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ROČNÍK XXIII  Č. 12  PROSINEC 2013  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

VII. STAROMĚSTSKÝ JARMARK

Děvčata z Dolinečky při vystoupení u radnice. 
Foto: MK

Mikuláš, anděl a čert na jarmarku v roce 2010. 
Foto: MK  

Nejvíce mrazivo bylo na jarmarku před třemi lety. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Na prostranství u radnice ve Starém Městě se 
uskuteční v neděli 8. prosince od 10 hodin VÁNOČ-
NÍ JARMARK s dárkovým zbožím, cukrovinkami 
a občerstvením.

V programu vystoupí Dolinečka, cimbálové muzi-
ky Bálešáci a Rubáš, Staroměstská kapela, děti z ma-
teřských škol, Vánoční sbor a mužský sbor Chlapčis-
ka ze Spytinova. Na začátku jarmarku bude rozsvícen 
vánoční strom.

V sále na radnici bude v 11 hodin sehrána pohád-
ka Zvířátka a loupežnice, kterou připravili ochot-
níci z Napajedel. V budově na radnici se představí 
SVČ Klubko a na programu bude adventní pásmo. 
V knihovně se chystají tvořivé dílničky, nebude chy-
bět stanoviště s prodejem a výrobou šperků. Bude 
zde i stánek klientů domova pro osoby se zdravot-
ním postižením na Kopánkách.

Občerstvení zajišťuje kolektiv kuchyně pana Rad-
ka Juřeny z jídelny v ulici Za Radnicí, kde můžete 
poobědvat. Před radnicí bude stánek se zabíjačkový-
mi pochoutkami, ovarová polévka a jiné gastrono-
mické speciality (nádoby s sebou).

VII. STAROMĚSTSKÝ JARMARK

Občané jsou srdečně zváni k prožití příjemného 
nedělního dopoledne.

Milan Kubíček  
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Setkání spolužáků z devátých tříd po 50 letechSetkání spolužáků z devátých tříd po 50 letech
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Bývalá třída 9. A na setkání po 50 letech.                                                                                          Foto: Milan Kubíček

Třída 9. B před budovou radnice.                                                                                                               Foto: Milan Kubíček

Muži a ženy z bývalé třídy 9. C se sešli v nejmenším počtu.                                                               Foto: Milan Kubíček
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Senioři besedovali na radnici
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V průběhu letošního léta bylo provedeno zateplení přístavby víceúčelové 
sportovní haly na Širůchu. Objekt, ve kterém sídlí také restaurace Victoria, 
se může pochlubit novou fasádou.                                Foto: Milan Kubíček

Na snímku zrekonstruovaná budova městské sportovní haly ve směru 
od hřiště. Stavební práce provedla firma Stavebniny Kodrla s. r. o. Huš-
těnovice.                                                                                          Foto: MK

Zastupitelstvo města Staré Město
I.  schválilo

K bodu 2) - bezúplatný převod nemo-
vitostí – pozemku p. č. 4560/111 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
406 m² a pozemku p. č. 4560/112 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
272 m², vše v lokalitě ulice Na Valech 
ve Starém Městě, k. ú. Staré   M ě s t o 
u Uh. Hradiště, z vlastnictví České 

U S N E S E N Í
z 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 13. 11. 2013

U S N E S E N Í

republiky – Úřad pro zastupování státu  
ve  věcech  majetkových,  Praha 2,  Raší-
novo  nábřeží 390/42, do  vlastnictví 
města Staré Město, za účelem umístění 
stavby „ROZCESTÍ VELKÉ  MORA-
VY“.  
- smlouvu o bezúplatném převodu ne-
movitostí – pozemku p. č. 4560/111  
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
406 m2 a pozemku p. č. 4560/112 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 272 m2, 

vše v lokalitě ulice Na Valech ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z vlastnictví České republi-
ky – Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Praha 2, Rašínovo 
nábřeží 390/42, do vlastnictví města 
Staré Město. 

K bodu 3) rozpočtové opatření 
č. 4/2013:
- zvýšení příjmů ze 151 195 000 Kč na 
151 810 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 147 363 000 Kč na 
147 920 000 Kč
- změnu financování ve výši –3 832 
000 Kč na –3 890 000 Kč
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Městský úřad Staré Město uspo-
řádal ve středu 13. listopadu ve 14 
hodin v zasedací místnosti na rad-
nici besedu se seniory. Vzhledem 
k množícím se případům falešných 
sociálních pracovníků, osob vydá-
vajících se za dávné přátele osob 
samých či rodinných příslušníků, 
kteří v poslední době navštěvují 
a poté okrádají starší obyvatele 
měst a obcí, jsme již v minulém 
vydání Staroměstských novin upo-
zornili na tuto skutečnost a vyzvali 
naše seniory k obezřetnosti a velké 
opatrnosti. Na pozvánku k besedě 
kladně zareagovalo pouze 11 seni-
orů, kteří byli seznámeni se sou-

časnou bezpečnostní situací v našem 
městě a upozornění na možná rizika. 
Spoluobčanům se věnoval starosta 
Josef Bazala, který je přivítal, mís-
tostarosta Radoslav Malina seznámil 
přítomné s vyhláškou 02/2013, kte-
rá na území Starého Města zakazuje 
podomní prodej, Milena Šabatová 
z Policie České republiky Uherské 
Hradiště promítla přítomným film 
o bezpečném chování a fintách lu-
pičů a přítomným rozdala reflexní 
pásky na oblečení. Besedy se zúčast-
nila také Bc. Irena Čechalová ze so-
ciálního oddělení a městští policisté 
Miroslav Nosek a Petr Hubáček, kteří 
přítomné seniory upozornili na mož-

ná nebezpečí. Pokud budete svědky 
nepovoleného podomního prodeje, 
případně se ve vašem okolí budou 
pohybovat podezřelé osoby, volejte 
ihned policisty. Bezplatná linka Po-
licie České republiky Uherské Hra-
diště 158, Městská policie Uherské 
Hradiště 156 (předají vzkaz našim 
strážníkům) a kontaktní číslo na 
městskou policie Staré Město je 572 
416 416. Všichni z nás by si měli 
zapamatovat důležité heslo při kon-
taktu s neznámými osobami, které 
se budou chtít dostat do vašeho bytu 
z mnoha různých důvodů: NEDŮ-
VĚŘUJTE – PROVĚŘUJTE. 

Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1 ukončení výpůjčky částí pozem-
ku p. č. 2520/1 orná půda v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, paní Emílii 
Vojáčkové, bytem St. Město, Velehrad-
ská 1670 - 162 m2 paní Marii Talašo-
vé, bytem St. Město, Velehradská 1669 
- 162 m2 manželům Punčochářovým, 
bytem St. Město, Velehradská 1659 - 
138 m2 manželům Staufčíkovým, bytem 
St. Město, Velehradská 1700 - 138 m2 

za účelem zemědělského obhospodařo-
vání včetně výsadby okrasných a ovoc-
ných stromů (před jednotlivými domy 
žadatelů), dohodou k 31. 10. 2013.

1.3 pronájem pozemku p. č. 2520/21 
orná půda o výměře 84 m2, který se 
nachází  v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Jaroslavu Talašovi, 
bytem Staré Město, Velehradská 1669, 
na  dobu neurčitou a nájemné ve výši 
1 Kč/m2 a rok, za účelem zemědělského 
obhospodařování. 
 Při realizaci investiční akce města nebu-
de poskytnuta žádná náhrada za poros-
ty  včetně trvalých na tomto pozemku.
1.6  výpůjčku domu č. p. 644 se staveb-
ní parcelou 351/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 287 m2 a pozemku p. č. 220/2 
zahrada o výměře 69 m2, ul. Hradišťská 
ve Starém Městě, Moravskému zem-
skému muzeu, Brno, Zelný trh 6, IČ 

U S N E S E N Í
z 66. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 16. 10. 2013

U S N E S E N Í

00094862, na dobu  určitou od 1. 11. 
2013 do 31. 12. 2014, za účelem technic-
ké základny staroměstských  archeologic-
kých výzkumů.
1.7 pronájem části pozemku p. č. 6075/17 
zahrada o výměře  1.500 m2, v lokalitě 
Štěpnice za Moravou ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Janu Cimbálníkovi, bytem Staré Město, 
Bratří Mrštíků 1769, na  dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemné 
ve výši  1 %  z ceny  půdy  v daném k. ú. 
za jeden  ha a jeden rok nájmu, za účelem 
zemědělského  obhospodařování – zahra-
dy včetně výsadby okrasných a ovocných 
stromů.
 Při realizaci investiční akce města nebude 
poskytnuta žádná náhrada za porosty  
včetně trvalých na tomto pozemku.

1.8 nájem části 
pozemku p. č. 
7161 ostat. plo-
cha o výměře cca 
160 m2, v lokalitě 
 ul. Nádražní ve  
Starém Městě, 
k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnic-
tví  sp o le č nost i 
HP IZOL Napa-
jedla, s. r. o, Na-
pajedla, 2. května 
1576,  IČ 25500520, 
na dobu určitou 
od 1. 2. 2014 
do 31. 12. 2024 
a nájemné ve 
výši  1,00 Kč/m2 
a rok,  za úče-
lem stavby „Re-

vitalizace ulice Nádražní ve Starém Měs-
tě“.
1.9 smlouvu o právu provést stavbu 
„Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě“ na  části pozemku p. č. 7161 ostat. 
plocha  v lokalitě ul. Nádražní ve Starém 
Městě,  k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví společnosti HP IZOL Napa-
jedla,  s. r. o., Napajedla, 2. května 1576, IČ 
25500520.
1.13 zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti Telefónica 
Czech  Republic, a. s., Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2 na právo umístě-
ní stavby „VPI Staré Město UH Hobby 
Market“ umístění přeložky telefonních 
kabelů a HDPE trubek na pozemcích p. č. 
6068/2, 6068/102 a 6068/157 ve vlastnic-

tví města Staré Město, v k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště. 
 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, 
provozování, údržby a oprav podzem-
ního  komunikačního vedení. 
 Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude  vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve  znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. 
Pro rok 2013 platí částka  2 0  K č / m 2 

a rok. 
2.2 smlouvu o zajištění přeložky ply-
nárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní  souvisejících v souvislosti s projek-
tem Rozcestí Velké Moravy mezi spo-
lečností  JMP Net, s. r. o. se sídlem 
Brno, Plynárenská 499/1, IČ 27689841, 
zastoupené na základě  plné moci Jiho-
moravskou plynárenskou, a. s. se sídlem 
Brno, Plynárenská 499/1,  IČ 49970607 
a městem Staré Město.
2.3  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Bezbariérový chodník na ulici Ve-
lehradské a U Sklépka ve Starém Městě 
z důvodu změny termínu dokončení 
stavby.
2.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Oprava místní komunikace Obilní 
čtvrť Staré  Město z důvodu změny ter-
mínu dokončení stavby.
2.5  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Rekonstrukce domů č. p. 2049 
a 2050, ulice  Luční čtvrť, Staré Město 
z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci a změny ceny  díla.
5.1  Plán inventur na rok 2013.
5.3  dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, smlouvu o poskytnutí účelo-
vé  neinvestiční dotace z rozpočtu Zlín-
ského kraje číslo D/1548/2013/KH ve 
výši  14.000 Kč pro jednotku Sboru dob-
rovolných hasičů města Staré Město.
6.2  výpověď  smlouvy o dílo s firmou 
Leopold Vyšenka L. V. Print na zhoto-
vení  Staroměstských novin ze dne 26. 3. 
2009.

II.  doporučila zastupitelstvu města
5.2 schválit převedení schváleného 
finančního příspěvku GRANT 2013 ve 
výši 25.000 Kč  na   rozpočtový ukazatel   
3231   Základní   umělecké   školy,   který  
je  součástí  schváleného rozpočtu měs-
ta Staré Město na rok 2013, a  tím jeho 
navýšení ze 45.000 Kč na 70.000 Kč, 
z důvodu nákupu kontrabasu. 

III.  neschválila
1.14 žádost České pošty, s. p., Praha 
1, Politických vězňů 909/4, zastoupe-
nou Českou  poštou, s. p. Region 
Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ost-

Dne 18. října byla slavnostně zahájena stavba Event centra u Památníku 
Velké Moravy. V následujícím týdnu začaly stavební práce na prostranství 
mezi Jezuitskou ulicí a kostelem sv. Ducha. 

Foto: Milan Kubíček
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rava 1 o úpravu výše nájemného – neu-
platnění valorizace od roku 2014 a ná-
sledujících let a případně o úpravu výše 
nájmu u nebytových prostor v budově 
č. p. 100, nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou pronajímány za účelem provozo-
vání podnikatelské činnosti (za účelem 
zřízení poštovního úřadu pro poštu  
Staré Město).

