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ROČNÍK XXIII  Č. 10  ŘÍJEN 2013  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Staroměšťané ozdobou Slováckých slavností vína 
a otevřených památek

Početnou skupina v průvodu krojovaných tvořili Staroměšťané. Na snímku vlevo místosta-
rosta Radoslav Malina, prapor našeho města nesl starosta Josef Bazala. Za nimi vyhrávala 
Staroměstská kapela.                                                                                         Foto: Milan Kubíček

Staroměšťané ozdobou Slováckých slavností vína 
a otevřených památek

První víkend měsíce září opět 
patřil nejvýznamnější kulturní 
události našeho okresu. V Uher-
ském Hradišti se uskutečnil již 
jedenáctý ročník Slováckých slav-
ností vína a otevřených památek. 

V pestrobarevném průvodu, který 
vyšel z Mařatic krátce po 9. hodině, jsme 
obdivovali více než 4.500 krojovaných 
z 80 měst a obcí. Ozdobou průvodu byla 
početná družina krojovaných ze Starého 
Města, kterou tvořili z velké části členo-
vé folklorních souborů Dolina, Doliňá-
ci, Dolinečka společně s hudebníky Sta-
roměstské kapely a cimbálových muzik 
Bálešáci a ZUŠ.

Kulturní vystoupení souborů Mikro-
regionu Staroměstsko, které moderoval 
Josef Bazala, se uskutečnilo v sobotu 
7. září na nádvoří Staré radnice. Vzhle-
dem k pozdnímu příchodu průvodu do 
centra Uherského Hradiště muselo být 
zrušeno vystoupení Staroměstské kape-
ly, ale diváci si nenechali ujít krátce po 
poledni tanečníky souboru Dolina, které 
doprovázela cimbálová muzika Bálešáci, 
zatleskali jsme také dětem z Dolinečky, 

Doliňákům a cimbálové 
muzice Dolina s primášem 
Pavlem Mitášem. 

Milan Kubíček
(dokončení na straně 31)

Děti ze souboru Dolinečka na Masarykově náměstí. 
Foto: Vladimír Kučera

Na nádvoří Staré radnice se představili zástupci obcí regio-
nu Staroměstsko. 

Foto: MK



2 Kultura

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 15:00 hod.

     

Sobota 28. 9. 2013 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 Karel Šuranský
 Dominika Sojáková
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
20:00 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
14:00 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 
 Folklorní 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.

 Staroměstské noviny 10/13 Staroměstské noviny 10/13
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(pokračování na str. 4)

Prezident Miloš Zeman navštívil Zlínský kraj

 Staroměstské noviny 10/13 Staroměstské noviny 10/13

První den návštěvy věnoval setká-
ní s hejtmanem i členy Zastupitelstva 
Zlínského kraje, navštívil Baťův institut 
a zlínské gymnázium a během dne se  
setkal s občany Slušovic a Zlína. Ve čtvr-
tek 5. září navštívil Valašské Klobouky, 
firmu KOVAR v Leskovci, Vsetínskou
nemocnici, městský úřad ve Vsetíně 
a besedoval s občany. Potom obdivoval 
baziliku na svatém Hostýně a jeho denní 
program zakončilo setkání s občany na 
Velkém náměstí v Kroměříži.

Třetí den cesty byl věnován návštěvě 

okresu Uherské Hradiště. Prezident Miloš 
Zeman nejprve zavítal do České zbrojovky 
Uherský Brod a od 12:05 hod. besedoval 
necelou půlhodinu s občany na Masaryko-
vě náměstí v Uherském Hradišti. Mezi šesti 
stovkami přítomných jsme zaznamenali 
i občany Starého Města. K dobré pohodě 
vyhrávala cimbálová muzika Babica z Hlu-
ku. Potom následovalo setkání se zastupiteli 
Uherského Hradiště, starosty okolních obcí 
a řediteli některých firem, na které byl po-
zván i starosta našeho města Josef Bazala.  

Milan Kubíček

Miloš Zeman při návštěvě Uherského Hradiště. Prezidenta doprovázel 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (na snímku vlevo) a starosta 
Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.                                       Foto: MK

Před radnicí se prezident Miloš Zeman pozdravil s občany. 
Foto: Milan Kubíček

Vystoupení Miloše Zemana si přišlo poslech-
nout asi 600 občanů.                      Foto: MK

Prezident Miloš Zeman se svým doprovodem navštívil ve dnech 
4. - 6. září Zlínský kraj. 

U S N E S E N Í
z 63. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28. 8. 2013

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů 
programu:

I.  schválila

1.1   ukončení pronájmu části po-
zemku p. č. 1529 zast. pl. o výměře  
20 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Jaromíře Verbíkové, 
bytem Staré Město, Brněnská 1518, 
dohodou k 31. 8. 2013. 
1.2   pronájem části pozemku p. č. 

263/1 ost. plocha o výměře 100 m2  v lo-
kalitě Finská čtvrť ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Martinu Kovářovi, bytem Staré Město,  
Finská čtvrť 1480, od 1. 9. 2013 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest mě-
síců a nájemné ve výši 1 Kč/m2  a rok, za 
účelem zahrádky s posezením, písko-
vištěm a houpačkou pro děti. Nájem je 
osvobozen od daně z přidané hodnoty.
1.3  pronájem části pozemku p. č. 
4551/5 ost. plocha o výměře 10 m2, 
který se nachází před nemovitostí  

č. p. 1911 – Bistro Korádo, ul. Hra-
dišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Anně Kročilové, bytem Staré Měs-
to, Brněnská 547, na dobu určitou  
od 1. 8. 2013 do 15. 10. 2013 a nájem-
né ve výši 2,00 Kč/m2  a den v měsí-
ci srpnu a ve výši 1,00 Kč/m2  a den 
v ostatní měsíce, za účelem venkov-
ního posezení pro hosty bistra Ko-
rádo. Nájem je osvobozen od daně 
z přidané hodnoty.  
1.4   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 
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(pokračování ze str. 3)

Na Velehradské ulici v září probíhaly stavební práce. Na programu byla rekonstrukce vodovod-
ního potrubí a přípojek do domácností, kterou prováděly Slovácké vodovody a kanalizace Uher-
ské Hradiště. V dalších týdnech bude probíhat investiční akce města, rekonstrukce chodníků  
a výstavba parkovacích míst před rodinnými domy. 

 Text + foto: Milan Kubíček
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p. č. 97/4 ostatní plocha o výměře 332 
m2 , vše v lokalitě Dvorek ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které jsou ve vlastnictví Zlín-
ského kraje a ve správě příspěvkové 
organizace Slovácké muzeum, se síd-
lem v Uherském Hradišti, Smetanovy 
sady 179, od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2024 
na dobu určitou, a nájemné ve výši 
7,00 Kč/m2  a rok, za účelem umístění 
stavby „ROZCESTÍ VELKÉ MORA-
VY“.
1.13  zřízení bezúplatného věcného 
břemene ve prospěch TC Staré Měs-
to, s. r. o., Karolíny Světlé 1013, Staré 
Město, IČ 29197121, na právo cesty 
na pozemku p. č. st. 2062/2 a části 
pozemku 2414/13 o celkové výměře  
100 m2  ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. Věcné břemeno 
se zřizuje jako právo odpovídající věc-
nému břemeni průchodu i průjezdu.  
1.14  změnu smluvní strany u smlou-
vy o zřízení časově omezeného bez-
úplatného věcného břemene z TC 
Staré Město, občanské sdružení, Ka-
rolíny Světlé 1013, Staré Město, IČ 
22723153, ve prospěch společnosti 
TC Staré Město, s. r. o., Staré Město, 
Karolíny Světlé 1013, IČ 29197121, na 
právo umístění lehké montované haly 
pro tenis s potřebným zázemím na 
části pozemku p. č. 2414/1, části po-
zemku p. č. 2414/13 a části pozemku 
2417/3 o celkové výměře 2.100 m2  ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
 Věcné břemeno se zřizuje jako právo 

odpovídající věcnému břemeni umístě-
ní lehké montované haly pro tenis s po-
třebným zázemím. Věcné břemeno se 
zřizuje bezúplatně na dobu určitou do 
31. 8. 2025. 
1.15   smlouvu se Zlínským krajem, 
Zlín, tř. Tomáše Bati 21, o právu provést 
stavbu „ROZCESTÍ VELKÉ MORAVY“ 
na pozemcích p. č. 97/2, p. č. 97/3 a p. č. 
97/4 ve vlastnictví Zlínského kraje. 
1.16  smlouvu se společností  Ray Servi-
ce, a. s., Staré Město, Huštěnovská 2022, 
IČ 27756203, o právu provést stavbu 
„Dostavba firmy Ray Service, a. s., Sta-
ré Město, objekt SO 05 Komunikace 
a zpevněné plochy“ na částech pozem-
ků p. č. 6064/81 a 6064/218, které jsou 
ve vlastnictví města Staré Město.
1.17   smlouvu o odvádění srážkových 
a splaškových vod do soustavy meli-
oračních kanálů v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, která je v majetku města Sta-
ré Město, se společností Ray Service, 
a. s., Staré Město, Huštěnovská 2022, 
IČ 27756203, s účinností od 1. 1. 2014 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a úhradou za služby ve výši 
3.000 Kč/rok + příslušná DPH.
1.18  pronájem části pozemku p. č. 
2414/1 orná půda o výměře 5.922 m 
a části pozemku p. č. 2413 zahrada 
o výměře 127 m², vše v lokalitě Rybní-
ček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, TC Staré Město, občan-
ské sdružení, Karolíny Světlé 1013, Sta-
ré Město, IČ 22723153, na dobu určitou 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023, nájemné do 
31. 12. 2014 ve výši 1 Kč/m² a rok a od 

1. 1. 2015 ve výši 15 Kč/m² a rok, za 
účelem vybudování a provozování 
sportoviště – tenisový areál Rybníček 
s potřebným zázemím (vybudování 5 
tenisových kurtů).
3.2  nařízení č. 02/2013, kterým se vy-
dává tržní řád.
6.1  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
7/OTR - 2013 se společností OTR Re-
cycling, s. r.o. Staré Město.

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.7  ke schválení převod majetku 
– prodej pozemku p. č. st. 1239/2 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 33 m2  v lo-
kalitě ul. Salašská ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Josefu Pechovi a pa-
ní Vilmě Pechové, bytem Staré Město, 
Salašská 1337, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vzta-
hů k užívanému pozemku.
1.8  ke schválení 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, panu Ing. Lu-
bomíru Hájkovi a paní Aleně Hájko-
vé, bytem Staré Město, Salašská 489, 
za cenu 100 Kč/m2 , za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.
1.9  ke schválení převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 2419/9 zahra-
da o výměře 82 m2  a pozemku p. č. 
1193/2 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 90 m2  v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém 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 Antoní-
nu Lapčíkovi, bytem Staré Město, Za 
Radnicí 1862 a paní Marii Lapčíkové, 
bytem Staré Město, Salašská 1277, za 
cenu 100 Kč/m2 , za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

III.  souhlasila

1.11   s umístěním energetického 
zařízení a schválila zřízení úplatné-
ho věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, 
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na právo umístění stavby „St. Město, 
úprava a rozšíření DS, RYBÁRIK“, 
umístění kabelu NN, 1 rozpojovací 
pilíř na pozemku p. č. 4509/4,4509/7, 
4516/25, 4516/27, 4516/33 a 4516/74, 
vše ve vlastnictví města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zří-
zení a provozování zařízení distri-
buční soustavy spočívající v umístění 
kabelu NN, 1 rozpojovací pilíř. 
Věcné břemeno se zřizuje za úpla-
tu, a to formou jednorázové úhrady, 
která bude vypočtena dle platných 
cenových předpisů ve smyslu § 18 
zákona 151/97 Sb. ve znění pozděj-
ších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Pro rok 2013 platí 
částka 20 Kč/m2  a rok. Pro trasu ka-
belu budou v maximální možné míře 
využity nezpevněné plochy.
1.12  s umístěním energetického za-
řízení a schválila zřízení úplatného 
věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a. s. se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené 
společností E.ON Česká republika,  
s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, 
náhr. střeš. sloupem, Urbánková“, 
umístění vedení NN na pozemku 
p. č. 240/355 ve vlastnictví města Sta-
ré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zří-
zení a provozování zařízení distri-
buční soustavy spočívající v umístění 
vedení NN (vedení NN 34m, sloup 
– 1 ks).

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 výno-
sovou metodou, jako pětinásobek roč-
ního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro 
rok 2013 platí částka 20 Kč/m2  a rok. 
3.1  v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s po-
užitím znaku města Staré Město na 
propagačních materiálech akce Děti 
a KOVOZOO, konané 14. 9. 2013 spo-
lečností REC Group s. r. o.

IV.  vzala na vědomí

3.3  seznam žádostí v rámci Grantu 
2013.
4.1  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

V.  uložila

1.   Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.5  zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej trafostanice VN/NN včet-
ně 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, a prodej 
trafostanice VN/NN včetně pozem-
ku p. č. st. 2767 jiná plocha o výměře  
17 m2 v lokalitě ul. Luční čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách.      
1.6  zveřejnit záměr na převod majetku 
- prodej části pozemku p. č. 340/130 
orná půda o výměře 14 m2 , který se 
nachází pod  trafostanicí, ul. Tovární 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, a pozemku p. č. st. 
2248 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 77 m2 , který se nachází pod  tra-
fostanicí, ul. Komenského ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách.      
1.10  zveřejnit záměr na převod ma-
jetku – výkup pozemku p. č. 4560/111 
ostatní plocha/jiná plocha o výmě-
ře 406 m2 a pozemku p. č. 4560/112 
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 
272 m2 , které se nachází v lokalitě ul. 
Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů 
programu:

I.  schválila
1.5  smlouvu se Školním hospodář-
stvím, s. r. o., Staré Město, Velehrad-
ská 1469, IČ 269 38 243, o právu pro-
vést stavbu „Bezbariérový chodník 
na ulici Velehradské ve Starém Měs-
tě, západní větev“, na části pozemku 
p. č. 2561/3 ostat. plocha o výměře 

U S N E S E N Í
z 64. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 9. 2013

U S N E S E N Í

Připravuje se modernizace azylového domu 
svatého Vincence v ulici Na Hradbách.  
Objekt bude zateplen a v celém rozsahu bu-
dou provedeny nové podlahy. 

Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 6]

77 m², části pozemku p. č. st. 2478 zast. 
plocha o výměře 2 m² a části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha o výměře 1 m² 
ve vlastnictví Školního hospodářství,  
s. r. o., Staré Město.
2.1  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 04-13 „Zateplení přístavby víceúče-
lové sportovní haly“ ve Starém Měs-
tě. Původní cena včetně DPH činí 
2 068 480 Kč, cena včetně dodatku č. 1 
činí 2 227 407 Kč.
2.2  projektovou dokumentaci akce 

Chodník ulice Michalská – Staré 
Město.
2.3  zadávací podmínky veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební 
práce akce Chodník ulice Michalská 
– Staré Město.
3.1  finanční příspěvky na podporu 
činnosti nebo projektu neziskových 
organizací -  GRANT 2013:
1. Mateřská škola Rastislavova Sta-
ré Město, IČ 75022541, zastoupená 
Mgr. Ivetou Poláškovou na projekt 
Zdravý pohyb Berušek (vybavení tří-
dy nábytkem a tělocvičnými pomůc-
kami) ve výši 15.000 Kč,
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(dokončení na str. 14)

(pokračování ze str. 5)
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2. Šachový klub Staré Město, IČ 
26552001, zastoupený  Milanem Ra-
chůnkem  na projekt Rozvoj Mládež-
nického  centra talentované mládeže  
ve Starém Městě  (nákup digitálních 
šachových hodin, cestovné) ve výši 
20.000 Kč,
3. Základní škola Staré Město, IČ 
75022567, zastoupená Mgr. Josefem 
Jurnyklem na projekt Aktivním po-
hybem ku zdraví (šplhací sestava, 
gumové obrubníky, stan, pergola) ve 
výši 30.000 Kč,
4.  Staroměstská kapela, IČ 70837155, 
zastoupená Petrem Luběnou na pro-
jekt Obnova společenského oblečení 
a pořízení tuby ve výši 30.000 Kč,
5. Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Staré  Město, 
IČ 67026575, zastoupená Jaroslavem 
Hradilem na projekt Zřízení infor-
mačního systému na osadě Habeš (ko-
vové stojky, skřínka) ve výši 5.000 Kč,
6. Mateřská škola, Komenského 
1721, Staré Město, IČ 75022532, za-
stoupená Dagmar Mazůrkovou na 
projekt Podpora předplavecké výuky 
předškolních dětí (cestovné pro děti) 
ve výši 10.000 Kč,
7. SH ČMS SDH Staré Město, IČ 
62833081, zastoupený Antonínem 
Martínkem na projekt Mladí hasiči 
(vybavení hasicí technikou) ve výši 
20.000 Kč,
8. Svaz  tělesně  postižených  v  České  
republice, o. s., MO Staré Město, 
IČ 71213953, zastoupený Jaroslavou 
Gajovou na projekt Ozdravný po-
byt (ubytování, procedury) ve výši 
5.000 Kč,
9. Dětský folklorní soubor Dolineč-
ka, IČ 22879366, zastoupený Mgr. Jar-

milou Balážovou na projekt Dolinečka 
v kroji (krojová výbava dětského soubo-
ru) ve výši 20.000 Kč,
10. Římskokatolická farnost Sta-
ré Město, IČ 46257934, zastoupená  
P. Mgr. Miroslavem Suchomelem na 
projekt Generální oprava varhan v kos-
tele sv. Michaela ve výši 30.000 Kč,
11. ZUŠ Staré Město, IČ 46254323, za-
stoupená Radimem Snopkem na projekt 
Nákup hudebního nástroje (kontrabas) 
ve výši 25.000 Kč,
12. OREL jednota Staré Město, IČ 
62832646, zastoupená Dagmar Zálešá-
kovou na projekt Pořízení vybavení pro 
oddíly dětí (cvičební pomůcky a spor-
tovní nářadí) ve výši 20.000 Kč,
13. JISKRA Staré Město, o. s., IČ 
26634597, zastoupená Pavlem Vlčkem 
na projekt Vybavení oddílu (míče a dre-
sy pro mládež, dopravné na zápasy) ve 
výši 40.000 Kč,
14. Taneční klub Tweet, o. s., IČ 
01775430, zastoupený Tomášem Hor-
váthem na projekt Pohybový a taneční 
rozvoj zájemců o tanec (zrcadla, zvu-
ková aparatura, taneční obuv) ve výši 
10.000 Kč,
15. Folklorní soubor Doliňáci, IČ 
22904395, zastoupený Ing. Radkem 
Novákem na projekt 10. výročí založení 
souboru ve výši 8.800 Kč,
16. Soubor  písní  a  tanců  Dolina  o. s., 
IČ 70845638,  zastoupený Ing.  Alešem  
Radou  na  projekt Rekonstrukce lidové-
ho kroje z Kubry ve výši 30.000 Kč,
17. Klub přátel vína o. s., IČ 22813799, 
zastoupený Radkem Fryštákem na 
projekt Oprava sklepu pod Palánkem  
(elektroinstalace, oprava dveří) ve výši 
10.000 Kč,
18. TC Staré Město o. s., IČ 22723153, 
zastoupený Janem Svobodou na projekt 
Rozvoj pohybového aparátu dětí před-
školního věku (sportovní vybavení, tré-

ninkové prostory) 
ve výši 10.000 Kč,
19. FBC Slovácko 
o. s. Staré Město, 
IČ 22743766, za-
stoupené panem   
Mgr. Bedřichem 
Chromkem na 
projekt Bavíme 
se sportem (flor-
balové vybavení, 
pronájem haly, 
cestovné) ve výši 
10.000 Kč,
20. Cimbálová 
muzika Bálešáci, 

IČ 22891421, zastoupená Ing. Tomá-
šem Vavříkem na projekt Mladí za-
chovávají tradici (krojová výbava) ve 
výši 30.000 Kč,
21. Myslivecké sdružení „Lípa“ Sta-
ré Město, IČ 60370378, zastoupené 
Zdeňkem Vaňkem na projekt Za-
zvěření honitby drobnou zvěří (ná-
kup káčat, králíků, bažantů) ve výši 
20.000 Kč, 
22. Město Uherské  Hradiště, IČ 
00291471,  zastoupené  Květoslavem  
Tichavským  na  uspořádání slav-
nostního koncertu Hradišťanu a Fil-
harmonie Bohuslava Martinů k pří-
ležitosti 1150. výročí od příchodu 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Mo-
ravu a životního jubilea Jiřího Pavlici 
ve výši 25.000 Kč.
3.2  finanční příspěvek pro Radioklub 
Kunovice, IČ 46956867, na projekt 
„Diplom 1150 let od příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“ 
ve výši 2 000 Kč,
3.3  Dodatek č. 1 vnitřní směrnice  
č. S 01/2013 Organizační řád Měst-
ského úřadu Staré Město, organizač-
ních složek a ostatních zařízení města 
Staré Město z důvodu změny způsobu 
vedení agendy přestupků.
3.4  příspěvek ve výši 50 000 Kč  
Oblastní charitě Uherské Hradiště, IČ  
44018886, na provoz.
6.2  dohodu o spolupráci při zabez-
pečování místních záležitostí veřejné-
ho pořádku s Policií ČR.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.3  ke schválení převod majetku – 
prodej hospodářské budovy – garáže 
na pozemku p. č. st. 1529 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 40 m2 v lokalitě 
ul. Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ire-
ně Chlachulové, bytem Staré Město, 
Nová čtvrť 1313, za cenu dle znalec-
kého posudku ve výši 105.000 Kč. 
3.1  schválit finanční příspěvek na 
podporu činnosti nebo projektu ne-
ziskových organizací- GRANT 2013 
- pro VSK  Staré  Město,  IČ 48491977,  
zastoupený Ing. Petrem Strakou na 
projekt Rozvoj mládežnického vo-
lejbalu (nájem sportoviště, vybavení  
hráčů, sportovní vybavení, cestovné) 
ve výši 70.000 Kč,
5.2 schválit rozpočtové opatření  
č. 3/2013:
- zvýšení příjmů ze 150 889 000 Kč na 

Na Rybníčku byla zrekonstruována komunikace k objektu staroměst-
ských rybářů.                                                                Foto: Milan Kubíček
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Termíny svatebních obřadů

V sobotu 19. října, 16. listopadu 
a 14. prosince.

Slavnostní setkání ročníku 1943 na radnici

Zahráli houslisté Ondřej Bazala (vlevo) a Tomáš Vavřík z cimbálové 
muziky Bálešáci.                                                                         Foto: MK
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Za pěkného slunečného počasí se usku-
tečnilo v sobotu 31. srpna setkání ročníku 
1942 – 1943. Jubilanti se sešli v kostele 
sv. Michaela ve 14 hodin, kde byla slou-
žena mše svatá za všechny živé a zemřelé 
muže a ženy ročníku. Potom se společně 
na hřbitově poklonili památce zemře-
lých spolužáků a v 15 hodin následovalo 
slavnostní přijetí v obřadní místnosti na 
radnici starostou Josefem Bazalou a ma-
trikářkou Janou Noskovou. K dobré po-
hodě zahrálo duo houslistů z cimbálové 
muziky Bálešáci Tomáš Vavřík a Ondřej 
Bazala. Zvláště ti spolužáci, kteří v na-
šem městě delší dobu nebyli, velmi oce-
nili rozvoj Starého Města a mnoho změn 
k lepšímu životu. Na závěr se všichni ju-
bilanti zapsali do Pamětní knihy města 
a následoval přípitek a sborové ži – vi – jó, 
ži – vi – jó. Setkání ročníku 1943 se vyda-
řilo a všichni se dobře bavili v prostorách 
Společensko – kulturního centra až do ve-
černích hodin.

 Milan Kubíček

Aforismy
  Měl tak hlubokou pravdu, že ho v ní 
utopili.
  Všechno čas neodnese. Něco je třeba 
odstranit.

  Nejhorší je, když mlčí ti, o nichž víme, že 
myslí.
  Někdy stačí pomoci do kabátu a je ruka 
v rukávě.                                                           PI

Ročník 1942 – 1943 v obřadní místnosti na radnici.                                                        Foto: MK

Jubilanty přivítala Jana Nosková, potom promluvil starosta Josef Bazala. 
Foto: Milan Kubíček

Všichni přítomní se podepsali do Pamětní knihy města.
 Foto: Milan Kubíček
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA

V letošním roce 2013 by se do-
žili 90 let Božena a Karel Hertlovi. 
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Mši koncelebroval P. Miroslav Suchomel. V pozadí děti ze Scholy Myslo-
čovice doplněné chlapci a děvčaty ze Starého Města. 

Foto: Milan Kubíček

III. BENEFIČNÍ KONCERT
Na budoucím Velkomoravském náměstí, před nedokončeným kostelem Sv. 

Ducha, v nedělní podvečer 8. září už potřetí vystoupil Hradišťan se svými hos-
ty a už potřetí jsme byli potěšeni a obdarováni vedle citlivého doprovodného 
slova P. Siostrzonka OSB písněmi Hradišťanu, mladým blízkými rytmy a zpě-
vem Petra Bendeho.  Završením byli naše děti a mladí muzikanti, naděje našeho 
města. Mějte radostné dny a rozvíjejte své talenty. Těšíme se už na příští koncert 
a upřímně všem vystupujícím děkujeme za nevšední zážitek.

Bohoslužba v novém kostele 
sv. Ducha

V sobotu 31. srpna se konala bohoslužba v novém kostele 
sv. Ducha o dary Ducha sv. pro žáky, studenty, učitele a vy-
chovatele v novém školním roce. Mši, které se zúčastnilo více 
než 250 farníků, koncelebroval duchovní otec staroměstské 
farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel. Proběhlo také žehnání 
školních aktovek prvňáčků. V průběhu mše vystoupily děti 
ze Scholy Mysločovice doplněné staroměstskými chlapci 
a děvčaty. Po mši se konaly hry a soutěže pro děti. Pro všech-
ny pak bylo zajištěno občerstvení.

MK

Volme hlavou i srdcem 
V minulém čísle jsme vzpomenuli arcibiskupa olomouc-

kého Antonína Stojana. V těchto dnech mi padl zrak na 
jednu příhodu s ním, která připadá zvláště aktuální dnes, 
kdy stojíme před politickými volbami. 

Stojanův přítel opat Zavoral vzpomínal: „Stáli jsme spo-
lu v zasedací síni senátu a dívali se na nový nástěnný kobe-
rec s vetkaným znakem Československé republiky – český 
lev, moravská orlice, slezská orlice, podkarpatský medvěd 
a slovenský dvouramenný kříž. Stojan pronesl:,Až z té re-
publiky odstraní kříž, zbudou tam samí dravci.,“

Tak vzpomínejme na často zmařené poctivé snahy o spo-
lečné dobro a také nenaplněných neupřímných slibů i pod-
vodů těch, kterým jsme kdysi důvěřovali a přemýšlejme 
nejenom o aktuálním stavu svých peněženek, ale mysleme 
především na další budoucnost – co vlastně doopravdy 
chceme a potřebujeme.

A volme rozumem i citem, vedeni vlastními zkušenost-
mi a jen reálnými nadějemi.

SV

Za oběti válek a totality
Neděle 27. října je dnem posvěcení farního kostela sv. 

Michaela.
Mše sv. v 7 hodin o této neděli bude obětovaná za ty, kte-

ří zahynuli pro svobodu v obou světových válkách a obdo-
bí totality 20. století. Dokažme jim, že si jejich oběti vážíme 
a věnujme jim účast na této Kristově oběti, která jediná je 
cenou za život věčný.

Adorační den 
V neděli 6. října 2013 je adorační den 

naší farnosti a bohoslovců kněžského 
semináře v Olomouci. Adorační den 
začíná v 7 h. mší svatou, po ní je vysta-
vena svátost otářní. Do 9 h. je společná 
modliteb breviáře, pak vždy po hodi-
nách se střídají v modlitbě tato farní 
společenství: Senioři a františk. Terci-
áři. Společenství matek. Společenství 
otců. Cursillo. Pastorační a ekonomic-
ké rady farnosti. Mládež – Meetina od 
14 do 16 h. Od 16 do 17:30 h. ministran-
ti. Od 17:30 h. do 18 h. společná mod-
litba breviáře. V 18 hodin je mše svatá, 
která završí adorační den (v 9 h. mše sv. 
nebude).

