozici Živá voda na Modré. 
Foto: VH

Přijďte si prohlédnout exponáty drobného nářadí do knihovny ve 
Starém Městě.                                                                          Foto: HJ

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Sobota 8. listopadu

REvolUčNÍ  RoCKovÁ  PÁRTy No. 3 
dOCtOR´s  BaNd - předkapela: tHE GUidEs - speciál-
ní  host:  „FElix“ - Ex iNVENCE
 Začátek: 20:00 hod.

Sobota – neděle 15. – 16. listopadu

FESTIvAl DoTEKy ŽENSKÉ MoUDRoSTi
So: 9 – 18 hod. přednášky, prodej, konzultace, tvo-
ření a zábava pro nastávající maminky, rodiče a děti, 
vstup: 50,- Kč.  19 - 21 hod. přednáška se Zdeňkou 
Blechovou: Jak porozumět sobě a dětem nové doby, 
vstup: 200,- Kč.
Ne: 9 – 18 hod. přednášky, prodej, konzultace, tvoře-
ní, tanec, sdílení v kruhu žen 
Vstup: 50,- Kč. 19 - 21 hod. léčivé divadlo Gabrie-
ly Filippi „andělé v mém srdci“ + zpěvák patrik Kee,  
v závěru léčivá meditace, vstup: 200,- Kč. Občerstvení 
na místě.

Dne 24. září vyjela celá mateřská škola Komenského 
na prohlídku sladkovodní a botanické expozice Živá 
voda v obci Modrá. Pro všechny děti to byl veliký zá-
žitek, zvláště pobyt v podvodním tunelu, kde ryby růz-
ných velikostí připlouvaly k dětem téměř na dosah ruky. 
Zážitek z výletu děti ve všech třídách zpracovávaly ještě  
i výtvarně. Pěkný obrázek jesetera namaloval Marek 
Buja, další z chlapců Adam Kozelka namaloval kapra.

Věra Hanslianová

Více jak 70 ks drobného nářadí shromáždili ve svém 
domě v Kosmově ulici manželé Hájkovi. Všechno toto ná-
řadí bylo potřeba k běžnému životu na chalupě, kde hospo-
dařil drobný zemědělec nebo provozovatel řemesla truhlář, 
kolář, kovář či zámečník.

Ukázky tohoto nářadí můžete shlédnout v knihovně ve 
Starém Městě v ulici Za Radnicí na fotografiích. Drobné 
ukázky exponátů budou vystaveny přímo v knihovně. Jste 
srdečně zváni k návštěvě městské knihovny.

PE

Sobota 22. listopadu

BIgBEATovÁ zÁBAvA

HAlogEN
Začátek: 20:00 hod.

Sobota 30. listopadu

zUMBA MARAToN
V pořadí třetí podvečer plný tance, energie a dobré ná-
lady od 17 do 20 hodin. Vstup: předplatné 200,- Kč, na 
místě 250,- Kč

 Staroměstské noviny 11/14 Staroměstské noviny 11/14
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Úspěšní účastníci turnaje ve stolním tenisu. 
Foto: DG

Děti na školní zahradě společně s duchovním otcem staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslavem Sucho-
melem. 

Foto: KMŠ

Muži ze Starého Města obsadili celé stupně vítězů. 
Foto: DG
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Sobota 20. září byla pro většinu 
občanů normální den, ale pro sku-
pinku Orlů ze Starého Města to byl 
den, kdy se konal ústřední turnaj 
jednotlivců ve stolním tenisu ve 
sportovní hale v Hluku.

Turnaj začal promluvou zdejšího 
duchovního otce, která pojednáva-
la o tom, abychom se nehonili jen 
za vítězstvím, ale hráli přátelsky  
a čestně. Promluva byla zakončena 
společnou modlitbou Otčenáše. 

Stolní tenis v Hluku

Nejen tuto píseň, ale i mnoho 
dalších jsme zpívali v úterý 30. září 
společně s rodiči a s otcem Mirosla-
vem v KMŠ na školní zahradě.

Děkovali jsme Pánu Bohu za 
všechny dary, které nám dává,  
a současně jsme poblahopřáli naše-
mu duchovnímu otci k jeho život-
nímu jubileu.

Následovalo pohoštění od ši-
kovných maminek a babiček. Děti, 
které měly zájem, mohly využít čin-
nosti a soutěže s přírodninami.

Celou akci nás provázelo sluníč-
ko, které přispělo k všeobecné dob-
ré náladě.

ŠM a GG 

„Dík Pane za to jídlo…“

A hraní mohlo začít!
Soutěžilo se v kategoriích žáci, 

junioři, dospělí. Další rozdělení 
bylo na registrované a neregistro-
vané hráče. Z naší jednoty v kate-
gorii neregistrovaných jsme přivez-
li několik pohárů. V kategorii žáci 
byl nejúspěšnější Jakub Bednařík 
na 3. místě, v juniorech Dominik 
Gottwald 2. místo a Vojtěch Gie-
sl 3. místo. Muži ze Starého Města 
obsadili celé stupně vítězů. Zlato 
vybojoval Zdeněk Fridrich, stříbro 
Bohuslav Blaha a bronz Pavel Janča.

Dominik Gottwald, 
účastník turnaje 
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Občané zvolili 17 členů zastupitelstva města

Lídr kandidátky lidovců Josef Bazala obdržel 1366 hlasů, nejvíce ze 
všech zvolených zastupitelů. 

Foto: Milan Kubíček
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Lidovci opět získali sedm mandátů
V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 se uskutečnily 

ve Starém Městě volby do zastupitelstva města. Stejně jako  
v letech 2006 a 2010 kandidovalo šest politických stran a hnu-
tí: č. 1 STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ (jednička na kandidátce 
Mgr. Martin Zábranský), č. 2 Staroměstské družení (Radoslav 
Malina), č. 3 KDU - ČSL (Josef Bazala), č. 4 KSČM (Ing. Ladi-
slav Vaněk), č. 5 ČSSD – (Miroslav Horký), č. 6 ODS (František 
Vybíral).

Ve Starém Městě bylo zapsáno 5 534 voličů. Ve volebních 
místnostech bylo vydáno 2753 obálek (o 227 méně než při ko-
munálních volbách v roce 2010). Volební účast ve Starém Měs-
tě byla 49,75% (pokles o 3,15 % oproti roku 2010). Pro srov-
nání Uherské Hradiště pouhých 42,99 %, Kunovice 47,77 %, 
Uherský Brod 40,53 %, Uherský Ostroh 48,82 %, Otrokovice 
36,84 %. Komunální volby ve Starém Městě v roce 2014 vyhrála  
s velkou převahou KDU - ČSL, která získala rekordních 38,17 
% hlasů (oproti minulým volbám si polepšila o 0,37 %) a získala 

sedm mandátů v zastupitelstvu. Suverén-
ní postavení nejúspěšnějších členů KDU 
– ČSL vidíme v tabulce.

Na druhém místě skončilo politic-
ké hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ, 
které získalo 23,95 % hlasů voličů a pět 
mandátů v zastupitelstvu. Místo součas-
ných dvou členů budou mít v zastupitel-
stvu města tři muže a dvě ženy.

Třetí nejvyšší přízeň voličů získala 
ČSSD se ziskem 13,20 %, což je o 1,54 % 
méně než v roce 2010. I tento velmi malý 
úbytek hlasů byl příčinou, že místo sou-
časných tří zastupitelů bude mít ČSSD 
ve staroměstském parlamentu jen dva 
zástupce. Překvapením je nezvolení lídra 
kandidátky Miroslava Horkého.

Jen s malým odstupem za ČSSD skon-
čilo Staroměstské sdružení se ziskem 
12,83 % hlasů a dvěma mandáty v zastu-
pitelstvu. Současný místostarosta Rado-
slav Malina obhájil pozici lídra sdružení 
nezávislých kandidátů a získal 712 hlasů.

Na pátém místě skončili komunis-
té (7,45 % a jeden mandát). Výsledky 
KSČM jsou téměř shodné s volbami 

Kandidátní listina Poř.  Kandidát Věk Poč. hlasů 

 č.   abs.