IV.  souhlasila
1.1 s umístěním energetického zaří-
zení a schválila zřízení úplatného věc-
ného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
280 85 400, zastoupené společností E.ON 
Česká  republika, s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,  
IČ 257 33 591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Velehradská, kab. NN“, umís-
tění kabelu NN (kabel NN 83 m) na po-
zemcích p. č. 4538/3, 4538/12, 6046/13, 
6046/251, 6046/252, 6046/256, 6046/253, 
6046/255 a 6046/529 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabel NN 
(kabel NN 83 m). 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů 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. 
1.12  s umístěním plynárenského za-
řízení a schválila zřízení úplatného 
věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Brno, 
Plynárenská 499/1, IČ 27689841, za-

stoupené na zá-
kladě plné moci 
Jihomoravskou ply-
nárenskou, a. s., se 
sídlem Brno, Ply-
nárenská 499/1, IČ 
49970607, na prá-
vo umístění stav-
by „Rozcestí Velké 
Moravy – přeložka 
plynovodní přípoj-
ky“,  přeložka části 
vedení  zemního 
plynu v ulici Na 
Valech na pozem-
cích p. č. 2422/13, 
p. č. 2422/12,  p. č. 
7166/2 a p. č. st. 
501 ve vlastnictví 
města Staré Město, 
v k. ú. Staré Město 

u Uh. Hradiště. 
 Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování plynárenského zařízení 
včetně jeho součástí a příslušenství, umís-
tění plynovodu VN: NTL DN: 110 Materi-
ál:  LPE v předpokládané délce 33 m. 
 Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude  vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve  znění pozdějších novel, a to výno-
sovou metodou, jako pětinásobek roční-
ho užitku,  dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2013 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

V.  rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Chodník ulice  Michalská – Sta-
ré  Město - veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. Nejvhodnější  nabídku před-
ložil uchazeč STAVAKTIV s. r. o. Trávník 
2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497.
2.6 o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné  zakázky Dům s pečovatelskou 
službou, Velehradská č. p. 1707 ve Starém 
Městě - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč RI OKNA, a.s., Úkolky 
1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862.

VI.  vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o zaháje-
ní územního řízení dle § 79 stavebního 
zákona  v platném znění dle zápisu.
4.2 vyjádření města k žádostem o zahá-
jení společného územního a stavební-
ho řízení dle  § 94 a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.
6.1  informaci o rozvoji tenisových 
aktivit ve Starém Městě, zpracovanou 
Mgr. Janem  Svobodou.

VII.  uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 

prostředí
1.2 zveřejnit  záměr na výpůjčku  částí 
pozemku p. č. 2520/1 orná půda v  lo-
kalitě ul. Velehradská  ve Starém  Městě,  
k. ú.  Staré  Město  u Uh. Hradiště, za 
účelem zemědělského  obhospodařová-
ní včetně výsadby  okrasných  a ovoc-
ných stromů, na úředních deskách.  
1.4 zveřejnit záměr na pronájem čás-
ti pozemku p. č. 6073/722 o výměře 
25 m2 v lokalitě  ul. Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění  mobilní buňky, na 
úředních deskách.

1.5 zveřejnit záměr na pronájem ze-
mědělské půdy o celkové výměře 
999.173 m2 v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště a zemědělské půdy o celkové 
výměře 138.161 m2 v k. ú. Huštěnovice.

1.10 zveřejnit záměr na převod 
majetku – směnu části pozemku p. č. 
7161 ostat. plocha/manipulační plo-
cha o výměře cca 175 m2 v lokalitě ul. 
Nádražní ve Starém  Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště,  za část pozem-
ku p. č. 3582/22 ostat. plocha/ostat. 
komunikace, část pozemku p. č. 5175/1 
ostat. plocha/ostat. komunikace a část 
pozemku p. č. 5175/2 ostat.  p l o c h a /
ostat. komunikace o celkové výměře 
cca 205 m2, vše v lokalitě ul. Nádraž-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města 
Staré Město, na úředních deskách.

2. Finančnímu odboru
2.5 připravit rozpočtové opatření 
u akce Rekonstrukce domů č. p. 2049 
a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré Město 
na částku 3 750 000 Kč.

3. Hospodářsko-správnímu odboru 
6.2 připravit výběrové řízení na zho-
tovitele Staroměstských novin.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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V říjnu pokračovaly stavební práce na akci Bezbariérový chodník na ulici 
Velehradská a U Sklépka.                                                   Foto: Milan Kubíček

Jak vyjdou noviny?

Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
s předstihem již 19. prosince. Najdete 
v něm pozvánky na vánoční akce, 
reportáže z prosincových událos-
tí, jízdní řády linek městské hro-
madné dopravy, odjezdy vlaků ze 
Starého Města v novém jízdním 
řádu 2013/2014, pravidelné rubriky 
a spoustu dalších informací a zajíma-
vostí. 

MK
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Od srpna byla uzavřena lávka pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál a také lávka přes řeku Moravu. V blízkosti stávající lávky byla vybu-
dována nová lávka přes suchý poldr. Po více než tři měsíce museli chodci a cyklisté obcházet přes moravní silniční most, anebo po lávce, 
která je součástí železničního mostu. Od 14. listopadu byly již všechny lávky průchozí. Na staroměstské straně řeky Moravy byla vybudo-
vána nová příjezdová trasa k lávkám.                                                                                                                                                                        MK

Investiční akce jsou před dokončením

Nová lávka nad poldrem dne 13. listopadu.                             Foto: MKStavební práce na výstavbě nové lávky přes suchý poldr dne 8. září. 
Foto: Milan Kubíček

Za Baťovým kanálem ve směru k Rybárnám vyrostla mohutná proti-
povodňová hráz.

Foto: MK

Starosta Josef Bazala navštívil Michalskou ulici, kde pracovníci firmy STA-
VAKTIV pana Ing. Lubomíra Hučíka provádí rekonstrukci chodníku. 

Foto: MK
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V prostoru na Zerzavici nyní vyrůstá 
stavba s názvem MINAS INNOVATION 
PARK, která bude obsahovat kancelář-
ské prostory a reprezentační plochy pro 
zasídlené firmy, terasy a sociální zaříze-
ní. Objekt bude nepodsklepený, částečně 
jednopodlažní, větší část pak dvoupod-
lažní.                                          Foto: MK

Bytové domy č. p. 2049 a 2050 na Vel-
komoravské ulici mají novou fasádu a 
zateplený plášt budovy. 

