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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Michalské slavnosti 2013

Společná fotografie stárků se starostou, místostarostou a jejich manželkami. Na snímku zleva 
místostarosta Radoslav Malina, Ludmila Malinová, stárci Kristýna Vaculíková, Jan Pluhař, Do-
minika Sojáková, Karel Dovrtěl, Lucie Tymrová, Pavel Dovrtěl, Blanka Bazalová, starosta Josef 
Bazala.                                                                                                                                    Foto: MK

Také v letošním roce se potvrdilo, 
že svatý Michal má Staroměšťany 
velmi rád. Na hody jsme měli pěkné 
počasí, zvláště se vydařila sobota 28. 
září, kdy bylo slunečno a vcelku i tep-
lo. Nedělní hodové ráno bylo sice stu-
dené, ale přes den se oteplilo na šest-
náct stupňů a bylo oblačné počasí.

Slavnostní zahájení Michalských 
slavností se uskutečnilo již ve čtvrtek 26. 
září, kdy byla v zasedacím sále na rad-
nici na programu vernisáž fotokronik 
a virtuální prohlídky města. Více o ver-
nisáži si přečtete na straně 16.

V sobotu 28. září krátce po 13 hodi-
ně přicházeli k radnici první krojova-
ní v doprovodu rodinných příslušníků 
a mnoha milovníků folkloru a lidových 
tradic. K dobré náladě vyhrávala Staro-
městská kapela a přesně podle progra-
mu se vydal hodový průvod, ve kterém 
jsme napočítali 202 krojovaných, k byd-
lišti našich stárků. Těmi byli letos zvole-
ni Karel Šuranský a Dominika Sojáková. 
I když se nejednalo o skalní a dlouho-
leté členy souboru Dolina, svého úkolu 
se oba zhostili na výbornou a postarali 
se o velmi pěkný a důstojný průběh Mi-
chalských hodů. Mladší stárci zůstali 
stejní jako v minulém roce, konkrétně 
Jan Pluhař a Kristýna Vaculíková, Pavel 
Dovrtěl a Lucie Tymrová. Staroměstští 
stárci si vždy uvědomují, že stárkování 

s sebou nese čest a odpověd-
nost. Je to pro ně významný 
den, na který se s pomocí 
rodičů a svých nejbližších 
důkladně připravují.

Milan Kubíček
(pokračování na straně 2)

Děvčice v nádherných krojích.                                               Foto: Milan Kubíček Jarmila Balážová s dcerou Martinou.                    Foto: MK

Michalské slavnosti 2013
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Společná fotografie krojovaných před radnicí.         �oto: Milan Kubíček

Hodový průvod, ve kterém jsme napočítali 202 krojovaných, prochází po ná-
městí Hrdinů.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala hodové právo udělil. Na snímku dále zleva mís-
tostarosta Radoslav Malina, Ludmila Malinová, starosta Uherského 
Hradiště Květoslav Tichavský, Blanka Bazalová, exposlanec Ing. Anto-
nín Seďa a P. Mgr. Miroslav Suchomel.                                     Foto: MK

Krátce před šestnáctou hodinou přišel hodový průvod před 
budovu radnice, kde již čekali staroměstští hodaři i lidé z okolí. 
Stárek Karel Šuranský požádal o udělení práva, které mu staros-
ta Josef Bazala udělil, ale měl také několik podmínek. „Starší 
stárku, Tobě městská rada uděluje právo nést staroměstské prá-
vo o letošních hodech a vést tak hodovú chasu. Dále Ti nařizuje, 
všeckým staroměstské právo ukázat, domácím aj přespolním, 
dobře ho hlédat a taky všecky na hodovú zábavu pozvat. O svo-
ju starší stárku sa řádně staraj, nenechaj ju sedět nekde v kútě, 
ale věnuj sa jí až do ranního kuropění. To samozřejmě platí pro 
všecky mládence, aj ženáče, aby jim roby doma nebrblaly,“ sdě-
lil starosta v úvodu svého proslovu. Hodovému dění také při-
hlížel starší stárek z loňského roku Michael Lapčík, přítomen 
byl pochopitelně i starší stárek z roku 2011 Ing. Martin Vavřík 
v čele cimbálové muziky Bálešáci. Povolení hodů přihlíželi také 
významní hosté. Například starosta Uherského Hradiště Květo-
slav Tichavský, bývalý poslanec Ing. Antonín Seďa a náměstek 
hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas. 

Starosta pozval hodovou chasu k pohoštění na radnici, všich-
ni si pak prohlédli vystavené fotokroniky. Pořídili jsme společ-
nou fotografii stárků s vedením města, a potom se již všichni

odebrali na hodovou obchůzku a hodovou zábavu. Ta byla vel-
mi hojně navštívena, vyhrávala Staroměstská kapela, skupina 
Madison a cimbálová muzika Bálešáci. 

Milan Kubíček

Stárek Karel Šuranský společně se stárkou Dominikou Sojákovou požádali sta-
rostu o udělení práva. 

Foto: Milan Kubíček
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Jiří Pavlica byl oceněn v Senátu i na radnici

V předvečer svatováclavského 
státního svátku v pátek 27. září mu 
horní komora Parlamentu České re-
publiky předala stříbrnou pamětní 
medaili Senátu. Akt vyhlášení vysí-
lala i Česká televize a společně s Ji-
řím Pavlicou bylo oceněno dalších 
14 významných osobností. Toto 
vyznamenání se uděluje teprve od 

roku 2012 a má sloužit jako úcta hor-
ní komory všem lidem, které již hod-
ně udělali pro Českou republiku a její 
dobré jméno.

V sobotu 12. října se na jednom pó-
diu v kostele sv. Františka Xaverského 
v Uherském Hradišti setkala cimbá-
lová muzika Hradišťan v čele s Jiřím 
Pavlicou s Filharmonií Bohuslava 

Martinů ze Zlína. Dále vystoupil 
Akademický sbor Žerotín Olomouc 
a barytonista Roman Janál. Koncert 
se uskutečnil při příležitosti 1150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu a druhé jubile-
um představovaly šedesáté naroze-
niny Jiřího Pavlici.

Milan Kubíček

Jiří Pavlica s kyticí květů po skončení koncertu v kostele sv. Františka Xa-
verského v Uherském Hradišti. 

Foto: Vladimír Kučera

Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína zahrála oratorium z pera  
Jiřího Pavlici. 

Foto: Vladimír Kučera

Houslista, skladatel, aranžér a umělecký vedoucí folklorního souboru Hradišťan Jiří Pavlica se 
dočkal několika významných ocenění.

 Staroměstské noviny 11/13 Staroměstské noviny 11/13

Starosta Josef Bazala (na snímku vlevo) předal Jiřímu Pavlicovi kytici květů 
a obraz kostela sv. Františka Xaverského s motivy k 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Starosta města Uherské Hradiště 
Květoslav Tichavský jubilantovi věnoval obraz selského stavení. 

Foto: Jan Pášma
Akademický sbor Žerotín Olomouc. 

Foto: Vladimír Kučera
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Na snímku zleva zastupitelé Františka Pavlicová, Ing. Josef Trňák, 
Ing. František Šima, František Slavík. 

Foto: MK
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Zastupitelstvo města Staré Město

 I. vzalo na vědomí
K bodu 2)
 zprávu o činnosti rady města za uplynu-
lé období.
K bodu 3) 
hospodaření města k 31. 7. 2013.
K bodu 8)
8.4 závěrečný účet Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě za rok 2012.

II. schválilo
K bodu 5)

rozpočtové opatření č. 3/2013:
zvýšení příjmů ze 150 889 000 Kč na 
151 195 000 Kč
-  zvýšení výdajů ze 147 136 000 Kč na 
147 363 000 Kč
- změnu financování ve výši –
3 753 000 Kč na – 3 832 000 Kč
K bodu 6)
6.1  převod majetku –  prodej části po-
zemku p. č. 340/109 orná půda a čás-
ti 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 Bo-
humilu Vránovi, bytem Staré Město, 
Obilní čtvrť 694, za cenu 600 Kč/m2, za 
účelem vyrovnání pozemku.
6.2  převod majetku – prodej pozemku 

U S N E S E N Í
z 18. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 23. 9. 2013

U S N E S E N Í

p. č. st. 1239/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 33 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Josefu Pe-
chovi a paní Vilmě Pechové, bytem Staré 
Město, Salašská 1337, za cenu 100 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.
6.3  převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2420/19 ostat. plocha o výměře 53 m2 
v lokalitě ul. Salašská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
panu Ing. Lubomíru Hájkovi a paní Aleně 
Hájkové, bytem Staré Město, Salašská 489, 
za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 

vlastnických vztahů 
k užívanému po-
zemku.
6.4  převod majetku 
– prodej pozemku 
p. č. 2419/9 zahrada 
o výměře 82 m2 
a pozemku p. č. 
1193/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 
90 m2 v lokalitě 
ul. Salašská ve Sta-
rém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Evě 
Borkové, bytem 
Uherské Hradiště, 
28. října 987, paní 

Marii Hillerové, bytem Uherské Hra-
diště, Štěpnická 1090, panu Antonínu 
Lapčíkovi, bytem Staré Město, Za Rad-
nicí 1862 a paní Marii Lapčíkové, by-
tem Staré Město, Salašská 1277, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.
6.5  převod majetku – prodej hospodář-
ské budovy – garáže včetně pozemku 
p. č. st. 1529 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 40 m2 v lokalitě ul. Finská čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Ireně Chlachulové, by-
tem Staré Město, Nová čtvrť 1313, za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 
105.000 Kč. 
6.6  převod majetku – prodej trafosta-
nice VN/NN včetně pozemku p. č. st. 
1283 zast. plocha a nádvoří o výměře  
7 m2 v lokalitě ul. Na Výsluní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti E. ON Distribuce a. s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 
28085400, za cenu ve výši 88.105 Kč, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů, 
a prodej trafostanice VN/NN včetně 
pozemku p. č. st. 2767 jiná plocha o vý-
měře 17 m2 v lokalitě ul. Luční čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti E. ON Distribuce 
a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Bu-
dějovice, IČ 28085400, za cenu ve výši 
254.320 Kč, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů.
6.7 převod majetku - prodej části po-
zemku p. č. 340/130 orná půda o výmě-
ře 14 m2, který se nachází pod trafosta-
nicí, ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, a pozem-
ku p. č. st. 2248 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 77 m2, který se nachází pod 
trafostanicí, ul. Komenského ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-

Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing. Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala, 
místostarosta Radoslav Malina, radní Miroslav Horký, radní Mgr. Martin Zábranský. 

Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 65. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23. 9. 2013

U S N E S E N Í
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tě, společnosti E. ON Distribuce, a. s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ 28085400, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů k užívanému pozemku.
K bodu 7)
smlouvu o nájmu se Slováckým muze-
em v Uherském Hradišti, příspěvková 
organizace, Uherské Hradiště, Smeta-

Na snímku zleva zastupitelé Ing. Ladislav Vaněk, MUDr. Irena Pelecho-
vá, Marie Hráčková, Jaroslav Pelka, František Vybíral. 

Foto: MK

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
5.1 přesun finančních prostředků ve 
výši 22 000 Kč v rámci schváleného roz-
počtového ukazatele (paragrafu 3421) 
příspěvkové organizaci SVČ Klubko 
Staré Město takto:
- z položky 5331 Neinvestiční příspěv-
ky zřízeným PO – 22 000 Kč
- na položku  6351 Investiční transfery 
zřízeným PO + 22 000 Kč   
Tyto prostředky budou použity na rea-
lizaci projektu „Prožitková zahrada bez 
hranic – místo pro odpočinek i pozná-
ní“.

II. doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení

1.1 převod majetku – prodej trafosta-
nice VN/NN včetně pozemku p. č. st. 
1283 zast. plocha a nádvoří o výměře 
7 m2 v lokalitě ul. Na Výsluní ve Starém 

novy sady 179, IČ 
00092126, na nájem 
části pozemku p. č. 
97/2 ostatní plocha 
o výměře 2.680 m2, 
části pozemku p. č. 
97/3 ostatní plo-
cha o výměře 36 m2 
a části pozemku p. č. 
97/4 ostatní plocha 
o výměře 332 m2, 
vše v lokalitě náměs-
tí Velké Moravy ve 
Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. 
Hradiště, které jsou 
ve vlastnictví Zlín-
ského kraje a ve 
správě příspěvkové 
organizace Slovác-

ké muzeum v Uherském Hradišti, od 
1. 2. 2014 na dobu určitou – do 31. 12. 
2024, a nájemné ve  výši 7,00 Kč/m2 a rok, 
za účelem umístění stavby „ROZCESTÍ 
VELKÉ MORAVY“.
K bodu 8)
8.1 finanční příspěvek VSK Staré Měs-

to, IČ 48491977, na podporu projek-
tu Rozvoj mládežnického volejbalu 
(nájem sportoviště, vybavení hráčů, 
sportovní vybavení, cestovné) ve výši 
70.000 Kč.  
8.2 záměr města na přijetí bankovního 
úvěru ve výši 20 mil. Kč se splatností 
v r. 2015, včetně procesu výběrového 
řízení na konkrétního poskytovatele 
úvěru.
8.3 navýšení příspěvku města Zlín-
skému kraji na dopravní obslužnost na 
85 Kč na jednoho obyvatele města Staré 
Město pro rok 2014.

III. uložilo
K bodu 4)
 odvod finančních prostředků z inves-
tičního fondu zřízené příspěvkové or-
ganizace Sportovní a kulturní centrum 
ve výši 170 tis. Kč dle § 31 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, do rozpočtu 
zřizovatele z důvodu pořízení vodní 
atrakce v areálu městského koupaliště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti E. ON Distribuce a. s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 
28085400, za cenu ve výši 88.105 Kč, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů, 
a prodej trafostanice VN/NN včetně po-
zemku p. č. st. 2767 jiná plocha o výměře 
17 m2 v lokalitě ul. Luční čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti E. ON Distribuce a. s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 
České Budějovi-
ce, IČ 28085400, 
za cenu ve výši 
254.320 Kč, za 
účelem narovnání 
vlastnických vzta-
hů. 
1.2 převod ma-
jetku - prodej 
části pozemku 
p. č. 340/130 orná 
půda o výměře 14 
m2, který se na-
chází pod trafosta-

nicí, ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, a pozem-
ku p. č. st. 2248 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 77 m2, který se nachází pod 
trafostanicí, ul. Komenského ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, společnosti E. ON Distribuce, a. s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ 28085400, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů k užívanému pozemku.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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VZPOMÍNKA

Již pět bolestných 
let mně tu schá-
zíš…Můj drahý 
tatínku! Pokoj Tvé 
duši. Milující dcera 
Eva

Smutné výročí 19. listopadu 2008 
si připomíná manželka Lenka Šo-
píková, zaměstnanci firmy Kance-
lářská technika a v neposlední řadě 
volejbalisté VSK Staré Město, kteří 
letos slaví 60. výročí založení klubu. 
A právě František Šopík v klubu pů-
sobil prakticky od počátku jako hráč, 
později předseda klubu a v neposled-
ní řadě sponzor. Jeho odkaz spojený 
s úspěchy staroměstského volejbalu 
platí dodnes.                      Petr Straka

Dne 25. října jsme 
si připomněli 30. 
výročí úmrtí pana 
Františka Říhy 
(malíře). Vzpomí-
ná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 31. října si při-
pomeneme 10 let od 
úmrtí naší babičky, 
maminky, manžel-
ky Blanky Kova-
říkové. Moc nám 
chybíš….S láskou 
vzpomíná manžel 

Josef, syn Radek s rodinou, dcera 
Marcela s rodinou, dcera Veronika 
s rodinou a syn Josef.

Čas tiše plyne, 
nevrátí, co nám 
vzal, jenom krásné 
vzpomínky na Tebe 
nám zanechal. Dne 
22. listopadu 2013 
si připomeneme 
páté smutné výročí 

úmrtí pana Ing. Miroslava Březi-
ny ze Starého Města. S láskou stále 
vzpomíná a za tichou vzpomínku 
všem přátelům, myslivcům a zná-
mým děkuje rodina.

František Šopík

V těchto dnech by se dožil 100 let náš 
tatínek Čeněk Omelka prof. OA v. v. 
Naše maminka Ludmila Omelková by 
se dožila 92 let. Vzpomínají synové Jiří, 
Čeněk a Vít s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme příbuzným, přátelům, 

spolužákům, kolegům, členům SPP 
a SPCCH, bývalým žákům a všem 
známým, kteří se přišli 26. září 2013 
rozloučit s naší drahou manželkou, 
maminkou a babičkou paní Marií 
Kunderovou. Děkujeme rovněž za 
projevy soustrasti a květinové dary.

rodina Kunderova

Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil oblíbe-
ný zájezd pro důchodce nad 70 let věku, 
který pravidelně organizuje kulturní ko-
mise Rady města Staré Město. Letos si 
účastníci zájezdu prohlédli bohaté a vel-
mi zajímavé expozice vizovického zám-
ku, navštívili také firmu Rudolf Jelínek
a mnozí si zakoupili i zdejší vyhlášené 

Důchodci navštívili Vizovice

Zámek Vizovice.                                                                                                    Foto: archiv ZV

SENIOŘI POZOR !
Vzhledem k množícím se přípa-

dům falešných  sociálních pracovníků,  
osob vydávajících se za dávné  přátele 
osob samých či rodinných příslušníků, 
kteří v poslední době navštěvují a poté 
okrádají starší obyvatele měst a obcí, 
upozorňujeme na tuto skutečnost a vy-
zýváme všechny seniory k obezřetnosti 
a velké opatrnosti.

Senior by měl od sociální pracovnice 
(z Městského úřadu, Úřadu práce, Do-
movů pro seniory apod.), která jej na-
vštíví, žádat předložení průkazu, oprav-
ňujícího tuto osobu provádět šetření 
a to ještě předtím, než ji senior vpustí 
do svého bytu!

Upozorňujeme také na falešné po-
domní prodejce a různé dealery, kte-
ří takto často oslovují seniory v jejich 
bydlišti!

K tomuto aktuálnímu tématu bude 
uspořádána beseda s příslušníky stát-
ní policie a městské policie  v zasedací 
místnosti MěÚ Staré Město dne 13. 11. 
2013 v 14 hodin

Město Staré Město Vás na tuto bese-
du srdečně zve a těší se na Vaši účast

IČ

produkty. Příjemnou tečkou bylo pohoštění 
ve Valašském šenku ve Vizovicích. Dopravu 
po trase zájezdu skvěle zajistil František Vy-
bíral, zájezd zorganizovali pracovnice měst-
ského úřadu Hana Štěrbová a Jana Nosková, 
vydařilo se počasí a naši senioři tak prožili 
krásný, slunečný den.

Milan Kubíček

VZPOMÍNKA
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Termíny svatebních obřadů

V sobotu 16. listopadu a 14. pro-
since 2013.

Vítání občánků do života

Místostarosta Radoslav Malina a Hana Štěrbová při obřadu. 
Foto: MK

V pátek 4. října se uskutečnilo v obřad-
ní místnosti na radnici v pořadí již třetí le-
tošní Vítání občánků do života. Ve dvou 
skupinách přijelo celkem 15 dětí, z tohoto 
počtu bylo devět chlapců a šest děvčat. 
K rodičům, několika prarodičům a dal-
ším členům doprovodu dětí promluvil 

Na snímku zleva děti: Bára Polnarová, Kristián Kotlár, Veronika Bla-
hová, Alice Rybová.                                                   Foto: Milan Kubíček
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místostarosta Radoslav Malina, obřad uvá-
děla Hana Štěrbová. S kulturním progra-
mem vystoupily děti z Křesťanské mateřské 
školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou 
Minářovou. 

Rodiče převzali po skončení obřadu Vítá-
ní občánků do života hotovost ve výši 3000 

korun odsouhlasených Radou města 
Staré Město jako finanční příspěvek při
narození dítěte. Navíc každá mamin-
ka obdržela kytičku a dítě malý dárek. 
Všem chlapečkům a děvčátkům přejeme 
krásná dětská léta prožitá ve zdraví.

Milan Kubíček 

Na snímku zleva děti: Max Bačík, Johana Večerková, Mikuláš Podho-
la.                                                                                Foto: Milan Kubíček

Děti z Křesťanské mateřské školy s učitelkou Janou Minářovou zpívají 
dětem při obřadu Vítání občánků do života.          Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Marie Berková, Eva Fikarová, Matěj Tůma, 
Jakub Horák.                                                                               Foto: MK

Na snímku zleva děti: Michal Galvánek, Martin Čech, Alexandr Maro-
vič, Radim Stašák.                                                                      Foto: MK
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Z naší farnosti
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Už nejednou jsme tu zmínili, že církevní rok se nekryje s kalendářním rokem, tedy 
nekončí posledního prosince, ale svátkem Krista Krále, po němž následuje období 
adventu, kterým začíná nový církevní rok.

Slavnost Krista Krále letos připadá na neděli 24. 11. 2013 
Před rokem vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry a nové evangelizace. Položme 

si zcela osobní otázku, zda a jak jsme tuto potřebnou šanci k prohloubení své víry 
i způsobu evangelizace využili. 

O Slavnosti Krista Krále Rok víry slavnostně zakončíme. 
„V tomto znamení zvítězíš“ – ve znamení kříže se rozhodl římský císař Konstantin 

před 1700 lety zrovnoprávnit ve své říši křesťany. Takto Ediktem milánským otevřel 
novou epochu křesťanství a my toto výročí vzpomeneme.

 Jsme pozváni, abychom si na mši sv. o svátku Krista Krále přinesli sebou z do-
mu kříž (třeba ten, před kterým se doma shromažďujeme nebo který máme v rukou 
při našich modlitbách či ten, který nosíme na řetízku), bude nám požehnán a bude 
svědkem našich prosebných přímluv.

V přímluvách se obracíme na naše národní světce a patrony:
•  Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů našich předků a patronů Evro-

py, dej, Bože, abychom svou víru statečně vyznávali, věrně podle ní žili a s apoš-
tolskou vynalézavostí ji také předávali svým současníkům.

•  Na přímluvu svatého Vojtěcha dej, aby církev v naší vlasti stála vždy na straně 
národa a neúnavně pracovala na jeho mravní i duchovní obrodě. 

•  Na přímluvu svatého Václava dej, aby ti, kterým je svěřena politická a ekonomic-
ká zodpovědnost, byli dobrými a zodpovědnými správci naší země. 

•  Na přímluvu sv. Jana Sarkandra nám dej dostatek kněží, kteří by duchovně vedli 
tvůj lid jako dobří pastýři.

•  Na přímluvu svaté Zdislavy dej našim rodinám lásku, úctu a věrnost, aby děti 
zakoušely jistotu rodinného zázemí; ženy byly dobrými manželkami a matkami 
a muži skutečnými muži a dobrými otci.

•  Na přímluvu svatého Víta dej naší mládeži radost čistých srdcí a odvahu k věr-
nosti křesťanským ideálům, aby vyzrála v osobnosti, které budou nadějí národa.

•  Na přímluvu svaté Ludmily veď naše seniory, aby v roli babiček a dědečků našli 
smysl svého života a předávali mladé generaci svou životní moudrost a zkušenost 
přátelství s Bohem. 