KDU – ČSL 1 Josef Bazala 54 1366

KDU – ČSL 3 Františka Pavlicová 63 1082

KDU – ČSL 2 Ing. Kamil Psotka 40 1049

KDU – ČSL 4 Ing. Josef Trňák 57 967

KDU – ČSL 5 Ing. František Šima 51 954

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ 1 Mgr. Martin Zábranský 40 949

KDU – ČSL 7 Ing.Vojtěch Foltýnek 38 912

KDU – ČSL 6 Ing. Josef Vaculík 57 900

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ 3 Marie Hráčková 60 872

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ 6 Erik Feldvabel 36 755

Staroměstské sdružení 1 Radoslav Malina 63 712

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ 2 Ing. Marek Pochylý 30 620

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ 4 Ing. Lenka Pleváková 45 600

ČSSD 2 Jaroslav Pelka 56 522

ČSSD 4 MUDr. Irena Pelechová 53 454

Staroměstské sdružení 2 Bc. Robert Januška 42 451

KSČM 1 Ing. Ladislav Vaněk 68 339

před čtyřmi lety (rok 2010 - 7,85 % a jeden 
mandát). 

Nejhorší výsledek ve své historii za-
znamenala ODS, která sestavila pouze 
devítičlennou kandidátku. ODS získala 
jen 4,39 % hlasů (po přepočtu 8,29 %), ale  
i toto navýšení nestačilo k alespoň jediné-

mu mandátu. V roce 2010 obdržela ODS 
12,72 % hlasů a dva mandáty.

Sedmnáct nově zvolených zastupitelů 
se sejde na ustavujícím zasedání a budou 
volit ze svých řad starostu, místostarostu 
a tři členy rady města. 

Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, děku-
jeme Vám za Vaši důvěru, vel-
mi si toho ceníme a slibujeme 
Vám, že uděláme vše, abychom 
Vás nezklamali.

Výbor a kandidáti MO KDU – ČSL 
Staré Město
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Labutě již brzy přiletí

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na listopad

		Studený listopad – zelený leden.
		Když krtek v listopadu ryje, budou 

na Vánoce létat komáři.
		Listopadové sněžení neškodí vů-

bec osení.
		Když napadá sníh na zelené listí, 

bude tuhá zima
		Nepřijde –li sníh na Vše svaté  

v noci, přijde o svatém Martině se 
vší mocí.

		Když na Dušičky jasné počasí pa-
nuje, příchod zimy to oznamuje.

		Na svatého Martina bývá dobrá 
peřina.

		Chodí-li svatá Kateřina po ledě, 
chodí svatý Štěpán po blátě.

		Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej 
láme.

NI

před čertem - kříž, před zlodějem – mříž, před 
hlupákem – nic.
Kdo má peníze může i v pekle zmrzlinu lízat.
Vědění – věnec na hlavě, bohatství – jařmo 
na šíji.
V rodině je nás dvacet pět a není ke komu na 
oběd.
poctivost je ctnost, ale když si dříví nenakra-
deš, zmrzneš.
Hlupák nesnáší oponenta – opilec abstinenta.
Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má 
dvě, kdo jedním zraňuje, druhým raní sám 
sebe.
S boudou plnou zlaťáků může se stát i ze psa 
pan Haf Haf.
Jen silný donutí osud. slabého donutí osud 
sám.

Sněhobílé labutě s dlouhými krky již brzy přistanou na vodách řeky Moravy a vodních plochách v okolí. 
Foto:Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Když se tak díváme na krásné labu-
tě na snímku Vladimíra Kučery, určitě 
vás napadne, jak jsou velké a kolik asi 
váží? Labuť velká má délku těla 145 – 
160 cm, rozpětí křídel 220 – 240 cm  
a hmotnost 8 – 12,5 kg. Plovoucí labuť 
má dlouhé, bíle zbarvené tělo s krát-
kým ocasem, černýma nohama, štíhlým  
krkem a oranžovým zobákem s hrbol-

kem na kořeni, který je u samce viditelně 
větší než u samice. V České republice se 
labuť velká chovala nejprve jako okrasný 
pták v zámeckých parcích, více se rozší-
řila ve volné přírodě až v druhé polovi-
ně 20. století. Ve Starém Městě můžeme 
zimující labutě pozorovat nejčastěji pod 
lávkami přes řeku Moravu a Baťův kanál, 
ale také v blízkosti železničního mostu. 

Milan Kubíček

Pestrobarevný kačer s kachnou při přeletu 
nad vodním tokem.   Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Škvor Si Spletl ceStu
Stěžuje si úředník Švidrhold, který 

na úřadě rozděluje výhodné evropské 
dotace. „Škvor mi vlezl do ucha!“ Se-
kretářka ho utěšuje: „Chápu vás pane 
inženýre, vzhledem ke své funkci jste 
zvyklý, že se vám leze jinam….“

NejvýhodNějŠí úrok
Martin se ptá v baru Na Špici  

obsluhujícího číšníka. „Kam nejlépe 
investovat v této nejisté době úspo-
ry?“ „Do absintu, Martínku, kde jin-
de dostaneš 70 procent!“

NI
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Děti v MŠ Rastislavova mají novou průlezku
 díky sponzorům

výlet do leteckého MuzeA v kuNovicích

Letecké muzeum představuje stroje vyrobené v Letu Kunovice, ale také 
letouny ze zahraničí. Celkem je zde k vidění 26 civilních i vojenských 
strojů. Jsou zde například Migy, Suchoje nebo Iljušiny a také vrtulník 
Mi – 4. 

Text MK, foto: MU

Máme novou průlezku. Tu původní nám zničili vandalové.                                              Foto: MŠ

Děti z MŠ Rastislavova prozkoumaly všechna letadla. 
Foto: Milena Ulmannová
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V úterý 23. září jsme s dětmi z Mateřské školy v Rastislavo-
vě ulici vyrazili na výlet do Leteckého muzea Kunovice. Bo-
hužel nám počasí moc nepřálo. Bylo mokro a dost chladno. 
To nás ale neodradilo od prozkoumání všech letadel.  Kluky 
samozřejmě nejvíc zajímala letadla vojenská. Po prohlídce 
děti měly možnost nahlédnout do hangáru, kde se opravují 

malá letadla. Nakonec si chlapci a děvčata pohráli na dětském 
hřišti, kde měli také čas na svačinku a dobroty od maminek.  
V mateřské škole pak nejstarší děti namalovaly obrázky letadel, 
které jsme poslali do muzea a tím podpořili akci: „Zachraňme 
Letecké muzeum.“ 

Milena Ulmannová

Mateřská škola tímto děkuje firmám i jednotlivcům za poskytnuté sponzorské 
dary. Finanční prostředky byly použity na zakoupení nové průlezky na zahradu „Věž 
Agnes“ od firmy Nepo Kyjov. Tato firma nám vyšla vstříc a věž nám nabídla se slevou, 
vzhledem k tomu, že původní průlezku dětem poničili vandalové. Děkujeme těmto 
firmám a jednotlivcům: RPG Recycling – Rec Group s. r. o., Algeco s. r. o., Colorlak 
s. r. o., CSO s. r. o. Staré Město, Atrium Therm Uherské Hradiště, rodina Huňkova, 
rodina Klimešova.                                                                             Mgr. Iveta Polášková

Konečně našli Metoděje?
Průvodce památníku Velké Mo-

ravy vykládá: „Toto jsou holenní 
kosti věrozvěsty Metoděje, které 
jsme našli minulý měsíc.“ Jeden 
z turistů protestuje: „Nehoupejte 
nás, nejsme žádní břídilové! Me-
toděj byl přece velký muž!“ „Ano, 
ano!  Máte pravdu, ale tyto kosti 
jsou z doby, kdy byl ještě chlap-
cem.“

Lékařovo doporučení
Pacient si stěžuje: „Jakmile se 

vzbudím, půl hodiny se mi točí hla-
va. Co mám dělat?“ Lékař ochotně 
poradil: „Vzbuďte se o půl hodiny 
později.“

NI

ŠpetkA
huMoru
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SlovÁckÁ SvAteBNí ShoW 2014
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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

Chystáte příští rok svatbu? A stále ještě nemáte jasno ohled-
ně šatů, účesu, prstýnků, květin, fotografií, dortu a mnoha ji-
ných věcí, bez kterých se tradiční svatba neobejde?