Foto: MK

V prostorách budoucího náměstí Velké Moravy pokra-
čuje výstavba Event centra. Bude rekonstruován i histo-
rický jezuitský sklep, který nabídne prostory pro ochut-
návku vín, besedy u cimbálu a zázemí pro účinkující při 
koncertech.                                      Foto: Milan Kubíček
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Slavnostní přijetí pětašedesátníků na radnici

Účastníky slavnostního setkání přivítala Jana Nosková, potom promlu-
vil starosta Josef Bazala.                                                             Foto: MK

O hudební doprovod se postarali chlapci z cimbálové muziky Bálešáci. 
Foto: MK

Muži a ženy ročníku 1947 – 1948 v obřadní místnosti na radnici. 
Foto: Milan Kubíček

V sobotu 19. října se uskutečnilo slavnostní setkání roční-
ků 1947 - 1948. Bývalí spolužáci ze Základní školy Staré Měs-
to přišli na radnici krátce po 14 hodině. Přivítali je houslisté 
cimbálové muziky Bálešáci, kteří našim milým hostům zahráli 
a zazpívali.

Jubilanty pozdravila matrikářka Jana Nosková, a potom již 
k mužům a ženám ročníků 1947-1948 promluvil starosta Josef 
Bazala, který všem přítomným poděkoval za zájem o přijetí na 
radnici. „Chci vyzdvihnout Vaši soudržnost a nepřehlédnutel-
nou skutečnost, že se všichni hrdě hlásíte k městu, kde jste se 
narodili a získali základní vzdělání,“ řekl starosta Josef Bazala.

Na setkání se také velmi těšila jedna z organizátorek Ing. Ma-
rie Popelková, která dlouhá léta pracovala na městském úřadě. 
Za přijetí na radnici starostovi poděkoval Jaroslav Mimránek 
a ke svým žákům promluvila i paní učitelka Marie Lapčíková. 
Následoval přípitek dobrým vínem a zápis všech přítomných 
do Pamětní knihy města. Potom se všichni odebrali před budo-
vu radnice, kde jsme pořídili společné fotografie.

Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 14. prosince 2013, 11. ledna, 15. února, 

15. března, 19. dubna, 17. května, 21. června 2014.
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Z naší farnosti
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VZPOMÍNKA

Dne 29. listopa-
du vzpomeneme 
nedožitých 100 let 
pana Josefa Hejdy. 
Dne 30. ledna 2014 
vzpomeneme nedo-
žitých 100 let paní 
Marie Hejdové.

 S láskou vzpo-
míná rodina He-
jdova

A d ve n tA d ve n t
V sobotu 30. listopadu 2013 při večerní mši svaté v 17:00  hodin a v neděli 

1. prosince 2013 při mší svatých v 7:00 hod. a  9:00 hod., tedy o první neděli advent-
ní,  si přineste své adventní věnce, které po požehnání vás budou ve vašich domo-
vech provázet po celou dobu čekání během čtyř nedělí na svátky Narození Páně.

svátost smíření a také sv. eucharistii. 
Oznamte třeba přes známé co nejdříve.

PODĚKOVÁNÍ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉ-
HO MĚSTA,

Cicero napsal, že „vděčnost není jen 
nejvyšší ze všech ctností. Vděčnost je 
pramenem všech ctností“. S takovou 
vděčností chceme každému z Vás vy-
jádřit díky za finanční dary na nový 
kostel v celkové výši

499 576,- Kč, 

které jsme vybrali při letošní veřejné 
říjnové sbírce. Tato částka nám velmi 
pomůže při splácení faktur za materiál 
a práce na novém kostele. Pamatujeme 
na všechny dárce při mši svaté a prosí-
me Boha o požehnání pro každého 

z Vás.
P. Miroslav Suchomel 

a spoluobčané z farního
 společenství

RORÁTY
staré písně vztahující se k proroctví 

Izaiášovu, nás spojují s vírou našich 
předků. Je to víra hluboká, poučená 
Božím slovem. Nápěvy i slova písní 
překlenují celé generace a tak zakouší-
me společenství církve, které je rozpro-
střeno přes celá staletí. Roráty se zpívají 
na počátku mše svaté v adventu a při 
ranních i večerních bohoslužbách jsou 
provázeny průvodem se světly a lucer-
ničkami, které působivě ilustrují svět-
lo naděje, které zazářilo v temnotách 
věků. 

(Rorátní bohoslužby: Pondělí, stře-
da, pátek – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek 
– 6:30 hodin)

ADVENTNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pro všechny děti je i letos připravena 

zajímavá adventní soutěž, která bude 
oceněna o vánočních svátcích. Spočívá 
v návštěvě rorátních mší sv. Milé děti, 
nezapomeňte přijít a vzít si s sebou lu-
cerničku! Vyhodnocení soutěže bude, 
jako každý rok na Hod Boží vánoční 
(25. prosince v 15:00 hodin).  DŮLEŽI-
TÁ  ZPRÁVA ! Ve čtvrtek 12. prosince 
prožijeme rorátní mši svatou s dětmi 
Křesťanské mateřské školky. Začíná až 
v 9:00 hodin. 

Možnost přijmout svátost smíření 
(svatou zpověď) v adventní době:

Každý den adventní doby vždy půl 
hodiny přede mší svatou. Více zpověd-
níků bude přítomno zvláště v sobotu 
21. prosince od 14:30 do 16:30 hodin.  
Využijte, prosím, těchto možností!

Naše cesta adventem i životem má cíl! 
Všechny lidské bytosti jsou totiž 

povolány, aby se staly Božími dětmi, 
aby žily naplněný život ve společenství 
s Bohem. 

Na konci cesty není cesta, 
nýbrž cíl. 
Na konci zimy není zima, 
nýbrž jaro. 
Na konci noci není noc, 
ale svítání. 
Na konci adventu 
není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, 
nýbrž život. (podle Josefa Koláčka) 

Do nového liturgického roku se snaž-
me vstupovat ztišeni a usebráni, s rados-
tí z evangelia, které nám v našem jazyce 
přinesli a zvěstovali sv. Cyril a Metoděj.

SV. MIKULÁŠ PŘIJDE ZA DĚTMI
Svatý Mikuláš (v zastoupení) s anděl-

ským doprovodem přijde za dětmi do 
našeho kostela sv. Michaela právě na svůj 
svátek v pátek 6. prosince už po mši svaté, 
která výjimečně začíná v 16 hodin. Máme 
zprávu, že se na děti už velice těší a věří, 
že ony se těší také na jeho návštěvu stejně 
jako vloni. Kdopak bude vědět, proč byl 
Mikuláš vlastně svatý?

(Mladí přátelé ze Společenství mládeže 
připravili  pro všechny děti hru o svatém 
Mikuláši)

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Kdo si přeje návštěvu kněze (nemocní, 

těžko pohybliví) před vánočními svátky, 
ať to oznámí na faře  nebo 
v kostele, nebo telefonicky 
na čísle 572 541 277.