•  Na přímluvu blahoslavených pražských mučedníků nám dej odvahu odmítat po-
žitkářský způsob života, abychom byli schopní přinášet oběti z lásky k tobě.

•  Na přímluvu svaté Anežky dej pracovníkům ve zdravotnictví a v charitách, aby 
k trpícím přistupovali s láskou, dokázali jim vytrvale sloužit a zakoušeli pomoc 
a podporu veřejnosti.

•  Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého dej, aby nespravedlivě stíhaní, mučení 
a popravení v těžkých dobách totalit dosáhli věčné radosti v nebi.

Bože, prosíme Tě, vyslyš nás.

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE, 
A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ!

Slavnost všech svatých se v církvi slaví 1. listopadu, následovaná svátkem Vzpo-
mínky na všechny věrné zemřelé, zv. Dušičky, 2. listopadu. V pátek 1. listopadu 
bude v našem kostele sv. Michaela mše svatá v 17. hodin a v sobotu 2. listopadu 
mše sv. v 7 hodin ráno a v 17 hodin odpoledne bude obětována za všechny ze-
mřelé. V sobotu po odpolední mši sv. se uskuteční světelný průvod na hřbitov 
a pobožnost na hřbitově. 

Věnujme našim zemřelým nejen krásnou úpravu hrobů, ale především modlit-
by při Kristově oběti, zpřítomněné ve mši svaté, za jejich duši. 

Jako každoročně po Slavnosti Krista 
Krále bude v pondělí 25. 11. 2013  při 
mši svaté v 17 hodin   společné udílení 
svátosti pomazání nemocných. 

Rok víry v olomoucké arcidiecézi 
bude zakončen při 

DNU ARCIDIECÉZE 
V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE
Věřící všech farností srdečně zve  

arcibiskup Jan do olomoucké kated-
rály, kde 23. 11. 2013 společně oslaví-
me 950. výročí obnovení moravského 
biskupství. Při mši svaté v 10 hodin 
poděkujeme Bohu za nesčetné milosti, 
které v těch letech lidem na Moravě dal. 
Od 13.00 do 15.30 si můžeme vybrat 
z pestré nabídky programů:

Prohlídky katedrály, Arcibiskupské-
ho paláce a kurie, Arcidiecézního mu-
zea, otevřených kostelů a Sarkandrovy 
kaple se zachovalým mučícím nástro-
jem, či teologické fakulty.

Prezentace: Charity, Center pro kate-
chezi, mládež, rodinu, církevní školy.

Bude příležitost ke svátosti smíření 
i k tiché adoraci.

Zakončení v katedrále sv. Václava 
v 16. hodin svátostným požehnáním.

POZVÁNKA
O víkendu závěrem listopadu od ve-

černího pátku 29. 11. až do neděle 1. 12. 
se uskuteční Adventní duchovní obno-
va mládeže Uherskohradišťstkého dě-
kanátu. Bližší informace a přihlášky na 
e-mailu: ivatal@centrum.cz nebo tel. 
604 173 265.

NA ZÁVĚR K JUBILEU 
CYRILOMETODĚJSKÉMU 

V cyrilometodějské tradici jde o uvě-
domění vlastní identity v širší souvis-
losti.

„Cyrilo-metodějská tradice není 
mrtvé břemeno, ani sentimentální 
vzpomínka, a už vůbec ne historická 
pohádka. Je to zpřítomněná historic-
ká skutečnost, ale i inspirace stavět na 
těchto základech, či podnět na nevy-
hnutelné korektury životních postojů. 
Cyrilometodějská křesťanská tradice 
je hodnota, kterou bychom měli vrátit 
ve správné podobě do naší kultury jako 
fundament, který má svou stabilitu.“ 
(G. Brendza) 

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   listopad 2013
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Malířky a kreslířky ze Starého Města a blízkého okolí vystavují svá díla v městské knihovně. 
Foto: Milan Kubíček

Výstava obrazů 
v městské knihovně

Ve středu 9. října v 17 hodin se usku-
tečnila v Městské knihovně ve Starém 
Městě vernisáž Obrazy – Madam & Me. 
V úvodu promluvila vedoucí městské 
knihovny Milada Rokytová: „Vítáme 
Vás na výstavě nadšených a pro práci 
zapálených malířek a kreslířek. Jsou 
to: Irena Těšínská, Milada Hofmano-
vá, Ludmila Višňovská, Marie Suko-
vitá, Vlasta Machová, Darja Lísková, 
Dana Botková, Eva Taftová. Některé
z nich spolu malují už od roku 2000 
a to v různých skupinách, například 
Akademie třetího věku, Univerzita 
třetího věku na Zlínské Baťově univer-
zitě, ZUŠ a naposledy také Umělecko-
průmyslová škola v Uherském Hradiš-
ti pod vedením akademického malíře 
Kamila Mikela.“

Všem malířkám poděkoval za účast 
na vernisáži místostarosta Radoslav 
Malina a každé z nich předal žlutou 
růží. O hudební doprovod v průběhu 
akce se postarala Mgr. Kateřina Vrá-
nová. Přišlo sedmdesát milovníků 
výtvarného umění, kteří si měli o čem 
povídat. Výstavu si můžete prohléd-
nout do 13. listopadu, jste srdečně zvá-
ni.

Milan Kubíček

Beseda s Klárou Janečkovou

Městská knihovna ve Starém Městě 
uspořádala v pátek 11. října v 18 hodin 
besedu se spisovatelkou Klárou Janeč-
kovou. 

Poslední knihou, kterou spisova-
telka vydala, je Prokletý původ. Děj 
se odehrává na Ischii a v renesanční 
Florencii v první polovině 16. století. 
Mezi další knihy patří Manželské oko-
vy, Osudová posedlost, Zrada, Ďábel-
ská tvář, Temnota, Unesená a Prokletý 
původ. Většinu z těchto knih si může-
te vypůjčit v městské knihovně.

MK

Vedoucí knihovny Milada Rokytová předala 
spisovatelce Kláře Janečkové knihu o Starém 
Městě, místostarosta Radoslav Malina jí po-
děkoval za pěkné vyprávění červenou růží. 

Foto: MK

datum čas představení skupina místo
1. Pátek 19:00 Rychlé šípy Uh. Hradiště
2. Sobota 19:00 Dobře placená procházka G Uh. Hradiště
3. Neděle 19:00 Anna KareninaDivadlo Na zábradlí HOST SD Uh. Hradiště

4. Pondělí 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště
6. Středa 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště
7. Čtvrtek 10:00 Lucernaveřejná generální zkouška VG Uh. Hradiště
8. Pátek 10:00 Lucernapředpremiéra Senior Uh. Hradiště
8. Pátek 19:00 Pohřešovanépremiéra (Malá scéna) MS Uh. Hradiště
9. Sobota 19:00 Lucernapremiéra P Uh. Hradiště

11. Pondělí 19:00 Lucerna Y Uh. Hradiště
12. Úterý 10:00 Lucerna Senior 2 Uh. Hradiště
12. Úterý 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště
13. Středa 17:00 Cybercomics N Uh. Hradiště
14. Čtvrtek 19:00 Lucerna X Uh. Hradiště
15. Pátek 19:00 Kalibův zločin35. repríza, derniéra Uh. Hradiště
16. Sobota 19:00 Lucerna L Uh. Hradiště

18. Pondělí 10:00 Lucerna š Uh. Hradiště
19. Úterý 18:00 Nora E Uh. Hradiště
20. Středa 17:00 Nájemníci M Uh. Hradiště
21. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště
21. Čtvrtek 19:00 Lucerna K Uh. Hradiště
22. Pátek 19:00 Kdyby tisíc klarinetů zájezd Prostějov
23. Sobota 19:00 Lucerna C Uh. Hradiště
24. Neděle 19:00 Lucerna H Uh. Hradiště

26. Úterý 18:00 Cybercomics T Uh. Hradiště
27. Středa 19:00 Dobře placená procházka uzavřené před. Uh. Hradiště
28. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště
28. Čtvrtek 19:00 Lucerna J Uh. Hradiště
29. Pátek 19:00 Oskar a růžová paní Uh. Hradiště
30. Sobota 19:00 Lucerna A Uh. Hradiště
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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

Sobota 2. listopadu
GONG SLAVÍ 35LET! 
bigbeatová zábava
Hosté: Halogen a Reflexy Original
Začátek: 20:00 hod.

Sobota  9. listopadu  
DOCTOR ´S   BAND
Taneční bigbeat,  rocková  párty
Začátek: 20:00  hod.
Vstupné: 89,- Kč

Sobota 23. listopadu
VSP BAND
bigbeatová zábava
začátek: 20:00 hod.

Neděle 24. listopadu
JAK SE BUBNUJE NA PRINCEZNY
Hudební pohádka s herci Slováckého divadla
Začátek: 15:00 hod.
Jednotné vstupné: 70,- Kč

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou 

Staroměstské
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Pamětní list a medaile pro Jaroslava Vrzalu
Někdy začátkem roku 1992 byla zastupitelstvu Starého 

Města, po projeveném zájmu o spolupráci s některým zápa-
doevropským městem, nabídnuta možnost kontaktů s nor-
mandským městem Sées v západní Francii, a to zajímavým 

způsobem, přes umělecké těleso tehdejší ČSR. Sées bylo 
známo organizací varhanních festivalů a proslulé bohatou 
historií. Po několikaměsíční vzájemné korespondenci bylo 
výsledkem oficiální pozvání zástupců Starého Města k ne-
formální návštěvě Sées v září 1992. O úspěšné vyjednávání 
a navázání vřelých partnerských vztahů se především za-
sloužil pan Jaroslav Vrzala, rodák ze Slovácka žijící v Paříži.

Jaroslav Vrzala byl 10. října pozván na staroměstskou 
radnici, kde mu byl předán pamětní list a medaile. Slav-
nostního aktu byl přítomen bývalý starosta František Slavík, 
bývalý předseda partnerského výboru Ing. Ladislav Řádek 
a starosta Josef Bazala, který vzácnému hostu předal ještě 
lahev bílého vína. Po oficiální části jednání následovala ne-
formální beseda a vzpomínání na dobu před více než dva-
ceti lety.                                                            Milan Kubíček 

Na snímku zleva František Slavík, Ing. Ladislav Řádek, Jaroslav 
Vrzala a Josef Bazala.                                      Foto: Milan Kubíček

Jan Vančura a Hudci Pondělníci
V redakci nás navštívil Jan Vančura, bývalý člen muziky 

Hradišťan s primášem Jaroslavem Staňkem. Je to neuvěři-
telné, ale Jan Vančura ve svých 87 letech společně s Hudci 
Pondělníky vydal CD s názvem 
Hudci Pondělníci s podnadpi-
sem Na Žižkov a zase zpět. Jan 
Vančura pochází ze Slovácka, 
ale v mládí nějaký čas pobý-
val v Praze, kde si oblíbil Žiž-
kov, zdejší prostředí, hospůdky 
a staropražské písničky. Může-
me se zaposlouchat do písní Na 
Žižkově, Já mám ráda políra, Na 
Poříčí, Byla panna, měla pána, 
V restauraci U lva a dalších. Só-
lový zpěv doprovází sborek Ží-
zeň, ve kterém zpívají i děvčata 
ze současného souboru Hradiš-
ťan. Na této nahrávce se sešli 
nejstarší žijící členové muziky 
a tanečníků Hradišťanu (primáš František Hamada 99 let, 
Jarin Němeček 86 let) s mladými. CD si můžete zakoupit 
v Uherském Hradišti v Prostřední ulici v prodejně hudeb-
nin u pana Zdeňka Poláška.                           Milan Kubíček

Jan Vančura s novým CD 
Hudci Pondělníci, Na Žižkov 
a zase zpět. 

