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Šachový turnaj zahájil starosta Josef Bazala. Na snímku dále zleva Petr Bažant, Ladislav Demko, 
Josef Trubačík, Robert Staufčík a Milan Rachůnek.                                         Foto: Milan Kubíček

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2013
Šachový klub Staré Město uspo-

řádal od pátku 9. srpna do soboty 
17. srpna 2013 pod záštitou sta-
rosty Josefa Bazaly v pořadí již 
jedenáctý ročník mezinárodního 
šachového turnaje FIDE OPEN 
2013.

Turnaj se uskutečnil v sále Spo-
lečensko – kulturního centra ve 
Starém Městě. Hrálo se švýcarským 
systémem na 10 kol a pro nejlepší 
hráče byly určeny finanční prémie 
v celkové výši 47 800 korun. Ředite-
lem turnaje byl stejně jako loni Josef 
Trubačík, hlavním rozhodčím Ladi-
slav Demko ze Slovenska. Slavnostní 
zahájení turnaje proběhlo v pátek 
9. srpna v 16 hodin, potom se již 
všech 150 účastníků utkalo v první 
šachové partii.

Do Starého Města přijeli šachisté 
z několika evropských zemí, napří-

Do sedmého kola nastupovali David Kaňovský (Grygov) a Alexey Kislinsky (Orlová) z prvního 
a druhého místa průběžného pořadí. Jejich šachová partie skončila remízou. 

Foto: Milan Kubíček

klad z Německa, Polska, Slovenska, 
Ruska a Ukrajiny. Největší část tvořili 
pochopitelně Češi a nechyběla počet-
ná družina šachistů ze staroměstské-

ho oddílu. V sobotu 10. srpna byla 
na programu atraktivní simultánka 
s mezinárodním mistrem Vojtěchem 
Plátem v Uherském Hradišti na Ma-
sarykově náměstí. Turnajová čtyřka 
Vojtěch Plát (ELO 2447) ze začátku 
poněkud podcenil svých 15 soupeřů 
a výsledkem bylo 7 výher, 4 remízy 
a 4 prohry. Patrně poučen z nevy-
dařené simultánky, staroměstský 
odchovanec Vojtěch Plát (nyní na-
stupující za Třinec) v prvních třech 
kolech zabral a po sečtení výsledků 
se ujal vedení v turnaji. V celkovém 
pořadí mu nakonec patřilo pěkné 
třetí místo. Vojtěch Plát se stal i ví-
tězem bleskového turnaje, který byl 
na programu 13. srpna. Nejlepším ze 
Staroměšťanů byl František Vrána, 
který se umístil na sedmém místě, 
Jakub Uřičar skončil jedenáctý.

(dokončení na straně 30)
Milan Kubíček
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 26. 9. – 29. 9. 2013
Program:
čtvrtek 26. 9.2013 Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. sál radnice Vernisáž fotokronik a virtuální prohlídky města      
 Výstava potrvá do 11. 10. 2013, po - pá 8:00 až 15:30 hod.

     

Sobota 28. 9. 2013 Hody s právem

13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16.00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
19.30 hod.  SKC Hodová zábava
 hrají:
 Staroměstská kapela
 Madison
 CM Bálešáci

Neděle 29. 9. 2013 Michalské slavnosti

10:00 hod.  kostel sv. Michaela Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:30 hod.  Jezuitská ulice Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

14:30 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
 účinkují folklorní soubory:
 Staroměstská kapela
 Mužský sbor Old Stars Hradišťanu
 Folklorní soubor Rosénka z Prahy 
 Folkolorní soubor Javorník z Brna
 Dolina, CM Bálešáci,  Dolinečka, Doliňáci, 
 CM Dolina, CM ZUŠ ze Starého Města

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra (sokolovny).

Stárci Michael Lapčík a Alžběta Krejčiříková na hodech 
v roce 2012.
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Současný svět viděný různými ča-
sopisy a novinami je opravdu trochu 
jiný, než jaký opravdu je. Televize, 
rádia a vůbec všechno, čemu dnes 
říkáme sdělovací prostředky, nám 
nastavují zrcadlo poněkud pokřive-
né. Dům, který jen tak stojí, nebo je 
krásně vyzdobený květinami, člo-
věk, který je poctivý a slušný, nejsou 
zajímaví. Pro mnohé noviny začne 
být dům zajímavý, až se zřítí, a tako-
vý člověk se stává „celebritou“, který 
provede lumpárnu či trestný čin. Je to 
pochopitelné. Mnozí diváci a čtenáři 
jsou vděčni, když vidí někoho hor-

Ve Starém Městě se každý den stane mnoho hezkého a pozitivního. Napište nám o svých zkušenostech.                   Text: MK, ilustrační foto Jiří Šicha

Jsme poslem pozitivních zpráv

šího a nešťastného, než jsou oni sami. 
Nevím, jak vy, ale já už mám všech 
špatných zpráv dost! Bulvár jsem ni-
kdy nekupoval a nyní dávám ruce pryč 
i od některých takzvaných seriozních 
novin, které dnes více připomínají re-
klamní letáky supermarketů než důvě-
ryhodné sdělovací prostředky. Vždycky 
jsem měl potřebu vidět něco pozitivní-
ho kolem sebe, něco co mi dá příklad 
a víru, že svět není vůbec tak špatný, 
jak se nám z bulváru, novin a časopisů 
vlastněných různými pochybnými exis-
tencemi a z obrazovek reklamou přesy-
cených televizorů jeví. 

Staroměstské noviny ke svým 
čtenářům promlouvají již dvacátý 
rok. V převážné většině zveřejněných 
článků a fotografií jsou poslem dob-
rých a pozitivních zpráv. Píši je pro 
všechny čtenáře, kteří potřebují pravi-
delný zdroj k čerpání životní energie, 
inspirace, nápadů, zábavy, moudrých 
myšlenek, břitkého humoru a infor-
mací všeho druhu. 

 Přeji všem našim čtenářům hezké 
dny babího léta a především zdraví, 
to je ze všeho nejdůležitější.

 Milan Kubíček 
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U S N E S E N Í
z 62. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 7. 8. 2013

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila 

1.2  dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce 
(rekreační objekt v lokalitě Širůch) ze 
dne 1. 4. 2009 uzavřené mezi městem 
Staré Město a Sportovním a kulturním 
centrem, příspěvková organizace, Sta-
ré Město, Brněnská 1249, týkajícího se 
rozšíření předmětu výpůjčky o nově 
vybudovanou vodní atrakci u dětského 
brouzdaliště (hříbek) v areálu městské-
ho koupaliště. 

1.8  smlouvu se společností AUTO - 
SPA NETWORK, s. r. o., U Zvonařky 
2536/1a, Praha 2, IČ 24258920, o právu 
provést stavbu „SAMOOOBSLUŽNÁ 
MYČKA AUT parc. č. 6068/164 a 6068/
165; k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště“ a smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene na čás-
tech pozemků p. č. 6068/48, 6068/102, 
6068/178, 6288/14, 6288/15, 6288/16, 
6288/18, 6288/19 a 6288/20, které jsou 
ve vlastnictví města Staré Město.

3.1  finanční příspěvek Šachovému klu-
bu Staré Město, Brněnská 1249, 686 03 
Staré Město, IČ 26552001, na pořádání 
11. ročníku mezinárodního šachového 
turnaje FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 
2013 ve výši 20.000 Kč.

3.2  finanční příspěvek o. s. MORRI-
GAN skupina historického šermu, Brat-
ří Mrštíků 1598, 686 03 Staré Město,  
IČ 27056121, na pořádání turnaje v pů-
vodní lukostřelbě „Chřibský krkavec“ 
ve výši 2.000 Kč.

3.3 finanční příspěvek o. s. SK Sta-
ré Město, Brněnská 1249, 686 03 Staré 
Město, IČ 26587408, na činnost ve výši 
25.000 Kč.

5.1  na základě žádosti ředitele příspěv-
kové organizace Sportovní a kulturní 
centrum převedení finančních pro-
středků z rezervního fondu organizace 
do investičního fondu organizace ve 
výši 170 tis. Kč z důvodu pořízení vodní 
atrakce na městském koupališti.

5.3  zrušení vnitřní směrnice S 08/2011 
Zásady pro sestavování a schvalování 
odpisových plánů pro účetní odpisování 
dlouhodobého majetku z důvodu ukon-
čení její účinnosti. 

6.1  zakoupení použitého motorového vo-
zidla mikrobusu Ford Transit od prodejce 
Autospol s. r. o. Uherské Hradiště za cenu 
349.000 Kč vč. DPH.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 ke schválení převod majetku –  pro-
dej části pozemku p. č. 340/109 orná půda 
a části pozemku p. č. 4548/6 ostat. plocha 
o celkové výměře cca 10 m2  v lokalitě ul. 
Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Bohumilu 
Vránovi, bytem Staré Město, Obilní čtvrť 
694, za cenu 600 Kč/m2 , za účelem vyrov-
nání pozemku.

5.2  uložit odvod finančních prostředků 
z investičního fondu příspěvkové organi-
zace Sportovní a kulturní centrum ve výši 
170 tis. Kč dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, do rozpočtu zřizovatele z důvodu 
pořízení vodní atrakce v areálu městského 
koupaliště. 

III. souhlasila  

1.5  s umístěním energetického zařízení 
a schválila zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, za-
stoupené společností E.ON Česká repub-
lika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, Obil-
ní, kab. NN“, umístění vedení NN v délce 
cca 511 m a 7 ks pilířů na pozemcích p. č. 
4546/13, 4546/23, 6379, 249/2, 4548/13, 
4548/14, 4548/15, 4548/1, 6209, 257/3, 
4548/3 a 6356/2  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 vedení NN 
a pilířů. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 

vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2013 platí částka 20 Kč/m2  a rok.

1.7  s odstoupením od smlouvy se 
společností Autovitamin Network  
s. r. o, U Zvonařky 2536/1a, Praha 2, IČ 
24258920, o právu provést stavbu „SA-
MOOBSLUŽNÁ MYČKA AUT parc.  
č. 6068/164 a  6068/165;  k. ú.  Staré 
Město u Uherského Hradiště“ a smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na částech pozemků  
p. č. 6068/48, 6068/102, 6068/178, 6288/
14, 6288/15, 6288/16, 6288/18, 6288/19 
a 6288/20, které jsou ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, z důvodu změny názvu 
společnosti.

IV.  vzala na vědomí

1.3  nabídku na výkup pozemku p. č. 
6067/29 orná půda o výměře 2.516 m2 

v lokalitě u Baťova kanálu ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od pana Ing. Pavla Němce, Staré Město, 
Alšova 1348, a navrhuje cenu pro pře-
vod pozemků ve výši 30 Kč/m2  vzhle-
dem k nízké využitelnosti pozemků, 
které se nacházejí v lokálním biocent-
ru.

4.1  vyjádření města k žádosti o zahá-
jení společného územního a stavební-
ho řízení dle § 94 a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

V.  uložila 

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí 

1.1  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem nebytových prostor 
nacházejících se v 1. podlaží budovy  
č. p. 644, ul. Hradišťská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  
  
1.6 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části pozem-
ku p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře  
10 m2, který se nachází před nemovitostí  
č. p. 1911 – Bistro Korádo, ul. Hradišť-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Stavební práce u řeky Moravy pokračují
Podle harmonogramu pokračují stavební práce při plnění 

protipovodňových opatření v blízkosti řeky Moravy a potoka 
Salaška. Dosypávají se pravobřežní hráze, které ochrání naše 
město, v plném proudu jsou stavební práce i na hradišťské 
straně Moravy a v blízkosti Rybáren. Stavebníky zde může-
me potkat nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a svátcích. 
Z celkové částky 222 milionů korun bylo do srpna proinves-
továno více než 90 milionů. Celkem 167 milionů korun bude 
činit dotace ministerstva zemědělství. Investorem akce je Po-
vodí Moravy Brno. Zhotovitelem je Sdružení firem s vedou-
cím účastníkem firmou D. I. S spol. s r. o. Brno zastoupená
Ing. Jaroslavem Svobodou a dalšími účastníky sdružení jsou 
IMOS Brno a SMP CZ Praha 8. Generálním projektantem je 
Dopravoprojekt Brno a stavební dozor vykonává Mott Mac 
Donald v čele s odpovědným zástupcem Ing. Miroslavem 
Bernátkem. Termín dokončení stavby je konec listopadu 
2013.

Milan Kubíček

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ NOVĚ - ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ
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Stavební práce na pravém břehu Moravy v blízkosti lávky Baťova 
kanálu. 

Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o zavedení 
nového způsobu pytlového sběru plastových odpadů.

Tímto krokem vycházíme vstříc požadavku na finanční mo-
tivaci ke třídění odpadů. Pevně doufáme, že takto dosáhneme 
nejen větší spokojenosti Vás občanů, ale rovněž zamezíme přepl-
ňování stacionárních kontejnerů na sběrných místech.  

Od října 2013 bude každé domácnosti přiřazen specifický
čárový kód. Pokud štítek s kódem nalepíte na pytel s plastovým 
odpadem, obsluha svozového vozu kód čtečkou přečte. Následně 
vám za něj bude započítána úleva na poplatku pro příští kalendář-
ní rok. Do systému se mohou zapojit všechny domácnosti, tedy 
i obyvatelé bytových domů. Upozorňujeme, že se nejedná o po-
vinnost, připojit se k tomuto systému můžete na základě Vašeho 
dobrovolného rozhodnutí, chcete-li takto snížit svůj poplatek. 

Úleva na poplatku pro následující kalendářní rok činí 3 Kč/py-
tel.

PODMÍNKY VYUŽITÍ TOHOTO SYSTÉMU:
- Vyzvednutí čárového kódu na radnici ve Starém Městě.
-  Uložení plastového odpadu do pytle, který si vyzvednete 

rovněž na radnici, je možno použít vlastní průhledný pytel 
o objemu min. 120 l.

-  Úplné naplnění pytle, uzavření, nalepení štítku s čárovým 
kódem a jeho uložení před domem v den svozu. Za samo-
zřejmost považujeme sešlapání plastových lahví. (Obsluha 
svozového vozidla bude namátkou kontrolovat obsah pytlů, 
váha plného pytle by se měla pohybovat kolem 2,5 kg.) 

- V případě zneužití systému nebude pytel započítán. 

ZÁKLADNÍ TERMÍNY:
Druhá polovina září 2013  tisk štítků s čárovými kódy, mož-

nost jejich vyzvednutí na radnici 
ve Starém Městě. 

Říjen 2013  první svoz pytlů s čárovými kódy. 

Termíny svozu zůstávají stejné, jak jsou uvedené ve stávají-
cím harmonogramu pro rok 2013 až leden 2014. Jedná se vždy 
o první pondělí a úterý v měsíci (oba dva dny musí skutečně do 
daného měsíce spadat):

Říjen 7. a 8. 10.  Listopad 4. a 5. 11.

Prosinec 2. a 3. 12. Leden 2014 6. a 7. 01.

PONDĚLNÍ SVOZ: 
A. Škráškové, Brněnská, Erbenova, Hradišťská, Huštěnovská, 

K. Světlé, Klicperova, Klukova, Kosmova, Luční čtvrť, Máchova, 
Michalská, Moravní nábřeží, Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Hr-
dinů, Nerudova, Seifertova, Sées, Sv. Čecha, Svatovítská, Škrou-
pova, Trávník, Tyršova, U Školky, Velkomoravská, Za Kostelí-
kem, Za Radnicí, Za Špicí,  Zerzavice.