Přijměte, prosím, v tento den vzájem-
ných modliteb pozvání k tiché modlitbě 
za naši farnost, naše město, zastupitele, 
za proměnu našich srdcí a postojů, za 
porozumění mezi námi, za odpovědné 
jednání nás všech a za nová povolání 
k duchovnímu stavu. Kostel je otevřený 
po celý den.

Růžencový říjen
V pondělí 7. října má svátek Panna Ma-

ria Růžencová, podle něhož  je celý měsíc 
říjen jí zasvěcen. Modlitba růžence se do-
poručuje denně. V kostele se modlí celý 
růženec vždy přede mší svatou podle za-
vedeného rozpisu bohoslužeb.

Upozornění: Jelikož z 27. na 28.říj-
na končí letní čas, budou začátky 
večerní mše svaté posunuty namísto 
v 18h. na 17 hodinu.

Veřejná sbírka na kostel 14. - 20. října
V týdnu od 14. do 20. října 2013 se bude 
konat podruhé v tomto roce veřejná 
sbírka na budovaný kostel sv. Ducha. 
Ve schránkách naleznete vysvětlující 
dopis. Až u Vašich dveří zazvoní dvoji-
ce s pověřením ke sbírce a zapečetěnou 
kasičkou, nenechte je odejít s prázdnou, 
vždyť jde o dílo, které je budováno ne-
jen pro nás všechny, ale také má oprav-
dový smysl. Farnost děkuje předem.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   říjen 2013

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

Co možná nevíte….
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datum čas představení skupina místo

1. Úterý 18:00 Nájemníci E Uh. Hradiště

2. Středa 17:00 Cybercomics O Uh. Hradiště

3. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházka K Uh. Hradiště

4. Pátek 19:00 Popel a pálenka Uh. Hradiště

5. Sobota 19:00 Dobře placená procházka C Uh. Hradiště

6. Neděle 19:00 Dobře placená procházka H Uh. Hradiště

8. Úterý 10:00 Kalibův zločin š Uh. Hradiště

9. Středa 18:00 Cybercomics U Uh. Hradiště

10. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházka J Uh. Hradiště

11. Pátek 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

12. Sobota 19:00 Nájemníci L Uh. Hradiště

14. Pondělí 10:00 Nájemníci š Uh. Hradiště

15. Úterý 18:00 Nora S Uh. Hradiště

17. Čtvrtek 19:00 Dobře placená procházka B Uh. Hradiště

18. Pátek 19:00 Nájemníci Uh. Hradiště

19. Sobota 19:00 Dobře placená procházka A Uh. Hradiště

20. Neděle 19:00 Dobře placená procházka F Uh. Hradiště

22. Úterý 19:00 Donaha!105. repríza Uh. Hradiště

23. Středa 17:00 Nájemníci V Uh. Hradiště

24. Čtvrtek 19:00 Nájemníci D Uh. Hradiště

25. Pátek 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)90. repríza Uh. Hradiště

26. Sobota 19:00 Nájemníci R Uh. Hradiště

29. Úterý 19:00 Kdyby tisíc klarinetů Uh. Hradiště

31. Čtvrtek 19:00 Nájemníci Q Uh. Hradiště 

Moudré myšlenky
Svatá pravda – ať je zima, ať je 

šero, ať je koneckonců trochu smut-
no, ale jen když je veselo.

Jiří Voskovec

Střední školství bylo po druhé světové válce zajišťováno v budově č. p. 715 
na náměstí Hrdinů. Zvýšená potřeba zemědělských techniků přinesla do 
obce plán na vybudování zemědělské technické školy v prostoru Padělky za 
Novým světem nákladem přesahujícím 9 milionů korun. Stavba zahrnova-
la vlastní školu, domov mládeže a tělocvičnu. Výuka byla zahájena 1. září 
1961. Součástí praktického vyučování se stal areál školního hospodářství.

MK

Stárci
na Michalských hodech

Starší stárci
Karel Šuranský, Dominika Sojáková

Mladší stárci
Jan Pluhař, Kristýna Vaculíková

Pavel Dovrtěl, Lucie Tymrová
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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 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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Škola Dřímajícího tygra, 13. ročník

Taj – czy cjuaň pro začátečníky úterý 18 – 19 h.

Taj - czy cjuaň pro pokročilé úterý 19 – 20 h.

Pravidelná cvičení budou v Rodinném centru Čtyřlís-
tek ve Starém Městě od října do června.

Taj-czy cjuaň, které se v češtině používá v transkripci 
tai-či, je jedním z nejpopulárnějších čínských bojových 
umění s velmi dávnou historií, sahající až k počátku le-

topočtu. Po většinu své existence bylo udržováno v taj-
nosti a teprve začátkem minulého století bylo zpřístup-
něno nejširší veřejnosti.

Mnohé z hlubších aspektů jsou ovšem sdělovány jen 
vyvoleným jedincům, mezi něž patří i Boris Tichanov-
ský, můj učitel. Známý ruský terapeut a spirituální učitel 
Boris Tichanovský je žákem čínského mistra Tan Czun 
Minga, který jej zasvětil do niterných tajemství taj – czy 
cjuaň.

V kurzu se seznámíte s používáním vnitřní síly, nau-
číte se, jak tuto sílu uvolnit a jak ji umocnit nekonečný-
mi silami vesmíru.

Vydejte se s námi na Cestu k dokonalosti prostřed-
nictvím bojového umění.

Vaše Libuše Holznerová

www.holznerova.cz
tel.: 775 938 793

www.facebook.com/libuse.holznerova   

Zápis do kurzu
Taj – czy cjuaň 

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou 

Staroměstské

DENTÁLNÍ KLINIKA LASERDENT OZNAMUJE:

OD 2. 9. ZAHÁJIL ORDINACI MUDR. RADOMÍR HUMPLÍK. 
OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE NA 

TEL. Č. 572 543 221, 775 593 100

ALŠOVA 1452, STARÉ MĚSTO

WWW.LASERDENT.CZ



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

11Ahoj děti

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

Přijďte na hody!

PROGRAM NA ŘÍJEN 2013
  SVČ KLUBKO

Všechny občany Starého Města zve na Michalské hody naše krojovaná 
drobotina. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

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

NABÍDKA JE NA WWW.KLUBKOSM.CZ   
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Začínají kroužky na SVČ Klubko! Přijďte se podívat 
na první hodinu zdarma. Rozpis kroužků najdete 
na www.klubkosm.cz. 

DEN STROMŮ
18. 10. pátek, Uherské Hradiště – Reduta, 
program pro děti – výstava jablíček, výtvarka a naučná sta-
noviště.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

–RYCHLOŠNEK TURBO V KINĚ VE ZLÍNĚ
30. 10. středa
Vydejte se s námi na novinku mezi animovanými filmy - Tur-
bo! A to ještě za super cenu. Film pojedeme zkouknout do 
Zlína, hry na cestu a doprovodný program zajištěn. Více na 
samostatných plakátech a www.klubkosm.cz.

TVOŘIVÉ DÍLNY
I tento školní rok budou otevřeny výtvarné dílny pro dospělé 
i mládež. Sledujte naše stránky či měsíční plakáty.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

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

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
15. 10. úterý 16:00 – 17:00
V Městské knihovně a Informačním centru ve Starém Městě. 
Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

MAMKAVÁRNA
21. 10. pondělí  9:00-11:00

KLUBKO PŘIVÍTALO NOVOU POSILU 
– DOBROVOLNICI Z LOTYŠSKA

„Sveiki!“ Lotyšským pozdravem zahájila svoji roční dobrovol-
nickou práci na Středisku volného času Klubko mladá, sympatic-
ká, kudrnatá Lotyška Vivita Udre. Potkat ji můžete každou středu 
a pátek v Klubíku (otevřeném pro všechny děti na Rodinném cen-
tru Čtyřlístek), na akcích Klubka nebo se můžete přihlásit přímo 
k ní do anglické konverzace. Vivita si pro vás taktéž připravuje 
povídání o své rodné zemi, možnostech vycestovat do zahraničí 
stejně jako se podařilo jí a mnohé další. Bedlivě sledujte novinky 
z Klubka, ať vám neuteče tato jedinečná příležitost.  Tyto aktivity 
probíhají díky projektu Evropské dobrovolné služby, zaštítěnou 
organizací Mládež v akci. 

Martina Hrubošová
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Starosta informuje

Cimbálová muzika Dolina s primášem Pavlem Mitášem při vystoupení na Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek.                                                                                    Foto: Vladimír Kučera
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Vážení spoluobčané,
píši tento článek před veřejným za-

sedáním zastupitelstva města, a tak je 
možné, že některé informace ještě do-
znají drobných změn. 

Rád bych vzpomněl slavnostní předá-
ní „Grantu 2013“, který proběhl v ob-
řadní síni městského úřadu. Úspěšným 
uchazečům byly předány šeky s finanč-
ní částkou. Slavnostní předání pro-
běhlo v přátelské atmosféře se zástupci 
jednotlivých organizací a členy rady 
města, kteří poblahopřáli k finančnímu
příspěvku a poděkovali za dosavadní 
činnost. Mezi uchazeči byli i členové 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů. 
Ti dostali do vybavení obnovený au-
tomobil FORD TRANSIT, který bude 
ekonomičtější a hlavně bezpečnější pro 
převoz žáků a členů SDH Staré Měs-
to. Vozidlo bylo pořízeno v hodnotě 
350.000,- Kč a Zlínský kraj přispěl část-
kou 200.000,- Kč. 

Z jednání rady města si zaslouží 
pozornost změna rozpočtu, kde rada 
města doporučila zastupitelstvu města 
vypustit investici „Areál pohybových 
aktivit“ ve výši 2,25 mil. Kč a tyto pro-
středky přesunout do nové investice – 
Rekonstrukce DPS 1707 (výměna oken) 
ve výši 1 mil. Kč. Zbylé prostředky pak 
na Event centrum u Památníku Velké 
Moravy. Vzhledem k získání dalších 
dotačních prostředků z ROP Střední 
Morava a především způsobu financo-
vání, rada města doporučila zastupitel-
stvu přijetí bankovního úvěru krátko-
dobého charakteru ve výši 20 mil. Kč se 
splatností do konce roku 2015. Úvěrové 
prostředky budou použity na finanční
zajištění dotovaných investic v letech 
2014 – 2015.

Plánujeme i Modernizaci azylové-
ho domu svatého Vincence ve Starém 
Městě. Předmětem bude celková mo-
dernizace azylového domu, kdy kom-
pletní rekonstrukcí dojde ke zvýšení 
technického zázemí a stoupne míra 
soukromí uživatelů. Objekt bude za-
teplen a v celém rozsahu budou prove-
deny nové podlahy. Jedná se především 
o keramickou dlažbu na chodbách, hy-

gienických zázemích, v kuchyni a ve skla-
dech. V ostatních prostorech, jako jsou 
pokoje, společenské místnosti a kancelá-
ře, bude položeno PVC pro vysoké zatíže-
ní. Okna a venkovní dveře jsou navrženy 
plastové, vnitřní dveře dřevěné do ocelo-
vých zárubní. Celkové náklady projektu 
činí cca 13 mil. Kč a z ROP Střední Mora-
va očekáváme dotaci ve výši 60 % uznatel-
ných nákladů, což činí asi 8 mil. Kč. 

Z připravovaného jednání zastupite-
lů města si zaslouží pozornost navýšení 
příspěvku Zlínskému kraji na dopravní 
obslužnost. Vzhledem k nedostatečné ob-
sazenosti příměstských spojů je současný 
příspěvek ve výši 70,- Kč na obyvatele 
nedostatečný. Požadovaná částka pro rok 
2014 činní 85,- Kč a pro rok 2015 100,- 
Kč. 

Z kulturních akcí bych připomněl účast 
Starého Města na Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti, kterého jsme se zúčastnili spo-
lečně s mikroregionem Staroměstsko. 
Myslím, že o naši prezentaci byl zájem 
a měli jsme tak možnost pozvat turisty 
a návštěvníky Slovácka i k nám do města. 
Velkomoravský koncert pak byl příjem-
ným zakončením náročného víkendu, ve 
kterém jistě nezapadlo ani vítězné tažení 
fotbalistů Jiskry v nové soutěži. V neděli 

15. záři byly zástupcům Jiskry předány 
do užívání dvě nové šatny, které poskyt-
nou slušné zázemí pro další činnost.

Michalské slavnosti se tradičně usku-
teční ve dnech 26. září až 29. září. Budou 
zahájeny výstavou fotokronik ze života 
města a novou virtuální prohlídkou 
města, která již běží na internetových 
stránkách města www.staremesto.uh.cz 
Chtěl bych poděkovat stárkům a jejich 
rodičům, že na sebe vzali nelehký úkol. 
Velký dík patří všem, kteří se na přípra-
vě hodů podílí, aby tato krásná tradice 
mohla být zachována.  Kromě míst-
ních v neděli vystoupí soubor Javorník  
z Brna a také Rosénka z Prahy, kterou 
vede vnučka legendárního primáše 
souboru Hradišťan, Jaroslava Staňka, 
Štěpánka Baboráková, dále pak Muž-
ský sbor Old Stars Hradišťanu. Doufej-
me, že nám vydrží pěkné počasí i nadá-
le. Vystoupení na školním dvoře bude 
pravděpodobně již naposledy, neboť 
v příštím roce bychom měli podobné 
akce pořádat již na novém náměstí Vel-
ké Moravy.

Školákům a studentům přeji úspěšné 
vykročení do nového školního roku. 
Všem spoluobčanům poklidné pod-
zimní dny, dobrou úrodu ze zahrádek 
a dostatek kvalitního kvasu. 

Josef Bazala
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Pes - přítel člověka

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na říjen
 Po teplém září zle se říjen tváří.
 Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
 Svatý František (4. října) – v poledne 
košile, ráno kožíšek.
 V říjnu mnoho dešťů – v prosinci 
mnoho větrů.
 Svatá Terezie (15. října) zasazuje zimní 
okna.
 Teplý říjen – studený listopad.
  Spadne-li již v říjnu listí, bude mokrá 
zima.
 Na svatého Šimoniše (28. října) přiklu-
še k nám zima tiše.
 Studený říjen – zelený leden.