Foto: Milan Kubíček
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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TVOŘIVÁ DÍLNA – HEDVÁBNÝ ŠÁTEK
7. 11. čtvrtek 16:30 – 18:30
Přijďte za námi strávit klidný tvořivý večer a vyzkoušet si 
malbu na hedvábí. Každý si z dílny odnese vlastnoručně ma-
lovaný šátek a ještě něco navíc. Je potřeba se přihlásit nej-
později do úterý před dílnou.
Cena: 170,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 150,- Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA – PLSTĚNÝ ANDĚL
20. 11. úterý 17:00 – 19:00
Na této dílně si vytvoříme něžného andílka z ovčího rouna. 
Přihlaste se nejpozději do úterý před dílnou.
Cena: 80,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 60,- Kč

ADVENTNÍ VĚNCE
29. 11. pátek 16:00 – 19:00 
Přijďte si vyrobit adventní věnec nebo dekoraci na vchodo-
vé dveře. K dispozici chvojí i materiál na výzdobu (kromě 
svíček). Od 16:00 do 18:00 vám s vázáním i dekorací věnců 
pomůže a poradí odborná lektorka.
S sebou: přezůvky, popřípadě rukavice a zahradnické nůžky.
Cena: za jeden výrobek 90,- Kč, pro členy Tvořivých dílen  
60,- Kč. Na místě si můžete zakoupit i korpus.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
4. 11. pondělí 9:00 – 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

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

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

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
19. 11. úterý 16:00 – 17:00
V Městské knihovně ve  Starém Městě. Říkanky, písničky, čte-
ná pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

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

VERNISÁŽ  VÝTVARNÝCH PRACÍ 
STUDENTŮ SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO

Slavnostní vernisáž proběhla 10. 10. 2013 v 15 hodin v pro-
storách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Vernisáž zahájil ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek a uvedl, 
že přítomní hosté mají možnost vnímat školu nejen jako vzdě-
lávací instituci, ale také jako místo pro veřejné kulturní aktivity. 
Starosta Starého Města Josef Bazala ocenil vystavená díla výtvar-
ně nadaných studentů, ale i společenský charakter vernisáže.

Příjemnou atmosféru doplnili kulturním programem stu-
denti školy. Zaposlouchali jsme se do sborového zpěvu žáků 
hudební výchovy druhého ročníku pod vedením Mgr. Ma-
rie Velčovské. Vtipné zpestření programu „Illusion dance“ si 
připravily studentky třídy 3. H a se svou skladbou vystoupilo 
i dívčí alternativní hudební seskupení Rourovjanka.

Vystavované práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy 
pod vedením Mgr. Simony Kozumplíkové. Jsou průřezem tvor-

by prvních a druhých ročníků gymnázia školního roku 2012/
2013. Ve svých dílech se studenti inspirují uměleckými slohy 
a styly od starověku až po dnešní moderní umění. Interpretují 
obrazy významných malířů, ale vytvářejí i vlastní originální 
díla. Na výstavě můžete shlédnout práce různými technikami, 
od kresby tužkou až po upravené fotografie ve stylu Andyho
Warhola, jehož pop-artovou tvorbu si studenti zvláště oblíbili.

Široký záběr technik a témat umožnil studentům uplatnit 
své schopnosti, dovednosti a talent. Gymnázium není umělec-
ká škola a jeho výtvarná výchova nevychovává umělce, nýbrž 
rozvíjí kreativitu studentů a učí porozumění výtvarnému umě-
ní. Jak se tohoto úkolu žáci zhostili, můžete posoudit sami při 
její návštěvě. 

Organizátorka výstavy Ing. Růžena Borková,
učitelka výtvarné výchovy Mgr. Simona Kozumplíková

Vernisáž  výtvarných prací studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město
Foto: Mgr. Benedikt Chybík
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Občané Starého Města získali ocenění za třídění odpadů
Slavnostní vyhlášení v pořadí již sed-

mého ročníku soutěže pro města a ob-
ce Zlínského kraje ve třídění odpadů 
O keramickou popelnici se uskutečnilo 
v úterý 1. října v Janíkově stodole v are-
álu Valašského skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Vyhodnocení soutěže se 
zúčastnili místostarosta Radoslav Mali-
na a Ing. Alena Pluhařová, která má na 
městském úřadě na starosti životní pro-
středí a tedy i třídění odpadů. Vzhledem 
k tomu, že zástupci našeho města byli 
pozváni, jsme očekávali některé z oce-
nění. Organizátoři ze společnosti EKO 
- KOM a. s., která soutěž „O keramickou 
popelnici“ společně se Zlínským krajem 
organizuje, do poslední chvíle tajili ko-
nečné výsledky. 

„Soutěž O keramickou popelnici je ve 
Zlínském kraji populární klání, které 
hodnotí množství vytříděného separo-
vaného odpadu přepočtené na jednoho 
obyvatele měst a obcí, zapojených do 
systému EKO – KOM v kraji. V rám-
ci slavnostního předání získají nejlepší 
obce a města ve třech kategoriích (měs-
ta, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 
obyvatel) kromě stylového ocenění, 
jakým je keramická popelnice, i věcné 
ceny včetně finanční odměny. V soutě-
ži jsou každoročně hodnoceny aktivity 
obcí a měst v oblasti nakládání s ko-
munálním odpadem, a to především 
v tříděném sběru využitelných složek. 
Hodnocení obcí se provádí na základě 
údajů, poskytovaných obcemi do systé-
mu EKO – KOM v rámci jejich pravi-

delného vykazování 
za stanovené období. 
V letošním roce se 
hodnotily výsledky 
za II. pololetí roku 
2012 a první pololetí 
roku 2013. Součástí 
oceňování byly i do-
plňkové kategorie, ve 
kterých byly odmě-
něny obce, které nej-
lépe třídí elektroza-
řízení v kolektivních 
systémech ASEKOL 
a ELEKTROWIN. 
Organizátoři letos 
v rámci soutěže vy-
hlásili zcela novou 
kategorii – Skokan 
roku. Zvítězila v ní 
obec Rymice, kde do-
šlo v porovnání s loňským rokem k největ-
šímu zlepšení,“ sdělil Mgr. Miroslav Grass, 
hlavní koordinátor informační kampaně 
Třídění je styl (www.tridenijestyl.cz)

Celkové výsledky v kategorii měst
1. Luhačovice (odměna 30.000 Kč)
2. Valašské Klobouky (odměna 20.000 Kč)
3. Staré Město (odměna 10.000 Kč)
4. Kunovice
5. Uherské Hradiště 

První místo v kategorii měst obsadily 
Luhačovice, kde na každého občana při-
padlo více než 63 kilogramů vytříděných 
odpadů (papíru, plastu, skla, nápojového 
kartonu. Staré Město se umístilo na třetím 
místě, až za námi byly vyhodnoceny Ku-
novice a Uherské Hradiště.

Místostarosta Radoslav Malina se na 
pódim, na kterém předával ceny náměs-
tek hejtmana Ivan Mařák společně s Mile-
nou Kovaříkovou 
a zástupci autori-
zovaných obalo-
vých společností, 
ještě jednou vrá-
til. Získali jsme 
i druhou kera-
mickou popelnici 
pro nejlepší obci 
v kategorii nad 
2500 obyvatel ve 
sběru vyslouži-
lých elektrospo-
třebičů s nejvyšší 
dosaženou výtěž-

ností na obyvatele (7,33 kg). Součástí 
této ceny je i finanční odměna 20.000 Kč
za 1. místo a společně s hlavní soutěží 
jsme tak získali částku 30.000 Kč, která 
bude zpětně použita v odpadovém hos-
podářství města.

„Moc děkuji všem občanům naše-
ho města, kteří odpovědně třídí papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony, elektro-
zařízení i oděvy do kontejnerů a chrá-
ní tak životní prostředí nejen pro sebe, 
ale hlavně pro další generace,“ sdělila 
po skončení slavnostního vyhodnocení 
Ing. Alena Pluhařová.

S výsledkem soutěže byl velmi spoko-
jen i starosta Josef Bazala, který ocenil 
přístup všech občanů, kteří pochopili, 
že nelze z naší malé země udělat velkou 
skládku odpadů. „Můžeme být právem 
hrdi, že naše město neodešlo z žádného 
ročníku soutěže O keramickou popelni-
ci bez ocenění,“ dodal starosta.

Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina převzal od moderátora Tomáše Cardy 
keramickou popelnici, drobné dárky, sazenici keře ořechoplodce clan-
donského a šek na 20.000 Kč pro nejlepší obci v kategorii nad 2500 
obyvatel ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. 

Foto: MK

Ing. Alena Pluhařová s keramickými po-
pelnicemi, které získalo Staré Město za sběr 
tříděného odpadu a sběr elektrozařízení za 
druhé pololetí roku 2012 a první pololetí 
roku 2013.                     Foto: Milan Kubíček 

Již sedm let se pořádá soutěž O keramickou popelnici. Staré Město za tuto 
dobu získalo jedenáct keramických popelnic, což řadí naše občany mezi 
nejlepší ze všech měst Zlínského kraje.                                             Foto: MK
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Ptáci u krmítek

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na listopad
 Utni z buku třísku: je-li suchá, bude 
zima tuhá, je-li však vlhká, bude zima 
mokrá.
 Den Všech Svatých je poslední, který 
léto zahání.
 Když na Dušičky jasné počasí panuje, 
příchod zimy to oznamuje.
 Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 
Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima 
střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), 
přijde tuhá a suchá zima.
 Jaký den na Obětování Panny Marie 
(21. listopadu), taková pak je zima.
 Svatá Kateřina (25. listopadu) prádlo 
máchá a svatá Barbora je škrobí.
 Začne-li zima až s adventem, potrvá 
deset týdnů.
 Na svatého Ondřeje (30. listopadu) ko-
nec pocení.

EM

Nic není zbytečnějšího než dávat lidem rady. 
Prsty si musí na cirkulárce uříznout každý sám.

Víc hlav, víc rozumu, ale jen v případě, že se jedná 
o rozumné hlavy. Čím více hloupých hlav, tím více 
hloupostí.

Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat.

Nejvíce máš těch přátel, které jsi nepotkal. A nejvěr-
nějšími přáteli jsou ti, jež neznáš.

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena.

Vyprávíš-li o svých neúspěších a problémech, lidé 
tě do očí litují a mají tě za hlupáka. Proto mlčím 
o svém obyčejném štěstí. Nechci, aby mi záviděli. 

Jeden otec lepší než sto učitelů.

Celý měsíc čekáš na výplatu, pak dva dny nespíš  
(v baru), a jsi bez výplaty.

Když má člověk bezpečný přístav, dá se zvlád-
nout všechno.

Na krmítko často přilétají vrabci domácí i polní a také zvonci zelení.
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Brhlík lesní si rád pochutná na semínkách slu-
nečnice.                             Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Au-pair girl
Na sokolovně probíhá konkurz, kde 

přicházejí zájemkyně o práci au-pair.
„Jakým jazykem mluvíte, slečno?“
„Tím, co mám v hubě!“

Není nad upřímnost
Baví se dva experti z mokré čtvrti 

v hospodě Na Špici. 
„Kolik bereš na novém pracovišti?“
„Kolik unesu!“

PI

Mnoho ptačích druhů, které jsme 
vídávali v průběhu jarních a letních 
měsíců, během podzimu odletělo do 
oblastí s příznivějším podnebím. Ptá-
ci, kteří u nás zůstávají přes zimu,rádi 
přijmou, především za tuhých zim se 
silnými mrazy a vysokou sněhovou po-
krývkou, pomoc ze strany člověka ve 
formě přikrmování. Krmítko by mělo 
být spíše větší a pro-
stornější, aby umož-
nilo konzumovat po-
travu i větším ptačím 
druhům, například 
kosům. Důležitá je 
především dostateč-
ně velká stříška, která 
chrání předkládanou 
potravu před vlhkem 
a sněhem. Letos bude 
asi tuhá zima, když 
havrani přiletěli již  
8. října. Ptákům mů-
žeme nabídnout oves-
né vločky, strouha-
ný rohlík (ne slaný), 
maso nakrájené na 

kousky, strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní 
sádlo nebo lůj. Použít můžeme i semena 
(slunečnice, proso, konopí, mák, lněné se-
mínko, řepka). Vhodná jsou drcená jádra 
vlašských a lískových ořechů. V obcho-
dech lze zakoupit speciální míchané směsi 
pro krmení ptáků. Kosi a kvíčaly mají nej-
raději bobuloviny a jablka.