Pan farář bude navště-
vovat nemocné a starší lidi 
ve Starém Městě ve dnech: 
v úterý 17. prosince od 8:00  
hodin, ve čtvrtek 19. prosin-
ce od 8:00 hodin.  Je mož-
né vykonat zpověď a přijat 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   prosinec 2013

Děti se pochlubily svými dýňovými straši-
dýlky. 

Foto: V. H.
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Dýňová strašidýlka
Ve čtvrtek 24. října se na zahra-

dě mateřské školy Komenského sešli 
rodiče, aby s dětmi vytvořili dýňová 
strašidýlka a vyzdobili jimi cestu do 
mateřské školy. A ukázky výsledků 
jejich společné práce posíláme i čtená-
řům Staroměstských novin.

V. H

Zničte to, nebo to zničí vás
V jednom z minulých vydání Staro-

městských novin jsme zveřejnili foto-
grafii ročníku 1913, kterou nám do re-
dakce přinesl pan Lubomír Michálek, 
jehož tatínek Oldřich byl staroměstský 
rodák. Syn pana Michálka Libor je 
senátorem horní komory Parlamentu 
ČR a nedávno vydal zajímavou knihu 
Zničte to, nebo to zničí vás aneb Mod-
rá, nikoliv Zelená banka? Věnoval ji 
Městské knihovně ve Starém Městě, 
kde si ji můžete vypůjčit.

MK

datum čas představení skupina místo
1. Neděle 19:00 Lucerna F Uh. Hradiště

3. Úterý 19:00 Bylo nás pět
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

HOST SD Uh. Hradiště

4. Středa 18:00 Nora U Uh. Hradiště

5. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

5. Čtvrtek 19:00 Lucerna B Uh. Hradiště

6. Pátek 10:00 Nájemníci š Uh. Hradiště

7. Sobota 19:00 Dobře placená procházka R Uh. Hradiště

9. Pondělí 19:00 Nájemníciuzavřené představení Uh. Hradiště

11. Středa 17:00 Dobře placená procházka O Uh. Hradiště

12. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

12. Čtvrtek 19:00 Lucerna D Uh. Hradiště

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

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

14. Sobota 19:00 Lucerna G Uh. Hradiště

15. Neděle 19:00 Zimní jízda s Haraficou a herci SD Uh. Hradiště

16. Pondělí 10:00 Lucerna š Uh. Hradiště

16. Pondělí 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

17. Úterý 18:00 Nájemníci S Uh. Hradiště

18. Středa 17:00 Cybercomics V Uh. Hradiště

19. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

19. Čtvrtek 19:00 Lucerna Q Uh. Hradiště

20. Pátek 19:00 Nora naposledy v Uh. Hradišti Uh. Hradiště

21. Sobota 19:00 Dobře placená procházka L Uh. Hradiště

22. Neděle 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

27. Pátek 19:00 Donaha! Uh. Hradiště

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

29. Neděle 16:00 Lucerna Uh. Hradiště

30. Pondělí 19:00 Nájemníci Uh. Hradiště

31. Úterý 18:00 Kdyby tisíc klarinetů Uh. Hradiště

Dne 24. 1. 2014 se  koná slavnostní 
zápis  dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 
2007 až 31. 8. 2008 a bude probíhat 
v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  ná-
městí  Hrdinů  1000,  od  11:00  do  
17:30  hod. Zápis se týká také dětí, kte-
ré měly pro školní rok 2013/2014 povo-
len odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu 
zápisu budete v měsíci lednu v mateř-
ských školách seznámeni s časovým 
rozvrhem. Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem 
a přinesou s sebou: 

- žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání

- občanský průkaz, popřípadě jiný 
doklad totožnosti

ZÁPIS  DO  PRVNÍCH  TŘÍD
- rodný list dítěte
- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 

1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou pro dítě žádat od-

klad školní docházky, přinesou s sebou 
žádost o odklad školní docházky, která 
bude doložena vyjádřením příslušného 
lékaře a vyšetřením pedagogicko - psy-
chologické  poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořád-
ně nadané děti, narozené od 1. 9. 2008 do 
31. 12. 2008. Žádost o přijetí u těchto dětí 
musí být vždy doložena vyšetřením pe-
dagogicko-psychologické poradny.

Dotazník a tiskopisy žádostí obdrží 
zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vy-
zvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese 
www.zsstmesto.cz - v sekci pro děti a ro-
diče, informace a formuláře.

Josef Jurnykl, ředitel školy
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Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.czNeděle 15. prosince
VÁNOCE S POHÁDKOU 
- taneční a hudební vystoupení dětí z centra Akropolis
- pohádka O čertíkovi a Andělce (div. spolek Říše loutek, Kroměříž)
Začátek: 14:00 hod.    
Vstupné: 50,- Kč/jen dospělí

Středa 18. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ STARÉ MĚSTO
Začátek: 18:00 hod.  

Vstupné: dobrovolné

Sobota 21. prosince
REFLEXY ORIGINÁL + GONG 
Vánoční bigbeat

Začátek: 20:00 hod.

Neděle 22. prosince
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Účinkují: Dolinečka, Bálešáci, děti ze ZUŠ, Orla a mateřských škol

Začátek: 14:30 hod.

Čtvrtek 26. prosince
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Účinkují: Bálešáci, SPT Dolina  

Začátek: 20:00 hod.

Úterý 31. prosince
SILVESTR 2013 - ZÁBAVNÝ VEČER 
– divadlo Dívčí válka, projekce, hudba DJ David, zpěv A. Bilavčíko-

vá, soutěž v tančení na podložkách!

Začátek: 19:30 hod. 

Vstupné: 150,- Kč. 

Předprodej a rezervace místenek: Městská knihovna Staré Město 

od 25. listopadu.           
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HUDBA V RESTAURACI NA ŠPICI
V SOBOTU 14. PROSINCE

OD 20 HODIN ZAHRAJE SKUPINA
MIDVA

REZERVACE NA TEL: 572 541 190

POTRAVINOVÁ  POMOC  
-   PODĚKOVÁNÍ

Cílem projektu 
je rychlá a účinná 
pomoc lidem trpí-
cím hladem, kteří 
z vážných důvodů 
nemohou zajistit 
sobě nebo svým 
bližním stravu. Na 
základě sociálního 
šetření jsou potravi-
ny prostřednictvím 
charitních služeb 
předány potřebným.