ÚTERNÍ SVOZ: 
Alšova, Altéře, Bratří Mrštíků, Finská čtvrť, Gorazdova, Ja-

náčkova, Jezuitská, Komenského, Konstantinova, Kopánky, 
Krátká, Mahenova, Metodějova, Mojmírova, Na Hradbách, Na 
Valech, Nad Hřištěm, Nádražní, Nová čtvrť, Obilní čtvrť, Ras-
tislavova, Sadová, Salašská, Severní, Slavomírova, Sochorcova, 
Spojovací, Sportovní, Stojanova, Svatoplukova, Tovární, U Poto-
ka, U Sklépka, Úprkova, Velehradská, V. Hrubého, V Zahradě, 
Za Mlýnem,  Za Školou, Zelnitiusova.

 
Vzor čárového kódu:
             Město Staré Město
      Sběr separovaného odpadu
                Druh: papír

 Josef Bazala, starosta
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Na Baťově kanálu je čilý lodní provoz. Ilustrační foto: Vladimír Kučera

NOVÉ SMĚRNICE EU PŘINESOU ZMĚNY I K NÁM
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Evropská unie dál zpřísňuje směrni-
ce upravující podmínky životního cyklu 
elektrických spotřebičů. Na některé změ-
ny je Česká republika už dnes připravena, 
jiné představují výzvu do budoucna pro 
nás pro všechny. První směrnice výrazněji 
než dosud omezuje používání nebezpeč-
ných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochra-
ně lidského zdraví a životního prostředí 
včetně využití a zneškodnění odpadních 
EEZ způsoby šetrnými k životnímu pro-
středí.

Druhá - O odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních - se do české 
legislativy musí promítnout nejpozději 
do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově 
stanoví kvóty pro množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. Jsou podstatně 
přísnější než dosud.

Co nás čeká v příštích 
letech

Během čtyř let musí členské státy EU 
ročně zvýšit množství vysbíraných spotře-
bičů na 40 - 45 % průměrné hmotnosti vý-
robků uvedených na národní trh tři roky 
zpětně. Od roku 2019 pak musí postupně 
všechny členské státy EU ročně vysbírat 
65 % průměrné hmotnosti spotřebičů 
uvedených na trh v předchozích třech 
letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnos-

ti z celkové produkce elektroodpadu. Stát 
také odpovídá za splnění této povinnosti. 
Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto 
množství dvěma odlišnými způsoby a zatím 
není jasné, ke kterému z nich se přikloní 
naši zákonodárci. Množství, které odevzdají 
Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 
procentům množství vypočítaného podle 
jedné nebo druhé metodiky. Minimálním 
požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilo-
gramy vytříděného elektroodpadu na oby-
vatele a rok.

Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodej-

ní plocha přesáhne 400 m2, budou muset 
zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, 
aniž by zpětný odběr vázali na nákup nové-
ho zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní 
partneři z řad prodejců mají v tomto smě-
ru náskok. I menší prodejny mají možnost 
vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, 
jejichž obsah se díky kolektivnímu systému 
dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpraco-
vatelům.    

Surovin je stále méně
V evropských domácnostech slouží podle 

statistik dohromady celkem 633,8 milionu 
velkých spotřebičů, jako jsou pračky a led-
ničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 
10 let. To na jedné straně znamená vysoké 

nároky na jejich budoucí ekologickou 
recyklaci, na druhé straně to představuje 
skvělou příležitost, jak nahradit omeze-
né surovinové zdroje.Těch totiž v Evropě 
stále ubývá a podle odborníků je budou 
země, které jimi stále disponují, čím dál 
přísněji chránit. Při výrobě nových spo-
třebičů se například využívají kovy získá-
vané ze vzácných zemin jako je dysprosi-
um, terbium, thulium, lutetium nebo 
yttrium, i když technologie se vyvíjejí 
a použité materiály se mohou v budoucnu 
nahradit. Těžba vzácných prvků je rychle 
rostoucím odvětvím, které v současné 
době závisí z velké části na Číně. Ta dis-
ponuje více než 40 procenty všech zásob 
vyskytujících se na naší planetě. Nabídka 
je už nyní nižší než poptávka. Během let 
se kvóta čínského vývozu stále snižovala 
a časem lze očekávat naprostý zákaz vý-
vozu přinejmenším u části těchto surovin. 
Surovinová strategie EU je proto založena 
na třech pilířích: zajištění rovných pod-
mínek v přístupu ke zdrojům ve třetích 
zemích, podpoře udržitelných dodávek 
z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti 
využití zdrojů, včetně recyklace.

Recyklace je totiž v mnoha případech 
mnohem bohatším zdrojem surovin než 
primární těžba. Zatímco z tuny rudy se 
dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny 
vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato 
obsahují, je ho 200 gramů.

IAP

Lávka přes Baťův kanál uzavřena
Z důvodu komplexní opravy a modernizace je uzavřena lávka 

pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál ve Starém Městě. V blízkosti 
stávající lávky bude vybudována nová lávka přes suchý poldr a stá-
vající lávka bude vybavena technickým zařízením, které umožní 

Lávka přes Baťův kanál se nyní opravuje. Foto: Milan Kubíček

zadržování nadměrné vody v řece Moravě. Lávka přes řeku Mora-
vu bude nadále průchozí a lávka Baťova kanálu se bude obcházet 
kolem někdejší lékárny u Moravního mostu, Araveru a prodejny 
koberců. Uzávěrka je naplánována přibližně do konce října 2013.

MK
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Termíny svatebních obřadů

V sobotu 31. srpna, 21. září,  
19. října, 16. listopadu a 14. prosin-
ce 2013.

BLAHOPŘEJEME 277 STAROMĚSTSKÝM MARIÍM

Kytice mečíků pro všechny staroměstské Marušky. 
Foto: Milan Kubíček

Hejtman MVDr. Stanislav Mišák předává ocenění za 
obětavou práci Martinu Řezníčkovi, členu SDH Staré 
Město.                                                   Foto: Petr Zákutný
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Již jen několik dní nás dělí od svátku Marie. Jedná se o nejčas-
tější staroměstské jméno ze všech mužských a ženských jmen. Ve 
Starém Městě bude slavit celkem 277 Marií. Je to ale o 20 méně 
než před dvěma lety. V České republice žilo v roce 2009 celkem 
316.559 Marií, což je také největší počet. Marie je prastaré heb-
rejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pocházelo z egyptského 
„merit amm“ s významem „milovaná Bohem.“ 

Číše s přípitkem pozvednou a určitě krásnou kytičku květin 
od svých nejbližších obdrží naše příslušnice vznešeného jména, 
které má mnoho podob a zdrobnělin. Třeba Maruška, Mařenka, 
Maňa, Manka, Maruš, Mánička, Marjánka, Marunka či Maryška. 
Jméno Marie v poslední době není ve Starém Městě příliš čas-
té. Za posledních pět let byly pojmenovány pouze dvě dívenky: 
nyní pětiletá Marie Kolaciová a loni v prosinci pak Alžběta Marie 
Vandová. V jiných městech ale rodiče pojmenovávají více svých 
dětí jménem Marie. Svědčí tomu i celorepubliková statistika, 
když v roce 2006 bylo jméno Marie šestnácté nejčastější mezi no-
vorozenci.

Posíláme všem našim Maruškám speciální kytici mečíků, kte-
rá nikdy neuvadne.

Milan Kubíček

      Ročník 1942 – 1943 oznamuje,
 že v sobotu 31. srpna 2013 ve 14.00 hodin bude v kostele 
Svatého Michaela sloužena děkovná mše svatá za živé i ze-

mřelé. Ve 13.30 hodin vzpomeneme na hřbitově na zemřelé 
spolužáky.

      Po ukončení mše svaté bude následovat přijetí na radnici.
      K účasti zve organizační výbor setkání sedmdesátníků.

Hejtman ocenil dobrovolné hasiče

Martin Řezníček ze Sbo-
ru dobrovolných hasičů Staré 
Město, byl jedním z deseti dob-
rovolných hasičů ze Slovácka, 
které ocenil hejtman Zlínského 
kraje MVDr. Stanislav Mišák 
v Baťově mrakodrapu. Hejtman 
všem přítomným hasičům 
poděkoval za jejich obětavou 
činnost a vyzdvihl jejich přínos 
pro společnost. Martinu Řez-
níčkovi připojují poděkování 
i členové redakční rady Staro-
městských novin.

MK

Viktorka a Davídek

Malí oslavenci.                                Foto: MP

Pěknou fotografii z oslavy narozenin
Viktorky (5 let) a Davídka (6 let) nám 
zaslala naše dlouholetá čtenářka. Ke gra-
tulacím se připojujeme a těšíme se i na 
hezké fotky Vašich dětí nebo vnoučat.

MK
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA
Jen kytičku na 

hrob ti můžeme 
dát a tiše vzpomí-
nat.

Dne 15. srpna 
jsme si společně 
připomenuli ne-
dožitých 85 let 
pana Bohumíra 

Rosůlka. Dne 22. března tomu 
bylo 6 let, co odešel od všech, kte-
ré měl rád. S láskou vzpomínají 
manželka, děti Miroslav a Helena 
s rodinami.

Dne 28. srpna 
2013 by se dožil 
70 let pan Franti-
šek Mikuláštík. 

Kdo jste ho 
znali a měli rádi, 
věnujte mu pro-
sím s námi, ti-

chou vzpomínku.  S láskou vzpo-
mínají sestra Marie s rodinou.

Dne 31. srpna 
2013 uplynulo 
pět let od tragic-
ké smrti naší mi-
lované maminky 
a babičky paní 
Danuše Zavřelo-
vé. S láskou stále 
vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Dne 16. září si 
připomeneme 10. 
výročí úmrtí pana 
Oldřicha Háj-
ka. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje 
manželka a děti 
s rodinami.

Dne 17. září by 
se dožil 80 let pan 
Lubomír Bilík. 
Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vě-
nujte mu tichou 
vzpomínku. Zá-
roveň vzpomene-
me 13 let od jeho 

úmrtí. S láskou vzpomínají man-
želka, dcera a syn s rodinami.
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POSLEDNÍ SRPNOVÝ DEN – V SOBOTU 31. 8. 
– SLAVNOSTNÍ MŠÍ K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU! 

V naší farnost i budeme při mši svaté v 16 hodin v nově budovaném kostele vyprošo-
vat našim dětem vše dobré a potřebné od Boha. Prvňáčci přijdou i s novými školními 
brašnami  a všechny děti se zúčastní slavnostního obětního průvodu za zpěvu naší 
scholy. Zveme učitele, vychovatele, studenty, žáky, rodiny dětí i celou farní obec. 

VELKOMORAVSKÝ KONCERT
bude už 3. benefičním koncertem a významným kulturním počinem, který pro

širokou veřejnost pořádá město ve spolupráci s farností sv. Michaela. Uvidíme a usly-
šíme skvělý Hradišťan s hostem Petrem Bende, P. Mgr. Prokopa Petra Siostrzonka, 
OSB,  a naše děti ze souboru Dolinečka. 

Na koncertu se setkáme v neděli 8. 9. 2013 v 17 hodin na budoucím náměstí před 
rozestavěným kostelem sv. Ducha. Jako na minulých dvou koncertech jistě všichni 
prožijeme krásný podvečer, tak přijďte!

Přihlášky do náboženství podat do poloviny září
Začínají školní radosti a starosti a také rozhodnutí o nepovinných předmětech 

a kroužcích. Rodiče, kteří chápou význam náboženské výchovy, nezapomenou podat 
včas přihlášku do náboženství jako nepovinného předmětu pro 1. – 9. třídu, kterou 
si lze vyzvednout  v kostele či stáhnout na stránkách farnosti Staré Město (www.far-
noststaremesto.cz).  Výuka začne 16. září 2013.

Zveme vás mezi nás
Chcete se scházet s aktivními mladými lidmi? Navštivte SPOLČO! http://www.

meetina.estranky.cz
Patřit mezi MINISTRANTY není vůbec nudné či obtížné! Šikovní kluci, zkuste to 

také! Přijď do Orlovny v úterý v 17:30 h. za vedoucím Michalem Staufčíkem.
Holky a kluci, máte rádi zpěv a hudbu? Ve SCHOLE nebo pro malé zpěváčky 

SCHOLIČCE  se naučíte písničky, které se vám uloží do srdce a budete si je rádi 
broukat celý život. Scházíme se vždy ve čtvrtek v 18 h. u Gieslů v ulici Máchova 928.

Pro dospělé křesťany každé 1. pondělí v měsíci v 1. patře Orlovny (vchod od hřiště) 
– Hnutí křesťanů třetího tisíciletí. Posláním je prohlubování  a zdokonalování přá-
telství, spirituality a apoštolátu. Vítán je každý křesťan a bez předsudku.

Patrocinium – lidově hodová oslava svátku patrona – našeho kostela je o svátku 
sv. Michaela archanděla a letos připadá na neděli 29. září. Zasvěcení našeho kostela 
sv. Michaelovi je velmi starobylé a významné. Slavnostní hodová mše svatá se koná 
v 10 hodin za účasti krojovaných mladých lidí.  

Svatý Michaeli archanděli, oroduj za nás!
Na neděli 29. září připadá rovněž 90. výročí úmrtí P. ThDr. Antonína Cyrila Sto-

jana, arcibiskupa olomouckého, který je pohřben v královské kapli ve velehradské 
bazilice. Možná mladší generaci, i když chodí ulicí Stojanovou ve Starém Městě, je 
už jeho jméno málo známé, proto čtenářům předkládáme aspoň stručně část jeho 
neuvěřitelné rozsáhlé činnosti.

Ve své pastorační a sociální práci byl tak obětavý, že se zapsal úctou do srdcí lidí 
také na Slovácku jako Tatíček Stojan. Byl i politikem mimořádně úspěšným jako 
poslanec  Říšské rady za okres Uh. Hradiště a Uh. Brod  od voleb 1897 a v dalších 
volbách 1901, za volební obvod Morava 16 pak poslancem ve volbách 1907 a 1911 až 
do zániku monarchie, po vzniku republiky byl poslancem a od r. 1920 senátorem 
Národního shromáždění. 

Nelze zde jmenovat vše, o co se staral a zasloužil, ale vzpomeňme jej jako zakla-
datele Arcidiecézní charity Olomouc a obnovitele největších mariánských poutních 
míst Moravy – sv. Hostýna (poutě a stavební rozvoj) a chrámu P. Marie Nanebevzaté 
na Velehradě, který hmotně zvelebil, postavil zde exerciční dům (Stojanov) a vyzvedl 
a pěstoval úctu k věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději. Založil spolek (i časopis) Apo-
štolát sv. Cyrila a Metoděje a propagoval vědecké velehradské unionistické sjezdy za 
jednotu křesťanů.  Má mimořádnou zásluhu na vzrůstu významu poutního cyrilo-
metodějského Velehradu.

Vynikal velikou dobrotou, obětavostí, laskavostí a starostí o ty nejubožejší bez roz-
dílu náboženského vyznání, za které jako poslanec nesčíslněkrát intervenoval, že si 
touto vysilující prací získal i obdiv a uznání nepřátel.  Na jeho náhrobku čteme slova 
Písma, která životem naplňoval „Je blaženější dávat než brát“.                                -SV-



9Kultura

KRESBY A BÁSEŇ
Všem milovníkům poezie přiná-

šíme báseň Jana Skácela doplněnou 
kresbami staroměstské výtvarnice 
Jindry Pelkové.