Milan Kubíček
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Den otevřených dveří v domově pro osoby se zdravotním postižením

Chlapci a děvčata společně s rodiči vyrobili dýňová strašidýlka. 
Foto: MJ
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Ve středu 9. října se uskutečnil Den otevřených dveří v Do-
mově pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě 
na Kopánkách. Mezi klienty domova zavítal také místostaros-
ta Radoslav Malina společně s Bc. Irenou Čechalovou. V prů-
běhu dne se uskutečnily dvě kulturní vystoupení, první v 10 
hodin a druhé ve 14 hodin. Klienti domova nám předvedli 
hudební a recitační pásmo, společně si zatančili a pochlubili 
se výstavkou svých výtvarných prací. Novou vedoucí zařízení 
je Mgr. Kateřina Měrková, která nahradila dlouholetou ve-
doucí Bc. Ludmilu Jančaříkovou.

Poprvé se toto zařízení otevřelo 1. listopadu 2001. Tvo-
ří komplex vzájemně propojených dvou ubytovacích budov 
a technické části. Součástí domova je centrální kuchyně, prá-
delna, sklady, prostory pro společné akce, kaple, místnosti 
pro terapie, tělocvična, rehabilitační místnost a zázemí pro 
zaměstnance. Zařízení poskytuje celoroční ubytování a stra-
vu pro 64 uživatelů, z nichž většinu tvoří ženy.

Milan Kubíček
Kulturní vystoupení v průběhu Dnů otevřených dveří se těšilo velkému 
zájmu publika.                                                             Foto: Milan Kubíček

Dýňová strašidýlka
Pěkné středeční odpoledne 9. října prožily děti v „Beruš-

kové školce.“ Chlapci a děvčata společně s rodiči si vyrobili 
dýňová strašidýlka, která nyní rozdávají úsměvy v prostorách 
školky. Největší strašidlo vážilo 40 kg. O víkendu se přemístí 
do domovů a zahrad malých i velkých tvořitelů.

Marcela Jaluvková

Naše vnučky
Pěkné fotografie svých vnuček nám zaslali dědeček a babič-

ka Hájkovi. Na první z nich jsou čtyři vnučky na vozíku a na 
další vidíme, že i na zahradě u babičky rostou….Těšíme se i na 
pěkné fotografie Vašich dětí nebo vnoučat.                       MK 

Vnučky na voze.                                                                              Foto: HAJ

Rostou i u babičky na zahradě.                                                     Foto: HAJ

Rizikové řemeslo
V pouličce se potkají dva bývalí spolužáci, kuchař a zed-

ník.
„Já se tak nadělám, až se mi nechce jíst,“ říká zedník.
„A já se tak najím, až se mi nechce dělat,“ odpoví ku-

chař.
PI

Z anekdotáře našeho čtenáře
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Třetí zářijový týden se v pátek 20. 
září dopoledne před základní školou 
děly věci. Spousta krojů, kufrů, rekvi-

zit, nervózní maminky a děti s rozzá-
řenými tvářemi. Dolinečka I, spolu 
s cimbálovou muzikou ZUŠ Staré Měs-
to, se chystala na zájezd. Bylo 10:07 
a autobus plný nedočkavců se mohl 
vydat na cestu.

I když všude v novinách hlásili, jak je 
náročné cestovat po D 1, nás nic podob-
ného nepotkalo. Cesta rychle ubíhala, 
pan řidič držel volant pevně v rukou, 
a najednou byl před námi Křivoklát. 
Naše zastávka. Pořádně jsme si užili 
gotické paláce i vyhlídku z hradeb. Na 
druhé zastávce už nás čekala naše hos-

Pro vedoucí to sice byl oříšek, uhlí-
dat 39 blech ve velkém prostoru, ale 
všichni už jsou zdatní plavci, tak nás 
do autobusu mělo nastoupit dokonce 
o jednoho více. Při počítání se k nám 
připletlo i dítě, které bylo v doprovodu 
maminky a nepatřilo k nám.

Sobotní večer patřil večírku. Naši 
muzikanti si pro nás připravili koncert. 
Po něm jsme si zahráli hry a rozešli se 
na pokoje, kde zábava pokračovala, ale 
vzhledem k náročnému dni netrvala 
dlouho. Protože jsme opět byli plní zá-
žitků a utahaní z vystoupení i bazénu, 
bez reptání jsme ulehli. Abychom se 
vyspali na poslední den.

V neděli dopoledne jsme si prošli 
kolonádu, centrum Mariánských Láz-

ní a navštívili i jarmark. Největším lá-
kadlem pro nás byl prodejce z Hodoní-
na, který prodával klobásky (nakoupili 
jsme si jich každý hned několik. To pak 
byla v autobuse vůně!). Nezapomněli 
jsme však ani na lázeňské oplatky.

Po obědě už nás čekalo vystoupe-
ní u lesního pramene a cesta domů. 
Když jsme večer vysedali zpět u školy, 
všichni jsme byli unavení, ale spokoje-
ní. „Paní učitelko, že příště pojedeme 
alespoň na týden?! A někam do ciziny. 
Prosíííím.“

Děkujeme dětem z Dolinečky I i mu-
zikantům, ze zušky za vzornou repre-
zentaci města. Určitě jste se na opač-
ném konci republiky neztratili!

Kateřina Vránová
 Jarmila Tomešková 

M a r i á n s k ý  p o d z i m  a n e b  D o l i n e č k a  n a  k o l o n á d ě

Průvod v Mariánských Lázních.                                   Foto: Pavel Vrána

Dolinečka pod hradbami Křivoklátu.                             Foto: Pavel Vrána

Vystoupení na kolonádě.                                                  Foto: Pavel Vrána
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teska a my byli na místě. Kde? No přece 
v Mariánských Lázních, kam jsme při-
jeli na 9. mezinárodní folklorní festival 

v barvách podzimu. 
Osm let jim nepršelo, 
my však měli smůlu. 
Dešťové kapky jsme 
si už od Plzně vezli 
s sebou.

Utrmácení z cesty 
i plní dojmů z ná-
vštěvy hradu jsme po 
večeři zapadli do po-
stele. Ani nás nikdo 
nemusel obzvlášť 
přemlouvat.

Dopoledne jsme se 
připravili na průvod. 

Ulice Mariánských 
Lázní byly plné lidí 
– zejména cizinců 
z Německa a Ruska. 
Byli nadšení z na-
šich krojů, písniček 
i tanečků. Když jsme 
přišli na kolonádu, 
neměli jsme si poma-
lu kam stoupnout. 
Tolik tam bylo lidu 
a nikomu nevadilo, 
že trochu poprchá.

Odpoledne nás 
všechny naložili do 
autobusu a odvezli do 
Františkových Láz-
ní. Kvůli chladnému 
počasí se vystoupení 
přesunulo pod stře-
chu do lázeňského 
domu. Tkadlec i Bed-
nář se všem líbili. 
Ale když jsme před-
vedli My jsme muzi-
kanti a zuška zahrála 
A já taká dzievočka, 
to jste měli slyšet ten 
potlesk! Za povede-
né vystoupení jsme 
si právem zasloužili 
odměnu. Vyrazi-
li jsme do bazénu 
(Aquafora). 
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Vernisáž fotokronik a virtuální prohlídky města
Michalské slavnosti byly zahájeny 

ve čtvrtek 26. září na radnici vernisáží 
fotokronik a virtuální prohlídkou Sta-
rého Města. Výstavu zahájil starosta 
Josef Bazala a k dobré pohodě zahrála 
cimbálová muzika Bálešáci. Do velkého 
sálu na radnici přišlo 55 hostů a občanů 
města, kteří si mohli zalistovat v desít-
kách fotokronik, prohlédnout si velké 
fotografie Starého Města pořízené z vě-
že kostela sv. Ducha a také se podívat na 
virtuální prohlídku z věže majáku Šro-
tík na Brněnské ulici a také z věže kos-
tela sv. Ducha na budovaném náměstí 
Velké Moravy.

Historie není jenom ta za námi. Dě-
jiny nás obklopují a zároveň se neustá-
le tvoří děním v každém nastávajícím 
a vzápětí již uplývajícím okamžiku. 
Historií v běžném chápaní se ale toto 

dění stává pouze tehdy, pokud je něja-
kým způsobem uloženo v paměti lidí. 
Kronika je jednou z forem záznamu 
historie. Smyslem vedení fotokronik je 
zachycení co největšího počtu význam-
ných událostí v našem městě. Fotokro-
nika je tedy záznamem o současnosti 
pro budoucnost. Obsahuje fotografie
pro nejrůznější využití. Psaná kronika 
a její příloha fotokronika není sice je-
diným pramenem poznatků o našem 
městě pro budoucnost, ale určitě se 
stane pramenem, který bude v dalších 
letech vyhledáván.

„Na dnešní výstavě si můžeme pro-
hlédnout celkem 46 fotokronik. Každá 
z nich má v průměru 70 stran, na kte-
rých je umístěno 215 až 220 fotografií.

Celkem je tedy k na-
hlédnutí přibližně 
10 000 fotografií z let
1993 – 2013. Kroni-
kářem obce byl po-
věřen od roku 1996 
pan Milan Kubíček, 
fotokroniky sestavu-
je již od konce roku 
1993. Na fotografiích
je zaznamenána na-
prostá většina všech 
významných spole-
čenských, kulturních 
a sportovních udá-
lostí ve Starém Městě 
za posledních 20 let. 
A proto dnes můžete 
díky fotografiím za-
vzpomínat na všech-

ny předešlé vernisáže k zahájení Michal-
ských slavností, připomenout si průběh 
našich hodů v minulých letech, možná 
spatříte Vaše děti či vnuky při obřadu Ví-
tání občánků, při hrách v mateřské nebo 
základní škole, jsou zde i fotografie z po-
vodní v roce 1997 a mnoho fotografií do-
kumentuje stavební rozvoj našeho města 
a investiční akce. V kronikách jsou také 
černobílé snímky z historie našeho města. 
Rádi uvítáme i další fotografie z minulos-
ti Starého Města, které obohatí další díly 
naší fotokroniky,“ sdělil starosta Josef Ba-
zala při svém vystoupení.

Výstavu fotokronik si zájemci mohli  
prohlédnout ve velkém sále na radnici do 
11. října v pracovní dny v době od 8 do 15 
hodin. 

Starosta Josef Bazala (na snímku uprostřed) vernisáž zahájil, a potom 
se již věnoval návštěvníkům výstavy. Na snímku hovoří se starostou 
Sboru dobrovolných hasičů Antonínem Martínkem a jeho ženou Ire-
nou.                                                                          Foto: Milan Kubíček
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Archeolog Luděk Galuška (na snímku vpravo) si prohlédl velké foto-
grafie pořízené z věže kostela sv. Ducha společně s bývalým poslancem
Antonínem Seďou.                                                                   Foto: MK

K dobré pohodě zahrála cimbálová muzika Bálešáci. 
Foto: Vladimír Kučera

Virtuální prohlídka Starého Města z věže 
kostela sv. Ducha a z majáku Šrotík. 