EM

Taky se mi líbí, když jsou lidi šťastní. Ale moc 
šťastných lidí jsem neviděl.

Když nepřítel postupuje – ustupujeme, když nepří-
tel stojí – vyčkáváme, když nepřítel utíká – proná-
sledujeme ho.

S moudrými rozmlouvati – rozhled si rozšířiti, 
s hlupáky se baviti – vlastního rozumu pozbýti.

Jisté je jen jedno, totiž že jisté není nic.

Stáří není pátým aktem dramatu, nýbrž koncem 
předehry, vlastní kus teprve začíná.

Opravdu velká osobnost je ta, která vám dá šanci.

Jednu jedinou závist promíjí dobrý mrav, závi-
dět sousedovi, že je zdráv.

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle.

Platonická láska je, když má maminka ráda tátu 
kvůli platu.

Nikdy nepřemýšlej, kde ušetřit. Vždy přemýšlej, kde 
vydělat.

Jo jo, kdyby tak mladí mohli a staří uměli!

Jezevčík je milující a oddaný pes, ale i skvělý 
hlídač a norník. 

Foto: Milan Kubíček

 S R A N D O V N A

  Počet dechů malého psa se pohybuje 
v rozmezí 15 až 30 za minutu, u velké-
ho psa pak mezi 10 až 20 za minutu.
  Kostra psa se skládá z 271 až 282 kos-
tí. Dospělý pes má 42 zubů, štěně 28 
mléčných zubů.
  Pes je teplomilný živočich a má stálou 
tělesnou teplotu mezi 37,5 až 39 ºC. 
U štěňat může být fyziologická teplo-
ta až 39,5 ºC.
  V České republice žije více než jeden 
milion psů.
  Průměrný pes se dokáže naučit reago-
vat na 165 slov a nadprůměrně inteli-
gentní až na 250 slov.
  Psi jsou prakticky barvoslepí. Roze-
znávají věci nejprve podle pohybu, 
pak podle jasu a nakonec podle tvaru. 
Zato slyší i tichoučké zvuky na vzdá-
lenost 250 metrů, kdežto člověk max. 
25 metrů.
  Africký pes basenji je ostatním psům 
pro smích. Neumí štěkat.

Milan Kubíček

Na přelomu srpna a září se s námi staroměstští 
čápi rozloučili a odletěli do jižní Afriky. 

Ilustrační foto: Dušan Vala

Fotopostřehy

Červený nosánek
Povídá Roman z Nového světa: 

„Paní doktorko, mám stále červený 
nos, nedá se proti tomu něco dělat?“

„Jestli je červený od narození, tak 
nic. Jestli je to ale od pití, tak musíte 
pít dál a víc, on vám časem zfialoví.“

Drama na kolejích
V těžké opilosti se plazí Vincek 

Prcek a Lojza Šamejz  po kolejích 
nedaleko ulice Na Vyhlídce a Vincek 
povídá:

„To je schodů, co?“
A Lojza na to: „Copak schody, ale 

zábradlí je proklatě nízko.“
PI
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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
5.4  schválit navýšení příspěvku 
města Zlínskému kraji na dopravní 
obslužnost s platností od 1. 1. 2014 
na 85 Kč na jednoho obyvatele města 
Staré Město.
5.5  schválit záměr města  na  přijetí  
bankovního úvěru ve výši 20 mil. Kč 
se splatností v r. 2015, včetně procesu  
výběrového  řízení  na konkrétního 
poskytovatele úvěru.

III.  neschválila
1.2  žádost o zrušení výpovědi z ná-
jmu zemědělské půdy o celkové vý-
měře  138.161 m2 v Huštěnovicích,  
k. ú.  Huštěnovice, společnosti  FYTO  
Králík, s. r. o., Huštěnovice 357,  
a trvá na svém rozhodnutí ze dne  
29. 9. 2011. 
1.4  žádost TC Staré Město, občanské 
sdružení, Karolíny Světlé 1013, Staré 
Město, IČ 22723153 o uzavření Do-
datku č. 2 ke smlouvě o budoucí kup-
ní smlouvě ze dne 15. 10. 2010.
3.1  finanční příspěvky na podporu 
činnosti nebo projektu neziskových 
organizací - GRANT 2013, těmto ža-
datelům:
- Českomoravský svaz chovatelů 
poštovních holubů Jalubí zastoupe-
ný Milanem Rozsypálkem na projekt 
Závody poštovních holubů,
- Městská knihovna a Informační 
centrum Staré Město zastoupená Jo-
sefem Bazalou na projekt Moderniza-

ce výpočetní techniky v knihovně a IC,
- TJ MONTY DS Kunovice zastoupené 
Vladislavou Juráskovou na projekt Hi-
porehabilitace,
- 1. FC Slovácko, a. s. zastoupené 
JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem na pro-
jekt Regenerace fotbalového hřiště Ryb-
níček.
3.2 finanční příspěvek pro Asociaci 
nositelů legionářských tradic, Generála 
Píky 26, Praha 6 na předplatné časopisu 
Historický kaleidoskop.

IV. souhlasila
3.5  s použitím znaku města Staré Měs-
to:
- na  propagačních   materiálech  Ves-
lařského  klubu MORÁVIA Uherské  
Hradiště, Tyršovo náměstí 440 při   ko-
nání   veslařských závodů „Hradišťský   
šestikilák“
- na realizaci projektu „Brána poutní-
ků – slavnostní  koncert  k 1150. výročí  
příchodu Cyrila  a  Metoděje  na  Mora-
vu“  Městu  Uherské  Hradiště,  Masary-
kovo náměstí 19
- na  prezentační  kartu  města  na  
portálu  www.seznam.cz  společnosti 
Seznam.cz, a. s., Radlická 3294/10, Pra-
ha 5.

V.  jmenovala
2.3  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce akce Chodník 
ulice Michalská – Staré Město, která 
provede i otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace ve složení: členové – Fran-
tišek Vybíral, Radoslav Malina, Ing. Jan 
Němec, Jiří Obdržálek, Ing. Vladimír 
Kučera, náhradníci – Ing. Kamil Psot-

ka, Miroslav Horký, Ing. Robert Stau-
fčík, Ing. Markéta Hrušková, Martin 
Rachůnek.

VI. určila
2.3  vyzvat  k  podání  nabídek  na  
veřejnou  zakázku  malého rozsahu 
na stavební práce akce Chodník ulice 
Michalská – Staré Město tyto dodava-
tele: 
SVS – CORRECT spol. s r. o., Bílovi-
ce 176, 687 12 Bílovice
JASS-UNI, s. r. o. Jalubí 288, 687 05
Stavaktiv s. r. o., Trávník 2106, 686 03 
Staré Město
TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, 
686 04 Kunovice
PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., 
Kněžpole č. p. 218, 687 12 Bílovice

VII.  vzala na vědomí
3.3  - zrušení zvláštního orgánu 
města zřízeného starostou města dne  
16. 11. 2010, tj. komise pro projedná-
vání přestupků ke dni 30. 9. 2013.
- skutečnost, že výkon přenesené pů-
sobnosti podle § 52 zákona č. 200/
1990 Sb. o přestupcích, v platném 
znění, bude vykonávat odbor hospo-
dářsko-správní MěÚ Staré Město ode 
dne 1. 10. 2013.
5.1  hospodaření města k 31. 7. 2013.
5.3  závěrečný účet Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě za rok 2012.
6.1  nesouhlas s předběžným souhla-
sem rady města ke zřízení sjezdu na 
pozemek parc. č. 247/1 v ulici Fin-
ská čtvrť, předložen obyvateli ulice 
Finská čtvrť. Uvedenou záležitostí se 
rada města bude zabývat po zpraco-
vání projektové dokumentace inves-
tičního záměru na pozemku parc.  
č. 247/1.
6.3  Výroční zprávu Základní školy, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace za školní rok 
2012/2013.

VIII.  uložila
1. Odboru správy majetku a životní-
ho prostředí
1.1  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
6075/17 zahrada o výměře 1.500 m2, 
který se nachází v lokalitě Štěpnice za 
Moravou ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.                    

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(pokračování ze str. 6)

V průběhu měsíce září pokračovaly práce při výstavbě protipovodňových hrází.
Foto: Milan Kubíček
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Ve středu 11. září v 18 hodin se 
uskutečnilo v obřadní síni na radnici 
slavnostní předání Grantu 2013, do 

kterého přitekly peníze po schválení 
loterijního zákona. V Grantu 2013 bylo 
k dispozici 500.000 Kč, které byly roz-
děleny 23 subjektům. Nejvyšší částku, 
70.000 Kč, získají po schválení zastupi-
telstvem města volejbalisté VSK Staré 
Město, kteří hrají extraligu. Další fi-
nanční prostředky putují na kulturní 
a sportovní akce, ale i do základních 
a mateřských škol.

V úvodu slavnosti zahráli trubači ze 
Staroměstské kapely, potom přednesl 
proslov starosta Josef Bazala. Podě-
koval všem zástupcům spolků a orga-
nizací za jejich činnost. Na místě byli 

přítomni všichni členové rady města, 
Radoslav Malina, Ing. Kamil Psotka, 
Mgr. Martin Zábranský a Miroslav Hor-

ký, kteří postupně 
předali všem 23 zá-
stupcům smlouvy 
o schválených fi-
nančních příspěvcích 
na podporu činnosti 
nebo projektu nezis-
kových organizací.

Po oficiální čás-
ti následovalo malé 
pohoštění a výměna 
zkušeností z činnosti 
přítomných zástupců 
spolků a neziskových 
organizací. K dobré 

pohodě zahráli houslisté z cimbálové 
muziky Bálešáci.

Milan Kubíček

S l a v n o s t n í  p ř e d á n í  G r a n t u  2 0 1 3

Zástupci spolků a neziskových organizací se sešli s vedoucími představi-
teli města v obřadní síni na radnici.                                              Foto: MK

Trubači Staroměstské kapely Martin Baláž (zleva), Jakub Kotačka a Petr 
Luběna.                                                                      Foto: Vladimír Kučera 

 Voličský průkaz

Občané města, kteří vědí, že se 
v těchto dnech budou nalézat mimo 
Staré Město, mohou již dnes požádat 
o vydání voličského průkazu a poté 
odvolit v místě svého pobytu. Mož-
nost písemné žádosti o vydání volič-
ského průkazu s ověřeným podpisem 
voliče skončí v pátek 18. října. Osobní 
předání žádosti bude možné ještě do 
23. října.   

RR

Ve dnech 25. a 26. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Staré Město – počet volebních okrsků 5
Volební okrsek č.1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium, Velehradská 1527
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 25. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 

26. října od 8 do 14 hodn.
 Všechny občany zvu k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky.

Josef Bazala, starosta města

 Staroměstské noviny 10/13 Staroměstské noviny 10/13

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Radní Mgr. Martin Zábranský předává smlouvy o schválených finanč-
ních prostředcích. Na snímku zleva ředitel základní školy Mgr. Josef Jur-
nykl, zástupce šachového klubu Milan Rachůnek, předseda volejbalové-
ho sportovního klubu Ing. Petr Straka a ředitelka MŠ Rastislavova Mgr.  
Iveta Polášková.                                                          Foto: Milan Kubíček
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Půl roku na zahradě 
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Jako první 2. března přiletěl z jihu Ev-
ropy špaček. O týden později se na mo-
hutném ořechu ozývají typickým kovo-

vým hlasem další tři špaččí kamarádi. 
Slyšíme také žlunu zelenou, její zpěv 
spíše připomíná nářek. Po zimě zůsta-
li na zahradě jen dva kosi, zatímco dvě 
kosice nepřežily. Jednu měl na svědomí 
krahujec, který ji lapil u krmítka, druhá 
skončila ve spárech toulavé kočky.

Krmítko je permanentně obsazené. 
Mám pocit, že se k nám přilétají stra-
vovat ptáci z celého okolí. Zásoby slu-
nečnice a dalších pochutin máme velké 
a v průběhu zimy zaznamenávám asi 15 
druhů ptáků, kteří přilétají na svačin-
ku. Nejpočetnější jsou sýkory a samo-

zřejmě vrabci domácí i polní. Ze sýkor 
je to koňadra, modřinka, babka a vzácně 
také parukářka, dále strakapoud velký, 

tomu říkám pan vý-
pravčí, podle červené 
skvrny na hlavičce. 
Zatímco stehlík je 
malý pan výpravčí, 
krásně pestrobarevný 
a jeho červená skvr-
na na temeni hlavy 
se nedá přehlédnout. 
Na krmítku, pod ním 
a v jeho blízkosti ne-
chybí dlask, brhlík, 
pěnkava, červenka, 
zvonek, kos, žluna 
zelená a hrdlička.  

Na přelomu března 

a dubna se probouzí ze zimního spánku 
ještěrka. Tu první v loňském roce jsem 
spatřil na zahradě již 23. března. Letos se 
začala vyhřívat na jarním sluníčku o tři 
týdny později. Vzpomínáte, o velikonoční 
neděli 31. března napadlo 25 centimetrů 
sněhu.  Sněhovou nadílku a kruté mrazy 
ještěrka přečkala v opuštěných norách 
hrabošů, pod kořeny stromů a v různých 
skulinách.

Začátkem dubna přilétá konipas bílý. 
Hnízdo rehka domácího loni vypleni-
la kuna, tak se zabydlel v jednom z pěti 
hnízd vlaštovek. Nechtěl bych, abyste 

byli svědky peprných nadávek, který-
mi vlaštovičky počastovali nezvaného 
nájemníka po svém návratu z Afriky. 
Vlaštovky však byly velkorysé a rehek 
nakonec vyvedl tři mladé, ale stavba 
vlastního hnízda jen neminula. Podru-
hé zahnízdil pod trámem sklepa. A víte, 
jak se rozezná rehek domácí od rehka 
zahradního? Sameček rehka domácího 
má bílé péro na křídle, zatímco same-
ček rehka zahradního má bílou skvrnu 
na hlavičce a oranžové bříško.