MK

Krátký popis léta
Požáry Ze čtyř stran hoří léto
Omamně kvetou akátové háje

zelená duše vína doutná na vinicích
krvácí vlčí máky v obilí

Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna

Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   září 2013

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

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

Milan Kubíček

Kresby: Jindra Pelková

datum čas představení skupina místo

1. Neděle 19:00 Nájemníci F Uh. Hradiště

5. Čtvrtek 19:00 Nájemníci B Uh. Hradiště

6. Pátek 19:00 Rychlé šípy zájezd Zlín

7. Sobota 19:00 Nájemníci C Uh. Hradiště

12. Čtvrtek 10:00 Dobře placená procházka veřejná 
generální zkouška 

VG Uh. Hradiště

12. Čtvrtek 19:00 Nájemníci X Uh. Hradiště

13. Pátek 10:00 Dobře placená procházka předpremiéra Senior Uh. Hradiště

14. Sobota 19:00 Dobře placená procházka premiéra P Uh. Hradiště

16. Pondělí 19:00 Dobře placená procházka Y Uh. Hradiště

17. Úterý 10:00 Dobře placená procházka Senior 2 Uh. Hradiště

19. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházka D Uh. Hradiště

20. Pátek 19:00 Nájemníci zájezd Zubří

21. Sobota 19:00 Nájemníci G Uh. Hradiště

23. Pondělí 19:00 Kalibův zločin zájezd Brno

24. Úterý 18:00 Nora T Uh. Hradiště

25. Středa 17:00 Cybercomics M Uh. Hradiště

26. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházka Q Uh. Hradiště

27. Pátek 19:00 Rychlé šípy Uh. Hradiště

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

VZPOMÍNKA
Dne 31. srpna si při-
pomeneme sedmé 
výročí úmrtí pana 
Antonína Omelky. 

Dále vzpomínáme 
na rodiče maminku 
Marii Omelkovou 
a tatínka Tomáše 
Omelku. 

Za vzpomínku na 
naše zesnulé děkují 
syn František a dcera 
Marie Omelkovi, dce-
ra Petra Višenková 
s rodinou, Mlečkovi, 
Mlýnští, Pavlicovi, 

vnuci, vnučky a pravnučka.

….v roce 1893 chodilo do školy 
ve Starém Městě 640 žáků. Na konci 
školního roku byly výsledky staro-
městských dětí dosti chmurné. Cel-
kem 30 žáků prospělo velmi dobře, 55 
dobře, 82 dostatečně, 139 žáků nedo-

stalo známky pro nedbalou návštěvu školy,  
59 žáků nebylo klasifikováno, protože měli
úlevy ve školní docházce. Do celkového 
počtu 640 žáků však chybí ještě dalších 
132, o jejichž osudu se zápis tehdejšího kro-
nikáře nezmiňuje.                                     MK

Co možná nevíte….
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

Masáže, kurzy, cvičení

Sobota 14. září
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Začátek: 9:00 hod.
Konec: 11:00 hod.
Pořádá: SVČ Klubko, info na 603 267 285

Sobota 28. září
HODOVÁ ZÁBAVA
Hrají: Staroměstská kapela, Madison, cimbálová muzika Bálešáci 
Začátek: 20:00 hod.

Sobota 19. října
REFLEXY ORIGINÁL
Začátek: 20:00 hod.

Čtvrtek 24. října
National Geographic
SNOW FILM FEST 
večer adrenalinových filmů 
Začátek: 17:30 hod.
Vstupné: 69,- Kč
Průvodní slovo: cestovatel David Švejnoha – www.svejnoha.cz

Sobota 26. října
ALAIN REYNAUD-FOURTON 
RUKOJMÍ 
komediální „krimithriller“ divadelního souboru LIPOTVORY z Lipova
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: 60,- Kč
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Prázdniny a doba dovolených již pomalu končí a je 
čas plánovat aktivity v novém školním roce. Pro inspiraci 
vám posíláme plán pátečních kurzů a nabídku pravidel-
ných cvičení od srpna do prosince 2013.

ZÁJMOVÉ KURZY
 Pátek 9:00 – 15:00 hod., cena 900,- Kč (oběd, káva, čaj 
a voda v ceně kurzu)
 30. srpna – Magnetická akupunktura Tong Bao, spouš-
ťové body
 6. září – Kineziotejping pro domácí použití (+ 200,- Kč 
za tejp)
4. října – Baňkování I
11. října – Reflexní terapie lymfatického systému
18. října – Tibetské masáže
25. října - Reiki
8. listopadu – Baňkování II a Guasha
15. listopadu – Čínská masáž horkými kameny
22. listopadu – Lymfatická masáž
29. listopadu – Medová masáž
6. a 13. prosince – Taj – czy cjuaň
 20. prosince - Thajské masáže jílovou koulí – cvičení 
Koule v řece

KURZY A CVIČENÍ
Další kurz BAŇKOVÁNÍ
v Uherském Hradišti bude 4. října. Nic tak neroz-

proudí krev a čchi jako baňkování. Tři techniky, použití 
v praxi, baňky k prodeji, guava, tong bao, akupunkturní 
válec. Kurz je vhodný pro laiky i profesionály. Přihlášky 
e-mailem nebo telefonicky.

Pravidelná cvičení TAJ-CZY CJUAŇ
pro začátečníky i pokročilé zahájíme znovu v Rodin-

ném centru Čtyřlístek ve Starém Městě. Od října můžete 
přijít každé úterý v 18 hodin.

TAJEMNÁ ČÍNSKÁ CVIČENÍ
zahájíme 30. září kurz v Akropolis Uherské Hradiště 

ukázkovou lekci zdarma, kurz bude mít 12 lekcí, pondělí 
18 – 19 hodin. Program lekcí: Zázračný komplex cviče-
ní na uzdravení páteře, východní masáže, Koule v řece 
– mimořádně, energeticky velmi silné cvičení, Omlazení 
kostní dřeně, meditace.

 Těší se na Vás Libuše Holznerová

TEL.: 775 938 793

E-MAIL:HOLZNEROVA@SEZNAM.CZ

WWW.HOLZNEROVA.CZ     

OBZOR, Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiš-
tě, parkování pro klienty zdarma
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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 ZÁŘÍ 2013
  SVČ KLUBKO
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DEN BEZ ÚRAZU  
10. 9. ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti
V úterý dopoledne proběhne v Uherském Hradišti akce Den 
bez úrazu, která je určena dětem a široké veřejnosti. Účastní-
ci se na akci dozvědí, jak správně pečovat o jízdní kolo a zá-
roveň o své zdraví. Projdou testem zručnosti při jízdě na kole 
a vyzkoušejí si první pomoc. Srdečně vás zveme na dopo-
ledne plné her a zábavy. Více na stránkách www.cevzabka.
xf.cz.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16. – 22. 9. v Uherském Hradišti
Již po osmé jsme pro vás v rámci tohoto týdne připravili bo-
hatý program. Opět se můžete těšit na besedu, která pro-
běhne 16. 9. o Japonsku a tamní dopravě, na výlet, výtvarné 
soutěže viz. www.trnka.xf.cz. Vyvrcholením bude Evropský 
den bez aut, který proběhne 19. 9. v Uherském Hradišti 
a bude opět uzavřena Nádražní ulice a ulice pod Masary-
kovým náměstím. Na akci se děti mohou těšit na zábavná 
a informační stanoviště – dopravní výchovu, jízdu zručnos-
ti, divadlo..., ale ani dospělí se nebudou nudit. Odpoledne 
je připravena ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla 
a mnoho dalšího. 
www.cevzabka.xf.cz a samostatné plakáty.

DEN ZDRAVÍ A POHYBU 
21. 9. ve Smetanových sadech v UH, 10:00 – 16:00 hod.
V sobotu se uskuteční v Uherském Hradišti Den zdraví a pohy-
bu na kterém se budete moci seznámit popř. vyzkoušet různé 
druhy sportů. Dozvíte se poznatky ze zdravé výživy a budou 
zde i výrobky k zakoupení. V neposlední řadě vás čekají infor-
mace o zdravém životní stylu a zábavná stanoviště pro děti. 
Přijďte s námi strávit příjemný den plný zábavy a sportu. 
Více na samostatných plakátech. 

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

BABY MASÁŽE - MASÁŽE MIMINEK
3. 9. úterý 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
10. 9. úterý 13:00 - 15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 10 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. Vstupné: 50,- Kč

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
14. 9. sobota 9:00 – 11:00 hod.
Společensko -kulturní centrum Staré Město (sokolovna)
Prodejní místa na tuto burzu jsou již obsazená!!! 
Vstupné: 1,- Kč

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

BABY MASÁŽE - MASÁŽE MIMINEK
17. 9. úterý 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
24. 9. úterý 13:00 - 15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 10 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. Vstupné: 50,- Kč

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

Výrobky kroužku keramiky, které jeho členové vystavili na Galerii 2013 
v SKC – sokolovně ve Starém Městě.                         Foto: Milan Kubíček

VYBERTE SI SVŮJ KROUŽEK PRO DĚTI,
DOSPĚLÉ I RODIČE S DĚTMI NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.

NABÍDKA BUDE OD 29. 8. NA WWW.KLUBKOSM.CZ   
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem Vám slíbil, že 

Vás budu informovat o připravované 
výstavbě nového náměstí Velké Mora-
vy pod investičním záměrem s názvem 
„Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“. Celkové náklady I. etapy 
dosáhnou výše asi 30 mil Kč a z toho 
8,5 mil Kč jsme získali z Regionálního 
operačního programu NUTZ II Střed-
ní Morava. Stavba bude zahájena v září 
letošního roku a termín dokončení je 
stanoven na květen v roce 2014. Trou-
fám si říci, že realizací tohoto projektu 
dostanou obyvatelé města místo, kde si 
budou moci vyjít na procházku s dětmi, 
posedět a strávit příjemný volný čas. 
Staré Město získá dvě nové náměstí. 
Horní mezi kostelem Svatého Ducha 
a Památníkem Velké Moravy. Z něho 
pak povedou široké schody, pod který-
mi vznikne nové předsklepí stávajícího 
jezuitského sklepa, sociální zázemí, 
informační centrum s multimediální 
projekcí, která bude poskytovat pohled 
z věží kostela a majáku Šrotík. Rekon-
struovaný sklep nabídne prostory pro 
ochutnávku vín, besedy u cimbálu, 
zázemí pro účinkující při koncertech, 
popřípadě výstavy nebo přístřeší při 

Starosta informuje
nepřízni počasí. Důležitou částí pak bude 
dolní náměstí, které vychází z kostelní 
architektury kruhovitých prvků. Právě 
v těchto místech vzniknou prostory pro 
oddech a relaxaci. Najdeme zde vodní 
prvky s mobiliářem, zejména lavičky, od-
padkové koše a stojany na kola. Celá loka-
lita dostane nové osvětlení. Samozřejmos-
tí má být bezdrátové připojení na internet, 
místa pro parkování automobilů, včetně 
nové výsadby květin a zeleně. Jedná se 
o část, která poskytne dostatečný prostor 
pro pořádání koncertů na mobilním po-
diu, prodejní trhy, prezentace a také mož-
nost vzájemného setkávání a odpočinku. 
Toto všechno se týká první etapy budova-
ného náměstí Velké Moravy.

Mám dobrou zprávu, že II. etapa, kterou 
jsme nazvali „Rozcestí Velké Moravy“, 
byla na zasedání Výboru regionální rady, 
jejíž jsem členem, podpořena a můžeme 
pokračovat v dalších přípravách. Nyní 
pracovníci městského úřadu intenzivně 
pracují na získání potřebných vyjádře-
ních dotčených orgánů, k zadávací pro-
jektové dokumentaci, která bude sloužit 
pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Musíme ještě projít mnoha administra-
tivními postupy. Tato druhá etapa řeší 
okolí kolem Památníku Velké Moravy od 

ulice Na Valech a dále celý prostor, kte-
rý v současné době slouží jako zařízení 
staveniště kostela, až po autobusovou 
zastávku náměstí Velké Moravy. Stavba 
„Rozcestí Velké Moravy“ by měla být 
zahájena v první polovině roku 2014 
a dokončena do května roku 2015. Ná-
klady jsou odhadovány ve výši 17 mi-
lionů korun s tím, že z fondu bychom 
měli čerpat 65% uznatelných nákladů. 
Vizualizace náměstí budou uveřejněny 
na internetových stránkách města, ale 
také v některém z dalších čísel Staro-
městských novin.

V příštím vydání novin Vás blíže 
seznámím s modernizací azylového 
domu, přípravou Michalských slavností 
a hodů s právem a dalšími zajímavostmi, 
které připravujeme.

Dovolte, abych Vás všechny pozval 
na Velkomoravský koncert, který se 
uskuteční 8. září 2013 na rozestavěném 
náměstí Velké Moravy v 17 hodin. Hos-
tem souboru Hradišťan tentokrát bude, 
zpěvák Petr Bende, Prokop Siostrzonek 
a samozřejmě opět děti ze souboru 
Dolinečka.

S přáním všeho dobrého do dalších 
dnů

Josef Bazala, starosta 

V letošním létě probíhají arche-
ologické výzkumy v místech ně-
kdejší haly, mezi jižní stěnou nově 
budovaného kostela Sv. Ducha a Je-
zuitskou ulicí. Prozkoumána byla 
část příkopu z doby Velké Moravy, 
nálezově velmi bohatá, a to zejmé-
na v souvislosti s kuchyňským od-
padem v podobě zvířecích kostí, 
keramických nádob, ale i železných 
předmětů. Odkryty byly i pozůstat-
ky domů z 9. století. Na aktuálně 
zkoumané ploše byly odkryty cih-
lovo - kamenné základy rozměrné 
stavby, vedoucí z míst pod kostelem 
Sv. Ducha až pod Jezuitskou ulici. 
Tyto základy i nadzemní části zdiva 
byly velmi kvalitně budovány, a to 
ve 2. polovině 14. století, případně 
na přelomu 14. a 15. století a jejich 

A r c h e o l o g i c k é  n á l e z y

Docent Galuška při rozhovoru s redaktorkou televize Slovácko.                                                   Foto: JB

stavitelem byli velehradští cisterciáci, 
kterým v té době Staré Město patřilo. 
Již samozřejmostí jsou i nálezy z dob 

Velké Moravy a opětovné prozkou-
mání části opevňovacího příkopu 
zdejšího hradiska.

Doc. Luděk Galuška
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Ptačí mláďata: poštolka a vlaštovka

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na září
 Když 1. září prší, celý podzim voda 
crčí.
 Divoké husy na odletu, konec babímu 
létu.
 Jaké počasí na narození Panny Marie 
(8. září), takové potrvá čtyři neděle.
 Září jezdí na strakaté kobyle.
 Svatá Ludmila – deštěm obmyla.
 Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to 
zimy moc.
 Bouřka v září – sníh v prosinci.
 Pěkné růže v zahradách věští pěkný 
podzimek a pozdní zimu.

EM

Jestli se bojíš – nic neříkej, když něco řekneš 
– neboj se.

Trápení, které způsobujeme druhým, pronásleduje 
nás jako stín.

Lásky některých lidí jsou jenom následky dob-
rých večeří.

Alespoň v jedné věci se muži a ženy shodují. Nedů-
věřují ženám.

Příbuzní jsou různí, ti nejbližší bývají často 
nejvzdálenější.

Je něco horšího než láska ošklivé ženy? Přátelství 
krásné ženy.

Potkalo mě štěstí, řeklo UHNI, a šlo dál!

S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle.

Všechno má svůj konec, jitrnička dokonce dva.

Mladé poštolky vyhlížejí přílet rodičů s přísunem potravy.                                    Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Viděli jste v poslední době poštol-
ku? Nejcharakterističtější pro poštolky 
je jejich třepotavý let, kdy se udržují ve 
vzduchu na jednom místě, vyhlížejí ko-
řist a po jejím zahlédnutí útočí střem-
hlavým letem. Samice snáší 3 až 7 vajec, 
inkubace trvá 28 dnů, potravu přináší 
nejprve samec, později i samice. Mlá-
ďata krmí 23 – 33 dnů na hnízdě, a pak 
ještě další týden po opuštění hnízda.

Vlaštovka obecná je známa jako po-

sel jara. Přilétá koncem dubna a v květnu 
samička snáší 4 až 6 bělavých vajec. Pak 
na nich sedí asi 14 dní, mláďata krmí oba 
rodiče po dobu tří týdnů. Podruhé vlaš-
tovky hnízdí v červenci. Mladí ptáci do-
spívají v prvním roce života. Průměrně 
se dožívají asi pěti let. V průběhu měsí-
ce září vlaštovky odlétají do zimovišť ve 
střední a jižní Africe.     