Trvanlivé potraviny, které chcete darovat lidem trpícím 
nouzí, můžete po zaplacení vložit do speciálně označeného 
drátěného koše umístěného v prodejně POTRAVINY CBA 
- KOUŘÍMOVÁ MARIE ve Starém Městě, Slavomírově uli-
ci.  Díky vám, kteří jste darovali zakoupené potraviny, jsme 
během tří měsíců pomohli více než patnácti potřebným.

Velmi si vážíme lidí, kteří jsou všímaví k potřebám bliž-
ních. Zvláště děkujeme těm, kteří přispějí nejen jednou, ale 
i opakovaně. Právě takových dárců si nejvíce vážíme. Nikdy 
nedostanou zpětnou vazbu ve formě poděkování, a přesto 
znovu jdou a vhodí do koše sáček piškotů, které jsou někdy 
jedinou sladkostí, kterou děti v potřebných rodinách mají. 
Naštěstí není mnoho rodin, které by byly odkázány na naši 
pomoc. Přesto však takové jsou a pro ně to děláme. Jen díky 
vám můžeme potravinovou pomoc uskutečňovat. 

Za Oblastní charitu Uherské Hradiště
Hana Stejskalová, tel.: 602 194 358
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA PROSINEC 2013
SVČ KLUBKO
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UPEČTE S NÁMI BETLÉM!
První velký perníkový betlém ve Starém Městě. Za-

pojte se s námi do výroby a upečte některé postavy 
a další části betlému. Betlém společně slavnostně odha-
líme v pátek 13. 12. na zahradě SVČ Klubko v altánku. 
Zazpíváme si koledy, ochutnáme něco dobrého, děti si 
vyrobí něco pěkného na vánoční výzdobu. Podrobné 
informace, jak se můžete zapojit, najdete na plakátech 
a na www.klubkosm.cz.                                                     SVČ

Tradiční setkání spolků
Srdečně Vás zveme na tradiční setkání zástupců 

spolků a společenských organizací působících ve Sta-
rém Městě s představiteli radnice a vedoucími odborů 
městského úřadu. Setkání se uskuteční v pátek 6. pro-
since v 17 hodin v zasedacím sále na radnici.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na čísle telefonu: 
572 416 423, e-mail: pluharova@staremesto.uh.cz

Těšíme se na společně prožité chvíle s Vámi.
Josef Bazala, starosta, 

Radoslav Malina, místostarosta

S MIKULÁŠEM DO POHÁDKY V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO 
JARMARKU
8. 12. neděle 10:00 – 11:00, v přízemí radnice
Zábavná stanoviště pro děti. Na konci na děti bude čekat 
Mikuláš s čertem a andělem a sladká odměna.
Vstupné: 10,- Kč za jedno dítě

TVOŘIVÁ DÍLNA  ZVONEČEK Z PEDIGU
5. 12. čtvrtek 16:30 – 19:00
Upleťte si s námi zvoneček z pedigového proutí, se kterým si 
doma navodíte vánoční atmosféru. Přihlaste se, prosím, do 
úterý daného týdne.
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

VÁNOČNÍ BESÍDKA
17. 12. úterý od 16:00 
Kde: Společensko-kulturní centrum (sokolovna)
Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dětí z krouž-
ků SVČ Klubko, které vám chtějí zpříjemnit předvánoční čas 
a předvést, co se již stihly v kroužcích naučit.
Vstupné dobrovolné

TVOŘIVÁ DÍLNA S VIVITOU
18. 12. !STŘEDA! 16:30 – 18:30
Poslední tvořivá dílna roku 2013 – tentokráte budeme tvořit 
s lotyšskou dobrovolnicí Vivitou. Pro více informací sledujte 
naše webové stránky a facebook.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA MOTIVY ONDŘEJE SEKORY
do 31. 1. 2014, 
ve spolupráci s MK a IC Staré Město
více informací na plakátech

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
2. 12. pondělí 9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

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

MAMKAVÁRNA
20. 12. !PÁTEK! 9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.

S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

KROUŽKY  SVČ KLUBKO A RC ČTYŘLÍSTEK 

KONČÍ 13. 12. 2013 A ZAČÍNAJÍ 7. 1. 2014!
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Neseme světlo Martinovi, neseme světlo k Vám

Vánoční koncert Staroměstské kapely

Svátek svatého Martina oslavily děti z Křesťanské mateřské 
školy Staré Město i se svými rodiči a sourozenci o pár dní dříve, 
v pátek 8. listopadu. 

Slavnost začala svatomartinským světelným průvodem 
od školky ke kostelu svatého Michaela. Děti si na cestu svíti-
ly lucerničkami, které si s pomocí paní učitelek předešlé dny 
vyráběly a zdobily. Plamínek svíce v rostoucí tmě symbolizoval 
naše rozhodnutí kráčet stejně jako sv. Martin za světlem a při-
nášet ho také ostatním. 

„Neseme světlo Martinovi, neseme světlo k Vám,
a kdo do něj vstoupí, ten nezůstane sám.
Světlo svatého Martina, teď ve svých dlaních máš,
říká, že Bůh se dělí o více než jen plášť.“   
Při zpěvu této písně jsme připutovali do kostela, kde jsme 

s otcem Miroslavem i ostatními věřícími slavili mši svatou, 
oživenou dětskými písněmi při kytaře. Na závěr nás společen-
ství mládeže obohatilo poutavým příběhem ze života svatého 
Martina. Po skončení mše svaté jsme se v pokoji a radosti roze-
šli do svých domovů.

GG

Neseme světlo Martinovi, neseme světlo k Vám, a kdo do něj vstoupí, 
ten nezůstane sám.                                                                 Foto: KMŠ 

Děti si na cestu svítily lucerničkami.
Foto: KMŠ

Staroměstská kapela, hraje pěkně zvesela.                                          Ilustrační foto: Milan Kubíček
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V sobotu 28. prosince v 18 hodin se uskuteční v kostele Svatého Ducha 
Vánoční koncert Staroměstské kapely.

Na Štědrý večer budou slyšet koledy v podání Staroměstské kapely ve 22:30 h. 
z věže kostela Sv. Ducha a ve 23 hodin se již tradičně sejdeme s občany Starého Města 
u vánočního stromu před radnicí, kde na řadu opět přijdou koledy. Jste srdečně zváni!  

Petr Luběna

Šperky a vůně 
v knihovně

Od 27. listopadu do 10. ledna 2014 
si můžete v Městské knihovně ve Sta-
rém Městě prohlédnout výstavu Šperky 
a vůně. Jana Filípková představí šperky 
a Petra Švábíková se pochlubí vůněmi. 
Přijďte se do městské knihovny podí-
vat, výstava zajisté pohladí ženskou duši 
a mužům může být inspirací.