Každoročně mezi 16. a 20. dubnem 
poprvé slyšíme kukačku. Možná se vám 
to nezdá, ale kuká jen do konce června. 
Za dobu mého padesátiletého pozoro-
vání dění v přírodě jsem slyšel typický 
hlas kukačky v červenci jen čtyřikrát. 
Nejpozdější datum bylo 6. července 
před deseti lety. Hrdličky se po celý den 
cukrují a přelétají ze stromu na strom. 
Kos si nakonec našel partnerku a staví 
si hnízdo v břečtanu. Nedaleko odtud 
má hnízdo drozd zpěvný, můj nejoblí-
benější pěvec.

Ve středu 18. dubna nastal tolik oče-
kávaný okamžik. Po dlouhé zimě přile-
těly vlaštovky. Vesele švitořily na drátě 
a oznamovaly definitivní příchod jara.
Letos nám vlaštovky připravily velké 
překvapení. V hnízdečku v bývalém 
chlévě čekalo na každodenní přísun 
potravy šest malých vlaštoviček. Dění 
v okolí hnízda jsem pozoroval dlouhé 
hodiny. A tak jsem zjistil, že při vábení 
vydává vlaštovka zvláštní zvuk „tsvuit“, 

Ještěrka je v České republice zvláště chráněna jako silně ohrožený druh 
a je zakázán i její odchyt a chov v zajetí. Ale poručte třeba čápovi. 

Foto: Milan Kubíček

Strakapoud v zimě přilétá na krmítko, v létě hnízdí v dutinách stromů. 
Foto: Milan Kubíček

Sýkory koňadry na krmítku.          Foto: MK
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Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Drozd zpěvný patří mezi vyhledávané pěvce.
Foto: BAJ

 Staroměstské noviny 10/13 Staroměstské noviny 10/13

naproti tomu „byvist“ je vlaštovičí va-
rování. Na přelomu dubna a května 
přilétají jiřičky a jako poslední mezi 
5. a 9. květnem rorýsi. Původní šesti-
členná rorýsí partička se po prvním 
hnízdění rozrostla na osmnáctičlen-
nou. Jejich ostrý zvuk srí-srí jsme sly-
šeli nejčastěji v pozdním odpoledni 
a vpodvečer. Letos se v zahradě usídlil 
i krutihlav obecný. Podobá se vrabci, 
má nenápadné zbarvení, připomínající 
kůru stromů.  Poprvé jsem ho spatřil 
začátkem dubna na větvi mirabelky. 
Jeho krk je velmi ohebný, hlavu doká-
že otočit až o 180 stupňů. Když se cítí 
ohrožen syčí, prská a vyplazuje jazý-
ček. Jeho volání glik-glik-glik nelze 
přehlédnout. Celkem pět mladých vy-
choval konipas luční a celá rodinka se 
producírovala po čerstvě posečeném 
trávníku. Slováci konipase pojmenovali 
velmi hezky – trasochvost žltý. Jakmile 
vlaštovky vykrmily první šestičlennou 
partičku dětí, den ze dne je vyženou 
z hnízda a již kladou druhou snůšku. 
V polovině srpna pak rodiče vyvedly 
čtyři vlaštovičky. Ve stodole má příby-
tek ježek. Na výšlapy se vydává až po 
setmění, trasu jeho nočních rejdů nám 
připomene trus.   

Každé ráno od dubna do začátku 
července jsme obdivovali nádherný 
koncert drozda zpěvného. Patří mezi 
nejlepší pěvce. Začíná zpívat jako prv-
ní a jako poslední i končí. Často až po 
21 hodině. Koncem dubna a začátkem 
května všude kolem nás zavoněl šeřík. 
Jeho květy mají škálu barev od bíložlu-
té přes lila až po tmavě fialovou. Vever-
ka si postavila hnízdo v koruně mo-

hutného ořechu. Huňatý ocas ji pomáhá 
udržovat rovnováhu při lezení a skocích 
po stromech. V nedaleké tůňce se ozývají 
kuňkavé hlasy. K nim se připojuje dru-
hý, o stupeň nižší třetí a v malé chvilce 
slyšíme žabí koncert. Pozoruji, jak mla-
dé žabky i usedlejší dámy se schází k ve-
černí debatě a novinkám není konce až 
do rána. Vlčí máky postupně vykvetou 
kolem mezí a rozhoří se celým lánem. 
V zahradě nás pozdraví kopretiny s bí-
lým krajkovým obloučkem. A nad námi 
skřivan zpívá, v koruně hrušky pěje kos 
černý a chlubí se žlutým kroužkem ko-
lem svého oka. 

 Milan Kubíček

Stehlík obecný.
Foto: BAJ

Bydlím v bytovém domě a ráda bych si pořídila 
psa. Bojím se ale reakcí sousedů, kteří nemají 
rádi hafáky a děsí je psí štěkot. Co dělat?

(Andula, dotaz e-mailem) 
Žádný problém. Pořiďte si plemeno basenji. Toto pů-
vodem africké plemeno se proslavilo tím, že neumí 
štěkat. Je to tichý a svému majiteli oddaný pes. Také je 
velmi čistotný, dokáže se dlouho olizovat jako kočka.
Plánuji podzimní dovolenou. Jaké bude počasí 
na přelomu listopadu a prosince?

(Rudolf 49 let)
Bude značně chladněji než na Sicílii, ale mnohem 
tepleji než v Grónsku. Není vyloučeno, že tu a tam 
bude sněžit, někde dokonce chumelit. Pivo netřeba 
dávat do lednice, úplně postačí, postavíme-li láhev 
za okno. Nebydlíme-li ovšem v přízemí.
Mám problémy v rodině, v práci i na setkání spolu-
žáků jsem si s nikým nerozuměl. Je to normální?

(Tonda, střední věk)
Možná Vás budou inspirovat Švejkova slova: „Seďte 
jen klidně, když se nehodláte oběsit, a čekejte, jak se 
věci vyvinou.“
Jsem dva roky vdaná a manžel je mi už nevěrný. 
Co mám proboha dělat?

(Rozina, dotaz e-mailem)
Zeptej se raději matky, ta má větší zkušenosti.
Poslední dobou se v rodině pořád jenom hádá-
me. Jeden nemá práci, druhý je v exekuci, třetí 
chodí do hospody a čtvrtá na zálety. Vytratila se 
z domu láska, soudržnost a pochopení.

(Marie, asi 60 let)
Všichni umřeme….už to by nás mělo přinutit, aby-
chom jeden druhého milovali.
Kam nejraději chodila vaše generace v mládí randit?

(Petr a Simča 19 let)
Hodně jsme chodili k soutoku potoka Salašky a řeky 
Moravy. V noci nám krásně šeptaly topoly a my jsme 
si zbytečně na hubě nedělaly mozoly.
Co vám asi nejvíce vadí z historického hlediska?

(manželé, důchodci ze Špitálky)
Asi to, že makedonský král Alexander Veliký, řečený 
Alexandros, franský král a císař římský Karel Veliký, 
ruský car Petr Veliký i prušácký král Bedřich Veliký, 
nehráli basketbal.
Dobré noviny by měly čtenáře informovat, vzdě-
lávat a bavit. A jsem ráda, že právě takové noviny 
v našem městě vycházejí. Jen tak dál!

(čtenářka Lenka)
Děkuji za pochvalu, každá vždy potěší a dodá ener-
gii do další práce.
Je pravda, že čas jsou peníze?

(studentky Dáša a Míša)
Ano. Když má člověk peníze, každý si na něho udělá čas.
Upřednostňujete vzdělané ženy nebo jen ty krásné?

(Radka asi 30 let)
Inteligentní muži touží po tom, aby nalezli vzdělané 
ženy, neboť oni dobře vědí, že aby muž nalezl v man-
želství pravého blaha je zapotřebí, aby žena jeho duši 
rozuměla.

Milan Kubíček
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Základní škola Staré Město ve školním roce 2012/2013

Prvňáčci zasedli do školních lavic.                                 Foto: Milan Kubíček

Zahájení školního roku na I. stupni ZŠ. Na snímku zleva zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová, 
starosta Josef Bazala, starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl, 
předseda SRPŠ Josef Maňák, místostarosta Radoslav Malina a duchovní otec farnosti P. Mgr. Mi-
roslav Suchomel.                                                                                                                   Foto: MK

Momentka ze třídy na I. stupni.    Foto: MK

V pondělí 2. září začal nový školní rok 
2013/2014. Slavnostní zahájení na prv-
ním a druhém stupni Základní školy Staré 
Město se uskutečnilo za příjemného letní-
ho počasí. K žákům naší školy promluvili, 
případně je přivítali, ředitel ZŠ Mgr. Josef 
Jurnykl, starosta Josef Bazala, místostarosta 
Radoslav Malina, starosta obce Kostelany 
nad Moravou Pavel Duda, předseda SRPŠ 
Josef Maňák a duchovní otec staroměstské 
farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel.

Základní škola ve Starém Městě je co do 
počtu žáků největší školou v okrese Uher-
ské Hradiště a navštěvují ji děti nejen ze Sta-
rého Města, ale i více než 200 žáků z okol-
ních obcí. S hlavním proslovem vystoupil 
ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, který ve 
stručnosti představil vzdělávací program 
a přítomné seznámil s nejdůležitějšími změ-
nami ve škole. „Anglický jazyk vyučujeme  
od 3. ročníku. V tomto školním roce se 
všichni žáci 7. a 8. ročníku začínají učit dru-

hý cizí jazyk – ja-
zyk ruský, nebo 
jazyk německý. 

V 9. ročníku 
se jazyku němec-
kému učí dvě 
skupiny žáků, 
v 8. ročníku vy-
učujeme finanč-
ní gramotnost. 
Díky povinnému 
zavedení druhé-
ho cizího jazyka 
se snížil počet 
volitelných před-
mětů. Mají je jen 
žáci 8. ročníku, 
kteří druhý cizí 
jazyk měli již v 7. 
ročníku a všichni 
žáci 9. ročníku. 

Žákům jsme nabízeli téměř třicet volitelných 
předmětů. Na základě jejich zájmu otevíráme 
cvičení z jazyka českého, cvičení z matema-
tiky, konverzaci v jazyce anglickém, florbal,
softbal, aerobic, tvorbu webových stránek,
počítačovou grafiku, chemické hry, výtvar-
né činnosti a dramatickou výchovu. Nově 
vyučujeme informatiku již v 6. ročníku, jako 
nepovinný předmět nabízíme náboženství,“ 
sdělil ředitel školy.

Dále jsme se dověděli, že škola dokončila 
projekt EU peníze školám, díky němu vznikly 
výukové materiály a zlepšilo se vybavení ško-
ly moderními pomůckami. V rámci projektu 

Zahrada je budována školní zahrada I. stup-
ně. Z projektu  Efektivní prevence vznikly na 
 I. stupni relaxační koutky.

Starosta Josef Bazala ve svém proslovu 
pozdravil všechny vyučující a žáky a popřál 
jim mnoho úspěchů ve studiu. Po zahájení 
školního roku na prvním a druhém stupni 
základní školy odjel starosta Josef Bazala 
společně s místostarostou Radoslavem Ma-
linou navštívit mateřské školy Komenské-
ho, Rastislavovu a Křesťanskou mateřskou 
školu v ulici Za Radnicí. Pozdravili se s vy-
učujícími a ředitelkami škol a prohlédli si 
vnější i venkovní prostory školek.

Milan Kubíček

Děti z MŠ Rastislavova v hasičském autě. 
Foto: MK
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Děti z KMŠ Za Radnicí si hrají ve školní zahradě.
Foto: MK

Učitelé a děti při zahájení výuky na ZŠ v Komenského ulici. 
Foto: Milan Kubíček

Chlapci a děvčata v MŠ Komenského mají zbrusu novou dráhu na 
hraní.                                                                                        Foto: MK

Prvňáčci na školním dvoře ZŠ na náměstí Hrdinů. 
Foto: MK

Pracovníci školy:
Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl
Zástupci ředitele: Mgr. Iva Klimešová, Ja-
roslava Kučová
Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Daňhe-
lová (I. st.), Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.)
Metodici prevence: Mgr. Milana Matyá-
šová (I. st.), Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy: Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen: Marta Slavíková  (I. st.), 
Dagmar Horáková (II. st.)
Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Pavla Martincová
I.B Mgr. Milana Matyášová
I.C Mgr. Vlasta Dostálková
II.A Mgr. Barbora Haklová
II.B Mgr. Ivana Buršová
II.C Mgr. Jitka Trnčáková
III.A Mgr. Jana Broklová
III.B Mgr. Šárka Šimůnková
III.C Mgr. Jana Daňhelová
IV.A Mgr. Renata Zacharová 
IV.B Mgr. Andrea Uhříčková
IV.C Mgr. Veronika Fialová
IV.D Mgr. Eliška Stalčíková
V.A Mgr. Kateřina Tannerová

V.B Mgr. Šárka Slavíková
V.C Mgr. Lenka Zábranská
Třídní učitelé – II. stupeň
VI.A Mgr.Viera Valíčková
VI.B Mgr. Veronika Kašná
VI.C Mgr. Lýdie Podhrázká
VI.D Mgr. Jitka Kardosová
VII.A Mgr. Renata Hájková
VII.B Mgr. Michaela Škrabalová
VII.C Mgr. Hana Rudinská
VII.D Mgr. Inka Kubíková
VIII.A Mgr. Jitka Baná
VIII.B Mgr. Jan Zábranský
VIII.C Mgr. Jana Slančíková
VIII.D Mgr. Věra Mlčúchová
IX.A Mgr. Alan Navrátil
IX.B Mgr. Petra Blažková
IX.C Mgr. Martin Motyčka
IX.D Mgr. Jarmila Králová
Netřídní učitelé:
Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Jarmila Bříště-
lová, Mgr. Monika Gejdošová, Mgr. Ha-
na Havlišová, Mgr. Vendula Karafiátová,
Mgr. Eva Koňaříková, Pavlína Malinová, 
Mgr. Renata Mikulíková, Mgr. Věra Ondruš-
ková, Mgr. Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková, 

Mgr. Ivana Směšná, Ing. Petra Šáchová.
Asistenti pedagoga:
Bc. Hana Doležalová, Monika Grigorovo-
vá, Mgr. Světlana Habartová, Mgr. Petra 
Popelková, Martin Tománek.
Školní psycholog:
Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
Školní družina:
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatelka, 
Bc. Hana Doležalová, Dana Fialová, Lenka 
Matoušková, Eva Nováková.
Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 
29. října a středu 30. října.
Vánoční prázdniny budou od soboty 21. 
prosince do neděle 5. ledna.
Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 31. ledna.
Jarní prázdniny jsou stanoveny od 3. břez-
na do 9. března.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 17. dubna a pátek 18. dubna.
Hlavní prázdniny budou od soboty 28. 
června do neděle 31. srpna.