Milan Kubíček

Vlaštovičky mívají mladé většinou dvakrát za 
rok. 

Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Lamač dívčích srdcí
Svěřuje se Lojza Šamejz před od-

jezdem na diskotéku. „Kdykoli jsem 
odolal pokušení, bylo to krásné, ale 
když jsem podlehl, bylo to ještě krás-
nější.“

Předsvatební slib
Světoběžník Vincek Prcek poví-

dá své nastávající. „Až se vezmeme, 
nebudeš chodit do práce!“ „Ty tolik 
vyděláváš?“ „To ne zlato, koupím ti 
v bazaru ojeté kolo.“

Kameňák
Proč vyhodili z práce šišlavého 

Břéťu? Protože říkal svému šéfovi, 
pane šiditeli.

NI
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ ROČNÍKU 1913

Společná fotografie ročníku 1913 před budovou sokolovny 1.září 1963.                                                                      Foto: archiv Lubomíra Michálka
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Dnes si zavzpomínáme na staroměstské rodáky ročníku 
1913. V redakci našich novin nás navštívil pan Libor Michálek, 
syn jednoho z jubilantů ročníku 1913 pana Oldřicha Michálka. 
Přinesl nám několik historických dokumentů a společně jsme 
zavzpomínali na život jeho rodičů a na jejich spolužáky.

V roce 1913 žilo ve Starém Městě 4600 obyvatel v 770 do-
mech. Byly jsme součástí rakousko-uherské monarchie a vládl 
císař František Josef I. Radnice stála teprve pět let, zářila novo-
tou a starostou byl Jan Němeček z domu číslo 2 na současném 
náměstí Hrdinů. Funkci tajemníka vykonával Antonín Vla-
chynský, duchovním správcem byl Ignác Zanáška, správcem 
chlapecké obecné školy Jan Šindler a správcem dívčí obecní 
školy Josef Kaláb. Staroměstský cukrovar bratří Mayů zpraco-
vával tisíce tun cukrové řepy a cukr odebírali četní obchodníci 
z mnoha zemí. Přes Staré Město projížděly osmdesátikilome-
trovou rychlostí přímé rychlíky Vídeň – Krakov, ve směru do 
Vídně jezdilo i několik přímých osobních vlaků. Dnes již nikdo 
nespočítá, kolik našich bývalých spoluobčanů odešlo na sklon-
ku existence rakousko-uherské říše za prací do Vídně, Vídeň-
ského Nového Města a dalších míst.

Chlapci a děvčata, kteří se narodili v roce 1913, neměli snad-
né dětství. Vždyť již následující rok vypukla první světová vál-
ka a jejich otcové odešli na frontu bojovat za císaře pána. Při-
bližně 100 se již domů nevrátilo, zemřeli především na ruské 
a italské frontě. Když bylo ročníku 1913 pět let, skončila válka 
a po vzniku samostatného Československa nastaly problémy se 
zásobováním a lidé měli hluboko do kapsy. Po krátkém období 
konjunktury přišla na přelomu dvacátých a třicátých let hos-
podářská krize, v zápětí druhá světová válka, radostné osvo-
bození, a pak změna poměrů od roku 1948. Přesto muži a ženy 
ročníku 1913 vychovali své potomky a mnozí z nich získali vý-
znamné funkce a postavení v zaměstnání.

V roce 1963 vznikla při Sboru pro občanské záležitosti ve Sta-
rém Městě komise pro oslavy ročníku 1913. Přátelské setkání 
rodáků ze Starého Města ročníku 1913 se uskutečnilo v neděli  
1. září 1963. Ve 14 hodin byl sraz všech jubilantů u sokolovny, 
potom se všichni odebrali s hudbou na Místní národní výbor, 
kde byli přivítáni předsedou MNV Františkem Černým. Ná-
sledně společně zavzpomínali na zemřelé vrstevníky a položi-
li věnce u památníku padlých a na místním hřbitově. Pak již 
všichni odešli k sokolovně, kde bylo zajištěno fotografování, 
společná večeře a na závěr i taneční veselice. 

Vzhledem k tomu, že z ročníku 1913 již nikdo nežije, přiná-
šíme společnou fotografii z roku 1963. Děti, vnoučata či prav-
noučata zde jistě poznají své předky a věnují jim tichou vzpo-
mínku.

Milan Kubíček

Oldřich Michálek

Účastníci setkání
Setkání jubilantů ročníku 1913 se zúčastnil také pan Oldřich 

Michálek s manželkou Annou (za svobodna Malá). Pan Mi-
chálek byl původním povoláním holič, 
ale již v roce 1940, kdy se oženil, vyko-
nával funkci dozorce finanční stráže
v Pardubicích. Otec Vincenc Michálek 
byl cukrovarnickým strojníkem ve Sta-
rém Městě. Manželka Anna se naro-
dila v roce 1916 ve Vídni, v mládí byla 
dámskou krejčovou ve Starém Městě. 
Její otec Josef Malý byl stolař v Uher-
ském Hradišti. Svatební obřad se konal  
11.  května 1940 ve filiálnímkosteleveStarémMěstěsduchovním
správcem Františkem Kolářem. Pan Oldřich Michálek zemřel 
28. června 1987 v Náchodě, pohřben byl do rodinného hrobu ve 
Starém Městě.                                                                                MK
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V měsíci červenci Město Staré Měs-
to, jako investor, zahájil realizaci stav-
by: Zateplení přístavby víceúčelové 
sportovní haly. Stavba se nachází ve 

sportovním areálu Širůch a je sou-
částí komplexu budov areálu. V sou-
časné době slouží dotčený objekt jako 
budova občanské vybavenosti, kde je 
umístěno zázemí sportovního areálu 
(šatny, hygienické zázemí, kanceláře, 
konferenční místnosti, restaurace). Po 
provedení stavebních úprav se využití 
stavby nezmění.

Stavební objekt – přístavby, bude 
zateplen certifikovaným zateplovacím
systémem. Jedná se o zateplení obvo-
dového pláště, zateplení střešní kon-

strukce a výměny výplně otvorů – okna 
a dveře. Pro zateplení stěn je navržen fa-
sádní pěnový polystyren EPS 100 F. Pro 
zateplení soklu je navržen extrudovaný 

polystyren XPS Sty-
rodur tl. 80 mm. Pro 
zateplení střechy je 
navržen pěnový po-
lystyren tl. 140 mm 
a tvrzenou minerál-
ní vatou tl. 180 mm. 
Nové výplně - otvo-
rů okna, dveře jsou 
navrhována plasto-
vá (vchodové dveře 
hliníkové), zasklení 
izolačním dvoj-
sklem, barva bílá. 
Fasáda objektu bude 
opatřena celobarev-

nou strukturovanou omítkou. Barevné 
řešení fasády bude 
provedeno v souladu 
s okolními objekty.

Celková plocha za-
teplení činí 1.109 m2. 
Provedené opatření 
přinese snížení spo-
třeby energií o 183 
GJ/rok a snížení 
emisí CO2 o 10,0 t/
rok, což přispěje i ke 
zlepšení podmínek 

životního prostředí sportovního are-
álu.  

Na financování se podílí Státní fond
životního prostředí ČR za spoluúčasti 
Města Staré Město.  Stavba je  realizo-
vána  na základě smlouvy č. 12115033 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, 
v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí.

Projektovou dokumentaci zpraco-
val Hutní projekt Frýdek - Místek a. s., 
divize Uherské Hradiště, Palackého 
nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště. 

Stavbu provádí stavební firma STA-
VEBNINY Kodrla s. r. o. Huštěnovice 
363, 687 03 Huštěnovice, která byla 
vybrána ve výběrovém řízení.  Hodno-
ta díla 1.709 488,- Kč bez DPH. Termín 
dokončení v září 2013.

Ing. Robert Staufčík

Z a t e p l e n í  p ř í s t a v b y  v í c e ú č e l o v é  s p o r t o v n í  h a l y
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V červenci byla zahájena stavba Zateplení přístavby víceúčelové sportov-
ní haly na Širůchu. Na snímku vchod do haly a restaurace Victoria. 

Foto: Milan Kubíček

Stavbu provádí firma STAVEBNINY Kodrla s. r. o. Huštěnovice, ter-
mín dokončení je v září 2013.                                                   Foto: MK

Z policejního deníku

Požár lokomotivy
   Dne 25. července v 19:15 hod. byl 
nahlášen požár lokomotivy v blíz-
kosti „železňáku.“ Hlídka městské 
policie vyjela na místo a pomáhala 
v nasměrování hasičských vozidel na 
polní cestu a dále až k místu požáru na  
trati. Přijelo celkem pět jednotek hasi-
čů z okolí a také jednotka železničních 
hasičů z Přerova. Hlídka městské po-
licie pomáhala řídit dopravu po dobu 
stání aut některých hasičských sborů 
na vozovce.

MP + MK

Sousedské vztahy
   Obyvatel Erbenovy ulice podal stíž-

nost na svou sousedku, která jeho rodině 
svým nevhodným chováním ztrpčuje ži-
vot. V noci svítí baterkou do oken, hází 
kamení na pozemek přes plot, pokřikuje 
na ně, v noci je slyšet hluk, bouchání do 
vrat. Vzhledem k tomu, že jednání sou-
sedky je stále intenzivnější, žádá občan 
o pomoc městskou policii. V domácnosti, 
kde se dějí divné věci, bude provedena ná-
vštěva strážníků k vysvětlení situace. 

Krádeže v centru města
 Občan z Hradišťské ulice ozná-

mil, že z jeho domu někdo vzal po-
zinkovaný svod dešťového okapu, 
který vytrhnul i s úchyty. Také občan 
bydlící na náměstí Hrdinů oznámil 
strážníkům ztrátu stojanu na jízdní 
kola, který byl umístěn před domem. 
Podle kamerového záznamu zjištěn 
pachatel krádeže, který v minulosti 
již několikrát pobýval v nápravném 
zařízení. Poznatky z krádeží předány 
Policii České republiky v Uherském 
Hradišti k dalšímu šetření.
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Před 735 lety zemřel Přemysl Otakar II., 
král železný a zlatý

Na přelomu tisíciletí byla zveřejně-
na anketa „Česká osobnost tisíciletí.“ 
S přehledem zvítězil Karel IV., násle-
dován J. A. Komenským a T. G. Masa-
rykem. Na dalších místech se umístili 
Jan Hus, Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák a jako sedmý Přemysl Otakar 
II. O moravských rodácích Komenském 
a Masarykovi jsme již v našich novinách 
psali, nyní si ve stručnosti připomene-
me  Přemysla Otakara II., zakladatele 
královského města Uherské Hradiště. 
I když zakládací listina nového města 
na ostrově řeky Moravy byla podepsá-
na králem železným a zlatým 15. října 
1257 v cisterciáckém klášteře v městě 
Plasy nedaleko Plzně, k vlastnímu zalo-
žení města Hradiště a jeho postupnému 
osídlování došlo až roku 1258. Letos je 
tomu právě 755 let. Proč však vzpomí-
náme právě Přemysla Otakara II. a bu-
dování Hradiště? Z jednoduchého dů-
vodu, podstatnou část nových obyvatel 
vznikajícího města tvořili řemeslníci 
a lidé ze Starého Města a Kunovic a také 
němečtí kolonisté, kteří do naší oblasti 
přišli z Brna i jiných oblastí Otakarovy 
říše.

Přemysl se narodil v roce 1233 jako 
druhý syn českého krále Václava I. a je-
ho manželky Kunhuty Štaufské. Do po-
předí zájmu letopisců se dostal teprve 
po nečekané smrti svého staršího bratra 
Vladislava (1247), kdy zdědil titul mo-
ravského markraběte, a kdy se nechal 
částí šlechty svést k odboji proti svému 
otci. Bylo mu asi patnáct let, když ho 
v létě 1248 skupina „urozených“ zvo-
lila králem. Tatínek král Václav I. byl 
naštěstí velkorysý – protekčně popravil 
pouze šlechtice. Do smrti Václava v ro-
ce 1253 už mezi ním a synem ke kon-
fliktům nedošlo. Václav I. nechal svému
synovi Přemyslu Otakarovi II. bohaté 
dědictví. České země prožívaly období 
hospodářské konjunktury a Přemys-
lovci patřili k nejmocnějším vládcům 
Evropy. Nemálo k tomu přispělo i prá-
vo zákupné, německé a dědické. Příliv 
zahraničních řemeslníků, horníků, 
obchodníků a umělců znamenal pro 
české království blahobyt země. Jihla-
va a později i Kutná Hora poskytovala 
hojnost stříbra, velké příjmy a štědrost 
Přemyslova byla příslovečná v celé Ev-

ropě, proto byl znám jako „ král zlatý“. 
Přezdívku „železný“ mu dali Kumáni po 
bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili 
Přemyslovi těžce odění rytíři. Česká říše 
se zvětšila po Rakousích o Štýrsko, Cheb-
sko, Korutany, Kraňsko a další území.

České a moravské stříbro 
Když Římané poprvé vtrhli do Hispá-

nie, Gallie a Dacie, odnášeli odtud úžas-

nou kořist, o jejímž rozsahu římské leto-
pisy podávají takřka neuvěřitelná čísla. Za 
římského panství a zcizeného bohatství 
mohla být udržována ohromná říše. 

Stejně tak největšími pomocníky k ne-
bývalému povznesení rodové moci byly 
Přemyslovcům obrovské zisky z dolování 
stříbra, když v jiných zemích byl drahých 
kovů nedostatek. Český král byl držite-
lem největších zdrojů stříbra na území 
Evropy. Finanční zdroje tak Přemyslu 
Otakarovi II. umožňovaly vznik obrovské 
armády žoldáků z celé Evropy. Nejvíce 
zlata přicházelo do mincoven uherského 
krále, jednak ze Sedmihradska, jednak ze 
slovenského Rudohoří (Banská Štiavnica, 
Gelnica, Kremnica). Spojení české a uher-
ské koruny, které se rýsovalo na sklonku 
přemyslovské doby, bylo by znamenalo 
hospodářskou velmoc takového rozsahu, 
jako bylo Španělsko po opanování Mexi-
ka, Bolívie a Peru v 16. století. V Jihlavě 
a později v Kutné Hoře a Jáchymově tak 

tvrdě pracovali hormistři čili perkmis-
tři, lezci čili štajgři, doloví měřiči, te-
saři, těžaři horní čili kverci a lénváveři 
čili poddaní, proběrači rudy, pacholci 
na točidle a mnozí další. Kolik se teh-
dy těžilo stříbra ročně? Největší obje-
my stříbra byly vytěženy v 13., 14, a 15. 
století, přesná čísla jsem však nezjistil. 
V Kutné Hoře se v 16. století dobývalo 
nejvýše 5000 kg stříbra ročně, naproti 
tomu bolivijské Potosi vyneslo hned po 
svém objevení 180.000 kg ročně. Statis-
tik Soetbeer vypočetl, že v Mexiku bylo 
v letech 1561 – 1580 vytěženo více než 
milion kg stříbra a v letech 1581-1600 
téměř půldruhého milionu kg. V Bolí-
vii v prvním období více než tři miliony 
a v druhém období více než pět milionů 
kg stříbra. Kolonisté ze Španělska se tak 
mohli těšit z neuvěřitelného blahobytu, 
který přenášeli do západní Evropy, naše 
země postupně chudly a byly vytlače-
ny z tradičního místa, které zaujímaly 
v 13. až 15. století. Bohaté království 
postupně chudlo a tím také ztrácelo na 
politickém významu.  