V neděli 8. prosince od 10 hodin se 
v městské knihovně uskuteční vánoční 
dílnička v rámci VII. STAROMĚST-
SKÉHO JARMARKU. Budete si moci 
vyrobit svou vlastní skleněnou perličku, 
skleněný šperk a vlastní domácí kosme-
tiku. 

I na tuto dílničku Vás zvou knihov-
nice 

Milada Rokytová 
a Pavlína Elšíková.
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Stehlíka na krmítku pozná snad každý

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na prosinec
 Prosinec, když je mu zima, halí se 
v bílý kožich.
 Vane-li v prosinci vítr východní, špat-
nou naději mají nemocní.
 Když prosinec bystří, po Vánocích 
jiskří.
 Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbo-
ra je škrobí.
 Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá 
zima mnoho síly.
 Studený prosinec – brzké jaro.
 Na svatého Ondřeje ještě se nám ohře-
je, ale na svatého Mikuláše už je zima 
celá naše.
 Mnoho sněhu v prosinci, mnoho ovo-
ce a trávy.
 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude 
v příštím roce úroda krásná.

EM

Když člověk zmoudří, začíná hloupnout.

Každému se prsty ohýbají směrem do dlaně.

Nemá-li roba v hubě fajfku, mele jazykem.

Dva blbci v kuchyni, třetí opařený.

Neuč svého dědečka kašlat!

Cukrářova dcerka nejsladší. Rozsvítilo se jí, až 
když zhasl.

Kdyby se splnily sny trpaslíků, byli by všichni obři 
rozdrceni na strouhanku.

Cizí blbec pro smích, vlastní pro ostudu.

Nevěděl toho moc, ale na každého něco.

Většina lidí dosud nepochopila, jak velkým 
příjmem je šetrnost.

Na větvičce sedí jedlík, pestré peří, je to…..? 
Ilustrační foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Krásný hřib vyfotografoval 9. listopadu 
Vladimír Kučera. 

Fotopostřehy

Malé nedorozumění
Ptá se vnuk dědečka. „Dědo, nevi-

děls ty pilulky, co jsem měl na sto-
le? Bylo na nich napsáno extáze.“                                                                                      
„Kašli na prášky, ale viděls toho draka 
v kuchyni?“

Hádanka ze života
Rozdíl mezi ženou a psem? Pes 

miluje svého pána a štěká na cizí. Žena 
obráceně.

Debata u pivečka
„Však jsem ti říkal Karle, že nemoc-

ní a mocní mají zpravidla k humoru 
daleko.“

Na setkání sedmdesátníků
„Vojto, člověk chce mít v životě 

bůhvíjakou kliku, ale nakonec je rád, 
když najde tu u dveří.“

NI

Také v dnešním prosincovém 
vydání Staroměstských novin prosí-
me všechny hodné lidi, aby nezapo-
mněli přes zimní měsíce přikrmo-
vat ptáčky. Odmění se vám na jaře 
a v létě svým zpěvem a sběrem velké-
ho množství hmyzu a dalších škůdců.

Mezi občasné návštěvníky krmí-
tek patří stehlík, který je jedním 
z nejzajímavěji vybarvených zpěv-
ných ptáků u nás. Zejména starší čte-
náři jistě pamatují dobu, kdy byl steh-
lík chován v klícce pro potěchu oka 
i sluchu. Za mého mládí jsme pozo-
rovali v přírodě hejna stehlíků, která 
čítala desítky kusů. Dnes je situace 
poněkud jiná. Vidět pohromadě na 
krmítku deset stehlíků je malý zázrak. 
To platí i u ostatních drobných ptáků, 
kteří doplácejí na změny krajiny, skle-
něné plochy a rychlou silniční dopra-
vu. Stehlík je žlutočerný ptáček veli-
kosti vrabce s kuželovým zobákem 
a červeným zbarvením kolem oka. 
Stehlíci se rádi na krmítku objevují 
s vrabci, zvonky a čížky.

Milan Kubíček
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PŘEDČASNÉ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY VE DNECH 25. - 26. ŘÍJNA 2013 

Poslední pátek a sobotu v měsíci říjnu se uskutečnily velmi 
očekávané předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

Již během prvního volebního dne přicházelo do pěti volebních 
místností ve Starém Městě hodně voličů. Volební místnosti se 
v pátek 25. října uzavřely ve 22 hodin, v sobotu 26. října bylo 
možno odevzdat hlas některé z 18 kandidujících stran či hnutí 
v době od 8 do 14 hodin. Svoje volební právo nakonec ve Sta-
rém Městě využilo 64,09 % voličů.
Staroměšťané odevzdali nejvíce hlasů KDU-ČSL (18,09%), 
druhá skončila ČSSD (16,89 %) a třetí ANO 2011 (16,20%). Pro 
srovnání, v roce 2010 ve Starém Městě zvítězila ODS (23,12%), 
před ČSSD (19,19%) a TOP 09 (16,71%).
„Děkuji všem občanům města, kteří využili své volební právo 
a přišli do volebních místností. Z obyvatel měst v okrese Uher-
ské Hradiště měli Staroměšťané nejvyšší volební účast 64,09 %. 
Jménem KDU-ČSL, vítězné strany ve Starém Městě, děkuji 
všem voličům za projevenou důvěru a velký počet preferenč-
ních hlasů, které jsem obdržel, “ sdělil starosta Josef Bazala.

Volební výsledky za Českou republiku
(strany, které budou zastoupeny v Parlamentu)
1) Česká strana sociálně demokratická .......................... 20,45 %
2) ANO 2011 ........................................................................18,65 %
3) KSČM ...............................................................................14,91 %
4) TOP 09 .............................................................................11,99 %
5) ODS.....................................................................................7,72 %
6) Úsvit přímé demokracie T. Okamury .......................... 6,88 %
7) KDU - ČSL .........................................................................6,78 %

Poslanci zvolení ve Zlínském kraji
ČSSD: Antonín Seďa, Miroslava Strnadlová, Petr Kořenek,
ANO 2011: Radek Vondráček, Margita Balaštíková, Pavel 
Volčík      
KSČM: Vladimír Koníček, Marie Pěnčíková,
KDU - ČSL: Ondřej Benešík, Ludvík Hovorka,
TOP 09: Petr Gazdík,
Úsvit: Jaroslav Holík,
Pozn.: Tučně vyznačení poslanci jsou z okresu Uherské 
Hradiště.