ZŠ
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Otec vlasti Karel IV. měl čtyři manželky a dvanáct dětí
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Karel IV. byl jedním z nejvýznam-
nějších evropských vládců vrcholného 
středověku a za jeho vlády zaznamenaly 
země Koruny české ohromný rozkvět. 
Hlavně jeho zásluhou se stala z Prahy 
skutečná metropole, jedno z největších 
měst Evropy a klenot gotické archi-
tektury. Karla IV. nám v současnosti 
připomínají české korunovační kleno-
ty, které jsou jedny z nejcennějších na 
světě. Svatováclavskou korunu nechal 
v letech 1345 – 1346 zhotovit Karel IV. 
ke své korunovaci českým králem, což 
ji dělá čtvrtou nejstarší v Evropě. Ostat-
ní korunovační klenoty byly zhotoveny 
později.

V dnešním příspěvku přinášíme za-
jímavé informace o období života Karla 
IV., a protože jeho stopa v českých dě-
jinách je tak výrazná a pozoruhodná, 
zaměříme se pouze na Karlovo dětství, 
mládí, čtyři manželky a dvanáct dětí (le-
vobočky neuvádíme). Karel IV. se naro-
dil 14. května 1316 v domě U Štupartů 
nedaleko kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě, později se přestěhovali 
do domu U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí. Byl prvorozeným 
synem Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny.(Manželem tehdy osm-
náctileté Elišky Přemyslovny se stal Jan 
Lucemburský teprve jako čtrnáctiletý). 
Původně se jejich syn jmenoval Václav, 
až při pobytu u svého strýce krále Karla 

IV. Sličného ve Francii, přijal při biřmová-
ní jméno Karel. V Paříži, na francouzském 
královském dvoře, získal Karel IV. rozsáhlé 
vzdělání a na tu dobu byl mimořádně ja-
zykově vybavený. Hovořil a psal německy, 

francouzsky, latinsky, italsky a česky.
První manželka krále Karla IV. 

– Blanka (křtěná Markéta) z Valois, pů-
vabná francouzská princezna, se narodi-
la stejně jako Karel v roce 1316. Již v dět-
ství, když jim bylo pouhých sedm let, 
uzavřeli Karel s Blankou na přání rodičů 
sňatek. Svatba se konala 15. května 1323 
v Paříži. Manželé zůstávají několik let na 
francouzském královském dvoře, pak se 
Karel zúčastní lucemburských výbojů 
v severní Itálii a v Lombardii a po dlou-
hém odloučení se mladí manželé opět 
setkávají až v roce 1334 v Praze. Blanka 
přinesla do Čech závan jiného větru než 
německého a dala svým součastníkům 
ochutnat kulturu z jiné skývy. Potom 
Karel IV. odchází do Brna, kde vykonává 
úřad moravského markraběte. Po smrti 
Jana Lucemburského je Blanka po boku 
svého muže 2. září 1347 korunována 
jako česká královna, ale již 1. srpna 1348 
po krátké nemoci Blanka v Praze umírá. 
Karel IV. svou velkou lásku Blanku ze 
všech svých žen miloval určitě nejvíce. 
Podle pověsti ji Karel IV., ještě jako mar-
krabě, dal vypustit slavíky u Křivoklátu, 
kde často pobývala, aby se potěšila jejich 
zpěvem. Měli spolu dvě dcery, Markétu 

Zlatý relikviář Karla I. Velikého můžeme obdivovat v Dómu v Cáchách. 
Foto: MK

Druhá žena Karla IV. – Anna Falcká byla korunována roku 1349 v Dómu v Cáchách. Třetí žena 
Karla IV – Anna Svidnická byla nejprve korunována 28. července 1353 v Praze, potom 9. února 
1354 v Cáchách. Cáchy si zvolil za své sídlo již císař Karel Veliký (742 – 814). Vládl 44 let a vedle 
Alexandra Velikého a Gaia Julia Caesara patřil k nezapomenutelným vojevůdcům. Na snímku 
Dóm v Cáchách, kde je Karel Veliký pochován ve stříbrné schránce a kam vedly po více než 500 
letech po jeho smrti také kroky císaře Karla IV. a jeho žen Anny Falcké a Anny Svidnické. 

Foto: Milan Kubíček
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a Kateřinu. Panovník svou první ženu 
Blanku přežil o 30 let.

Druhou manželkou Karla IV. byla 
dcera rýnského falcmarkraběte Ru-
dolfa II. Wittelsbacha – Anna Falcká. 
Byla praneteří českého krále Jindřicha 
Korutanského. Ve svatební den v břez-
nu 1349 bylo Karlovi 33 let, nevěstě  
20 roků. Obřad se konal v městečku Ba-
charach ležícím na levém břehu Rýna,  
42 kilometrů od Mohuče (Mainz). V ro-
ce 1344 zde jednala římská knížata o vol-
bě Karla IV. za římského krále. V břez-
nu 1349 tady Karel IV. uzavřel sňatek  
s Annou Falckou. Městečko Bacharach 
má zachované části hradeb s branami 
a věžemi.  Manželé spolu prožili pouhé 
čtyři roky, narodil se jim syn Václav, kte-
rý však brzy zemřel. Anna Falcká byla 
často podezírána, že svého manžela při-
otrávila „nápojem lásky,“ který byl na-
míchán z různých bylin.

Karel IV. s další svatbou dlouho neo-
tálel. Již několik měsíců po smrti své dru-
hé ženy si sedmatřicetiletý Karel vzal za 
manželku 27. května 1353 v Budapešti 
teprve čtrnáctiletou Annu Svidnickou. 
Tato sličná princezna byla původně ur-
čena pro syna Kala IV. – Václava, ale 
když mladý jinoch zemřel, Karel IV. 
se rozhodl oženit se s ní sám. Anna 
Svidnická byla korunována v Praze již  
28. července 1353, a potom v Cáchách 
(Aachen) 9. února 1354. Ve své době 
byla považována za nejkrásnější ženu 
v Evropě. Manželé se pak odebrali na 
římskou cestu, během níž byl Karel IV. 
dne 6. ledna 1355 korunován v Miláně 
italským králem a 5. dubna 1355 v Římě 
císařem římskoněmecké říše, čímž se stal 
světskou hlavou křesťanstva. Anna Svid-
nická se zapsala do historie jako první 

česká královna s titulem římské císařovny. 
Byla mladá, krásná, inteligentní a rozmar-
ná. Dopisovala si s italským básníkem 
Franceskem Petrarkou. Anna Svidnická se 
stala matkou Alžběty a Václava (narodil se 
26. února 1361), pozdějšího českého krá-
le Václava IV. Zemřela při porodu třetího 
dítěte v roce 1362. Anně Svidnické bylo 
pouhých 23 let.

Poslední, čtvrtou ženou Karla IV. se sta-
la v roce 1363 Alžběta Pomořanská, dcera 
Bogislava V. Pomořanského a princezny 
Alžběty Piastovny Polské. Svatba se usku-
tečnila v Krakově na hradě Wawel, Karlovi 
bylo již 47 let, Alžbětě pouhých 16. Čtvrtá 
Karlova žena byla známa především svou 
silou, když lámala a ohýbala meče i jiné 
kovové předměty. Byla matkou šesti dětí, 
ale jen čtyři se dožily dospělosti. Dcera 

Anna byla manželkou anglického krále 
Richarda II., syn Zikmund se proslavil 
jako český král, druhý syn se jmenoval 
Jan Zhořelecký a druhá dcera Markéta. 
Zemřeli synové Karel a Jindřich. Celkem 
měl Karel IV. 12 dětí, z nichž čtyři zemře-
ly v útlém věku.

Dne 29. listopadu 1378 Karel IV. umí-
rá na zápal plic. Již při smutečním obřadu 
byl Janem Očkem z Vlašimi, prvním čes-
kým kardinálem, nazván Otcem vlasti. 
Karel IV. je pohřben v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, 
který nechal sám postavit.

Na žebříčku velikánů českých dějin na-
jdeme mnoho pozoruhodných osobností. 
K některým z nich se vrátíme v příštích 
vydáních Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Městečko Bacharach leží v Německu na levém břehu Rýna. V březnu 1349 zde Karel IV. uzavřel 
sňatek s Annou Falckou.                                                                                      Foto: Milan Kubíček

(u každé otázky možno více odpovědí)

1) Kde se nachází náměstí Hrdinů?
a) v Olomouci
b) v Praze
c) ve Starém Městě

2) Kdo je to František Slavík?
a) český průkopník radiofonního vysílání 
a bývalý ředitel rozhlasu v Brně
b) bývalý starosta Starého Města 
a hejtman Zlínského kraje
c) český geolog a minearolog, bývalý rek-
tor Univerzity Karlovy v Praze

3) Co si představíte pod slovem Hradiště
a) město v sousedství Starého Města
b) nejvyšší vrchol Doupovských hor
c) obec nedaleko Bánovců nad Bebravou

4) Jak se jmenuje manželka starosty Jose-
fa Bazaly?
a) Hanka
b) Danka
c) Blanka

5) Které ze Starých Měst je opravdu měs-
tem?
a) Staré Město pod Landštejnem

b) Staré Město pod Sněžníkem
c) Staré Město

6) Kde se nachází základní škola s nej-
větším počtem žáků v okrese?
a) v Uherském Hradišti
b) v Uherském ostrohu
c) ve Starém Městě
Správné odpovědi naleznete na straně 24

JSME RÁDI, ŽE PATŘÍTE 
MEZI PRAVIDELNÉ ČTENÁŘE 

STAROMĚSTSKÝCH NOVIN
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Ing. arch. Radmila Pešková
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tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Staré Město před 10 lety
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• Michalské hody s právem 2003 se konaly ve dnech 
27. – 28. září. Starším stárkům Tomáši Dostalíkovi a Aleně Plu-
hařové to velmi slušelo. V hodovém průvodu jsme napočítali 
140 krojovaných. Právo si stárek hlídal zodpovědně a vše 
ostatní proběhlo v klidu. Na Hodovou zábavu zavítalo více než 
500 návštěvníků, zahrála Staroměstská kapela, Madison a cim-
bálovka Doliny účinkovala až do čtvrté hodiny ranní. Nikomu 
se nechtělo domů. Za krásného slunečného počasí se usku-
tečnilo i nedělní Hodové odpoledne s kulturním programem, 
kam přišlo 400 diváků. Vystoupila Staroměstská kapela, dále 
Dolina, Dolinečka a z hostů soubor Cifra z Uherského Hradiš-
tě a Rusava z Bystřice pod Hostýnem.
• Staroměstští důchodci vyjeli za poznáním historických pa-
mátek České republiky. Kulturní komise města pro ně zorga-
nizovala 22. září jednodenní zájezd do historické Telče. Měs-
to představuje jedinečně zachovalý architektonický komplex, 
jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí s nejdelším 
podloubím v České republice. Senioři byli se zájezdem velmi 
spokojeni.
• Nejen Staré Město, ale i Česká republika a celá Evropa, zažily 
nejteplejší léto za posledních 250 let. Byly překonány mnohé 
teplotní rekordy, ve střední Evropě byly průměrné teploty vyšší 
o 5 ºC, než je průměr naměřených teplot v letech 1901 – 1995. 
V neděli 21. září 2003 bylo ve Starém Městě 28 – 29 ºC ve stí-
nu a 39 ºC na slunci. V pondělí 22. září jsme zaznamenali ještě 
teplejší den, kdy bylo ve stínu 29 – 30 ºC a na slunci až 39,5 ºC. 
Ochlazení se dostavilo o den později, právě 23. září 2003, kdy 
byl první podzimní den.
• Patnáctiletý Zdeněk Volek byl nejúspěšnějším plavcem při 
štafetě měst v Uherském Hradišti., která se konala 9. října 
2003. Štafety se zúčastnilo více než 600 plavců. Zdeněk zapla-
val čas jedna minuta a tři vteřiny.
• Vynikajícího výsledku dosáhli mladí šachisté Slovácké ša-
chové školy Staré Město na mistrovství České republiky v ra-
pid šachu žáků v Liberci, který se konal 26. - 28. září 2003. 
Hrálo se v kategoriích do 10, 12 a 14 let, tempem 2 x 25 mi-
nut na partii 9 kol švýcarským způsobem. Mistrem republiky 
chlapců do 10 let se stal teprve devítiletý velmi talentovaný 
hráč Starého Města Vojtěch Plát, který svým soupeřům ne-
dal šanci a zvítězil s 1% bodovým náskokem před Vlasákem 

z Karlových Varů. Celkem startovalo 28 chlapců. V kategorii 
dvanáctiletých dívek obsadila Šárka Valešová druhé místo. Zví-
tězila Havlíková z Unionu Plzeň.
• A jedna úsměvná příhoda na závěr, které jsme byli svědky 
na Brněnské ulici naproti sokolovny. Do Starého Města přijeli 
manželé z venkova. Došli k první výloze a ona říká: „No, po-
dívaj Fanošu, jak je to tady všechno levné. Šaty čtyřicet, kabát 
sedmdesát korun.“ Manžel však hned vše uvedl na pravou 
míru. „Tož neblbni Andulo, dyť stojíme před čistírnú!“

Milan Kubíček, kronikář města

Co možná nevíte
Obyvatelé Starého Města měli koncem sedmnáctého století 

mnoho potupných povinností poddaných vůči uherskohra-
dišťské „vrchnosti.“ Pro Staré Město byl v roce 1678 stanoven 
základní roční plat 40 grošů z lánů a 12 grošů a 10 denárů 
z podsedku. Plat odváděli všichni vlastníci půdy a to ve dvou 
termínech – při sv. Jiří (24. dubna) a při sv. Václavu (28. září). 
Podle urbáře měla být robota s potahy konána tři dny v týdnu, 
pěší dva dny a hofeři jeden den v týdnu. Další povinností bylo 
tzv. stavění sirotků na rathaus, kdy si měšťané z těchto dětí vy-
bírali své služebníky.

Novou dohodou z 1. srpna 1698 mezi Uherským Hradištěm 
a staroměstskou obcí byly některé neúnosné povinnosti zmír-
něny a následně upraveny. 