 Přemyslovy manželky
V roce 1252, ve svých 19 letech, Ota-

kar II. uzavřel sňatek s padesátiletou 
Markétou Babenberskou, sestrou po-
sledního rakouského vévody Friedricha 
Bojovného. Důvod byl jasný, upevnění 
postavení v nově nabytých zemích Ra-
kousy a Štýrsko. Přemysl Otakar II. byl 
tehdy mnohým na smích, ale ošklivé 
báby se brzy zbavil. Mezitím ji podvá-
děl kudy chodil a s její dvorní dámou 
zplodil tři levobočky. Ale i tato „tajná 
láska“ se brzy omrzela, když se na ob-
zoru objevila krasavice k pohledání, 
uherská princezna Kunhuta. Přemysl 
Otakar II. se oženil 25. října 1261 ne-
daleko Bratislavy, v místech kde se řeka 
Morava vlévá do Dunaje. Manželkou 
mu byla Kunhuta - vnučka uherského 
vladaře Bély IV., dcera ruského knížete 
Rostislava a Arpádovny Anny. 

Kandidát na císařskou 
funkci

Tento velký Přemyslovec, o kterém 
se i veliký Dante Alighieri pochvalně 
zmínil ve své Božské komedii a pozdě-

Přemysl Otakar II.
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ji i španělský renesanční básník Felix 
Lope de Vega, byl nejvážnějším kandi-
dátem na císařskou funkci, a právě pro-
to mu kurfiřti nedali svůj hlas a císařem
raději zvolili tenkrát ještě malé, bezvý-
znamné kníže Rudolfa Habsburského. 
Nakonec došlo k vojenskému střetu 
26. srpna 1278 na Moravském poli, 
který skončil porážkou a smrtí největ-
šího Přemyslovce – Přemysla Otakara 
II. V krvavé bitvě na Moravském poli 
u nyní rakouské obce Dürnkrut (Suché 
Kruty) byl rozhodnutý nejen osud říše 
německé a nově do popředí vstupující 
dynastie habsburské, ale i osud Uher 
a s ním i též osud Slovenska. Bývalá 
část Velké Moravy, zůstala nadále při-
vtělena k Uhrám. 

Přemyslovské otazníky
Ukázalo se, že Přemysl Otakar II. přes 

všechny svazky rodové i politické, které 
jej spojovaly s říší, zůstal v německém 
prostředí cizincem hlavně proto, že ne-
byl Němec a Rudolfovo vítězství bylo 
vynášeno v Německu také proto, že prý 
nad říší „zlomil rohy zpupnému pano-
vání slovanského.“ Věc skutečně po-
divná, protože v kruzích odbojné české 
šlechty byl Otakar očerňován jako Ně-
mec a král, který „neschova jazyka při-
rozeného“, jako panovník, který o své 
nedbá a příliš přeje Němcům, v říši ně-
mecké se udávalo za důvod Otakarova 
pádu jeho slovanství. Když se nad uve-
denými skutečnostmi zamyslíme, snad 
obojí je pravda. K jménu Otakarovu se 
pojí v zemích českých rozmach němec-
ké kolonizace, vznik měst tou dobou 

vesměs německých. Pro svoji evropskou 
politiku byl nucen obklopovat se němec-
kým dvořanstvem a s úspěchem užíval 
pro své politické cíle i služeb německých 
básníků. Mezi jeho osudové muže patřil 
biskup Bruno ze Schauenburku, vynika-
jící diplomat, vojenský stratég, stavitel 
chrámů i hradů, který se podílel na ko-
lonizaci neobydlených částí Moravy a za-
ložení města Hradiště. A právě Bruno 
získal pro Otakara II. Štýrsko a sedm let 
zde zastával funkci hejtmana. Také do-
jednání sňatku s krásnou Kunhutou bylo 
jeho dílo. Ale ke jménu Přemysla Otakara 
II. se pojí i význačné rysy slovanské, kte-
ré se v jeho okolí projevují i uvědoměním 
slovanským věštícím vzdálenou budouc-
nost.

Historik František Palacký vyzdvihl 
Otakarův středoevropský význam a zá-
sluhy o přizpůsobení zastaralých českých 
poměrů standardům vyspělých západ-
ních zemí. V dobových pramenech se 
dále uvádí, že vykazoval velkou osobní 
statečnost. Byl líčen i jako nenasytný 
kořistník, údajně nespravedlivě a krutě 
zacházel s poddanými, byl stoupencem 
výrazně autoritativní vlády. Sláva ho 
oslepila, nevšiml si, kdy přestat a nako-
nec zničil své velkolepé dílo.  

Přemysl Otakar II. – zdravý, krásný 
muž, rytířský bojovník s energickým 
gestem královského majestátu, jenž se 
směle baví v čele bohatýrské jízdy, aby 
s ní dobýval svět a věhlas svého rodu, 
tak se nám stále a nejvíce vybavuje král 
železný a zlatý, od jehož smrti 26. srpna 
uplynulo 735 let.

Milan Kubíček

 V pondělí 2. září 
v 16 hodin proběhne 
zahájení nového škol-
ního roku 2013/2014 
v Základní umělecké 
škole, pobočka Staré 
Město, v divadelním 
sále Společensko-kul-
turního centra ve Sta-
rém Městě.

Radim Snopek, 
vedoucí pobočky ZUŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZUŠ

Co se vám líbí z literatury a umění?
(Petra 31 let)

Mým oblíbeným básníkem je Villon, rád čtu ruské 
klasiky Dostojevského a Puškina, ale také mnohé dal-
ší. Například Karla Čapka, Balzaca, Hemingwaye, 
Steinbecka. Z malířů obdivuji Renoira, Vermeera, 
Leonarda da Vinciho, Botticelliho, z hudebníků 
Bacha, Čajkovského, Dvořáka, Janáčka, Verdiho. 
Z posledních hudebních událostí mě zaujal koncert 
kytarového mága Carlose Santany, z těch místních 
pak Taneční večer ZUŠ.
Pane redaktore, prosíme o radu. Potřebujeme 
nápovědu. Jaký je rozdíl mezi šunkou od kosti 
a dobrákem od kosti?

(dotaz e-mailem Šamanka a Ráchel 19 let)
Mně je to jasné, na světě je sice víc darebáků, jako 
slušných lidí a vůbec dobráků od kosti. Pro darebáky 
máme trestní zákoník, trestní lavice a věznice, trestní 
rejstříky. Ale co mají slušní lidé? Neexistuje zákoník 
odměn a výpis z registru odměn. A ještě do toho ta-
hat šunku?
Které čtenáře Staroměstských novin máte nejra-
ději?

(Radka 26 let)
Všechny! Oceňuji jejich zájem a odhodlání investo-
vat svých těžce vydělaných deset korun. Na oplátku 
se snažím nikoho nezklamat obsahem a jsem velmi 
rád, že naše noviny v odpadkovém koši nekončí a li-
dé si je velmi často archivují.
Nezdá se vám, že na světě je čím dál víc blbců, 
hňupců a tupců?

(Jaroslav 40 let)
Nezdá. Svět je podle mého názoru vyvážený. Ve 
všem. Proto je barva černá a bílá, moře a poušť, 
jsou mezi námi velcí a malí, dobří a zlí. Jen si mu-
síte umět vybrat společnost, kde se pohybujeme a se 
kterou se stýkáme.
Co si představíte pod pojmem Svatoplukovy 
pruty?

(Jana 38 let)
O slovanské nesvornosti a emocionalitě bychom se 
mohli bavit velmi dlouho.
Brzy půjdu do důchodu a mám panickou hrůzu 
ze stáří. Jak se na tento věk nejlépe připravit?

(Lída, dotaz e-mailem)
Opravdu zajímavý dotaz. Od kdy má žena panickou 
hrůzu? Stáří nemusí být s pomocí laskavých lidí ko-
lem, a především členů rodiny, vůbec bolestné. Hlav-
ně neztrácet optimismus.
Jak dlouhou se vyplatí čekat na toho pravého ženicha?

(Klára asi 20 let)
Vyplatí – nevyplatí. Žádný ze zážitků, které ve svém 
životě získáte, vám nikdo nikdy nesebere. Pokud vás 
nezničí, zapíše se minimálně do vaší tváře nebo do 
duše. Říkat si: „Teď budu čekat na toho, který zcela 
určitě přijede na bílém koni nebo v nejnovějším ba-
voráku,“ nemá smysl. Když máte pocit, že byste měla 
žít naplno – žijte tak. Škoda každého dne, každé mi-
nuty, kterou mladý člověk promešká. Život je krátký 
a pomíjivý. Je škoda ho nevyužít.

Milan Kubíček

Dívky z tanečního oboru při vystoupení v Uherském Hradišti.
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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100 vědců do středních škol
„100 vědců do středních škol“ je pro-

jekt Ústavu informatiky Akademie věd 
České republiky. Pro středoškolské stu-
denty a pedagogy pořádají postupně 
v každém kraji ČR třídenní Intenzivní 
školy. Účastníci se během nich setká-
vají s význačnými vědci, mají možnost 
poslouchat jejich přednášky na poutavá 
vědecká témata. Studenti si vyzkoušejí 
práci v sekcích, kde v malých skupin-
kách získávají zkušenosti s prací nad 
vlastními tématy.

Právě jedna taková Intenzivní škola 
pro studenty a pedagogy středních škol 
Zlínského kraje se uskutečnila ve dnech 
6. 6. – 8. 6. 2013 v prostorách Fakulty lo-
gistiky a krizového řízení Univerzity To-
máše Bati v Uherském Hradišti. Střední 
odbornou školu a Gymnázium Staré 
Město zastupovalo 24 žáků ze tříd 2. B, 
2. G, 2. H, 3. B, 3. G a 3. H. Pro všech-
ny přítomné bylo zajištěno stravování 
v menze a organizátoři nezapomněli ani 
na studenty z dálky a poskytli jim uby-
tování na tamních kolejích. V širokém 
okruhu témat si každý jistě našel své 

oblíbené. Od stomato-
logie a léčebných me-
tod v keňské nemoc-
nici přes matematiku 
„kreslení bez křížení“ 
a „fuzzy množiny“ až 
po trénink myšlení, 
rastrovací elektrono-
vou mikroskopii nebo 
umělou inteligenci.

Cílem projektu je 
poskytnout studen-
tům intenzivní a nevšední zážitek, důleži-
tý ve věku rozhodování o další životní ces-
tě. Setkání se světem vědy, bezprostřední 
kontakt s významnými vědci i zkušenost 
s vlastním kreativním přemýšlením může 
některé z nich přivést k tomu, že se nako-
nec sami stanou vědci. Úplně všem stu-
dentským účastníkům by však tento záži-
tek měl pomoci, aby se nestali obětí příliš 
zúženého přemýšlení o možném uplatně-
ní. Pedagogům má kromě toho účast na 
projektu pomoci posílit osobní vazby na 
svět vědy, a to i mimo rámec jejich apro-

Účastníci Intenzivní školy pro studenty a pedagogy. 
Foto: Mgr. Roman Neruda, CSc

SOŠ a Gymnázium Staré Město zastupovalo 24 žáků. 
Foto: Mgr. Roman Neruda, CSc.

bace, a povzbudit je při práci s nadanými 
studenty.

Studenti a pedagogové pečlivě vybraní 
z účastníků projektu dostanou možnost 
navštívit dvě atraktivní přehlídky. Zhru-
ba stočlenná skupina navštíví evropskou 
přehlídku mladých vědců EUCYS (Eu-
ropean Union Contest for Young Scien-
tists). Dvacetičlenná skupina studentů 
a pedagogů se zúčastní světové přehlíd-
ky středoškolských projektů ISEF v USA 
(International Scientific and Enginee-
ring Fair).

Ing. Růžena Borková

Nad kronikou města
• Nevýslovně dojalo obyvatele Staré-
ho Města v roce 1916 úmrtí císaře pána 
Františka Josefa I. Na budově školy za-
vlál smuteční prapor a děti i se sborem 
učitelským se po proslovu správce školy 
zúčastnily smutečních služeb božích.
• Od 12. do 17. května 1952 byl na škole 
zaveden Týden vzorného nastupování. 
Děti byly seznámeny s desaterem pro 
chodce, pro cyklisty a pro vozidla. Ve 
dnech 24. - 29. května byl zaveden Týden 
vzorného sedění.

• V roce 1908 byla postavena vznešená 
budova staroměstské radnice. Letos si při-
pomínáme 105. výročí jejího dokončení. 
V roce 2005 byla postavena zelená část pří-
stavby radniční budovy, v roce 2006 bylo 
opraveno schodiště a vstupní část v histo-
rické budově, v roce 2007 byla zkolaudo-
vána stavba archivu ve dvoře městského 
úřadu.

• V roce 1990 na základě referenda se sta-
lo Staré Město samostatnou obcí. Konaly 

se první demokratické volby do obec-
ního zastupitelstva po roce 1946. Dne  
1. ledna 1991 byl zřízen Obecní úřad Sta-
ré Město. Přesně o pět let později, dne  
1. ledna 1996 byl změněn název obce  
Staré Město u Uherského Hradiště na 
Staré Město. Od 1. listopadu 1997 se Staré 
Město stává městem. Ve stejný den byly 
povýšeny na město i nedaleké Kunovice. 
Od 20. června 2000 má Staré Město nový 
znak a prapor.

Milan Kubíček
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Připravuje se jízdní řád 2013/2014
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Třísystémová elektrická lokomotiva Českých 
drah řady 380. Maximální rychlost  stroje je 
200 km/hod, výkon je mimořádný – 7,2 MW. 
Jedná se o jednu z nejvýkonnějších lokomo-
tiv v Evropě. Můžeme ji spatřit v čele vlaků 
EuroCity a na expresu „Šohaj.“ 

Foto: MK

Vzpomínáte si na původní „kaču“, která 
pendlovala po celý den v traťovém úseku 
mezi Starým Městem a Kunovicemi? Dnes je 
všechno jinak, nyní zde můžeme vidět mimo 
desítek osobních vlaků také expres „Šohaj“, 
rychlíky z Prahy do Luhačovic a spěšné vlaky 
Staré Město – Veselí nad Moravou – Brno. 
Na snímku osobní vlak s motorovým vozem 
řady 842, před odjezdem ze Starého Města 
do Bylnice. 

Foto: Milan Kubíček

I když je teprve konec měsíce srpna, 
přinášíme vám nejnovější informace 
z přípravy železničního jízdního řádu 
2013/2014. Nedochází k žádným zásad-
ním změnám, koncepce jízdního řádu 
a vedení vlaků EuroCity, rychlíků i osob-
ních vlaků v pravidelném intervalu zů-
stane zachována i v příštím období.

Mezistátní doprava
Ve Starém Městě budou i nadále za-

stavovat mezistátní spoje zařazené v ka-
tegorii EuroCity „Polonia“ (Varšava  - 
Vídeň – Villach) „Sobieski“ (Varšava 
– Vídeň), „Varsovia“ (Varšava – Buda-
pešť). Novým spojem bude InterCity 
„Moravia“ (Bohumín – Vídeň), který 
nahradí zrušený expres „Helfštýn“ 
a pojede přibližně o hodinu později 
v obou směrech. Současný vlak EC „Co-
menius“ (Varšava – Břeclav) bude mít 
nový název „Rastislav“ a pojede v trase 
Bohumín – Břeclav.  

Do Prahy pojede i LEO Express
Rychlíková doprava bude zachová-

na přibližně ve stejném rozsahu jako 
v současnosti. Ve dvouhodinovém in-
tervalu pojedou oblíbené rychlíky na 
trati Olomouc – Břeclav – Brno. Již nyní 
jsou v jejich soupravách zařazeny kli-
matizované řídící vozy, které mají vý-
stižnou přezdívku „Sysel“.  Také se pří-
liš nemění organizace tras a časových 
poloh rychlíků Praha – Staré Město 
–Luhačovice. Novinkou bude zavedení 
nového spoje dopravce LEO Express, 

který bude provozovat jeden spoj Praha 
hl. nádr. – Staré Město (příj. 19:30 hod.). 
V opačném směru do Prahy bude LEO 
odjíždět ze Starého Města v 5:50 hod. 
Současný expres „Šohaj“ bude povýšen 
do kategorie InterCity a obměnou by měl 
projít i vozový park v jeho soupravě. Prv-
ní ranní rychlík „Buchlov“ bude odjíždět 
ze Starého Města v 4:15 hod.