Máte-li čas a chuť, přijďte se podívat 16. listopadu od 11 – do 
17 hodin do areálu firmy REC Group s. r. o. ve Starém Městě 
(Kovosteel). Proběhne zde již 3. ročník svatebního a společen-
ského veletrhu Slovácká svatební show.

Veletrh se zabývá nejen svatební tématikou, ale najdete tu in-
spiraci i na blížící se plesovou sezónu, společenské akce, různé 
oslavy a jiné. 

Těšit se na návštěvníky bude přes 40 vystavovatelů, kteří 
představí své zboží a služby jak ve výstavních prostorech, tak v 
rámci doprovodného programu.

Kromě tradičního bohatého programu je přichystána no-
vinka - svatební proměny s názvem NETRADIČNÍ NEVĚS-
TA. V rámci floristické, kadeřnické show a módní přehlídky 
proměníme 4 dívky do 4 různých typů nevěst BOHO/ROCK/
RETRO/ANTIKA. K poslechu během celé akce bude hrát živá 
kapela Václav Velecký a CoverBand.

Program:

11:00 Oficiální zahájení

12:00 Módní přehlídka Svatební salon Svatka

12:25 Taneční vystoupení Rokaso

12:50 Módní přehlídka Svatební studio Mystique

13:15 Floristická show 

13:40 Módní přehlídka Svatební salon Dáma

14:05 Kadeřnická show Centrum krásy 

14:30  Módní přehlídka Svatebni studio  

Dany Svozílkové

15:20 Módní přehlídka Módní butik Kohel

15:45 Módní přehlídka NETRaDIČNÍ NEVĚSTa

16:10 Módní přehlídka Habe Móda

16:30 Losování tomboly

17:00 Ukončení

Vstupné: 150 Kč

Určitě přijďte, těšíme se na Vás.

tel.: 731 110 030

I PRO PÁNy
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exkurze na Modrou

V rámci akce Týden pro školy byl pro žáky 7. tříd připraven pestrý program v archeoskanzenu. 
Foto: VO

Ve středu 17. září jsme se se žáky  
7. tříd vydali na Modrou. V rámci akce 
Týden pro školy byl pro nás připraven 
pestrý program v archeoskanzenu a zá-
roveň jsme se podívali na expozici Živé 
vody.  Sluníčko pěkně svítilo, což nám 
akci zpříjemňovalo. V archeologickém 
skanzenu jsme se dozvěděli, k čemu 
sloužila strážní věž, s jakou kůží praco-
vali obyvatelé Velké Moravy nejvíc, čím 
se živili. Podívali jsme se do velkomo-
ravské školy, seznámili jsme se se zbrojí 
Moravanů a někteří z nás si vyzkoušeli 
střelbu z luku. V areálu Živá voda jsme 
pozorovali nejrůznější druhy ryb. Spat-
řili jsme i vyzu velkou, i když bohužel  
měřila jen dva metry, a ne deset nebo 
dvanáct jako ta velkomoravská. Žákům 
se exkurze líbila a odnesli si z ní plno 
zajímavých poznatků.

Mgr. Věra Ondrušková

Spektrum  Staroměstské noviny 11/14 Staroměstské noviny 11/14
16 Spektrum

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

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

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

Poslouchejme přírodu!

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

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

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

Všem blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Jana Trubačíková

Velikonoční dílničky v MŠ Komenského

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

Věra Hanslianová

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)
Komplexní kosmetika, 

srovnatelně nejnižší ceny
Více na www.salondalen.cz

Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Moderní medicína však už umí po-
moci od bolesti

Ztráta citlivosti v nohou, brnění, 
mravenčení, křeče, hlavně v noci, mi-
nimum spánku, deprese a vyčerpanost. 
I tak může vypadat jedna z nejrozšíře-
nějších a nejzákeřnějších onemocnění 
moderní populace: cukrovka, neboli 
diabetes – respektive její komplikace 
tzv. diabetická neuropatie.  

Tato bolestivá forma cukrovky trápí 
téměř 300 tisíc Čechů. Pojďme si v dru-
hém díle o diabetu a jeho komplikacích 
povědět o tomto onemocnění více. 

Nebudu vás zatěžovat informace-
mi, jak tento stav vzniká. Obecně jde 
o špatné prokrvení zejména dolních 
končetin, poškození nervů kvůli špatné 
výživě a tedy i ztráty citlivosti. Bohužel 
ani není příliš mnoho rad, jak se této 
komplikaci, kterou jsou ohroženi téměř 
všichni cukrovkáři, vyhnout. Jak jsme 
si již řekli v minulém díle – pokud už 
cukrovce nepředejdete vhodnou živo-
tosprávou, je velmi důležité ji alespoň 
včas diagnostikovat a podrobit se léč-
bě zejména v prvních deseti měsících 
od jejího odhalení. Tedy často v době, 
kdy vám do života příliš nezasahuje. 
Do této kategorie například spadá těsná 
kompenzace diabetu pomocí léků nebo 
aplikace inzulinu.

Možnosti samotné léčby jsou pak 
poměrně omezené. Pacientům s diabe-
tickou neuropatií většinou pomáháme 

Diabetickou neuropatii nevyléčíte
díky silným lékům na deprese nebo epi-
lepsii.

Léčba neuropatické bolesti totiž bývá 
velmi svízelná a uspokojivé úlevy od bo-
lesti bývá dosaženo u méně než poloviny 
nemocných. I tak se ve většině případů 
jedná o odstranění symptomu – tedy po-
tlačení bolesti. Diabetickou neuropatii to 
však nevyléčí. 

Aby měla pomoc od bolesti co největší 
šanci na úspěch a pacient s diabetickou 
neuropatií mohl znovu kvalitně žít a spát, 
doporučuji často kombinaci několika po-
stupů – včetně těch nefarmakologických. 

Dnes už i českým pacientům běžně 
pomáhá čínská medicína – zejména aku-
punktura. Další novinkou je například 
léčebná metoda 
mesodiencefalická 
modulace (MDM) 
– tedy elektros-
timulace mozku  
a centrálního ner-
vového systému. Na 
základně našeho 
monitorování mů-
žeme konstatovat, 
že úlevu pociťu-
je přes 80 procent 
nemocných. Nej-
častěji pozoruje-
me ústup brnění, 
pálení, bolestí či 
křečí. Pacientům 
můžeme často po-

moci i dlouhodobě zlepšením citlivosti 
dolních končetin či spánku – zejména 
při absolvování tří kúr po dobu jedno-
ho roku, kdy nemocní dochází do naší 
ordinace třikrát po deseti dnech. Jedna 
elektromodulace trvá půl hodiny. Po 
tuto dobu můžeme často vysadit i silná 
farmaka jako analgetika, antiepilepti-
ka, lokální anestetika či dokonce opi-
ody. Tím můžeme ulevit tělu od jejich 
vedlejších účinků a regenerovat organi-
smus na jejich případné další nasazení. 

MUDr. Emil Záhumenský
Angiologická a diabetologická ordinace

Podiatrická ambulance, MDM Centrum
Lékařský dům Ormiga, Zlín   
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Efektivní prevence v základní škole

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

Světluška

Stalo se tradicí, že se každý rok na 
začátku září rozletí Světlušky do všech 
koutů České republiky, aby rozzářily 
ulice českých a moravských měst. Le-
tos tomu nebylo jinak. Poprvé se do 
sbírky zapojila i naše škola. Díky Klá-
ře Burešové, Anetě Ingrové, Michaele 
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Na diskotéce se mi nechtěně připletla do náru-
če jedna děvčica. Od té doby stále dolézá, otra-
vuje a já se jí nemohu zbavit. Jak ji decentně  
a velmi rychle poslat k vodě?

(Tomáš 19 let)
Pošli esemesku. Škoda, že osud si s námi tak šeredně 
zahrál, buď statečná a zapomeň!
Co se Vám nejvíce líbilo na letošních Michal-
ských hodech?
(Stanislava, střední věk)   
Stejně jako minulý rok 
to byla krojovaná dro-
botina. Malí šohajíci  
a děvčátka v krojích jsou 
tím nejvděčnějším moti-
vem k fotografování.
Je to pravda, že stáří 
přináší moudrost?