Zdroj: kniha Staré Město v proměnách staletí

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
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO  VYHLAŠUJE NA PODPORU DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ 
SOUTĚŽ  PRO DĚTI A MLÁDEŽ  1. STUPNĚ ZŠ

SUPERČTENÁŘ
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Milí, malí čtenáři,
připravili jsme pro Vás I. ročník soutěže o nejlepší-

ho dětského čtenáře – SUPERČTENÁŘE ve školním roce 
2013/2014. Je určena Vám všem, kteří navštěvujete 1. stupeň 
základní školy v našem městě. Stačí když budete sledovat we-
bové stránky Městské knihovny Staré Město www.stminfo.
uh.cz  a pravidelně navštěvovat knihovnu, kde pomocí sou-
těžních formulářů splníte stanovené úkoly. Po jejich splnění 
Vás čekají drobné odměny. Na konci školního roku soutěž 
vyvrcholí vyhlášením nejlepších čtenářů, kteří budou odmě-
něni hodnotnými cenami. 

 SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD  ZÁŘÍ DO KVĚTNA  

Co musí splnit každý soutěžící?
1. Věk 7 – 10 let
2. Přihlášení (registrace) do knihovny
3. Účast na akcích knihovny pro děti (i v doprovodu rodičů)
4. Pravidelné půjčování knih (nejméně 1x měsíčně)
5. Každý měsíc zodpovědět 4 soutěžní otázky (na formulářích 
v knihovně nebo pomocí e-mailu knihovny knihstmesto@uh.cz 
6. Nakreslit obrázky oblíbených hrdinů z přečtených knížek (ale-
spoň  3 obrázky na výkres A4)
7. Vést záznamy o přečtených knihách ve Čtenářském deníčku  
8. Poskytnout knihovně se souhlasem rodičů následující údaje: 
jméno, třídu, název své školy, osobní adresu, e-mail, případně te-
lefon. 

Městská knihovna a Informační centrum Staré Město
Vás srdečně zvou na výstavu

OBRAZY - Madam&Me
Výstava bude zahájena vernisáží

ve středu 9. října 2013 v 17:00 hod.
v prostorách knihovny a IC Staré Města

potrvá do 13. listopadu 2013
Po, Út, Čt, Pá: 9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00

St: 12:30 – 16:30

Městská knihovna
a Informační centrum

Staré Město

Vás srdečně zve
na besedu se spisovatelkou

 
KLÁROU JANEČKOVOU

v pátek 11. 10. 2013 v 18:00 hod.
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Nový školní rok v základní umělecké škole

Na trubku zahrál Jan Janík.                                                  Foto: MK

O základní uměleckou školu v našem městě je velký zájem. Rodiče a dě-
ti přišli pozdravit starosta Josef Bazala, nechyběl i místostarosta Rado-
slav Malina.                                                           Foto: Milan Kubíček

V rámci projektu Zahrada v proměnách času se buduje školní zahrada 
i na I. stupni základní školy na náměstí Hrdinů. Na snímku učitelé při 
přípravě školní zahrady.                                                               Foto: KB
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V pondělí 2. září v 16 hodin byl zahá-
jen nový školní rok v pobočce základní 
umělecké školy ve Starém Městě. Spo-
lečné setkání rodičů a dětí s vedením 
ZUŠ a jejími učiteli se uskutečnilo ve 

Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě.

V úvodu zahrál na trubku Jan Janík, 
potom děti a rodiče pozdravil ředitel 
ZUŠ Uherské Hradiště Mgr. Stanislav 
Nemrava, který přítomným sdělil, že 
ZUŠ Uherské Hradiště má ve svých 
pobočkách dohromady více než 1700 
žáků. Dále se ujal slova starosta Josef 
Bazala, který všem poděkoval za jejich 
zájem o hudební vzdělání a následnou 
prezentaci svých výsledků při kultur-

ních akcích školy. 
O organizačním za-
bezpečení výuky ho-
vořil vedoucí pobočky 
ZUŠ Radim Snopek. 

Nabídka oborů na 
staroměstské ZUŠ 
je velmi bohatá, 
předkládáme Vám 

seznam učitelů a oborů, které je vyučují.
Radim Snopek – vedoucí pobočky, 

housle, cimbálová muzika
Jana Bouzková – výtvarný obor
Martin Baláž – hudební nauka, flétna,

trubka
Petra Jarmarová – přípravná hudební 

výchova, klavír
Jitka Košíková - tanec
Jarmila Krystoňová – tanec
Jakub Macek – keyboard
Radmila Mrázková – literárně dra-

matický obor
Marek Ovčáčík – housle
Václav Ovčáčík – flétna, klarinet
Marta Špačková - klavír
Helena Milanová – hudební nauky
V budově mateřské školy Rastisla-

vova 1800 se vyučuje – hudební obor, 
taneční a literárně dramatický obor. 
V budově křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí 182 se vyučuje vý-
tvarný obor a hudební obor keyboard. 
Tel.: 572 541 240.

Milan Kubíček

Adopce na dálku
V listopadu roku 2006 Základní škola Staré Město adop-

tovala keňské děvčátko Anne Adhiambo. Anne je nyní  
11 let. Má dva starší sourozence. Děti jsou sirotci a stará se 
o ně babička. Pochází z Rusinga Island, což je malý ostrov na 
Viktoria Lake. 

Adoptované Anne přispívají naši žáci na vzdělání a zdra-
votní pojištění. V Keni se musí i základní vzdělání platit. 
Náš roční příspěvek činí 2 400 Kč na vzdělávání a 1 500 Kč 
na zdravotní pojištění. Celkem jsme už přispěli částkou  
50 400 Kč.  Bez naší pomoci by Anne nemohla do školy cho-
dit. Projekt adopce zajišťuje Centrum Narovinu v Praze.  Od 
něj děti dále dostávají školní uniformy, sportovní potřeby 
a různé dárky.

Třikrát do roka dostáváme od Anne dopis, fotografie a vy-
svědčení. Naši žáci jí občas pošlou také malý dárek. 

Ve spolupráci s Centrem Narovinu jsme již uspořádali dvě 
besedy o adopci a výstavu fotografií.  Děti měly možnost
blíže poznat život,  kulturu, ale i problémy obyvatel Afriky, 
porovnat svůj životní styl s africkými dětmi. Uvědomily si, 
že podpora jejich Anne má smysl a budou v ní nadále pokra-
čovat. Chceme, aby Anne získala aspoň základní vzdělání.    

Mgr. Jarmila Bříštělová

Učitelé nezahálí
Zatímco si žáci užívali posledních dnů prázdnin, vyučující 

z prvního stupně Základní školy Staré Město se vrhli s vervou 
sobě vlastní na záhonky na školní zahradě a připravili je k dal-
šímu využití při hodinách pracovních činností.

Mgr. Ivana Buršová

Správné odpovědi na test ze strany 21
1)a,b,c, 2) a,b,c,3) b,c, 4) c, 5) b,c, 6) c.
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Obrovský úspěch – studentka 1. ročníku v celostátním kole olympiády z českého jazyka

Účastníci ústředního kola olympiády z českého jazyka v Lažánkách u Blatné.               Foto: GP 

Ve školce je fajn…..                                                                           Foto: MŠ
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„Studentka Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město Gabriela Pau-
lová se jako žačka 1. G probojovala do 
celostátního kola olympiády z českého 
jazyka. Jelikož soutěžila se studenty 
všech ročníků v jedné kategorii, je to na 
prvačku velký úspěch,“ oznámila nám 
pozitivní zprávu středoškolská učitel-
ka RNDr. Radka Gurecká. Úspěšná 
studentka nás seznámila s průběhem 
soutěže.

MK

Týden před začátkem hlavních 
prázdnin, v pátek dne 21. 6. 2013 jsem 
vyrazila do Lažánek u Blatné na ústřed-
ní kolo olympiády českého jazyka. 
Hned po příjezdu jsem byla ubytována 
do jedné z mnoha chatek a seznámi-
li nás s vedoucími pracovních skupin 
a porotou. Pracovní skupiny byly čtyři 
a každá byla zařazena podle toho, z ja-
kého kouta České republiky účastník 
přijel. Byly zde dvě kategorie: žáci zá-
kladních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií byli v I. kategorii, 
studenti 1.- 4. ročníků středních škol 
a gymnázií ve II. kategorii. 

Hned v sobotu jsme dostali prv-
ní zadání – gramatický úkol na téma 
„Pravidla pro určování slovesných 
vidů“. Na vypracování jsme měli čas 
do dalšího dne. V neděli ráno čekal II. 
kategorii mluvní projev. Chodili jsme 
jednotlivě a po přečtení tématu měl 
každý tři minuty na přípravu, a po-

tom jsme museli před porotou o daném 
tématu povídat minutu. Téma bylo: „Co 
bych dělal/a, kdyby tu teď napadl sníh.“ 
Odpoledne jsme dostali další úkol – na 
papíře byl napsaný začátek příběhu a my 
jsme jako slohovou práci měli dopsat celý 
děj. V pondělí ráno jsme vyrazili na výlet 
do Vysoké u Příbrami, kde jsme navštívi-
li Rusalčino jezero a zámeček Antonína 
Dvořáka. Potom jsme přejeli do Příbra-
mi, kde jsme navštívili známé příbramské 
doly. Na konci výletu nám zadali napsat 
slohovou práci „Mé setkání s Rusalkou.“ 
Další den čekal mluvní projev na I. kate-
gorii. Ve středu jsme odevzdali poslední 

úkol: gramatika na téma „Prostředky 
manipulace + rozdělení.“ Večer bylo 
vyhlášení výsledků a táborák, který se 
ale kvůli počasí přesunul do jídelny. Za 
celý týden jsme také hráli spoustu her 
a každý večer si nějaká pracovní skupi-
na nachystala večerní program.

Byl to zajímavý týden, načerpala 
jsem spoustu nových poznatků, vědo-
mostí a zkušeností, získala jsem nové 
kamarády a určitě na to budu ráda 
vzpomínat.

Gabriela Paulová

 abapo
služby pro seniory v domácnosti 

Ing. Ivo Daněk
tel.: 725 893 707

e-mail: abapo@abapo.cz
WWW.ABAPO.CZ

Uvítací slavnost v mateřské škole Rastislavova
V pondělí 2. září poprvé v tomto školním roce navštívily 

mateřskou školu v Rastislavově ulici nové děti. Pro ně, i ty 
stávající, paní učitelky připravily na školní zahradě pěknou 
zahradní slavnost plnou zábavných her a překvapení. Děti 
si radostně užívaly slunečné dopoledne a využívaly všech-
na vytvořená stanoviště včetně nového zahradního altánu. 
Všichni se těší na další společné akce a nové zážitky.

D. Šrámková
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Představujeme žáky 1. tříd

1. A

1. B

1.A – třídní učitelka Mgr. Pavla Martincová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Pavla Martincová, Ema Čechová, Michaela Horsáková, Tereza 
Fusková, Magdalena Slováková, Sabina Petrů, Patrik Pelikán, Maxmilián Čech, Sebastian Janska, Samuel Čepa, Daniel Hájek, Simona 
Turečková, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Monika Kučerová, Sarah Opravilová, Adéla Fusková, Jakub Salaquarda, Filip Janík, Michal Pokorný, Radim Maňásek, 
Veronika Hájková,  Kristýna Mokrošová, Rostislav Procházka, Michal Bednařík, Petr Jarotek.                                       Foto: Milan Kubíček

1.B – třídní učitelka Mgr. Milana Matyášová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Milana Matyášová, Kristýna Masariková, Martin Bumbala, Ja-
kub Vávra, Viktor Nuc, Kristýna Kotlárová, Jan Vávra, Jiří Dvořák, Matěj Straka, Lukáš Malina, Jakub Hájek, Eliška Mikušová, Karolína 
Balgová, Michaela Opálková, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva:Martina Katrňáková, Vendula Preclíková, Ondřej Třeslín, Martin Hildebrand, Natálie Borková, Sabina Štanglová, Zuza-
na Königová, Eliška Adamíková, Kamila Holčíková, Tuan Nguyen, Jan Kalisz, Veronika Hříbková.                               Foto: Milan Kubíček
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Štěpánek 
a Karolínka

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Představujeme žáky 1. tříd

1. C

1.C – třídní učitelka Mgr. Vlasta Dostálková
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Vlasta Dostálková, Nela Katrňáková, Jiří Janík, Karina Možíš-
ková, Vanesa Říhová, Filip Horehleď, Natálie Puliková, Martin Trňák, Adéla Hastíková, Filip Vícha, Eliška Rösslerová, Linda Zábranská, 
Vojtěch Večerka, Martin Řimák, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Ester Feldvabelová, Barbora Kaňovská, Aneta Šleglová, Matyáš Bílek, Tadeáš Stašek, Tomáš Stuchlík, Veronika Mimo-
chodková, Kamila Rosůlková, Jolana Zapletalová, Klára Rosůlková, Natálie Vlachynská, Adam Dostalík, David Pořízek.

Foto: Milan Kubíček

Hezkou fotografii z oslavy čtvrtých naroze-
nin Štěpánka a z pátých narozenin Karolínky 
(před deseti lety) nám zaslala jejich babička. Ke 
gratulacím se připojujeme a těšíme se i na pěkné 
fotografie Vašich dětí nebo vnoučat.

MK

VZKAZY RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ
NEROZMAZLUJTE MĚ.
VÍM DOBŘE, ŽE BYCH NEMĚL DOSTAT VŠECHNO, OČ SI ŘEKNU – JÁ VÁS JEN ZKOUŠÍM.

NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ.
MÁM TO RADĚJI, CÍTÍM SE TAK BEZPEČNĚJI.

NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL ŠPATNÉ NÁVYKY.
MUSÍM SPOLÉHAT NA VÁS, ŽE JE VČAS ODHALÍTE.

NENADÁVEJTE A NEDOMLOUVEJTE MI NA VEŘEJNOSTI.
DALEKO VÍC NA MĚ PŮSOBÍ, KDYŽ SE MNOU PROMLUVÍTE V KLIDU V SOUKROMÍ.

NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO CHOVÁNÍ.
POTŘEBUJI SE NĚKDY NAUČIT SNÁŠET OBTÍŽE A BOLESTI.