Osobní vlaky jen s malými změnami
Osobní vlaky na trati Přerov – Břeclav 

pojedou v pracovní dny ve špičce v pra-
videlném intervalu jedna hodina, v pře-
pravním sedle a v sobotu a neděli bude 
interval dvouhodinový. Na trati Staré 
Město u Uh. Hrad. – Uherské Hradiš-
tě – Uherský Brod – Bylnice  - Vlárský 
průsmyk dochází k minutovým úpravám 
jízdy osobních vlaků. Spěšné vlaky ze Sta-
rého Města do Brna přes Veselí nad Mora-
vou pojedou ve dvouhodinovém interva-
lu s odjezdem v 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 

16:35 a 18:35 hod.
Rychlík Moskva - Nice
  Přes Staré Město 

také jezdí luxusní expres 
Moskva – Varšava – Bo-
humín – Břeclav – Vídeň 
– Innsbruck – Verona 
– Milano – San Remo 
– Nice. Cestující si z vlaku 
prohlédnou území Ruska, 
Běloruska, Polska, České 
republiky, Rakouska, Itá-
lie a Francie. Trasa tohoto 
spoje měří 3318 kilome-
trů. V expresu je řazeno 
10 až 12 vozů, šest vozů 
1. třídy, tři vozy katego-
rie Lux, jeden vůz druhé  
třídy a restaurační vůz. 
V oddílech pro cestující 
jsou plyšové koberce, te-
levize, minibar, sprchový 

kout, WC a na stěnách můžeme obdivovat 
reprodukce malíře Henri Matisse, který 
v Nice dlouhá léta žil. A proč jezdí expres 
z Moskvy do Nice? Především proto, že 
Nice je destinací podobnou našim Karlo-
vým Varům. Ruští zbohatlíci zde vlastní 
mnoho domů v centru i rekreačních ob-
jektů a luxusních jachet. Postavili si zde 
i honosný pravoslavný kostel. Je známo, 
že Rusové jsou zvyklí na cestování vlakem 
přes mnoho časových pásem. Třeba ces-
ty z Moskvy do Vladivostoku trvá týden. 
A také tak se staví k jízdě vlakem v trase 

Moskva – Nice, která trvá přes čtyři-
cet hodin. „Toto není prostředek hro-
madné dopravy, toto je luxusní cesta,“ 
řekl jeden z pasažérů, který atraktivní 
jízdu absolvuje několikrát ročně. Rych-
lík Moskva – Nice jezdí pouze jednou 
týdně, ve směru do Francie projíždí 
přes Staré Město v pátek v 11:30 hod., 
ve směru do Ruska pak v neděli večer. 
Nastoupit do něj můžete pouze v po-
hraničních stanicích Bohumín a Břec-
lav, mezi těmito železničními uzly vlak 
jede bez jediného zastavení.                                                                               

Milan Kubíček   

Rakouská elektrická lokomotiva řady 1216 v čele nákladní-
ho vlaku z Polska do Rakouska při průjezdu Starým Městem  
2. srpna. Jedná se o univerzální stroj určený pro expresní, osob-
ní i nákladní dopravu, který je schopen provozu na střídavém 
systému 25 kW/50 Hz (traťový úsek Nedakonice - Břeclav), dále 
na střídavém systému 15 kW/16,7 Hz (tratě v Rakousku) a na 
stejnosměrném systému 3 kV (úsek trati Nedakonice - Přerov - 
Bohumín). Lokomotiva má trvalý výkon 6000 kW a maximální 
rychlost 230 km/hod. 

Foto: Milan Kubíček
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Zájezd pro důchodce
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V čtvrtek 12. září se uskuteční oblíbe-
ný zájezd pro důchodce od 70 let věku, 
který organizuje Kulturní komise Rady 
města Staré Město. Cílem zájezdu budou 
Vizovice, kde bude na programu návštěva 
zámku, firma Rudolf Jelínek a její produk-
ty. Pohoštění bude zajištěno ve Valašském 
šenku ve Vizovicích. Doprava a pohoštění 
zdarma, vstup na zámku si zaplatí účast-
níci zájezdu.

Přihlášky přijímá Hana Štěrbová, na 
matrice dveře č. 6, telefon 572 416 443, e-
-mail: sterbova@staremesto.uh.cz

 Hana Štěrbová

Čtenáři nám píší….
Ničitelé a kazisvěti

Bydlím v ulici Karoliny Světlé. Píši ur-
čitě jménem všech poškozených občanů 
v našem městě. Snažíme se domečky mít 
hezky vyzdobené, pro radost sobě i ko-
lemjdoucích. Jenže poslední roky se to 
nevyplácí. Objevuje se čím dál více pří-
padů odcizení této výzdoby. V naší ulici 
se někdo specializuje na kradení truh-
líků. Dnes ráno to postihlo mě. Vyšla 
jsem zalít truhlík s muškáty, které byly 
skutečně krásné, a všichni kolemjdoucí 
je obdivovali. Místo truhlíku zbylo jen 
prázdné místo. Nejde nám jistě nikomu 
o peníze, je nám to líto, mrzí to a taky je 
to škoda.

Chtěla bych požádat tímto toho, kdo 
toto dělá, ať se zamyslí, jestli je mu to 
zapotřebí a já osobně bych jemu chtěla 
vzkázat, že když už moje kytičky sebral, 
ať mu alespoň přinesou radost takovou, 
jakou přinesly mně a všem kolemjdou-
cím. Jelikož si nemyslím, že by policie 

Je milým zjištěním, že se zvyšuje po-
čet obchodů a provozoven na náměstí 
Hrdinů. Nedávno zde byl otevřen pří-
mo naproti České pošty Masný krám na 
Mlýně, který nabízí maso a uzeniny té 
nejlepší kvality. V blízkosti je nový ob-
chůdek U HAFÍKA, kam přichází pro 
krmivo a různé chovatelské potřeby pře-
devším majitelé čtyřnohých a dvouno-
hých zvířecích miláčků. Od 1. srpna pak 
otevřel prodejnu potravin vietnamský 

Děkujeme všem občanům, kteří se vzorně starají o své domy a v oknech i na balkonech mají kvě-
tinovou výzdobu. Příkladem všem může být i vkusně vyzdobená budova radnice, která upoutá 
krásnými květy červených muškátů, zatímco sloupy na náměstí Hrdinů zdobí muškáty růžové. 

Foto: Milan Kubíček

na toho člověka přišla a upozornila ho na 
to, že dělá něco, co by neměl, prosím ale-
spoň Vás, sdělte toto prostřednictvím Sta-

roměstských novin. Děkuji za všechny 
občany Starého Města.

Alena Bilíková

Na náměstí Hrdinů jsou nové obchody

Potraviny – večerka sídlí v objektu zvaném 
DOMA vedle radnice.                     Foto: MK

obchodník Thong, kterého jistě znáte pod
jménem Tony. Otevřeno mají od pondělí 
do pátku v době od 7 do 20 hodin, v sobo-
tu a neděli pak od 8 do 19 hodin. Můžete 
si zde zakoupit také Staroměstské noviny. 
Nyní hodně záleží na majitelích obchůdků 
a také na zákaznicích, jestli si do nových 
provozoven najdou cestu a pomohou jejich 
majitelům k dobrému fungování. Přijďte 
se do těchto obchodů podívat, možná zde 
objevíte zboží, které jinde nemají.

MK

Masný krám na Mlýně.                  Foto: MK Obchůdek U HAFÍKA.                        Foto: MK
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Folklorní soubor Dolina s cimbálovou muzikou Bálešáci vystoupí od 12:20 do 
12:35 hodin. 

Foto: Milan Kubíček
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Bohatý program slavností
Již po jedenácté se uskuteční od pátku 6. září do 

neděle 8. září v Uherském Hradišti Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek. V loňském roce 
se v slavnostním průvodu představilo rekordních  
82 měst a obcí a více než 5000 krojovaných a tří-
denních slavností se zúčastnilo několik desítek tisíc 
milovníků vína, folkloru a lidových tradic. Co čeká 
návštěvníky slavností v letošním roce?

Program je velmi bohatý a pestrý (více na interne-
tové adrese www.slavnostivinauh.cz)

Občané Starého Města se jistě zastaví na nádvoří 
Staré radnice v Prostřední ulici, kde budou vystupo-
vat soubory a muziky z mikroregionu Staroměstsko. 
Již od pátku 6. září bude sloužit k osvěžení vinný stan 
na Masarykově náměstí, ve kterém vystoupí v sobotu 
od 20 hodin až do doby popůlnoční cimbálová muzi-
ka Bálešáci. Slavnostní průvod vyjde v sobotu 7. září 
v 9 hodin z mařatické Vinohradnické ulice a přichá-
zet na Masarykovo náměstí bude téměř tři hodiny. 
Hradišťský jarmark se uskuteční na Mariánském ná-

10:30 – 10:55 hodin Staroměstská kapela  

11:00 – 11:05 hodin Dolinečka III ze Starého Města

11:05 -  11:20 hodin Lipuše a Lipka z Jankovic

11:20 – 11:40 hodin Mužský a Ženský sbor z Kudlovic   

11:45 – 12:00 hodin FS Pentla z Boršic

12:05– 12:15 hodin CM Džbánek a soubor Čutora z Tupes
  
12:20 – 12:35 hodin Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města

12:35 – 12:40 hodin  Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města

12:45 – 13:00 hodin FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic

13:05 – 13:20 hodin Dechová hudba Boršičanka

13:25 -  13:40 hodin Drmolice z Polešovic

13:45 – 14:00: hodin Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města

14:00 – 14:15 hodin Dechová hudba Nedakoňanka

14:20 – 14:40 hodin  CM Stanislava Gabriela

14:40 – 15:00 hodin  Společné zpívání starostů a místostarostů a CM 
Bálešáci

15:00 – 15:10 hodin  Chasa z Ořechova 

15:10 – 15:25 hodin Ženáči, Mužský a Ženský pěvecký sbor z Nedakonic

15:30 -  15:45 hodin  Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi a
  Folklorní klub Lajbl z Kostelan nad Moravou

15:45  - 16:00 hodin Mužský sbor z Vážan

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
6. – 8. září Uherské Hradiště

Na slavnostech vína můžeme ochutnat nejen víno, ale i la-
hodný burčák. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček    

městí, Slovácká jídelna bude umístěna na Palackého 
náměstí. Nebudou chybět muzikantské lodě Danaj 
a Morava, v době od 9 do 17 hodin budou otevřeny 
památky v Uherském Hradišti a můžete zdarma na-
vštívit i Památník Velké Moravy ve Starém Městě a to 
v sobotu i neděli od 9 do 17 hodin. V restauraci Ko-
runa se koná v sobotu 7. září od 14 do 17 hodin fes-
tival dechových hudeb Slovácká křídlovka. V chrá-
mu zvěstování Panny Marie vystoupí v neděli 8. září 
v 10:30 hodin Jiří Pavlica s Hradišťanem s koncertem 
duchovní hudby, v Redutě se uskuteční Košt vína 
(9:30 – 14 hodin) a v neděli 8. září jsou všichni zváni 
na Velkomoravský koncert do Starého Města, který 
začíná v 17 hodin na prostranství před kostelem sv. 
Ducha.

Milan Kubíček

PROGRAM MIKROREGIONU STAROMĚSTSKO
NA NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE 7. ZÁŘÍ
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(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
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Martin Cetkovský mistrem světa

Staroměšťan Martin Cetkovský vybojoval zlato na řeckém ostrově Za-
kyntos.                                                                                     Foto: AMC

Nový mistr světa.                                                                    Foto: AMC
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V letošním roce se mistrovství světa v naturální kulturistice 
a fitness konalo na řeckém ostrově Zakyntos. Martin Cetkov-
ský zde nechyběl a podařil se mu parádní kousek. Vybojoval 
zlatou medaili a stal se mistrem světa! Gratulujeme za všech-
ny staroměstské patrioty! Ale to nebylo vše. Martin Cetkov-
ský dále vybojoval 4. místo v kategorii Open Man Short, kde 
soutěží muži do výšky 170 cm a další „bramborovou“ medaili 
za 4. místo získal v kategorii Mr. Psychique.

„Na letošní mistrovství světa v Řecku jsem se zatím nejví-
ce nadřel a chtěl bych poděkovat svému klubu kulturistiky TJ 
Slovácká Slavia za podporu v přípravě,“ sdělil nám spokojený 
Martin Cetkovský krátce po návratu z Helénské republiky.

Světové soutěži v naturální kulturistice a fitness letos před-
cházelo mistrovství České republiky, kde byl Martin Cetkovský 
nadmíru úspěšný. Získal titul šampiona republiky, skončil třetí 
v naturální kulturistice mužů do výšky 175 cm a obsadil čtvrté 
místo ve smíšených párech společně s Veronikou Paluříkovou. 
„Tyto závody pro mě byly jeden obrovský maraton. V jeden 

den jsem soutěžil ve třech kategoriích, takže jsem absolvoval 
třikrát semifinále, třikrát volnou sestavu a třikrát finále,“ řekl 
nový mistr světa a České republiky.

 Milan Kubíček

Jistě si vzpomínáte na článek ve Staroměstských novinách v loňském roce, kdy jsme Vás informovali o vel-
mi pěkném úspěchu Martina Cetkovského. Na mistrovství světa v naturální kulturistice a fitness v Karlo-
vých Varech tehdy obsadil čtvrté místo a umístění na bedně mu uniklo jen o vlásek.
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Co víš o Starém Městě?
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1) Obecní kroniku ve Starém Městě 
založil v roce 1885 rodák z Brna, řeholní 
bratr řádu sv. Františka a rádce Karla 
Havlíčka Borovského. Psal básně, povíd-
ky, místopisná a náboženská pojednání. 
Tehdejší Pamětní knihu obce vedl v le-
tech 1885 až 1890 a na její první stra-
ně je napsáno: „Pozdrav Vás Hospodin! 
Drazí potomkové! Kniha tato budiž pa-
mátkou minulosti, potomstvu pak budiž 
pozdravem.“ Jak se jmenoval zakladatel 
staroměstské obecní kroniky?

a) Antonín Zelnitius
b) Jindřich Erazim Vitásek 
c) Josef Němeček

2) Dne 29. března 1901, to je před 
více než 112 lety, byly položeny zákla-
dy novostavby školní budovy č. p. 715 
na náměstí Hrdinů. Rozpočet stavby byl 
64.000 korun a pod střechou byla budo-
va za dobu:

a) necelé tři měsíce 
b) jeden rok
c) 20 měsíců

3) V prostorách jednoho staroměst-
ského hostince byla v roce 1901 uprave-
na stanice pro císařský a královský hřeb-
činec. Byla osazena od druhé poloviny 
února až do 15. června každého roku 10 
erárními hřebci. Který to byl hostinec?

a) Na brnku u nádraží
b) Rudý dům
c) Na Špici 

4) Koryto řeky Moravy v dnešní po-
době zde dříve nebylo. Například úsek 
koryta Moravy od železničního mostu ke 
Kunovskému jezu byl vykopán ručně po 
dřině několika stovek dělníků, které za-
městnala firma Ing. Souček z Prostějova.
Mechanismy se používaly jen minimál-
ně, ve snaze zaměstnat v době hospodář-
ské krize co nejvíce dělníků. V kterém 
roce zde probíhaly stavební práce?

a) 1925
b) 1935 
c) 1945

5) Jestlipak víte, kdo měl ve Starém 
Městě jako první osobní automobil?