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

Vlastního aktu udělení titulů se ujal hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák.                                                                     Foto: MK
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Mistři tradiční rukodělné výroby oceněni 
v Památníku Velké Moravy

Ve čtvrtek 19. září v 17 
hodin si dali dostaveníčko 
v Památníku Velké Mo-
ravy mistři tradiční ru-
kodělné výroby, kterým 
krajská rada udělila titul 
„Mistr tradiční rukodělné 
výroby Zlínského kraje“.

Do Starého Města byla 
pozvána šestice nomino-
vaných: Taťána Malinová 
z Uherského Hradiště, 
která se zabývá výrobou 
kraslic zdobených slámou, 
Ludmila Kalivodová z Vi-
zovic (vizovické pečivo), 
Josef Fryzelka z Vlacho-
vic (výroba bednářských 
produktů), Božena Vráželová z Nové-
ho Hrozenkova (štípané holubičky), 

Zdeněk Matyáš z Valašských Klobouk 
(dřevořezba) a Stanislava Žabková 
z Vizovic (vizovické pečivo).

Tituly uděloval hejtman 
Zlínského kraje Stanislav 
Mišák a ke gratulacím 
se připojil i krajský rad-
ní pro kulturu Ladislav 
Kryštof. Stejně jako v mi-
nulém roce, i letos byli 
oceněni tři nominovaní. 
Konkrétně Ludmila Kali-
vodová a Stanislava Žab-
ková z Vizovic (vizovické 
pečivo) a Božena Vráželo-
vá z Nového Hrozenkova 
za výrobu štípaných ho-
lubiček. V pořadu, který 
moderoval David Pavlí-

ček, k dobré pohodě vyhrávala cimbálo-
vá muzika Ohnica a zazpívala Kristýna 
Daňhelová.

Titulu Mistr tradiční 
rukodělné výroby Zlín-
ského kraje se podle pra-
videl udělování titulu 
může dostat těm, kteří 
dokonale ovládají doved-
nosti, postupy a techno-
logie tradiční rukodělné 
výroby, přiměřeně svým 
možnostem ji předáva-
jí budoucím generacím 
a prezentují své produkty 
na veřejnosti. Musí to být 
lidé s trvalým pobytem 
na území Zlínského kra-
je. Návrhy na udělení ti-
tulu se podávají od 1. říj-
na kalendářního roku do 

28. února následujícího roku Slováckému 
muzeu v Uherském Hradišti, v němž sídlí 

Centrum péče o tradiční 
lidovou kulturu. Nomina-
ce mohou předkládat vě-
decké a odborné instituce, 
muzea, občanská sdru-
žení, jiné neziskové a zá-
jmové organizace, fyzické 
osoby působící v daném 
oboru nebo orgány stát-
ní správy a samosprávy. 
Krajská rada uděluje titul 
konkrétním osobám do-
životně, a to nejvýše třem 
jedincům v průběhu jed-
noho roku.

Milan Kubíček   

Jak často používáte k rozhovorům diktafon?
(studentky Petra a Renata)

Mám raději rozhovory bez nahrávání na diktafon, 
paměť mi zatím slouží. Tyto rozhovory jsou pak 
bezprostřednější, otevřenější a nutí mě k většímu 
soustředění, k většímu výkonu, ale i k větší citlivosti 
k prostředí a celkové atmosféře setkání.
To je ale deštivý podzim, prší a prší….

(Klára asi 30 let)
Každé nevlídné počasí je svým způsobem i hezké. 
Poslouchejte, jak zpívají stromy, když prší. 
Co říkáte na svatby, kde jsou při obřadu pouze 
ženich, nevěsta a svědci?

(Karel 48 let)
Podívejte, víte, jak vypadá svatba v Brazílii? Mít 
stopadesát lidí při svatebním obřadu – to mají jen 
ti nejchudší chudáci, ale průměr počtu svatebčanů 
se pohybuje v tisících! Věřte, nevěřte! Žena se jedině 
v tomto dnu cítí nevěstou a královnou zároveň.
Viděla jsem Vás na hodech. Co se Vám nejvíce 
líbilo?

(Martina, asi 25 let)
Stejně jako v minulých letech – děcka v krásných slo-
váckých krojích.

Můžete mi prosím napsat, co právě čtete?
(Smajlinka, dotaz e-mailem)

Právě mám na stole knížku o milostných hrách zají-
ců a také Lexikon ohrožených druhů strašidel.
Víte, kde zemřel Zikmund (zvaný „liška ryšavá“), 
a ve kterém městě je pochován?
(Radek, střední věk)
Císař Zikmund Lucemburský zemřel 9. prosince 
1437 ve Znojmě a pochován je v rumunském městě 
Oradea (Velký Varadín).
Dnes se mi hodně nelíbí, povalečství mladých 
mužů. Pečovat o manželku, postarat se o rodi-
nu? Snad jen vize z říše snů. Jenom samé hrací 
automaty, mejdany, párty, night – kluby. Jen a jen 
si užít, nemusí se k ničemu zavazovat. Kam to 
všechno spěje?

(Adéla, asi 25 let)
Za povalečstvím mladých mužů můžeme často vidět 
„údernické“ matky a jejich komfortní mama hotely. 
Proč by někteří mladíci chodili do práce a starali se 
o rodinu, když mají doma tak šikovnou, pracovitou 
maminku, která dře od rána do noci, jen aby jejich 
pijavice nestrádala a žila si jak ve vatičce.      

Milan Kubíček

Šestice nominovaných se představila hostům slavnostního večera. 
Foto: Milan Kubíček

Zazpívala Kristýna Daňhelová. 
Foto: MK 
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Den pro Velkou Moravu

Jednotlivé třídní kolektivy se v rekreačním středisku Kopánky vzájemně lépe 
poznaly.                                                                                                   Foto: LP

V archeoskanzenu se žáci názorně seznámili s běžným životem lidí v době raného středověku. 
Foto: HR
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V pátek 20. září  se  žáci sedmých tříd vy-
dali do Archeoskanzenu  Modrá, aby se zú-
častnili programu Den pro Velkou Moravu. 
Pod vedením pana ředitele Jurnykla a  paní 
učitelky Škrabalové nejprve vyrazily třídy  
VII. B a VII. D, které navštívily výstavu Živá 
voda.  Brzy je pod dohledem svých třídních 
učitelek paní učitelky Hájkové a paní uči-
telky Rudinské následovaly třídy VII. A  
a VII. C. V archeoskanzenu se žáci názorně 
seznámili s běžným životem lidí v době ra-
ného středověku. Zjistili, jak a z čeho se vy-
rábělo oblečení, co naši předkové jedli, jak 
bydleli, jaké používali zbraně. Nechyběly 
ani zajímavé informace z politických a kul-
turních dějin. Snad nejvíc všechny zaujalo 
zábavné vyučování, které vedl velmi výřeč-
ný mnich. Nechyběly ani starobylé tělesné 
tresty. Do práce se museli zapojit i vyučující. 
Dostali za úkol přepsat své jméno do ná-
vštěvní knihy hlaholicí.

Protože užitečných a praktických doved-
ností není nikdy dost, učili nás Velkomora-
vané bojovat a střílet z luku. Některým se 
střelba dařila, jiným méně, a kdo se chvíli 

Seznamovací pobyty žáků 6. tříd

nudil, mohl pozorovat různá domácí zvířata, 
která po skanzenu volně pobíhala. Zaplesalo 
také přírodovědné srdce paní učitelky Hájko-
vé, protože přímo v areálu skanzenu objevila 

nádherný exemplář kudlanky nábožné.
A jak jednoduše zhodnotit celý pro-

gram? Modrá byla skvělá!
Mgr. Hana Rudinská

Ve třetím zářijovém týdnu uskutečnila 
škola dvoudenní seznamovací pobyty žáků 
6. tříd v rekreačním středisku Kopánky na 
kopci zvaném Mikulčin vrch.

Do krásného prostředí Bílých Karpat 
se jako první vydali ve dnech 17. a 18. září 
žáci tříd VI. A a VI. C v doprovodu třídních 

učitelek Mgr. Viery Valíčkové, Mgr. Lýdie 
Podhrázké a paní učitelky Mgr. Evy Koňa-
říkové. Po nich následoval ve dnech 19. a 20. 
září seznamovací pobyt tříd VI. B a VI. D 
pod vedením třídních učitelek Mgr. Veroniky 
Kašné, Mgr. Jitky Kardosové a paní učitelky 
Mgr. Petry Blažkové. Oba seznamovací po-

byty doprovázela 
školní psycholož-
ka Mgr., PhD. Be-
áta Kroutilíková. 
Seznamovací po-
byty jsou součástí 
projektu Efektiv-
ní prevence, kte-
rý škola realizuje 
díky podpoře 
MŠMT.

Cílem sezna-
movacích pobytů 
bylo nejenom se 
poznat, ale také 
ukázat žákům 
cestu ke vzájem-
né spolupráci, 
toleranci, naslou-
chání a respek-

tování. K tomu směřovaly jak aktivity, jež 
připravily pro své žáky třídní učitelky spolu 
s pedagogickým doprovodem, tak i aktivity 
přichystané školní psycholožkou. Spoustu 
zábavy si žáci užili např. při řešení přecho-
du přes „bažinu“, při přenášení tzv. býčího 
oka, při prolézání „pavučinou“ či při chůzi 
připomínající stonožku. Celý program byl 
rovněž doplněn o různé sportovní aktivity 
a v neposlední řadě nechyběla ani vycházka 
po krásném okolí.

Přestože počasí nebylo takové, jaké by-
chom si přáli, žáci si užili spoustu legrace 
a pochopili náročná pravidla spolupráce 
vedoucí k dosažení společného úspěchu. 
Jednotlivé třídní kolektivy se vzájemně lépe 
poznaly, navíc poznaly i své paní učitelky 
mimo prostředí školy. Mnozí žáci si tu našli 
nové kamarády. Domů se tak všichni vrace-
li bohatší o spoustu nových zážitků.

Přejeme všem žákům, ať se jim ve škole 
líbí a podaří se jim vytvořit výbornou partu 
skvělých lidí, aby mohli na základní školu 
a na své kamarády vzpomínat v dobrém po 
celý život.

Mgr. Lýdie Podhrázká
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Umučeným a padlým sokolům byla na budově sokolovny odhalena pamětní deska. Devatenáct 
jmen, devatenáct osudů.                                                                      Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.

Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu vždycky navracíš se domů,
stokrát zklamán, rady nevěda si,

8. říjen – Památný sokolský den
Památným dnem sokolského hnutí by-

chom chtěli uctít památku všech sokolů, 
kteří ve více než stopadesátileté dramatické 
historii sokolského hnutí v boji za demo-
kracii, národní samostatnost a svobodu 
přinesli oběti nejvyšší.

8. říjen byl navržen jako připomínka 
tragických událostí, které bezprostředně 
ohrozily existenci sokolského hnutí za dru-
hé světové války. Výnosem R. Heyndricha  
z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská roz-
puštěna, majetek úředně zabaven a při tzv. 
„sokolské akci“ gestapo zatklo, takřka na-
ráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, 
žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svo-
bodě.“ Byli mučeni, vězněni, deportováni 
do koncentračních táborů, z nichž značná 
část se už nikdy nevrátila.

Do odbojové činnosti se už roku 1939 
v rámci odbojové organizace Obrana ná-
roda zapojili i stovky občanů na Slovácku. 
Členy organizace byli vojáci v záloze, pří-
slušníci Sokola a Orla a z řad občanských 
železničáři, úředníci, živnostníci, profesoři, 
učitelé, dělníci, lékaři, řemeslníci a občané 
dalších profesí.