NESEKÝRUJTE MĚ.
MUSEL BYCH SE BRÁNIT TÍM, ŽE BUDU „HLUCHÝ“ A BUDU DĚLAT „MRTVÉHO 
BROUKA.“

NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY.
PAMATUJTE, ŽE SE CÍTÍM MIZERNĚ, KDYŽ SE SLIBY NEDODRŽUJÍ.

NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DOKONALÍ A BEZCHYBNÍ.
HROZNĚ MĚ ŠOKUJE, KDYŽ ZJISTÍM, ŽE TO NENÍ PRAVDA.

NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM.
JE TO URČITĚ TĚŽKÉ DRŽET SE MNOU KROK, ALE PROSÍM – SNAŽTE SE.

NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮST BEZ SPOUSTY LÁSKY A LAS-
KAVÉHO POROZUMĚNÍ.
ALE TO VÁM NEMUSÍM ŘÍKAT, ŽE NE?
                                                                                         MARCELA VANDROVÁ
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Zákaz podomního prodeje
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Rada města na svém 63. zasedání dne 28. srpna 2013 
schválila nařízení č. 02/2013, kterým se vydává tržní 
řád. Smyslem tohoto nařízení je regulování nabídky, 
prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 
a jeho součástí je také úplný zákaz podomního prodeje. 
Radní tak chtějí ochránit občany Starého Města, přede-
vším pak důvěřivé seniory, před nekalými praktikami 
a agresivní formou nabídky některých prodejců a po-
skytovatelů služeb a v neposlední řadě zajistit ochranu 
veřejného pořádku na území města. Přestupky proti 
tomuto nařízení budou řešit strážníci Městské policie 
Staré Město. Nařízení je platné od poloviny letošního 
září.                                                                                IVK

Hasiči mají novou techniku

Koncem prázdnin nahradili staroměstští hasiči svou 
letitou Avii mnohem modernějším vozem Ford Tranzit. 
Na pořízení vozidla přispěje nemalou částkou 200.000,- Kč 
Zlínský kraj. Nové vozidlo je úspornější, spolehlivější 
a především bezpečnější.

IVK

Moderní vůz Ford Tranzit již slouží Sboru dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě.                                                                               Foto: Vladimír Kučera

Tatínci natírají houpačky a skluzavku.                                                  Foto: JUBrigáda na dětském hřišti na Kopánkách.                                           Foto. JU

Čtenáři nám píší…..
O dobré spolupráci vedení našeho 

města s občany svědčí akce, která se 
uskutečnila na dětském hřišti na 
Kopánkách. Zdejší obyvatelé zorga-
nizovali brigádu a společně se svý-
mi dětmi obnovili nátěry a provedli 
drobné opravy. O průběhu brigády 
nás informovala paní Jitka Umlau-
fová: „Jsme si vědomi určitých ne-
dokonalostí, ale přesnější opravu 
barev chceme dokončit až po zimě 
na jaře příštího roku. Nyní se nám 
jednalo především o zakrytí suro-

vého dřeva, aby nebylo vlivem mrazu 
a deště ještě více poškozeno. Barevné 
nedokonalosti na průlezce jsou způ-
sobeny dětmi, kterým jsme dali vol-
nou ruku a možnost realizovat se při 
údržbě, což bylo naším cílem. Děti 
mají být tím hlavním bodem, které 
by si toho měly vážit a nadále hřiště 
udržovat. Všechny lavečky jsou opat-
řeny kompletním novým nátěrem. 
Věřím, že se nám podaří stejnou akci 
zase uspořádat na jaře příštího roku. 
Jen bych byla ráda, kdyby i tento člá-

nek byl motivací pro ostatní rodiče, 
kterým zde vyrůstá nejedno dítě, 
a připojili se k nám. Panu starostovi 
chci poděkovat za dodaný materiál 
s pracovními pomůckami a přede-
vším sladkou odměnu pro každého 
zúčastněného,“ sdělila paní Jitka 
Umlaufová.

Starosta Josef Bazala poděkoval 
všem účastníkům brigády za jejich 
aktivní přístup a těší se na další spo-
lupráci. 

Milan Kubíček

Švejkoviny
•  Život lidský je tak složitý, že samotný život člověka je 

proti tomu hadr.
•  Ono je vůbec moc věcí na světě, které se nesmějí dělat, 

ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každý zkusil, 
jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to mohl.

•  Přímej člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málo-
kdy dostane přes hubu.
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Orelská pouť na Svatém Hostýně 
Letošní pouť orlů u Panny Marie Sva-

tohostýnské proběhla 25. srpna za účasti 
vzácných hostů, pana kardinála Domi-
nika Duky a arcibiskupa olomouckého 
Jana Graubnera, kteří koncelebrovali 
mši svatou. V slavnostním průvodu 58 
orelských praporů s praporečníky a za 

lo a domů jsme odjížděli plni krásných 
zážitků se setkání s přáteli a posilněni 
nejen na těle, ale i na duši.

Dagmar Zálešáková, starostka 
jednoty Orla 

Anička Ferdová získala stříbrnou medaili. 
Foto: DZ

Jana Ferdová byla ze všech nejlepší a získala zlatou medaili. 
Foto: DZ
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doprovodu decho-
vé hudby z Vnorov 
přišli k oltáři na 
venkovní podium. 
Všechny přítom-
né přivítal starosta 
Orla br. Juránek. Po 
mši svaté bylo ještě 
orelské shromáždě-
ní.

Den před poutí 
se zástupci jednoty 
Staré Město zúčast-
nili sportovních ak-
tivit - běhu k Bo-
žímu hrobu, kde 
Anička Ferdová 
získala stříbrnou 
medaili a její ma-
minka Jana zlato. Pak následovala světel-
ná křížová cesta s otcem Pavlem Kopec-
kým a zpívání na schodech za hudebního 
doprovodu scholy.

Celá akce se vydařila, počasí nám přá-

Pouť na Provodov

Jako každý rok, i letos se konala 
tradiční pouť orelské mládeže a dětí 
k Panně Marii Provodovské, kteří při-
šli prosit o ochranu po celý školní rok 
2013/2014.

Sešli se tu zástupci z několika jednot 
se svými rodiči, mladšími sourozen-
ci, prarodiči a známými. V místním 
poutním kostele Panny Marie Sněžné 
sloužil mši svatou vzdělavatel župy Ve-
lehradské otec František Král. Děti jako 
dary nesly globus, aktovku, pravítko, 
sešit, výkres, penál, sportovní obuv, at-
las a ....

Po mši byl čas na jídlo. Jedni snědli 

zásoby z domu, druzí si opekli 
špekáčky na farním dvoře.

Pak děti čekala hra, šly hle-
dat ukrytý poklad. Dospělí se 
vydali na křížovou 
cestu, kterou vedl otec 
František. Jeho slova 
u každého zastavení 
byla pro mě hlubokou 
duchovní posilou. Na-
konec jsme se všich-
ni sešli v kostele na 
požehnání, abychom 
se rozloučili a odjeli 

domů. Na cestu jsme 
si vzali zásobu dobré 
provodovské vody. 
Celá pouť se opět 
vydařila, počasí 
nám přálo, sluníčko 

svítilo a pohled kojící Matky 

Provodovské nás doprovázel i na cestě 
k domovu.

Dagmar Zálešáková
starostka jednoty

Mši svatou sloužil vzdělavatel župy Velehradské otec 
František Král. 

Foto: DZ
Společně jsme si opekli špekáčky na farním dvoře.

Foto: DZ



  

Babytenisté Starého Města postoupili do ligy!

Úspěšní babytenisté Starého Města vybojovali postup do I. ligy. 
Foto: PT
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Fantastického úspěchu dosáh-
li v neděli 8. září mladí tenisté ze 
Starého Města, když v krajském fi-
nále hraném ve Znojmě vybojovali 
postup do oblastní ligy kategorie 
Babytenis pro hráče 8-9 let. Druž-
stvo vedené šéftrenérem Janem
Svobodou podalo výkon na hranici 
svých možností a obsadilo celkové 
nádherné 6. místo. Nejdříve pora-
zili hráči a hráčky Starého Města 
Ždár nad Sázavou jednoznačně 5:1 
a zajistili si tak postup do čtvrtfiná-
le. V něm podlehli silnému celku 
ŽLTC Brno A 0:4. V dalším zápase 
o celkové umístění hráči skvěle za-
bojovali a za vzájemného povzbu-
zování podporovaného i potleskem 
a hlasivkami rodičů udolali babyte-
nisty z Komety Brno nejtěsnějším 
rozdílem 3:3 (gamy 15:14 ve pro-
spěch Starého Města). V závěrečném 
zápase s TC Brno A o 5. místo už mla-
dým tenistům a tenistkám docháze-
li síly a prohráli v něm 1:4. Ale ani 
závěrečná prohra nemohla zhatit 
obrovskou radost družstva ve slože-
ní: Martin Ševčík, Ondřej Sucháň, 

Lucie Grančaiová, 
Ondřej Turčin, 
Ondřej Mišťurík 
a Lucie Kaňovská 
z postupu mezi 
elitu Jihomorav-
ského kraje. Cel-
kovým vítězem 
krajského finále
se stal babyteam 
TK Agrofert Pro-
stějov, na dru-
hém místě skončil 
Spartak Jihlava 
a třetí příčku ob-
sadili babytenis-
té ŽLTC Brno A. 
Úspěch babyte-
nistů ze Starého 
Města je o to cen-
nější, že většina 
základního týmu 
bude pokračovat 
v této kategorii 
i v příštím roce. 
Na jaře se tak fanoušci mohou těšit na 
ligová utkání, včetně souboje s mistry 
České republiky v této kategorii. Na 

závěr nezbývá nic jiného než po-
blahopřát a samozřejmě přidat po-
vzbuzení - JEDEM STARÁK!

Pavel Turčín

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

Pozvánka
na volejbal

26. října v 17 hodin
Staré Město – Ostrava

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
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Staroměšťané ozdobou Slováckých slavností 
vína a otevřených památek  

(dokončení ze strany 1)
Program Slováckých slavností vína a otevřených památek byl 

letos mimořádně bohatý. Přijelo se podívat více než 60 000 lidí. 
Bálešáci vyhrávali ve vinném stanu na Masarykově náměstí, mož-
nost osvěžení nabízely stánky z obcí mikroregionu Staroměstsko 
na nádvoří Staré radnice, staroměstská rodačka Ludmila Tarcalová 
křtila výtvarnou publikaci Kroj na Uherskohradišťsku, na Palac-
kém náměstí jsme viděli známou dvojici Ondřeje Slaninu a Filipa 
Sajlera (Kluci a v akci), patnáct cimbálovek vyhrávalo ve Vinohrad-
ské ulici, vypluly muzikantské lodě Danaj a Morava. Radost jsme 
měli i při vyhlášení pátého ročníku výstavy vín Šampion šampionů.  
Prvenství získala Šlechtitelská stanice vinařská Zdeňka Habrovan-
ského z Polešovic, ale je známo, že Zdeněk Habrovanský je obča-
nem Starého Města.

Velké poděkování patří všem účinkujícím a další obětavým li-
dem, kteří děti ze souborů na vystoupení připravili a přičinili se 
o dobrou prezentaci našeho města.

Milan Kubíček Doliňáci na pódiu nádvoří Staré radnice.                         Foto: Vladimír Kučera

Burčák a víno si mohli návštěvníci slavností zakoupit na mnoha místech. 
Foto: MK

Společné zpívání starostů a místostarostů.                            Foto: Milan Kubíček

Dolina se divákům velmi líbila.                                            Foto: Milan Kubíček

Dolinečka v centru Uherského Hradiště.                           Foto: Vladimír Kučera

Staroměšťané ozdobou Slováckých slavností 
vína a otevřených památek  
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Anekdota 
na poslední stranu

Tak to tam funguje
Paní natírá střechu a manžel sle-

duje v televizi fotbal. „Kdybych ná-
hodou spadla,“ volá na něho manžel-
ka, „mohl bys mi o poločase zavolat 
sanitku?“

NI

Jak vyjdou noviny?

Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde 31. října. Uzávěrka je 18. říj-
na 2013

Velkomoravský koncert

Město Staré Město a Římskokatolic-
ká farnost Staré Město společně uspořá-
daly v neděli 8. září v 17 hodin v pořadí 
již třetí Velkomoravský koncert.

Benefiční vystoupení se uskutečni-
lo na prostranství před stavbou kostela 
sv. Ducha a přítomno bylo více než 800 
hostů, diváků a účinkujících. Stavba 
chrámu svatého Ducha začala v roce 
2002 a jeho dokončení je předběžně 
plánováno na rok 2014. Velkomorav-
ský koncert byl uspořádán pro získání 
finančních prostředků, které jsou třeba 
k dokončení stavby. Návštěvnicí měli 

možnost přispět i do kasiček, které byly 
umístěny u vchodu a na několika mís-
tech prostranství. Bylo pozváno mnoho 
významných hostů, senátoři, poslanci, 
zástupci Zlínského kraje, starostové okol-
ních měst a obcí, zástupci Arcibiskupství 
Olomouckého a duchovní z okolních 
farností, archeolog Luděk Galuška. Nad 
Velkomoravským koncertem převzal zá-
štitu mons. Jan Graubner, arcibiskup olo-
moucký a metropolita moravský. Zvláštní 
poděkování zaslouží všichni sponzoři.

Koncert společně zahájili starosta Josef 
Bazala, duchovní otec staroměstské far-

Nad koncertem převzal záštitu arcibiskup Jan 
Graubner.                                            Foto: MK

Společné vystoupení všech účinkujících na závěr koncertu.                                 Foto: Vladimír Kučera
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Velkomoravský koncert sledovaly stovky spokojených diváků.                                 Foto: Milan Kubíček

nosti P. Miroslav Suchomel a arcibiskup 
mns. Jan Graubner. Pořad moderoval 
Prokop Siostrzonek, převor Benediktin-
ského arciopatství v Praze – Břevnově. 
Diváci si poslechli vystoupení muziky 
Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou. 
V druhé části se představil zpěvák Petr 
Bende. V závěru koncertu pak vystou-
pily děti z Dolinečky a cimbálová muzi-
ka ZUŠ a zahrál komorní orchestr ZUŠ 
Uherské Hradiště doplněný dětmi ze 
Starého Města. Koncert natáčela televi-
ze NOE. 

Milan Kubíček