(Meluzín, dotaz e-mailem)
Nemyslím, že stáří nutně přináší moudrost, protože 
mladý hlupák se nejspíš nestane ničím víc než sta-
rým hlupákem.
Který nápoj máte nejraději?

(Blanka 37 let)
Minerálku, tu z Poděbrad. Za poslední rok jsem jí 
vypil tolik, že by to malý pes nepřeplaval.   
Jak jste letos oslavil nedávný Mezinárodní den 
seniorů?

(Pája a Dáša, studentky)
Rád oslavuji, ale k oslavě seniorského dne nemám 
ještě věkem dané oprávnění. Ale není lepší říkat dů-
chodce neboli penzista? Slovo senior totiž vyznívá 
téměř cizokrajně.
Tak se mi zdá, že čím jsem starší, tak život čím 
dál víc letí. Máte také podobný pocit?

(Božena 58 let)
Čím víc se blížíme k horizontu svého života, tak se 
nám zdá, že hodiny běží rychleji a rychleji. Přibý-
vá chorob, ubývá přátel, přibývá invalidních hůlek, 
ubývá vysněných dálek. A také nestačíme chápat 
záplavu nových, prý moderních věcí. Mnozí z nás 
sledují život kolem jako jedno velké divadlo, kde již 
nezbývají hlavní role. Snad jen role vedlejší, někdo 
se musí spokojit pouze s nápovědou.
Když srovnáte minulou a dnešní dobu, ve kte-
ré oblasti došlo k největší proměně?

(Michal 42 let)
Nejsem ještě stařešina, ale všiml jsem si, že v mo-
derní době došlo k proměně tradiční představy, že 
mozoly na lidské ruce se tvoří jen na dlani. Můj 
otec byl montér svislých soustruhů - karuselů a měl 
mozoly na dlaních. Zatímco moje ruce jsou hladké 
jako dlaně maloměšťácké paničky, ale mám mozoly 
na konci prstů od neustálého ťukání do kláves po-
čítače.

Milan Kubíček

Světlušky navštívily základní školu. 
Foto: ZŠ

Mokrošové, Kristýně Stalčíkové, Barbo-
ře Šikové a Tereze Zambalové z 9. roč-
níku, které sbírku organizovaly, přispěli 
koupí předmětů žáci, rodiče a učitelé 
naší školy celkovou částkou 6 470,- Kč. 
Děkujeme.

ZŠ

Základní škola Staré Město v roce 
2014 realizuje projekt, který v rámci 
dotačního Programu na realizaci akti-
vit v oblasti primární prevence riziko-
vého chování, oblasti prevence krimi-
nality, podpořilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

V rámci projektu probíhají interak-
tivní zážitkové programy, které reali-
zuje školní psycholožka, např.: Co dě-
lat, když se nedaří? Mezilidské vztahy. 
Hodnoty a hodnotový systém.

Ve spolupráci s ostatními subjekty 
jsme realizovali různé besedy, např. 
Bezpečný internet, Hasík, Kyberšika-
na, zdravotnické přednášky. 

Rizikovému chování předcházíme 
i poznávacími aktivitami a seznamo-
vacími pobyty žáků 6. ročníku, které 
jsou nezbytné, protože v 6. ročníku 
díky dojíždějícím žákům vznikají nové 
kolektivy. V prvním školním týdnu 
probíhaly stmelovací aktivity v rámci 
třídy, žáci společně poznávali i Sta-
ré Město, současně plnili úkoly s tím 
spojené.  Adaptační pobyty proběhly 

v září v rekreačním zařízení Všemina. 
Spolu se třídními učiteli se zúčastnila 
i školní psycholožka s pracovnicí SVP 
Help Uherské Hradiště. Vedly aktivity 
se zaměřením na skupinovou spolupráci  
a řešení problémových situací. 

V 1. ročníku mají žáci poznávací  
a stmelovací aktivity zařazeny v prvním 
týdnu školní docházky pod názvem Po-
hádkový týden.

Nedílnou součástí je i peer program, 
který realizují žáci II. stupně po pro-
školení školní psycholožkou a metodiky 
prevence.

V rámci projektu budujeme v budově 
II. stupně Komenského 1720 odpočin-
kové koutky, které slouží o přestávkách 
dětem.

Realizátorem projektu je školní pora-
denské pracoviště, které je také odbor-
ným garantem veškerých aktivit. Prio-
ritně jej tvoří školní psycholožka, dva 
metodici prevence, dvě výchovné porad-
kyně a vedení školy. 

ZŠ
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Senioři navštívili zámek ve Slavkově

Poděkování „Z temných časů“

Na přehlídce Procházka středověkem, která se uskutečnila na náměstí Velké Moravy 23. srpna, návštěv-
níci viděli lukostřelce ze skupiny historického šermu Morrigan ze Starého Města a také členy výjimečného 
uskupení střelců ze silných luků Česko- Slovenské Warbow Society. 

Foto: Milan Kubíček
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Skupina historického šermu o. s. 
Morrigan děkuje městu Staré Město 
za přidělení GRANTU na akci „PRO-
CHÁZKA STŘEDOVĚKEM“, na no-
vém náměstí Velké Moravy dne 23. září. 
Zároveň děkujeme za průvodní slova, 
které přednesli starosta Josef Bazala  
a místostarosta Radoslav Malina. 

Účinkující na přehlídce části středo-
věkých dějin byli lukostřelci - členové 
skupiny historického šermu Morrigan 
ze Starého Města, členové výjimečného 
uskupení střelců ze silných luků Česko 
- Slovenské Warbow Society (CSWBS), 
skupina historického šermu Vanir ze 
Zábřehu na Moravě a skupina historic-
kých tanců Porta Temporis z Napajedel.

Děkujeme také řemeslníkům - ke-
ramičce Zuzce Pavlíkové z Fulneku, 
výrobci kožených předmětů Petru 
Ospálkovi st. ze Zábřehu na Moravě  
a především Michalovi Kuzníkovi a Da-
nielce Přívětivé z Opavy za skvělé před-
vedení historické kuchyně a možnosti 
ochutnávky středověkých lidových jídel 
a nápojů. Předvedením všech možných 
typů nalezených kovaných hrotů potěšil 
jeden z nejlepších kovářů těchto hrotů 
Miloslav Križan z Trenčína.

Příjemným výkladem o historii a vy-
kopávkách na místě konání akce všech-
ny provedl docent Luděk Galuška, jeden  
z nejrenomovanějších archeologů na 
území Velké Moravy. Celé odpoledne nás 
slovem provázela Jana Kašpar Jelínková.

Možností ochutnávky vína a slivovice 
ze současnosti všechny potěšili členo-

vé staroměstských spolků. Jmenovitě 
za Spolek přátel slivovice pan Ladislav 
Prostředník a za Spolek přátel vína pan 
Dalimil Vrána. Projížďky na poníkovi 
zajistila Kateřina Husaříková.

Za skupinu historického šermu 
Morrigan

Bohumil Višenka

Ve čtvrtek 18. září se uskutečnil oblíbený zájezd důchodců, 
který zorganizovaly pracovnice Městského úřadu ve Starém 
Městě paní Jana Nosková a Hana Štěrbová. Zájezd byl určen pro 
seniory z našeho města, kteří již dovršili věk 70 let. 

Důchodci ze Starého Města se společně vyfotografovali před Památníkem Mohyla míru. 
Foto: Jana Nosková

Cílem letošního zájezdu byl zámek ve Slavkově, který pa-
tří k největším barokním zámkům na Moravě a je častým 
cílem mnoha návštěvníků. Zámek představuje dominantu 
Slavkova, v minulosti zde sídlil významný rod pánů z Kounic  

a v blízkosti se v roce 1805 ode-
hrála bitva tří císařů. Do dějin 
se zapsala jako bitva u Slavko-
va, ve které triumfovala vojska 
francouzského císaře Napoleo-
na. Účastníci zájezdu obdivova-
li krásné interiéry zámku, který 
byl v roce 2008 vyhlášen národní 
kulturní památkou.