Podle archivních materiálů se při budo-
vání odbojové organizace Obrana národa 
zapojilo cca 150 občanů Starého Města, což 
představovalo prapor, kde byly trojkovým 
systémem vytvořeny roty, v rámci rot tři 
čety, v rámci čet tři družstva. Velitele prapo-
ru Staré Město byl bratr Václav Pavlík, dlou-
holetý náčelník Sokola Staré Město.

V knize Jana Přidala Sokolský odboj na 
Moravě je uveden jako významná osob-
nost:

Václav Pavlík (nar. 27. 12. 1905), dispo-
nent banky, člen Sokola od r. 1919, stal se 
brzy cvičitelem a od roku 1929 náčelníkem 
jednoty. Své organizační schopnosti uplat-
ňoval při veřejných cvičeních, akademiích 
a v ochotnickém divadle, výrazně se po-
dílel při stavbě sokolovny. Za protektorátu 
se zapojil do Obrany národa, byl velitelem 
Obrany národa ve Starém Městě. Po zatče-
ní vlastenecky vystupoval během celé doby 
věznění a nakonec byl popraven 12. 3. 1943 
v Breslau.

Po ukončení války obnovila T. J. Sokol 
Staré Město svou činnost již dne 5. května 
1945.

Umučeným a padlým sokolům byla na 
budově sokolovny odhalena pamětní des-
ka:

„Bratřím, z jejichž krve a utrpení zrodila 
se naše svoboda.“

Devatenáct jmen, devatenáct osudů.
Jistě mají své pamětníky. Nechme si 

o nich vyprávět. A s úctou vzpomínejme.
„Ať v míru spočinou věčném, kdož  

hrdinně podlehli v boji.“
A. Řádková

k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé jako jaro v čerstvém lomu.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku,
těžká, těžká jako vlastní vina
 -není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.

PÍSEŇ O RODNÉ ZEMI
Jaroslav Seifert



20 Ahoj děti

Ze života mateřské školy v Komenského ulici

Naše princezny v Podzámecké zahradě.                                   Foto: V. H.
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Jediné zrcadlové bludiště na Moravě v Kroměříži navštívily také děti 
z mateřské školy Komenského.                                               Foto: V. H.

Kouzelná Kroměříž
Dne 25. září vyjely děti z mateřské školy Komenského, 

včetně učitelek a kuchařek, na výlet autobusem do Kroměříže. 
Všichni jsme se prošli Podzámeckou zahradou a vláčkem jsme 
projeli i ty nejvzdálenější zákoutí zahrady a obdivovali jsme 
krásu vzácných stromů. Na Velkém náměstí jsme si vyzkou-

šeli, jaké je to bloudit v zrcadlovém bludišti. Na ploše šedesát 
metrů čtverečních zde bylo umístěno 160 zrcadel a čirých skel 
nasvícených LED osvětlením se stmíváním. V bludišti se nachá-
zelo i osm zábavných zakřivených zrcadel, které návštěvníkům 
opticky zdeformují postavu k nepoznání, nechybělo ani dětské 
bludiště. A když jsme se po krátkém bloudění našli, tak jsme 
nasedli do autobusu a hurá domů.

V. H. 

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030

Podzimní olympiáda
Ve sportovní olympiádě, kterou organizovalo Středis-

ko volného času Klubko, se soutěžilo ve skoku z místa, 
v hodu na dálku, v hodu na cíl a v krátkém a dlouhém 
běhu. 

V celkovém součtu bodů ze všech disciplín za chlapce 
z naší školky zvítězil Ondra Hastík, na druhém místě 
byl Jakub Hastík a na třetím místě skončil Pavel Kubeš. 
V soutěži děvčat zvítězila Barbora Šišláková, na dru-
hém místě byla Beata Daňková a třetí místo obsadily 
dvě dívky Denisa Ševčíková a Nikol Navrátilová.

V. H. Na snímku zleva: Beata Daňková, Barbora Šišláková, Denisa Ševčí-
ková a Nikol Navrátilová.                                                      Foto: V. H.



Michal Šlezar mistrem České republiky
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Michal Šlezar v plné jízdě na slováckém okruhu 4. května 2013. 
Foto: Vladimír Kučera
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Velkým úspěchem jezdců Moto-
sportklubu v AČR Staré Město skončil 
poslední závod letošní sezony v Dymo-
kurech v neděli 6. října.

Michal Šlezar na stroji Kawasaki ve 
třídě do 400 ccm vybojoval pěkné druhé 
místo, když cílovou čarou projel pouze 
necelou vteřinu za vítězem Davidem 
Hanzalíkem. I když se závodilo na staré 
trati s nekvalitním povrchem, Michal 
Šlezar projel trať průměrnou rychlostí 
144,768 km/hod. A vzhledem k tomu, 
že doposud nejlepší Petr Kunz v Dymo-
kurech skončil až čtvrtý, stal se Michal 
Šlezar mistrem České republiky.

Na stupínek nejvyšší Michal Šlezar 
vystoupil a zlatý věnec získal ve třídě 
125 SP. Startoval na stroji Aprilia RS 125, 
okruh měřil 3,210 km a závod se jel na 
10 kol. Byl to velmi napínavý závod, kdy 
v čele jeli s minimálním odstupem tři 
jezdci. V cílové rovince byl první Michal 
Šlezar, pouze 0,171 vteřiny za ním pro-
jel Michal Savinkov a Marek Zima na 
třetím místě měl odstup 1,117 vteřiny. 

V celkovém po-
řadí mistrovství 
České republiky 
patří Michalu 
Šlezarovi třetí 
místo.

Ve třídě Su-
permono dojel 
Karel Kalina 
(Katyam 690) 
na prvním místě 
s náskokem pat-
nácti vteřin na 
druhého Němce 
Daniela Zornwe-
ga. Závod se jel 
na 12 kol, Ka-
rel Kalina zajel 
čas 15:37,452, 
což představo-
valo průměr-
nou rychlost 
147,924 km/hod. V celkovém pořadí mi-
strovství České republiky mu patří třetí 
místo.

Také Pavel 
Navrátil startu-
jící na Hondě 
nepřijel z Dymo-
kur s prázdnou. 
V „královské“ tří-
dě 250 GP obsadil 
druhé místo za 
vítězným Něm-
cem Henrikem 
Voitem. Pavel 
Navrátil projel 
cílovou rovinkou 
v čase 15:13,012 
(průměrná rych-
lost 151,884 km/
hod).

Všem jezd-
cům Motosport-
klubu v AČR 
Staré Město bla-

Karel Kalina ve třídě Supermono v Dymokurech zvítězil, celkově mu patří 
třetí místo.                                                                 Foto: Vladimír Kučera

Pavel Navrátil hovoří se svou ženou před 
startem závodu ve Starém Městě. 

Foto: Vladimír Kučera

hopřejeme k letošním úspěchům a skvě-
lé reprezentaci našeho města.

Milan Kubíček

Slavnostní přijetí
ročníku 1947-48
Až po uzávěrce tohoto vydání 

Staroměstských novin se uskuteč-
nilo slavnostní přijetí ročníku 1947 
- 48 na radnici. Fotoreportáž z té-
to akce zveřejníme v příštím čísle  
27. listopadu.

MK 
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Event centrum u Památníku Velké Moravy 

Realizací projektu Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy získá Staré Město nové horní náměstí mezi kostelem svatého 
Ducha a Památníkem Velké Moravy. Z náměstí pak povedou 
široké schody, pod kterými vznikne nové předsklepí stávají-
cího jezuitského sklepa, sociální zázemí, informační centrum 
s multimediální projekcí, která bude poskytovat pohled z věží 
kostela a majáku Šrotík. Rekonstruovaný historický jezuitský 
sklep (založen roku cca 1650) nabídne prostory pro ochut-
návku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkující při kon-

Dodavatel stavby:  .............................................................................................CGM Morava spol. s. r. o. 
 Michal Chlachula (jednatel) a Petr Gottwald
Projektové práce:  .............................................................................................. Ing. arch. Miroslav Baleja, ARS projekt Zlín
Dotační management: ......................................................................................Metod konzult IPM s. r. o., Olomouc, 
 Ing. Luděk Beneš
Stavební dozor: ................................................................................................... Ing. Stanislav Mrňka
Investor:  ...............................................................................................................Město Staré Město
Termín realizace: ................................................................................................. září 2013 - květen 2014
Celkové výdaje projektu: .................................................................................29 605 316 Kč včetně DPH
Projekční práce, TDI, dotační management: ...............................................420 000 Kč včetně DPH
Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo: .................................................28 685 316 Kč včetně DPH
Technologická zařízení: ....................................................................................500 000 Kč včetně DPH
Dotace z ROP NUTS II Střední Morava ..........................................................8 523 744 Kč

certech, popřípadě výstavy nebo přístřeší při nepřízni počasí. 
Důležitou částí pak samozřejmě bude dolní náměstí, které vy-
chází z kostelní architektury kruhovitých prvků. Právě v těchto 
místech vzniknou prostory pro oddech a relaxaci s vodními 
prvky a mobiliářem laviček a odpadkových košů. Celá lokalita 
dostane nové osvětlení. Samozřejmostí bude bezdrátové připo-
jení na internet, místa pro parkování automobilů a kol a nové 
výsadby květin a zeleně. Jedná se o část, která poskytne dosta-
tečný prostor pro pořádání koncertů na mobilním pódiu, pro-

Vizualizace projektu náměstí 
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Cyrilometodějská misie na Moravě 
a  počátky slovanské vzdělanosti

Ve čtvrtek 17. října byla na programu v Památníku Velké Moravy od 17 hodin 
přednáška s názvem Cyrilometodějská misie na Moravě a počátky slovanské vzděla-
nosti. Přednášel přední český byzantolog a odborník na byzantsko – slovanské vzta-
hy a cyrilometodějskou tematiku PhDr.Vladimír Vavřínek, CSc., vědecký pracovník 
Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Přednáška se uskutečnila po 
uzávěrce našich novin, vrátíme se k ní v příštím vydání.

MK

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

stáncích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hra-
dební 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

Reprezentační publikace
K letošním Vánocům bude vydána reprezentační publikace z výběru maleb 

a grafik Františka Peňáze, akademického malíře a grafika, jehož významné dílo
je rozptýleno mezi sběrateli, institucemi a soukromníky. Více informací na www.
atelierim.cz

MK

Na základní kámen stavby symbolicky poklepali na snímku zleva Mi-
chal Chlachula, jednatel firmy CGM Morava spol. s. r. o., starosta Josef
Bazala, místostarosta Radoslav Malina a člen Rady Zlínského kraje 
Ing. Ladislav Kryštof. 

Foto: Milan Kubíček

dejní trhy, prezentace, ale také možnost 
vzájemného setkávání obyvatel města, 
jejich odpočinku a příjemně stráveného 
volného času. Investice Event centrum 
u Památníku Velké Moravy bude spo-
lufinancována 8 miliony korun z Regi-
onálního operačního programu NUTS 
II Střední Morava, a to z prioritní osy 
Cestovní ruch, oblasti podpory 2. 3. 2. 
Veřejná infrastruktura a služby. Ostatní 
finanční prostředky ve výši 20 milionů
korun budou investovány z vlastního 
rozpočtu města.

Druhá etapa řeší okolí Památníku 
Velké Moravy směrem od ulice Na Va-
lech, dále celý prostor, který v současné  
době  slouží  jako  zařízení  staveniště  
kostela, až  po autobusovou  zastávku 
náměstí Velké Moravy. 

Investice pod názvem Rozcestí Vel-
ké Moravy by měla být zahájena v prv-
ní polovině roku 2014 a dokončena do 

května roku 2015. 
Náklady jsou od-
hadovány na 14 mi-
lionů korun s tím, 
že z Regionálního 
operačního progra-
mu NUTS II Střed-
ní Morava by město 

mělo čerpat 65% 
způsobilých nákla-
dů. 