Tipněte si, za jakou dobu byla pod střechou v roce 1901 školní budova 
č. p. 715 na náměstí Hrdinů.                                  Foto: Milan Kubíček

a) majitelé cukrovaru bratři Mayové
b) obchodník Dvořák z Huštěnovské ulice 
c) kapelník Šimon Vlk
6) Dne 18. června 1936 projel Starým 

Městem prezident republiky. Na jeho uví-
tání byla obec slavnostně vyzdobena. 
K uvítání přišli žáci s učiteli i z okolních 
obcí. Žactvo bylo seřazeno do špalírů a ví-
talo pana prezidenta máváním praporků 
a voláním pozdravů. Víte, jak se jmenoval 
pan prezident?

a) T. G. Masaryk
b) Edvard Beneš 
c) Klement Gottwald

7) Občan ze Starého Města byl na přelo-
mu čtyřicátých a padesátých let 20. století 
ministrem zahraničního obchodu. Jak se 
jmenoval?

a) JUDr. Antonín Gregor 
b) Ing. Josef Blaha
c) Jan Novák

8) Baťův kanál je vyhlášená technická 
a přírodní památka. Potkáváme zde neje-
nom malé lodičky a hausbóty, ale i velká 
plavidla s kapacitou až 60 osob. Ve Starém 
Městě máme jednu z plavebních komor. 
Kolik je plavebních komor na celém úseku 
Baťova kanálu?

a) 5
b) 10
c) 13 

9) Od 1. ledna1991 se stalo Staré Měs-
to samostatnou obcí. Od 1. listopadu 1997 
bylo povýšeno z obce na město. Od kte-
rého roku byl změněn název obce Staré 
Město bez přívlastku  
„u Uherského Hra-
diště“?

a) 1. ledna 1992
b) 1. ledna 1996 
c) 1. listopadu  

 2000

10) V období šesti 
let, v časovém roz-
mezí 2000 – 2005, 
bylo pojmenováno 12 
staroměstských novo-
rozenců nejčastějším 
jménem:

a) Izachiáš
b) Kleofáš
c) Tomáš

11) V kostele sv. Michaela je zazděno 
106 římských cihel. Kostel má neskuteč-
ně dlouhou historii. Při založení města 
Uherské Hradiště roku 1257 byl kostel 
sv. Michaela farním kostelem i pro Hra-
diště. V polovině 17. století byl kostel 
Švédy vypálen a teprve po dlouhé době 
znovu obnoven. Do zhruba stejné podo-
by jako jej známe dnes, byl kostel vysta-
věn v roce:

a) 1734   
b) 1834
c) 1934

12) Na rozcestí ulic Michalská a Sva-
tovítská kdysi stával kostelík sv.Víta. 
Roku 1682 byl již v úpadku, malý šestio-
kenný, v němž jen na sv.Víta se mše slou-
žila. Kdy bylo vydáno císařské nařízení, 
po kterém byl kostel zrušen a rozbořen?

a) přesně před 300 lety
b) 10. 5. 1786  
c) v roce 1800

13) Kdo je podle vás ve Starém Městě 
dokonalý optimista?

a) vyléčený pesimista
b) vylepšený realista
c) člověk, který prošlape boty a prohlá-

sí, že se konečně postavil na vlastní nohy 
Kvíz připravil: 

Milan Kubíček, kronikář města
(Správné odpovědi na otázky najde-

te na straně 25.)
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Květiny na zahrádce 

Mečíky neboli gladioly.                                                          Foto: MK

Tulipány – květinový pozdrav jara.                        Foto: Milan Kubíček
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Než se vydáme do zahrádky, krátce 
se zastavíme před domem, kde vidíme 
krásně rozkvetlou klívii. Květina je pů-
vodem z jižní Afriky. Ale, kdo se chce 
dočkat pěkných velkých květů, musí 
dodržovat určitá pravidla pěstování. 
Zejména zimní odpočinek a správné 
hnojení. Klívie má květy v okolíku 
v počtu 10 až 20, naše rostlina se chlu-
bí maximem, to je dvacítkou květů.

V dolní části zahrádky je krásný zá-
hon růží. Nyní kvetou červené, růžové 
a bílé. Růže jsou na půdu nenáročné 
a většinou při výsadbě je umělými 
hnojivy nemusíme hnojit. Růže po-
cházejí z Asie. Svými ušlechtilými tva-
ry a především omamnou vůní, z níž 
se můžeme těšit od konce června až do 
prvních podzimních mrazíků, patří 

růže ke královnám květin.
Mečíky letos vykvetly o deset dní 

později než v roce 2012. Bez nadsázky 
můžeme říct, že mečíky jsou nejkrás-
nější a nejvděčnější květinou pro řez 

v letním období. Na 
záhoně vidíme pře-
krásné květy téměř 
všech barev. Jsme nad-
šeni nejen z pestrých 
barev, ale i z novějších 
odrůd a nádherných 
tvarů květů.

V naší zahrádce se 
vždy těšíme na začátek 
dubna, kdy vykvetou 
tulipány. Růžím se 
říká královna květin, 
tulipán je králem cibu-
lovin. Je to zcela určitě 
nejvznešenější oz-
doba jarních záhonů 
a kytic. Původní ob-
lastní výskytu tulipá-

nů jsou jižní svahy pohoří Pamír v Číně, 
odtud se rozšířily do Turecka, Holand-
ska a dalších zemí Evropy. V současnosti 
je známo přibližně 150 druhů tulipánů 
mnoha barev i odstínů. Cibulky vysazu-
jeme vždy koncem září a to vždy na su-

ché a slunné místo.
V polovině července rozkvétají jiřiny 

a hortensie. První rozkvetlé jiřiny jsou 
bílé a žluté barvy. Po chvíli se zastaví-
me u záhonu lilií. Moje nejoblíbenější 
je lilie tygrovaná. Nevoní, zato nabízí 
hojnost velkých oranžových, tmavě 
tečkovaných květů se zpětně ohnutý-
mi korunními plátky, které kvetou od 
začátku července až do podzimu.

Je známo, že květy jsou milostným 
vyjádřením ducha přírody, a právě 
tohoto ducha najdeme v mnoha sta-
roměstských zahrádkách a desítkách 
květinami vyzdobených domů. Všech-
ny Staroměšťanky, a znám i několik 
velice starostlivých, květiny milujících 
mužů, zaslouží naše vřelé poděkování 
a těšíme se na fotografie z vašich za-
hrádek.                           Milan Kubíček

Liliová „tygřice“ oslňuje svou 
nádherou.                    Foto: MK

Růže, královna květin.                                                                Foto: MK

Bílá jiřina.              Foto: MK Nejrozšířenější je klívie oran-
žová.                       Foto: MK

Správné odpovědi testu ze strany 23

1 b, 2 a, 3 c, 4 b, 5 b, 6 b, 7 a, 8 c, 9 b, 
10 c, 11 a, 12 b, 13 c.
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III. VELKOMORAVSKÝ KONCERT V NEDĚLI 8. ZÁŘÍ

Při prvním Velkomoravském koncertu jsme viděli vystoupení Hradišťanu a Spirituál kvintetu. 
Dojemný byl společný závěr všech účinkujících včetně dětí z Dolinečky.     Foto: Vladimír Kučera

V pořadí již třetí Velkomoravský 
koncert se uskuteční v neděli 8. září 
v 17 hodin pod záštitou arcibiskupa 
Jana Graubnera na nově budova-
ném náměstí Velké Moravy ve Sta-
rém Městě. Vystoupí Hradišťan, Petr 
Bende, Prokop Siostrzonek a děti ze 
souboru Dolinečka.

První Velkomoravský koncert se 
uskutečnil v neděli 11. září 2011 za 
pěkného slunečného počasí. V po-
řadu vystoupil soubor Hradišťan, 
Spirituál kvintet, děti ze souboru 
Dolinečka a celý program odvysíla-
la televize NOE. Termín Velkomo-
ravského koncertu nevybrali jeho 
organizátoři náhodně. O víkendu 
10. - 11. září se konaly v Uherském 
Hradišti Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek, přijelo něko-
lik desítek tisíc lidí a Velkomoravský 
koncert byl zařazen do programu 
slavností. Do Starého Města zavítalo 
1250 diváků a hostů, mezi kterými 
nechyběli Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský, 
místopředseda Senátu Petr Pithart, 
poslanci a senátoři, starostové okol-
ních obcí a ze Slovinska přijel také 
architekt kostela sv. Ducha Ivo Go-
ropevšek. Na vstupném se vybralo 
160 tisíc, dalších 20 tisíc lidé darovali 
do pokladničky.

Druhý Velkomoravský koncert se 
konal v neděli 9. září 2012 pod zá-
štitou místopředsedy Senátu Petra 
Pitharta a za účasti mnoha hostů. 
Koncert společně zahájili Petr Pi-

thart, Jiří Pavlica 
a Josef Bazala, 
pořad modero-
val Prokop Si-
ostrzonek a di-
váci si poslechli 
vystoupení cim-
bálové muzi-
ky s primášem 
Jiřím Pavlicou, 
dále účinkovala 
Marta Kubišová, 
kterou na klavír 
doprovázel Petr 
Malásek. V zá-

věru koncertu vystoupili tanečníci 
slováckého verbuňku a děti z Doli-
nečky. Na vstupném se vybralo 108 
tisíc korun a do pokladniček lidé 
přispěli na stavbu kostela sv. Ducha 
částkou 46 tisíc korun.

Letošním hlavním hostem kon-
certu bude šestatřicetiletý zpěvák 
a bubeník Petr Bende. Již od třinác-
ti let bubnoval ve skupině Svěrák 3, 
později zakládá kapelu Petr Bende 
band se kterou prezentoval své vlast-
ní skladby a objížděl malé festivaly 
a soutěže. Skutečným průlomem 
Petra Bende do českého hudebního 
dění byla v červnu 2005 stříbrná po-
zice v soutěži Česko hledá SuperStar. 
Vzpomínáte si na skladbu Angels od 
Robbieho Williemse v jeho podání, se 
kterou postoupil mezi 12 nejlepších?

„Tímto koncertem chceme být 
nápomocni nejen výstavbě nově 
budovaného kostela sv. Ducha, ale 
i úpravě celého prostoru, který bude 
tvořit nové náměstí jako kulturně - 
duchovní centrum města,“ řekli před 
koncertem organizátoři P. Mgr. Mi-
roslav Suchomel, duchovní správce 
farnosti a Josef Bazala, starosta měs-
ta.

    Jste srdečně zváni ke sledování 
třetího Velkomoravského koncertu 
v neděli 8. září a k prožití výjimeč-
ného kulturního zážitku.

Milan Kubíček
V roce 2012 se uskutečnil druhý Velkomoravský koncert, na kterém jsme 
slyšeli zpěvačku Martu Kubišovou.                               Foto: Milan Kubíček

Na letošním Velkomoravském koncertu vystou-
pí také zpěvák Petr Bende.       Foto: archiv PB
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Uherskohradišťská nemocnice má babybox
Na jeho pořízení přispěli i Staroměšťané

Ve čtvrtek 15. srpna proběhlo slav-
nostní otevření babyboxu v Uhersko-
hradišťské nemocnici a. s. Přesně ve 
12 hodin se sešli u babyboxu, který je 
umístěn na budově vrátnice při vjez-
du do nemocnice, zástupci vedení ne-
mocnice, státní správy a samosprávy 
a především laskaví dárci, kteří přispěli 
na jeho pořízení. Hlavními sponzory 
jsou Nadace Synot, společnost ČSAD 
Invest a Z Group Steel Holding a také 
město Staré Město,“ sdělil Ludvík Hess 

zakladatel projektu babyboxů. Starosta 
Josef Bazala pak obdržel od pana Hesse 
kytičku a také knihy, které v minulých 
letech napsal. První z nich Satyr a nym-
fičky je až příliš důvěrnou zpovědí za-
kladatele babyboxů, druhá kniha má 
název Čtyřuhelník a dočtete se v ní 
o zajímavých příbězích dětí z babybo-
xů a třetí kniha se jmenuje Co jste se 
v novinách nedočetli o babyboxech. 
„Když jsme obdrželi žádost o příspěvek 
na babybox, na zasedání Rady města 
jsme vůbec neváhali a na konto poslali 
deset tisíc korun,“  sdělil starosta Josef 
Bazala. Na nový babybox, který je již 
57. v České republice, přispěli mimo 
Starého Města také Kunovice a další 
obce v okolí, naopak pan Hess kritizo-
val přístup uherskohradišťské radnice, 
která na toto potřebné zařízení nepři-

spěla. Na seznamu 
dárců je také firma
VTP Pelka ze Staré-
ho Města.

První babybox 
v České republi-
ce byl instalován 
1. června 2005 na 
soukromé klinice 
GynCentrum v Pra-
ze Hloubětíně. Ve 
Zlínském kraji se 

jedná o třetí baby-
box, předešlé dva 
jsou umístěny v ne-
mocnicích ve Zlíně 
a Kroměříži. Na 
místě byl přítomen, 
výrobce babyboxů 
pan Zdeněk Ju-
řica, který sdělil: 
„Schrán-
ka baby-

boxu je 
m o d e r -
nější, než 
předcho-

zí. Zařízení je z celé z nerezu, 
má dvoukřídlá dvířka, které se 
otevírají a zavírají automaticky. 
Zařízení, jehož pořizovací cena 
je 250 tisíc korun, je vybaveno 
klimatizací a signalizací s ka-
merou. Po zatížení vaničky je 
zaslán snímek do nastavených 
mobilních telefonů a odeslány 
e-maily na příslušné adresy.“

Dvířka babyboxů se otevřou 
po stisknutí zeleného knoflíku,
po patnácti vteřinách se zavírají. 
Na dvířkách babyboxu jsou také 
kontakty na sociální pracovníky 
a další pokyny, které umožní 
příchozí osobě navázat kontakt 
s odborníkem a pokusit se za-
jistit vhodnější řešení vzniklé 
situace. „Byli bychom nejraději, 

Zakladatel projektu babyboxů Ludvík Hess z Prahy poděkoval sta-
rostovi Josefu Bazalovi za finanční dar města 10.000 Kč a jako výraz
uznání mu předal kytici květů a tři knihy, ve kterých píše o problema-
tice babyboxů a odložených dětí.                                           Foto: NM

kdyby žádná matka tohoto zařízení ne-
použila, ale pokud se podaří zachránit 
jen jedno dítě, má to smysl,“ sdělil ře-
ditel nemocnice MUDr. Petr Sládek. Za 
osm let existence bababoxy zachránily 
88 dětí (52 holčiček a 36 chlapečků), 
jen od počátku letošního roku bylo od-
loženo šest dívek a jeden klučina.

Milan Kubíček

Uherskohradišťská nemocnice a. s. je v pořadí třetí ve Zlínském kra-
ji, kde je nainstalován babybox. Najdeme ho na budově vrátnice ve 
směru od silnice  nedaleko vjezdu do nemocnice.                Foto: MK

 Staroměstské noviny 9/13 Staroměstské noviny 9/13

Přímo na místě jsme sledovali práci zdravotní sestry po 
oznámení, že ve schránce babyboxu bylo odloženo dítě. 
V našem případě to byla jen panenka. 

Foto: Milan Kubíček



27Sport Staroměstské noviny 9/13 Staroměstské noviny 9/13

Zlínský kraj bude opět hostit nej-
větší tuzemskou automobilovou 
soutěž Barum Czech Rally. Letošní 
43. ročník  se bude konat tradič-
ně na konci prázdnin, v termínu  
30. srpna – 1. září.

V pátek odpoledne bude na pro-
gramu slavnostní start na náměstí 
Míru před zlínskou radnicí, odkud 
se davy diváků i soutěžní vozy pře-
sunou do ulic Zlína, kudy povede 
jedno z největších lákadel soutěže 
– městská rychlostní zkouška. Ta 
se po jednoroční pauze vrací do 
původní podoby a pole soudobých 
vozů do ní bude startovat opět ve 
21:15 hodin.