Další zastávkou byl Památník 
Mohyla míru, který byl posta-
ven na počest obětí Napoleo-
novy vítězné bitvy u Slavkova  
(2. prosince 1805).  Na tradiční 
svačinku se naši senioři zastavi-
li v hotelu v Buchlovicích. Pro-
gram zájezdu byl velmi zajímavý, 
také počasí se vydařilo. Za rok 
opět na viděnou!

Jana Nosková, Milan Kubíček 
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Vítání občánků do života
Třetí letošní Vítání občánků do živo-

ta se konalo v pátek 3. října v obřadní 
síni Městského úřadu ve Starém Městě. 
Rodiče a jejich děti byli rozděleni do tří 
skupin. První z nich přišla na radnici 

v 13 hodin, druhá o půl hodiny později  
a třetí ve 14 hodin. K malým Staroměšťán-
kům a jejich rodičům promluvil místosta-
rosta Radoslav Malina, obřad uváděla 
matrikářka Hana Štěrbová. Při slavnosti 

vystoupily děti z křesťanské mateřské 
školy s učitelkou Jitkou Minářovou. 
Přivítali jsme také dvojčata Samuela  
a Sáru Krejčových.

Milan Kubíček
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K rodičům a malým občánkům promluvil místostarosta Radoslav Malina, 
obřad uváděla matrikářka Hana Štěrbová.                                    Foto: MK

Na snímku zleva děti: Zdeněk Hanáček, Tereza Sabáková, Martin Pospíšil. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Anděla Tesařová, Adriana Jana Večerková, Jáchym 
Janoušek.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Sára Krejčová, Samuel Krejč, Matyáš Panáček. 
 Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Nikol Chrenová, Sofie Urbancová, Roman Císař,  
Nikol Panáčková.                                                                                    Foto: MK

Na snímku zleva děti: Adam Umlauf, Viktorie Fraňková, Sabina Holubová. 
Foto: MK

Na snímku zleva děti: Jasmina Kotlárová, Vanesa Končetíková, Adéla  
Klvaňová, Tomáš Galvánek.                                                                  Foto: MK

Děti z křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí při vystoupení s učitel-
kou Jitkou Minářovou.                                                   Foto: Milan Kubíček
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Atletický víceboj o pohár starosty 
V úterý 23. září 2014 proběhl v Uherském Hradišti atletický 

víceboj mladšího a staršího žactva základních škol. Soutěžilo 
se o pohár starosty města Uherské Hradiště Květoslava Tichav-
ského. Základní školu Staré Město reprezentovala čtyři druž-
stva a umístili jsme se na pěkném 4. místě z patnácti škol.

Z jednotlivých družstev se na 1. místě umístili mladší žáci 
ve složení Pavel Náplava 7. A, Erik Hábl 7. C a Jakub Kunt 7. D. 
V jednotlivých disciplínách byl J.  Kunt na 1. místě ve skoku 
dalekém a hodu míčkem, Erik Hábl na 3. místě v běhu na 60 
m, ve skoku dalekém a na 4. místě v hodu míčkem. Celkově 
mezi mladšími žáky byl J. Kunt na 4. místě, E. Hábl na 5. místě  
a Pavel Náplava na 8. místě při součtu všech disciplín.

Družstvo mladších žákyň ve složení Vendula Dobiášová, Te-
reza Hrňová 7. C a Ludmila Gieslová 7. D se celkově umístilo 
na 7. místě. Nejlepší umístění v jednotlivcích – V. Dobiášová  
5. místo v hodu míčkem, L. Gieslová 5. místo ve skoku dalekém 
a T. Hrňová 8. místo v hodu míčkem.

Starší žáci ve složení Jakub Podškubka 9. B, Martin Novák, 
Dominik Stašek 9. D se celkově umístili na 6. místě. V jednot-
livcích byl D. Stašek ve skoku dalekém na 5. místě a J. Podškub-
ka v běhu na 800 m na 7. místě.

Družstvo starších žákyň ve složení Sarah Geitlerová, Aneta 
Tomková 8. C, Magdaléna Pořízková 9. D se umístilo na 5. mís-
tě. M. Pořízková se dělila o 1. místo v běhu na 60 m a o 4. místo 

Nejúspěšnější mladí atleti na stupních vítězů v Uherském Hradišti. 
Foto: EK

Jezevčík je pes, který se nerad nechá ovládat. Povely důsledně vyhodno-
cuje a plní jen ty, které uzná za vhodné a jsou pro něj výhodné. A když 
se zasekne, nekoupíte si jeho poslušnost ani náhrdelníkem ze špekáčků. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček 
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Také máte doma dospívajícího psa, který se rád rve s ostatními 
a nic na něj neplatí? Jak si soužití s takovým ničemou zlepšit?

Musíme si uvědomit, že chyba není v psovi. Pes nám nedělá 
žádné naschvály, nechce nás naštvat, jen využívá každé situace 
ve svůj prospěch. Honit se za jiným psem a pak se porvat, ská-
kat na lidi, až mávají rukama a křičí, pronásledovat cyklistu, 
řvát za plotem, nebo pádit po stopě v lese, to jsou pro psa úžas-
né adrenalinové zážitky, odměna, kterou si rád dopřeje. Jsou 
zábavné a pes si při nich hezky vybije přemíru energie. Co mís-
to nich nabízí páníček? Pomalou procházku každý den stejnou, 
zákazy a napomínání. Fuj, nesmíš, místo, k noze, komu by se to 
líbilo? Omezovací a nepochopitelné povely, cukání za obojek, 
táhnutí na vodítku, občas i něco drsnějšího. Je snad jasné, čemu 

pes vás neposlouchá? chyba není v něm, ale…

dá pes přednost a čemu se raději vyhne.
Pes nebude poslouchat toho, koho nerespektuje. Pokud jsme 

se vlastním chováním dostali v hierarchii na nižší pozici, mar-
ně si na neposlušnost psa stěžujeme. Psovi tato situace, kdy sám 
rozhoduje, co bude a nebude dělat, vyhovuje a jen nerad ji bude 
měnit ve svůj neprospěch. Je na nás, jak změníme stávající pra-
vidla, jak budeme aktivní, rozhodní, trpěliví, pozorní a důsled-
ní. Nepomáhá vztek ani bití, tak se chová jen slabý a nezralý 
jedinec, ne vůdce smečky.

To byl jen kus teorie, ale co změnit konkrétně? Začněte dodr-
žovat slogan „Nic není zadarmo“. Příklad – nudící se pes hrabe 
tlapou do prázdné misky na krmení, dělá rámus, případně ji 
roztomile nosí za páníčkem. Ten svého psa miluje, ihned mu 
něco dá, aby neměl pejsánek hlad. Pes dal páníčkovi povel  – 
dej mi potravu a páníček ho splnil. Pes velí, páníček poslouchá. 
Druhý příklad. Pes se rozvalí před paničkou na záda s upřeným 
pohledem a jeho oči říkají – hlaď mě. A panička ochotně drbe 
pejska na bříšku a ještě mu podstrkuje pamlsek. Pes velí, panič-
ka poslouchá.

Jak by to mělo vypadat? Miska na krmení se objevuje jen v 
čase krmení. Páníček ji naplní, nese na místo, kde se pes krmí. 
Zde počká, až se pes uklidní, posadí a teprve na dovolení pá-
níčka si může potravu vzít. Páníček rozhoduje, kdy a jestli vů-
bec se pes nasytí, pes rád poslechne (pokud se uklidnit nechce, 
misku nedostane). Prázdnou misku páníček schová až do příš-
tího krmení.

Psa vynucujícího si hlazení a mazlení ignorujeme. Pomu-
chlujeme se s ním, až my budeme chtít, až si ho k sobě zavolá-
me a necháme ho vykonat nějaký povel, např. sedni. Je třeba si 
pamatovat – nic není zadarmo a my rozhodujeme, co se bude 
dělat.

HM

ve skoku dalekém, S. Geitlerová se dělila o 6. místo v běhu na 
60 m. Celkově při součtu všech disciplín skončila M. Pořízko-
vá ve starších žákyních na 4. místě. 