Vi z u a l i z a c e 
projektu náměstí 
budou uveřejně-
ny na webových 

stránkách města. Příprava centrálního 
náměstí započala již v roce 1993 a re-
alizace II. etapy bude vyvrcholením 
dlouhodobé snahy, kterou si zastupitelé 
města předsevzali.

Josef Bazala
starosta města

Základní kámen stavby. 
Foto: MK

Starosta Josef Bazala zahajuje stavbu Event centra v pátek 18. října. 
Foto: MK
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Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí…
…jsou slova dětské pohybové písně, 

která zněla ve čtvrtek 3. října odpoledne 
na zahradě Křesťanské mateřské školy ve 
Starém Městě. Do školky přišel oslavit spo-
lu s rodiči a dětmi Den Díkůvzdání otec 
Miroslav, duchovní otec farnosti. A tento-
krát nepřišel sám, přivedl s sebou vzácnou 
návštěvu -  anděla Lidušku. Ve svém inter-
view přiblížili dětem potřebu a ochranu 
andělů, kteří nás všechny provází životem, 
i když je nevidíme. Předškoláci na závěr 
programu dostali od anděla zvláštní úkol, 
aby se následující den sami stali „andělem“ 
pro kamaráda, kterého si vylosovali, aby 
mu pomáhali, dělali mu radost…  

Celé odpoledne bylo doplněné písnič-
kami, ve kterých se spolu s dětmi snažíme 
vyjádřit a uvědomovat svou vděčnost Pánu 
Bohu za vše, co máme.

A na úplný závěr krásného, slunného 
odpoledne jsme si popřáli písní a ochut-
návali koláče, buchty a jiné dobroty, které 
nám připravily ochotné maminky.

Gabriela Gottwaldová
Den Díkůvzdání v Křesťanské mateřské škole ve Starém Městě.                                              Foto: GG

V nabídce budou hotová jídla v ceně 80 – 90 Kč: zvěři-
nová roláda, kančí pečeně se šípkovou omáčkou, srnčí 
guláš, kančí červené a bílé zelí, dančí plec na smetaně 
a také více než desítka minutek za cenu 90 – 180 Kč 
(Hubertův mix, jelení steak, kančí řezy, Pytlákova zvě-
řinová směs atd.).

POTRAVINY
VEČERKA

(nákupní středisko DOMA, Hradišťská ulice 1955)
Dále prodej

oděvů, textilu, obuvi, výroba klíčů, oprava oděvů.
Otevřeno: 

pondělí - pátek 7 – 20 h., v sobotu a neděli 8 – 19 h. 
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Studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město opět navštívili Itálii
Ve dnech 20. - 29. září se žáci 2. a 3. ročníků Střední odbor-

né školy a Gymnázia Staré Město zúčastnili výměnného po-
bytu v Itálii. Vyjížděli jsme v pátek 20. září a našim cílem bylo 
italské město Latina. Cestovali jsme celou noc autobusem, do 
internátu školy jsme dorazili v sobotu v odpoledních hodinách 
a poté jsme měli do večera čas na vybalení svých věcí. 

V neděli jsme na celodenním výletě v Římě viděli spoustu 
zajímavých památek, například Koloseum, fontánu Di Trevi, 
Pantheon, Španělské schody. V pondělí jsme dopoledne na-
vštívili farmu patřící naší partnerské škole IPPA San Benedet-
to. Poté jsme si prohlédli areál školy a internátu, odpoledne 
jsme šli na pláž k moři nedaleko Latiny. V úterý jsme navštívili 
úžasné zahrady, pak jsme byli pozvaní na občerstvení k jejich 
majiteli. Jídlo bylo vynikající a zaujala nás především jeho re-

V Římě studenti viděli spoustu zajímavých památek.             Foto: GP

Fontana di Trevi je přistavěna k zadní stěně renesančního paláce. Hlav-
ní stavitel Nicola Salvi ji vybudoval v letech 1732 – 1762 v pozdně ba-
rokním stylu. Stojí v místě, kde se kdysi spojovaly tři vodní cesty 
a vedl tudy akvadukt, který zásoboval vodou celý Řím. Fontána je  
26 metrů dlouhá a 20 metrů široká.                                         Foto: GP

staurace na zahradě a krásný rozlehlý pozemek. Odpoledne 
jsme přejeli do města Sperlongy, které jsme si prošli a poté jsme 
zase skončili na pláži. Užívali jsme si posledních slunečních pa-
prsků v tomto roce a koupání v moři. 

Středa patřila výhradně italským studentům, kteří si nás 
rozdělili do skupin a strávili jsme s nimi celý den. Připravili si 
pro nás bohatý program. Ve čtvrtek jsme navštívili vilu d´Este 
a městečko Ostica Antica (něco jako Pompeje). V pátek ráno 
jsme byli v zahradě Nymfa a večer se konala diskotéka s ital-
skými studenty v areálu internátu. V sobotu jsme po snídani 
vyrazili domů, cestou jsme se stavili v nákupním centru, kde 
jsme dokoupili ještě poslední dárky. V neděli jsme v brzkých 
ranních hodinách dorazili do České republiky. Výlet se nám 
všem moc líbil, velmi jsme si ho užili a poznali jsme spoustu 
nových italských kamarádů. 

Gabriela Paulová, 2. G



V průběhu měsíce října sehráli fot-
balisté TJ Jiskra Staré Město tři zápasy. 
Všechny tři vyhráli výrazným rozdí-
lem, vsítili 13 branek a pouze dva góly 
inkasovali.

Staré Město – Hluk B 
7:1 (4:0) 

V neděli 6. října přijeli do Starého 
Města fotbalisté z Hluku. Na Rybníč-
ku diváci viděli parádní kanonádu. Do 
konce prvního poločasu vsítili čtyři 
branky P. Vlček, O. Hastík, M. Truba-
čík a M. Smělík. V druhém poločasu 
přidal další dvě branky O. Hastík a do-
vršil svůj hattrick v utkání. V 82. mi-
nutě zaznamenal svou druhou branku  
M. Smělík. V poslední minutě zápasu 
vsítil čestný úspěch hostů I. Hrdina. 

Traplice – Staré Město 
1:3 (0:2) 

Druhou říjnovou neděli zajížděli 
fotbalisté TJ Jiskra Staré Město do ne-
dalekých Traplic. Již ve 4. minutě ote-
vřel skóre zápasu Karel Doseděl, gólem 
do šatny v 45. minutě pojistil Staroměš-
ťanům vedení 2:0 Milan Smělík. Také 
v druhém poločasu měli převahu hosté, 

když na 3:0 zvýšil Pavel Vlček. Trapličané 
snížili v 84. minutě. Jejich jediný gól za-
znamenal Radim Beneš.

Staré Město – Slavkov 3:0 (2:0)

V neděli 20. října nastoupili hráči TJ 
Jiskra Staré Město na domácím hřišti 
proti Slavkovu. Na první branku si diváci 
počkali do 21. minuty, kdy se přesně tre-
fil Pavel Vlček. V 33. minutě byl úspěšný
Ondřej Hastík a s dvoubrankovým vede-
ním odcházeli Staroměšťané do kabin. 

V druhém poločasu přidal třetí gól Pa-
vel Vlček a zajistil domácím tři body do 
tabulky okresního přeboru.

Po jedenácti utkáních jsou Staro-
měšťané v tabulce na pěkném třetím 
místě, šest bodů za prvním týmem 
z Košíků a tři body za druhými Buch-
lovicemi. V průběžné tabulce střelců 
okresního přeboru je Milan Smělík 
zatím třetí, když vsítil 10 branek. Pavel 
Vlček zaznamenal 8 gólů a Ondřej Has-
tík celkem 7.

Milan Kubíček
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Fotbalisté TJ Jiskra na vítězné vlně
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9. listopadu v 17 hodin
Staré Město – Liberec

16. listopadu v 17 hodin
Staré Město – Příbram

30. listopadu v 17 hodin
Staré Město – Ústí nad Labem

14. prosince v 17 hodin
Staré Město - České Budějovice

Pozvánka
na volejbal

Podzimní tvoření 
v mateřské škole 

Komenského

Chlapci a děvčata 
z mateřské školy Komen-
ského společně s paní 
učitelkou Ivanou Zavře-
lovou vytvářeli krásná 
bramborová strašidýlka. 
Podívejte, jak se jim po-
vedla.

Text a foto: V. H.

Volejbalové utkání v městské sportovní hale na Širůchu.                       
 Ilustrační foto: Milan Kubíček



27Spektrum 27Fotoreportáž z Michalských slavností

Společná fotografie Dolinečky III u základní školy.
Foto: Milan Kubíček Vyhrávala Staroměstská kapela.                                                Foto: MK

Tančí a zpívá Dolinečka I.
Foto: MK

Dolinečka II při vystoupení.
Foto: MK

P. Miroslav Suchomel společně se stárky v průběhu slavnostní hodové 
mše v kostele sv. Michaela.                                       Foto: František Ingr

Slavnostní hodovou mši sledovali nejen dospělí, ale i jejich děti. 
Foto: František Ingr

Hodová chasa před radnicí.                                    Foto: Milan Kubíček Cimbálová muzika Bálešáci s hodovou chasou.                       Foto: MK
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28 Michalské slavnosti

Anekdota 
na poslední stranu

Na hodové zábavě
„To se nestydíš vrátit se z hodové 

zábavy tak pozdě?“, huláká manželka 
z ložnice na svého Bohouše. „Moc se 
neraduj, jen jsem se vrátil pro har-
moniku.“

Rušný provoz v centru
U přechodu v blízkosti sokolovny 

mávají na sebe dvě ženy. Mezi nimi 
auta, kamiony, autobusy, vůbec se 
nedá přejít. „Jak ses tam dostala?“, 
volá jedna. A z druhé strany je slyšet: 
„Já jsem se tu narodila!“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde 27. listopadu. Uzávěrka je 
18. listopadu 2013

Nedělní hodové odpoledne

V neděli 29. září v 10 hodin se zcela 
zaplnil kostel sv. Michaela, kde se ko-
nala slavnostní hodová mše, následo-
vala hodová obchůzka a vyvrcholením 
čtyřdenních Michalských slavností bylo 
hodové odpoledne ve školním dvoře na 
náměstí Hrdinů, na kterém vystoupila 
Staroměstská kapela, Mužský sbor Old 
Stars Hradišťanu, folklorní soubory Ro-
sénka z Prahy a Javorník z Brna a do-
mácí soubory Dolina, cimbálová muzi-
ka Bálešáci, děti ze souborů Dolinečka 

I, II, II, IV a cimbálová muzika základní 
umělecké školy. Mezi hosty nedělního vy-
stoupení nechyběl Ing. Antonín Seďa a se-
nátor Jiří Čunek

Letošní hody byly opět velmi vydařené 
a všichni, kdo se na jejich organizaci podí-
leli, ale i ostatní občané, kteří se hodového 
dění zúčastnili, zaslouží naše poděkování. 
„Velmi děkuji všem stárkům a jejich rodi-
čům, maminkám, babičkám všech krojo-
vaných účastníků hodů za přípravu a na-
žehlení krásných krojů. Věřím, že se tato 

Cimbálová muzika souboru Rosénka z Prahy. 
Foto: MK

Dolinečka III při vystoupení v neděli 29. září.                                                              Foto: Milan Kubíček

Malí obuvníci a děvčata z Dolinečky IV.                                                                                      Foto: MK

dovednost našich spoluobčanů, pře-
dávaná z generace na generaci, uchová 
i v dalších letech,“ sdělil po skončení 
slavností starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček 
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