Zásadní změna nastává u skladby 
sobotní etapy. Aby měli diváci mož-
nost shlédnout více rychlostních 
zkoušek, rozhodli se organizátoři 
přidat jednu návštěvu servisní zóny 
navíc. Namísto schématu 4 RZ ser-
vis 4 RZ, přichází mnohem zajíma-
vější 3 RZ servis 3 RZ servis 2 RZ. 
Tyto zkoušky se pojedou na čtyřech 
tradičních úsecích – Biskupice, Tro-
ják, Semetín a Pindula. Vzhledem 
k západu slunce již v 19:30 hodin 
budou mít diváci po dlouhé době 
možnost vidět za tmy i klasickou 
rychlostní zkoušku.

Nedělní etapa zůstala v obvyk-
lém formátu 3 RZ servis 3 RZ. Ani 
zde však nezůstal kámen na kame-
ni. Nejméně změn doznal tradiční 
Maják, který se pojede ve směru ze 
Zlína na Topolnou. Následující dva 
testy Jankovice a Žlutava se v sou-
časné podobě ještě nejely, byť vyu-
žívají úseků známých z minulosti.

Výběr vstupného - cena líst-
ku pro JEDNORÁZOVÝ VSTUP 
bude 70 Kč na jednotlivé rychlostní 
zkoušky nebo do servisní zóny. Dále 
jsou k dispozici visačky VOLNÝ 
VSTUP, které budou v ceně 200 Kč 
a platí na všechny akce po celou 
dobu soutěže. Ve Starém Městě bu-
dou visačky a programy k dostání 
na čerpací stanici OMV u nádraží.

     Více informací, včetně časové-
ho harmonogramu, startovní listiny 
a prodejních míst visaček a progra-
mu najdete na www.czechrally.cz

Vladimír Kučera

Volejbalový turnaj na Širůchu
Volejbalový klub VSK HARDMAN Staré Město pořádá v sobotu 7. září tradiční 

turnaj „O pohár hejtmana Zlínského kraje“ s mezinárodní účastí mužstev extraligy 
České republiky a Slovenské republiky.

Zahájení turnaje v 9 hodin. V letošním již 17. ročníku obhajuje prvenství tradič-
ní účastník mužstvo FATRA Zlín. Turnaj je současně úvodem do halové sezony, 
kde mužstva představí nové kádry pro nastávající extraligový ročník.

Petr Straka

Volejbalisté VSK HARDMAN Staré Město v průběhu extraligy ročníku 2012/2013. 
Foto: Milan Kubíček

Loňský vítěz Juho Hänninen s tovární Fabií S2000 na trati úvodní noční městské rychlostní 
zkoušky.                                                                                                      Foto: Vladimír Kučera

Pozvánka na barumku
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Noční rybářské závody na Čerťáku

Na Čerťáku se sešli především rybáři ze Starého Města a z okolních 
obcí. 

Foto: MK
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Tombola byla velmi bohatá. Rybáři připravili celkem 92 cen. Na snímku 
předseda organizace Jiří Horsák (na snímku vlevo) při losování tomboly.

     Foto: MK

Za pěkného a teplého počasí se ze soboty 17. srpna 
na neděli 18. srpna uskutečnil v lokalitě Čerťák již osmý 
ročník nočních rybářských závodů v lovu ryb udicí. Ob-
líbeného maskota vodníka Čochtana letos získal člen sta-
roměstské rybářské organizace Martin Slavík (40) žijící 
ve Zlechově, který chytil kapra o velikosti 65,5 centimet-
ru. „Na závodech na Čerťáku jsem letos již pošesté a jsem 
rád, že se mi dařilo,“ sdělil nám spokojený vítěz po skon-
čení závodu.

Pro více než sto účastníků závodů bylo připraveno ob-
čerstvení a také bohatá tombola, ve které bylo 92 cen. 
První cenu, úhlovou brusku, věnovali staroměstští mys-
livci, tři dárkové koše poslal také městský úřad. Vítěz zá-
vodu obdržel mimo maskota Čochtana také prut, naviják 
a dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.

Milan Kubíček

Maskota závodu, vodníka Čochtana, si domů odnesl člen staroměstské 
rybářské organizace Martin Slavík. Na snímku s kaprem 65,5 cm a dce-
rami Adélkou a Monikou.                                        Foto: Milan Kubíček

Dolinečka hledá prostor pro uložení krojů

Dětský folklorní soubor Dolinečka hledá ve Starém Městě 
prostor pro uložení krojů a rekvizit. Jedná se o jednu uzamyka-
telnou místnost, případné úpravy (úklid, vymalování) provede-
me na vlastní náklady. Za nabídky předem děkujeme.

Za vedení souboru Kateřina Vránová

Richard Čepa chytil sumce
dlouhého 188 cm

Asi po pěti letech, kdy jsme v našich novinách viděli úlovek 
metrového tolstolobika, lovce Richarda Čepa vášeň k chytá-
ní velkých ryb neopustila. Patnáctého července se mu v 10:15 
hodin na třpytku pověsil v revíru Morava 9 sumec o délce 188 
centimetrů. Vzhledem k použitému prutu byl sumec zdoláván 
70 minut. Před tímto úlovkem pan Čepa chytil asi deset metro-
vých a jednoho 160 centimetrů dlouhého sumce. Blahopřejeme 
a jen tak dál.

Text: M. J., foto: Ing. Antonín Vlk



29Sport Staroměstské noviny 9/13 Staroměstské noviny 9/13

Derby Slavoj Jarošov – Jiskra Staré Město
V neděli 11. srpna začal nový roč-

ník okresního přeboru, kam postou-
pili z okresní soutěže fotbalisté TJ 
Jiskra Staré Město. Po třech letech se 
v okresním přeboru představili také 
borci Slavoje Jarošov, kteří postoupili 
z druhého místa okresní soutěže spo-
lečně se Starým Městem. Shodou okol-
ností se již v prvním kole utkaly jede-
náctky Jarošova a Starého Města, a to 
na hřišti nedaleko bývalého pivovaru.  
Jiskra suverénně vyhrála okresní soutěž 
s obrovským náskokem a zaznamenala 
pouze jedinou prohru 0:3 právě s Jaro-
šovem. Do okrajové části Uherského 
Hradiště se vypravila i početná družina 
Staroměšťanů, která přijela naše hochy 
povzbudit.

Začátek utkání se nevyvíjel dobře, Ja-
rošovjané měli mírnou převahu, kterou 
zúročili prvním gólem. Ve 12. minutě 
byl úspěšný Kováč. V 26. minutě sice 
vyrovnal Milan Smělík, ale již o sedm 
minut později zase vedli domácí bran-
kou Vaculíka. Krátce po přestávce vy-
rovnal Milan Smělík, ale to bylo ze stra-
ny fotbalistů Jiskry až do konce utkání 
vše. Z dalších branek se radovali pou-

ze hráči Slavoje, kteří nakonec vyhráli 
rozdílem třídy 6:2. Utkání sledovalo 
210 diváků, nejlepším hráčem Jiskry 
byl vyhlášen Milan Smělík.

Jiskra se představila v druhém kole 
v neděli 18. srpna na domácím hřišti 
Rybníček, kam přijeli fotbalisté ze Šu-
mic. V prvním poločase skóroval jen 
Machala ze Šumic. V druhém poločase 
Jiskra zabrala, Ondřej Hastík vyrovnal 
na 1:1, ale to bylo ze strany domácích 

asi všechno. Závěr utkání patřil Šumicích, 
které přidaly další dva góly a z Rybníčku 
si odvezly cennou výhru 3:1.

Začátek soutěže se Jiskře vůbec nepo-

vedl. Po dvou zápasech se krčí na po-
sledním místě tabulky s nelichotivým 
skóre 3:9.

Milan Kubíček

Situace u branky Jiskry chvíli před rohovým kopem.                                                      Foto: MK 

Jedna z mnoha šancí hráčů Jarošova. Staroměstský brankář Trubačík 
akci domácích s přehledem zlikvidoval.                 Foto: Milan Kubíček

Nástup týmů Slavoj Jarošov a Jiskra Staré Město. 
Foto: MK

Celkem šestkát lovili hráči Jiskry míč za brankovou čárou. Foto: MK

Pozvánka na fotbal 

1. září v 16:30 hod. Staré Město – Buchlovice
15. září v 16 hodin Staré Město - Mařatice



  

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2013

Nejlepší žena v turnaji osmadvacetiletá 
Elena Cherednichenko z Ukrajiny (vpravo) 
a v pořadí druhá žena sedmnáctiletá Jana 
Maříková.                                      Foto: MK

Slavnostní ukončení turnaje a předání cen se usku-
tečnilo v sobotu 17. srpna v 15:45 hod. Ceny nejlepším 
předal místostarosta Radoslav Malina, který všem pří-
tomným poděkoval za účast a za mnoho skvělých partií 
a organizačnímu výboru za vzornou přípravu meziná-
rodního turnaje. Letošní FIDE OPEN byl asi nejvyrov-
nanější v jedenáctileté historii turnaje a o vítěze se bojo-
valo do posledních okamžiků.

Vítězem turnaje se stal velmistr Vladimír Talla (Šacho-
vý klub Hm Ostrava 8,0 b.), který si jako jediný v histo-
rii turnaje zopakoval své vítězství z roku 2010. Druhý 
se umístil mezinárodní mistr Martin Jurčík (Slovensko  
8,0 b.) a třetí skončil staroměstský odchovanec a mis-
tr FIDE Vojtěch Plát (Tž Třinec 7,5 b.). Mistr FIDE Da-
vid Kaňovský z Grygova byl čtvrtý (7,5 b.), páté místo 
získal mezinárodní mistr Martin Červený (7,5 b.), šestý 
skončil mistr FIDE Alexej Kireev z Ruska (7,5 b.), sed-
mý mezinárodní mistr Vojtěch Straka (7,5 b.) a teprve 

Na snímku zleva ředitel turnaje Josef Trubačík, hlavní rozhodčí La-
dislav Demko, celkově třetí Vojtěch Plát, vítěz turnaje Vladimír Talla, 
v pořadí druhý Martin Jurčík a místostarosta Radoslav Malina. 

Foto: Milan Kubíček

Momentka z turnaje.                                                                  Foto: MK

Umístění hráčů ŠK Staré Město
30. Vojtěch Dobeš .....................................................6,0 b.
31.  Jaroslav Sháněl ....................................................6,0 b.
35.  Petr Kapusta .........................................................6,0 b.
37.  Jan Horsák .............................................................6,0 b.
46.  Jan Šmíd .................................................................5,5 b.
49.  Jana Zpěváková ...................................................5,5 b.

Devítiletá Viktorie Všetulová ve středu  
14. srpna remizovala s Janem Lancem. 

Foto: MK

Hráč Šachového klubu Staré Město Vojtěch Dobeš (vpravo) skončil cel-
kově na 30. místě a byl nejlepší z domácích. Na snímku ze sedmého kola 
mu byl soupeřem Rus Alexander Chudinovskich.

Foto: Milan Kubíček 
na osmém místě se umístil velmistr 
Alexey Kislinsky (Sk Slavia Orlová), 
který loni na turnaji skončil dru-
hý a v roce 2011 ve Starém Městě 
vyhrál. Nejlepší z domácího týmu 
byl vyhodnocen Vojtěch Dobeš  
na 30. místě, který získal  
6 bodů. Celkem bylo hodnoce-
no 150 hráčů a hráček, nejlepší 
žena mezinárodní mistryně Ele-
na Cherednichenko z Ukrajiny 
se umístila na 19. místě  (6.5 b.). 
Domácí Jana Zpěváková skončila  
na 49. místě, když získala 5,5 bodu. 
Mezi nejmladší účastníky turnaje 
patřila devítiletá StaroměšťankaVik-
torie Všetulová (146. místo, 2,5 b.).

Milan Kubíček
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Zátoka Pokrivenik s malým hotelem patří k nejkrásnějším na ostrově Hvar.
Foto: Vladimír Kučera 5x

Obrázky z Jadranu
Již tomu budou dva roky, kdy jsme zveřejnili fotore-

portáž Vladimíra Kučery z jeho mnoha cest k Jaderské-
mu moři. Vzpomínáte na snímek z Rabu – města čtyř 
věží nebo na podzimní západ slunce po bouřce nad  
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V blízkém okolí vesničky Žuljana na poloostrově Pelješac je nepřeberné množ-
ství malých pláží. Ty nejpěknější jsou však přístupné jenom po vodě.

Historické město Hvar na stejnojmenném ostrově obklopuje mozaika maleb-
ných ostrůvků Pakleni otoci. 

Národní park Kornati a divoké útesy na jižní straně ostrova Dugi otok. Na většině dalmatských ostrovů jsou pozůstatky z dob jejich vojenského 
využití. Úkryt pro loď na ostrově Vis.   

Istrií? Dnes Vám přinášíme další sérii pěkných foto-
grafií. Možná Vás budou inspirovat při plánování příští
dovolené.

Milan Kubíček
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Anekdoty 
na poslední stranu

Rada pro přestárlé slečny
O mužích, o kterých si myslíš, že 

by mohli být dobrými manžely zjis-
tíš…..Že už jsou!

Debata v pouličce
Baví se dvě sousedky ze Špitálky. 

„Tak si představte teto, Adélka z naší 
ulice bude mít dítě a neví s kým.“ „To 
je nějaká senzace? Já mám dvacet let 
manžela a nevím nač.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 25. září. Uzávěrka je 16. září 2013

Hasiči soutěžili o pohár starosty města
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V neděli 18. srpna od 14 hodin se 
uskutečnil na travnatém hřišti Střední 
odborné školy a Gymnázia ve Starém 
Městě již šestý ročník hasičské soutěže 
v požárním útoku O putovní pohár sta-
rosty města Josefa Bazaly.

Soutěž, která je součástí Velké ceny 
Uherskohradišťska, zahájil starosta 
Sboru dobrovolných hasičů Staré Město 
Antonín Martínek, potom se ujal slova 
starosta Josef Bazala a všem soutěžícím 
popřál mnoho úspěchů a pokud mož-
no i co nejlepší časy v požárním útoku. 
Celkem přijelo 15 týmů mužů a čtyři 
družstva žen.

Staroměšťané nastoupili v sestavě 
Otakar Brázdil (koš), Adam Tomá-
nek (střed), Marek Svárovský (stroj), 
Richard Fryšták (béčka), Igor Malina 
(rozdělovač), Petr Buček (levý proud), 
Tomáš Motyčka (pravý proud). Naši 
hoši nastoupili jako třetí a dosáhli času 
21:54 vt. Loňské vítězství obhajovaly 
Vésky „A“, které také letos byly suve-
rénní a zvítězily časem 17:60 vt.. Na 
druhém místě se umístily Vésky „B“ 
(17:62) a třetí stupínek obsadily Mis-

třice (18:03). Staré Město obsadilo osmé 
místo a oproti loňskému ročníku si po-
horšilo o jeden stupínek.

V soutěži ženských týmů byly nejlepší 
dívky ze Salaše (19:70), druhé skončily 
hasičky z Jarošova a třetí příčka patřila 
Kunovjankám (22:81).

Milan Kubíček

VÝSLEDKY MUŽI:

1. Vésky „A“ 17:60
2. Vésky „B“ 17:62 
3.  Mistřice 18:03
4.  Hradčovice 18:09
5.  Vřesovice 18:40
6.  Salaš 19:04
7.  Jarošov 20:67
8.  Staré Město 21:54 

Staroměšťané dosáhli čas 21:54 a skončili na osmém místě. Foto: Milan Kubíček

Nástup 15 mužských a čtyř ženských týmů. V popředí hasiči ze Starého Města.                    Foto: MK