Všem našim sportovcům blahopřejeme a děkujeme za dob-
rou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Koňaříková
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za špicú v ulici

Křtu nového kompaktního disku se ujali na snímku zleva: Ondřej Bazala, 
Pavel Štulír, Petr Gablas, Josef Bazala.                        Foto: Ing. Pavel Vrána

Těmito slovy končil výjimečný koncert, kterým Cimbálová 
muzika Bálešáci slavnostně pokřtila své první CD. Jsou to také 
slova, kterými vrcholí ono zmiňované profilové CD. A v nepo-
slední řadě je to i název, pod kterým najdete audionosič v pro-
dejnách.

Mladá cimbálová muzika se několik let formovala. Nyní již 
čtyři roky působí ve stejném složení, jak nám bylo prozrazeno od 
moderátorů večera Michala Lapčíka a Jana Pluhaře. A tak nastal 
čas pustit do světa plody své práce. Mladí muzikanti i zpěvačky  
z Repetilek na koncertu prezentovali písně z místního i vzdále-
nějšího regionu. Většinu hudebních čísel upravil Ondřej Bazala. 
Primášského postu se bravurně ujal Tomáš Vavřík. Repetilky, věr-
né svému názvu, pod vedením Lucie Friedlové představily písně  
z Dolňácka a baladu z Kopanic. Obdobně jako na CD si muzikan-
ti pozvali ke spolupráci několik hostí. S písněmi ze Starého Města 
vystoupil Josef Bazala. Horňácké podal hlasem s nezaměnitelnou 
barvou Miroslav „Píďa“ Blaha. Závěr koncertu patřil rodinnému 
dědictví. Říká se, že rodina je základ státu. Nejinak je tomu v pře-
dávání odkazu našich předků a udržování lidových tradic. Zpí-
vání v rodině, společná účast na zvycích udržovaných ve městě 
či návštěvy vystoupení a koncertů. Tuto soudržnost a pospolitost 
přenesli Bálešáci i na jeviště, kdy v hudební úpravě Jiřího Pavlici 
zazpívaly verbuňky tři rodinné klany.

Koncert byl vyvrcholením několikaměsíčního úsilí, zkoušek, 
dolaďování notových partů, trénování. Konečný výsledek stál za 

Společné vystoupení mladé a starší generace zpěváků a tanečníků. 
Foto: PV

Hrají a zpívají Bálešáci. 
Foto: Ing. Pavel Vrána

Divadelní sál společensko - kulturního centra se zaplnil do posledního místa. 
Foto: PV

Cimbálová muzika Bálešáci na společné fotografii s Repetilkami. 
Foto: Ing. Pavel Vrána
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to. Prožili jsme nádherný večer při krásných melodiích lidové pís-
ně. Tím však Bálešáci nekončí. Svým nadšením a radostí, kterou 
můžeme z jejich hudby cítit, nás všechny jistě budou těšit nadá-
le. Gratulujeme Bálešákům k vydání prvního zvukového nosiče a ze 
srdce Bálešákům přejeme úspěchy na hudebním poli, neutuchající 
elán při hře a spoustu spokojených posluchačů. A v neposlední 
řadě se těšíme na další spolupráci!

Dolinečka se svými vedoucími
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8. říjen – Památný sokolský den
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V loňském listopadovém čísle Sta-
roměstských novin jsme přinesli za-
jímavý článek Ing. Antonie Řádkové, 
ve kterém našim čtenářům představila  
8. říjen – Památný sokolský den. Tento 
den sokoli uctívají památku všech so-
kolů, kteří ve více než stopadesátileté 
dramatické historii sokolského hnutí  
v boji za demokracii, národní samostat-
nost a svobodu přinesli oběti nejvyšší.

Letos si 8. říjen – Památný sokolský 
den, připomeneme básní Gusty Čápa, 
který se narodil 13. června 1908. Byl 
nestor vězňů z koncentračního tábo-
ra Mauthausen a člen jejich historické 
skupiny. Ke konci roku 1939 jej zatklo 
gestapo, byl vězněn v Uherském Hra-
dišti, brněnském Špilberku a v kon-
centračním táboře Mauthausen byl 
zařazen do komanda v zlověstném 
kamenolomu, kde dosahovala úmrt-
nost vězňů nejvyššího stupně. Mládí 
prožil ve skautingu, byl dorostencem, 
později členem a náčelníkem Sokola  
v Uherském Hradišti. Na vysokoškol-
ské studium navazovala jeho dlouho-
dobá pedagogická činnost, kterou zavr-
šil jako vedoucí kateder tělesné výchovy 
na univerzitách v Brně a v Praze. Byl 
všestranný sportovec. O jeho sportov-
ní výkonnosti svědčí 35 medailí, z toho  
9 zlatých a 13 pohárů.

Podle podkladů z časopisu 
NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ 

připravil: Milan Kubíček

Gusta Čáp
K POCTĚ ZBRAŇ!

Na počest dědů, kteří tady žili.
Odešli – padli – víc se nevrátili,
splativše krví nejhroznější daň!
Na jejich počest. Prapore pozor! K poctě zbraň!

Na počest otců, kteří někde v dáli
šeptali tiše než-li umírali:
Svobodu, paži i svým srdcem braň!
Na jejich počest. Prapore pozor! K poctě zbraň!

Na počest synů, kteří jejich cestou
kráčeli k smrti jako za nevěstou
za to, že chtěli zabít mnohohlavou saň!
Na jejich počest. Prapore pozor! K poctě zbraň!

Na počest dcer a žen a matek,
které promodlili srdce u klekátek
šeptajíce pokorně – Vůle Tvá se staň!
Na jejich počest. Prapore pozor! K poctě zbraň!

Na počest dětí. Kdo zná jejich vinu?
Šli cestou otců ukončenou v plynu,
dříve než květem zkrášlila se stráň.
Na jejich počest. Prapore pozor! K poctě zbraň!

Na počest všech těch, kteří padli v boji,
nechť naše paže bratrsky se spojí,
když k práci každý přiloží svou dlaň.
A hlavy vzhůru. Mrtvým čest! K poctě zbraň!

Umučeným a padlým sokolům byla na budově sokolovny odhalena pamětní deska. 
Devatenáct jmen, devatenáct osudů.

 Ilustrační foto: Milan Kubíček
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SLAVNOST ŽEHNÁNÍ NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA
V neděli 5. října se naplnila touha ge-

nerací historicky nejstarší lokality Vel-
ké Moravy a s Boží pomocí se podařilo 
stavbu kostela Svatého Ducha připravit 
k předběžnému užívání. V novém tisí-
ciletí bude chrám vděčnosti za cyrilo-
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metodějskou misii duchovním prostorem 
pro věřící i hledající, blízké i vzdálené… 
V základech nového kostela Svatého Du-
cha jsou uloženy všechny, již po staletí  
trvající tužby, volání, utrpení, oběti a oče-
kávání předcházejících generací.

Chrám Svatého Ducha požehnal v ne-
děli 5. října v 16 hodin při pontifikální 
mši svaté Mons. Pavel Posád, světící bis-
kup českobudějovický. Atmosféru tolik 
očekávaného dne Vám přiblížíme v naší 
fotoreportáži.

PMS

V kostele bylo přítomno asi 650 věřících, další lidé stáli před kostelem.  
V průběhu žehnání chrámu se na obloze objevila duha. 

Foto: Vilém Petřík

Účastníci slavnostního žehnání zcela zaplnili kostel Svatého Ducha. 
Foto: Vilém Petřík

Světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád (na snímku vpravo)  
a duchovní otec staroměstské farnosti P. Miroslav Suchomel při bohoslužbě. 

Foto: Vilém Petřík

Osvětlený kostel v neděli 5. října v průběhu bohoslužby. 
Foto: Josef Bednařík

Písmo svaté čte Iva Talašová. 
Foto: Vilém Petřík

K přítomným promluvil starosta Josef Bazala. 
Foto: VP



Oslavy 100 let kopané ve Starém Městě

Fotbalisté TJ Jiskra/Synot Staré Město před začátkem utkání.                                        Foto: Milan Kubíček
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V neděli 21. září se opět po delší době 
zaplnil stadion na Širůchu. Fotbalový 
klub Jiskra Staré Město uspořádal oslavy 
100 let kopané ve Starém Městě. Fotbal 
vždy patřil v našem městě mezi nejpo-
pulárnější sporty. Již v roce 1914 se roz-
hodli členové tehdejšího kroužku „Ho-
rymír“, že založí odbor kopané. K těmto 
členům se přidali i studenti ze Starého 

Města a společně začali hrát kopanou 
bez pravidel a hracích řádů. V publikaci 
70 let tělovýchovy ve Starém Městě, která 
byla vydána před 30 lety, se dočteme, že 
mezi zakladatele tehdejší kopané patřili 
dr. Rutte, Antonín Němeček, bratři Šin-
dlerové, Schobertovi, Rosůlkovi, Šupa-
lovi, Josef Blažek, Arnošt Večeřa, Karel 
Talák, Stanislav Bartoněk a jako hosté  
z Uherského Hradiště profesor Hlavička, 
dr. Janík, dr. Procházka a řada dalších. 
Tvořily se uliční jedenáctky a v obci bylo 
využíváno všech větších prostranství pro 

meziuliční zápasy. Vznikly jedenáctky jako 
„Kostelík“, „Trávník“, „Prčov“, „Nový svět“, 
„Klebetov“ a „Záluží.“. Z těchto jedenáctek 
byli vybíráni nejlepší hráči, kteří vytvořili 
první mužstvo a mužstvo záložní. Po prv-
ní světové válce se pak vytvořily fotbalo-
vé kroužky nazvané „Meteor“, „Viktoria“, 
„Sportovní klub “ a „Rudá hvězda.“ 

Ale vraťme se k oslavám 100 let fot-
balu. Od 13 hodin byl na programu dět-
ský den. Rodiče s dětmi využili pěkného 
počasí a navštívili četné atrakce, skákací 
hrad a absolvovali i několik připravených 
soutěží. Ženy a děti měly vstup na oslavy 
zdarma, muži zaplatili symbolickou dva-
cetikorunu.

Od 13:30 hodin bylo sehráno utkání 
internacionálů Jiskra/Synot Staré Měs-
to – Sparta Praha. Nominováni byli tito 
hráči: Petr Drobisz, Veliče Šumulikoski, 
Miroslav Hlahůlek, Zdeněk Machálek, 
Ivan Hašek, Miroslav Baranek, Michal 
Horňák, Libor Soldán, Ladislav Jegla, 
Lubomír Jegla, Daniel Zítka, František 
Straka, Zdeněk Caudr, Josef Pešice, Pavel 
Němčický, Miroslav Ondrůšek, Vladimír 
Táborský, Josef Němec, Vratislav Lok-
venc, Tomáš Polách, Jan Trousil, Vladimír 
Malár, Jiří Novotný, Michal Horňák, Ma-
rek Trval, Martin Frýdek, Libor Sionko, 
Václav Mašek, František Chovanec, Josef 
Vojta, Rostislav Antl, Jiří Kraml, Jiří Ko-
walík, Libor Bůžek, Miloslav Penner, An-
tonín Voráč, František Komňacký a další. 
Pro zaneprázdnění sice někteří fotbalisté 
Sparty na Širůch nepřijeli, ale nahradili je 
jiní internacionálové.

Věčně usměvavá paní Růžena Pašková společně 
s Janem Duchtíkem u vchodu do stadionu. 

Foto: MK

Diváci zaplnili tribunu na Širůchu.                                                                                   Foto: Milan Kubíček

Oceněný trenér TJ Jiskra Štefan Sivák (vpravo) spo-
lečně s organizátorem oslav Pavlem Dobešem. 

Foto: MK

Stanislav Bruckner fotbalista uplynulého století 
ve Starém Městě.                                   Foto: MK
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Slavnostní výkop provedl fotbalista 
uplynulého století ve Starém Městě Stani-
slav Bruckner společně s Ivem Valentou. 
Utkání internacionálové Jiskra/Synot 
Staré Město – Sparta Praha se hrálo na  
2 x 35 minut a mělo nečekaně vyrovnaný 
průběh. Z vítězství se nakonec radovala 
Sparta Praha, která vyhrála 2:1. Za Spartu 
se dvakrát trefil mezi tyče Libor Sionko, 
za Jiskru skóroval Činčala.

Po zápase jsme s několika fandy staro-
městského fotbalu zavzpomínali na his-
torický úspěch fotbalistů FC Synot, kteří  
22. 11. 2000 porazili Spartu na Širůchu 2:1.  
A všechny branky padly až v samém závě-
ru utkání. Fotbalový mistr České republi-
ky se nejprve sám srazil do kolen vlastní 
brankou Jiřího Novotného v 81. minutě, 
v 88. minutě zvýšil na 2:0 kanonýr Malár 
a v poslední minutě zápasu na 2:1 korigo-
val pražský Jarošík. Utkání řídil rozhodčí 
Puček, před beznadějně vyprodaným sta-

dionem. Zápas sledovalo rekordních 6.111 
diváků.  Vstup FC Synot do první ligy byl  
v roce 2000 vskutku impozantní. Na Širů-
chu vyhráli pět zápasů, třikrát remizovali. 
Tvrz na Širůchu byla na Širůchu nepokoře-
na od roku 1998, kdy naposledy ve Starém 
Městě zvítězili fotbalisté Lázní Bohdaneč.

Po skončení utkání Jiskra/Synot -  Sparta 
Praha následovalo ocenění 22 významných 
hráčů  funkcionářů kopané ve Starém Měs-
tě. Mezi oceněnými byli například trenér 
František Komňacký, Bohumil Bednařík, 
Štefan Sivák, ale také Miroslav Valenta se-
nior a Jaroslav Suchánek in memoriam. 

Ocenění a věcné ceny předali starosta Jo-
sef Bazala, místostarosta Radoslav Malina  
a předseda klubu TJ Jiskra Pavel Vlček.

Od 15:30 hodin bylo sehráno mistrov-
ské utkání 1. B třídy, kde Jiskra Staré Město 
nastoupila proti Ořechovu. V prvním polo-
čase se hrálo vyrovnané utkání, ale nepadl 
žádný gól. Teprve v druhé půli utkání se 
Jiskra osmělila. Následovaly góly Karla Do-
seděla, Zelinky a Pavla Vlčka, které zajistily 

výhru Jiskry 3:0. Po sedmi kolech byla 
Jiskra se ziskem 15 bodů na třetím místě 
tabulky za prvním Zlechovem (19 bodů) 
a druhým Vlčnovem (18 bodů).

Organizátoři oslav 100 let kopané ve 
Starém Městě zaslouží poděkování za za-
jímavou a pečlivě připravenou sportovní 
akci.                                     Milan Kubíček 

Než hráči nastoupili na zelený pažit, fandové 
důsledně rozebrali sestavy obou týmů. 

Foto: MK

Jiskra Staré Město nastoupila proti Ořechovu  
v mistrovském utkání I. B třídy a zvítězila 3:0. 

Foto: MK

Ocenění bývalým fotbalistům a funkcionářům 
předali (na snímku zleva) místostarosta Rado-
slav Malina, starosta Josef Bazala a předseda TJ 
Jiskra Pavel Vlček.                                Foto: MK

Tomáš Polách přebírá míč a útočí na branku Sparty. 
Foto: MK

Fotbalisté Sparty Praha a TJ Jiskra/Synot Staré Město na společné fotografii s oceněnými fotbalisty a funkcionáři. 
Foto: Milan Kubíček
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jak jsme volili do Senátu?

Ve volebním obvodu č. 81 kandidovalo do Senátu celkem 10 politiků. Staroměšťané dali nejvíce 
hlasů (1164) Ivo Valentovi.                                                                  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Při senátních volbách, které se 
konaly současně 10. - 11. října 2014  
s volbami komunálními, bylo ve vo-
lebních seznamech zapsáno 5.529 
voličů, odevzdáno bylo 2.667 obá-
lek. Volební účast byla zaznamená-
na 48,63 %.

Ve Starém Městě získal nejvíce 
1164 volebních hlasů (44,83%) Ivo-
Valenta (Strana soukromníků ČR). 

Určitě nepřekvapilo druhé mís-
to, které získal nezávislý kandidát 
doc. PhDr. Luděk Galuška CSc. (377 
hlasů a 14,52 %). Třetí se umístil 
Ing. Pavel Botek z KDU – ČSL (304 
hlasů a 11,71 %). Na čtvrtém místě 
skončil kandidát ANO 2011 doc. 
RNDr. Zdeněk Botek (255 hlasů  
a 9,82 %). Pátá pozice patřila Janu 
Pijáčkovi z ODS (174 hlasů a 6,70 
%). Šestá se umístila Ing. Hana Dou-
povcová z ČSSD (167 hlasů a 6,43 
%). Sedmý skončil Ing. Ivan Mařák  
z KSČM (99 hlasů a 3,81 %). Zá-
stupce MDS + Zdravé Hradiště 
Ing. Stanislav Mikula má ve Starém 
Městě 27 příznivců a 1,04 % hla-

sů. Na předposledním devátém místě 
skončil Alessandro Alagia zástupce 
VIZE (25 hlasů a 0,96 %). Poslední 
byl nezávislý kandidát Václav Hučík  
(4 hlasy a 0,15 %) .

Do druhého kola senátních voleb 

17. - 18. října postupují z volební-
ho obvodu č. 81 Ivo Valenta (Stra-
na soukromníků ČR) 14.071 hlasů  
a 31,10 % a Ing. Pavel Botek (KDU - 
ČSL) 6.014 hlasů a 13,29 %.

Milan Kubíček
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· Nejvíce hlasů ze všech zvolených 
zastupitelů získal Josef Bazala 
(1366 hlasů), když jej volili ne-
jen sympatizanti KDU – ČSL, ale  
i další lidé napříč politickým spek-
trem.
· Občané, kteří chodí k volbám 
ve Starém Městě, vždy patří mezi 
voliči ze všech měst okresu Uher-
ské Hradiště k těm nejaktivnějším. 
Nyní přišlo v našem městě k vol-
bám 49,75 % oprávněných voličů, 
což není nikterak povzbudivé číslo 
a oproti volbám v roce 2010 je to 
o 3,15 % méně. V jiných městech 
je to ale ještě daleko horší. Posuď-
te sami: Hluk 49,73 %, Uherský 
Ostroh 48,82 %, Kunovice 47,77 
%, Uherské Hradiště 42,99 %, 
Uherský Brod 40,53 % a města na 
Zlínsku: Luhačovice 43,44 %, Zlín 

perličky z komunálních voleb
38,84 % a Otrokovice 36,84 %.
· Nečekaně se stal zastupitelem Erik 
Feldvabel (STAROSTOVÉ a NEZÁ-
VISLÍ), který byl na kandidátce na 
šestém místě, ale získal třetí nejvyšší 
počet hlasů.  Stejně tak se dostala do 
zastupitelstva i MUDr. Irena Pele-
chová, která ač čtvrtá na kandidátce, 
získala druhý nejvyšší počet hlasů, 
což ji zajistilo křeslo ve „staroměst-
ském parlamentu.“
· Ve Starém Městě máme pět voleb-
ních okrsků, ve všech s přehledem 
zvítězila KDU - ČSL, když největší 
počet sympatizantů má ve volebním 
okrsku č. 4 (45,88 %) a ve volebním 
okrsku č. 1 (44,90 %). Na druhém 
místě skončilo ve všech pěti voleb-
ních okrscích politické hnutí STA-
ROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ. Nejvíce 
hlasů dostali ve volebním okrsku 

č. 5 (26,53 %). Velmi si pohorši-
la ODS, která v okrscích 1, 2, 3  
a 4 obsadila poslední šesté místo. 
ODS se odpoutala z poslední příč-
ky pouze ve volebním okrsku č. 5, 
kde nepatrně o 0,31 % předstihla 
komunisty.

Milan Kubíček

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme Vám vřele 

za podporu v komunálních 
volbách 2014.   

Mgr. Martin Zábranský 
Marie Hráčková 
Erik Feldvabel

Ing. Marek Pochylý 
Ing. Lenka Pleváková  
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V jezuitském sklepě byla k vidění výstava o historii výstavby náměstí. 
Foto: Vladimír Kučera

Děti z Dolinečky. 
Foto: Vladimír Kučera

Slavnostní otevření části náměstí Velké Moravy. Stuhu přestřihli zleva: Ing. Ladislav Kryštof, Josef 
Bazala, Radoslav Malina a PhDr. Ivo Frolec.

 Foto: Vladimír Kučera

Část účastníků na společné hodové fotografii. 
Foto: Milan Kubíček

Doliňáci při pohoštění na radnici.
 Foto: Milan Kubíček 

 Michalské slavnosti začaly již ve 
čtvrtek 25. září slavnostním zahájením 
na náměstí Velké Moravy. V 16 hodin 
byla otevřena část nového náměstí Velké 
Moravy včetně výsadby stromu a žehná-
ní náměstí. Zúčastnili se pozvaní hosté  
z vedení Zlínského kraje, starostové 
okolních obcí a další. Od 17 hodin byla  
v nově opraveném jezuitském sklepě 
zahájena výstava o historii výstavby ná-
městí. Samozřejmě nechybělo občers-
tvení, štamprlku ohnivé vody nabízeli 
členové Spolku přátel slivovice, k dobré 
pohodě vyhrávala country kapela Štrů-
dl a také Cimbálová muzika Bálešáci. 
Atrakcí byl i vzlet balonu z náměstí Vel-
ké Moravy. Do koše se posadilo několik 
muzikantů i třeba Robert Januška a další.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 28)

Michalské slavnosti za rekordní účasti krojovaných
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Na hodové zábavě
Přijde Lucinka na zábavu: „Prosila 

bych dvě deci červeného.“ „To nejde 
holčičko, nemáš osmnáct, nechceš si ra-
ději objednat ananasový džus?“ „Ráda 
bych, ale chybí mi tři koruny.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských no-

vin vyjde 28. listopadu. Uzávěrka je  
14. listopadu 2014.

Anekdota
na poslední stranu

Soubor Dolina při vystoupení na náměstí Velké Moravy. 
Foto: Milan Kubíček

Hodové odpoledne se poprvé konalo na náměstí Velké Moravy. Bylo krásné počasí, přišlo více než 
900 lidí.                                                                                                               Foto: Milan Kubíček

Děti z Dolinečky byly ozdobou nedělního vystoupení. 
Foto: MK
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Prosluněná hodová neděle

Letošní Michalské slavnosti byli v mno-
hém rekordní. Celkem se zúčastnilo více 
než 3000 lidí. Hodová zábava byla hojně na-
vštívena a přítomní se dobře bavili se Staro-
městskou kapelou, Madisonem a cimbálo-
vou muzikou Bálešáci. Velká účast byla i na 
slavnostní mši v kostele sv. Michaela a vy-
vrcholením letošních slavností bylo Hodové 
odpoledne, které se uskutečnilo poprvé na 
novém náměstí Velké Moravy za krásného 
počasí, kam přišlo více než 900 diváků. Na 
pódiu před kostelem Svatého Ducha vy-
stoupil slovenský soubor Družba Trenčín, 
představily se folklorní soubor Cifra a CM 
Ohnica z Uherského Hradiště, nechyběla 
Staroměstská kapela, Soubor písní a tanců 
Dolina, CM Bálešáci, Dolinečka, Doliňáci  
a Mužský sbor ze Starého Města.

Prožili jsme společně krásné hody, na 
které bude většina účastníků dlouho vzpo-
mínat.                                      Milan Kubíček

(dokončení ze str. 27)
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Prosluněná hodová neděle

Poděkování
 starosty

Velmi děkuji stárkům a jejich rodi-
čům, maminkám, babičkám všech kro-
jovaných účastníků hodů za přípravu  
a nažehlení krásných krojů. Jsem rád, že 
se tato dovednost našich spoluobčanů 
předává z generace na generaci a určitě 
se uchová i v příštích letech. Všem zú-
častněným děkuji za krásné Michalské 
slavnosti, které jsme společně prožívali 
od čtvrtka 25. září do neděle 28. září.

Josef Bazala