Souhrnné výsledky za Staré Město
1) KDU – ČSL ........................................632 hlasů ........... 18,06 %
2) ČSSD ................................................... 591 hlasů ............16,89 %
3) ANO 2011 ..........................................567 hlasů ........... 16,20 %
4) KSČM .................................................466 hlasů ............13,32 %
5) TOP 09 ...............................................347 hlasů ..............9,91 %
6) Úsvit přímé dem. T. Okamury .......306 hlasů ..............8,74 %
7) ODS ....................................................226 hlasů ............. 6,46 %
8) Česká pirátská strana ......................... 95 hlasů ..............2,71 % 
9) Strana svobodných občanů ............... 89 hlasů ............. 2,54 %
10) Strana zelených ................................. 85 hlasů ............. 2,42 %
11) Strana práv obč. ZEMANOVCI ..... 57 hlasů ..............1,62 %
12) Dělnická str. soc. spravedl. ..............20 hlasů ..............0,57 %
13-14) HLAVU VZHŮRU - voleb. blok ........5 hlasů ..................0,14 %
13-14) Koruna Česká (monarch. str.) ..... 5 hlasů ..............0,14 %
15) Politické hnutí Změna ....................... 3 hlasy ............. 0,08 %
16) LEV 21 – Národní socialisté ............. 2 hlasy ............. 0,05 %
17-18) Strana soukromníků ČR ................ 1 hlas ..............0,02 %

17-18) Suverenita-Strana zdr. rozumu ..... 1 hlas ..............0,02 %
Celkem 5511 oprávněných voličů
Přišlo k volbám ...................................3532 voličů
Platné hlasy ..........................................3498 hlasů
Volební účast 64,09 %

VOLEBNÍ OKSEK Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ 
HRDINŮ 1000
1) KDU-ČSL ...........................................209 hlasů ........... 23,85 %
2) ANO 2011 .......................................... 135 hlasů ............15,41 %
3) ČSSD ...................................................123 hlasů ........... 14,04 %
4) TOP 09 ............................................... 115 hlasů ............13,12 %
5) KSČM ...................................................86 hlasů ..............9,81 %
6) Úsvit přímé dem. T. Okamury .........60 hlasů ............. 6,84 %
7) ODS ......................................................56 hlasů ............. 6,39 %
Volební účast 60,44 %

Volební místnosti byly otevřeny v pátek 25. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. Na snímku budova 
základní školy č. p. 1000 na náměstí Hrdinů, kde sídlily volební 
okrsky č. 1 a 4.                              Ilustrační foto: Milan Kubíček
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VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉ-
HO 1720
1) KSČM ................................................. 109 hlasů ........... 20,03 %
2) ČSSD ..................................................... 93 hlasů ............17,09 %
3) ANO 2011 ............................................ 83 hlasů ........... 15,25 %
4) KDU – ČSL ..........................................66 hlasů ............12,13 %
5) Úsvit přímé dem. T. Okamury ......... 53 hlasů ..............9,74 %
6) TOP 09 .................................................44 hlasů ............. 8,08 %
7)  ODS .....................................................40 hlasů ..............7,35 %
Volební účast 61,99 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉ-
HO 1720
1) ČSSD ................................................... 146 hlasů ............21,56 %
2) ANO 2011 .......................................... 117 hlasů ............17,28 %
3) KDU – ČSL ........................................ 116 hlasů ............ 17,13 %
4) KSČM ...................................................90 hlasů ........... 13,29 %
5) Úsvit přímé dem. T. Okamury ......... 51 hlasů ..............7,53 %
6) TOP 09 .................................................50 hlasů ..............7,38 %
7) ODS ...................................................... 38 hlasů ..............5,61 %
Volební účast 69,25 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ 
HRDINŮ 1000
1) KDU – ČSL ........................................ 146 hlasů ............19,44 %
2) ANO 2011 .......................................... 139 hlasů ........... 18,50 %
3) ČSSD ................................................... 116 hlasů ........... 15,54 %
4) KSČM ...................................................92 hlasů ........... 12,25 %
5-6) TOP 09 ............................................. 71 hlasů ..............9,45 %
5-6) Úsvit přímé dem. T. Okamury ..... 71 hlasů ..............9,45 %
7) ODS ...................................................... 51 hlasů ..............6,79 %
Volební účast 68,72 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM    
1) ČSSD ................................................... 113 hlasů ............17,38 %
2) KDU – ČSL .......................................... 95 hlasů ............14,61 %       
3) ANO 2011 ............................................ 93 hlasů ........... 14,30 %
4) KSČM ................................................... 89 hlasů ............13,69 % 
5) Úsvit přímé dem. T. Okamury ......... 71 hlasů ............10,92 %
6) TOP 09 ................................................. 67 hlasů ........... 10,30 %
7) ODS ...................................................... 41 hlasů ............. 6,30 % 
Volební účast 61,23 %  

Členové volební komise č. 4 v budově Základní školy č. p. 1000 
na náměstí Hrdinů. 

Foto: MK

Členové volební komise č. 1 v první den voleb 25. října. 
Foto: MK

Volební perličky

•  Členové volebních komisí vydali staroměstským voličům 
3532 obálek, odevzdáno bylo 3532 obálek a platných bylo 3498 
hlasů. To znamená, že 34 hlasů nebylo platných a 34 občanů 
vážilo cestu do volební místnosti zbytečně.

•  Celkovým vítězem voleb ve Starém Městě se stala KDU - ČSL, 
které odevzdalo svůj hlas 632 voličů a získala 18,06 %. Druhá 
skončila ČSSD 591 voličů a 16,89 %, třetí ANO 2011 567 hlasů 
a 16,20 %,  čtvrtá KSČM 466 hlasů a 13,32 %, pátá TOP 09 347 
hlasů a 9,91 %, šestý Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 
306 hlasů a 8,74 %, sedmá ODS 226 hlasů a 6,46 %.

•  KDU - ČSL zvítězila ve volebních okrscích 1 a 4, ČSSD ve 
volebních okrscích 3 a 5 a KSČ získala nejvíce hlasů ve voleb-
ním okrsku č. 2.

•  Nové politické hnutí ANO 2011 skončilo na třetím místě, 
když získalo 567 hlasů a 16,20 %.  Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury získal 306 hlasů a 8,74 %.

•  Každá z 18 volebních stran a hnutí získala ve Starém Městě 
určitý počet hlasů. Nejméně pak Strana soukromníků České 
republiky a Suverenita – Strana zdravého rozumu, které zís-
kaly po jednom hlasu voličů.

•  Z občanů Starého Města se ucházeli o přízeň voličů starosta 
Josef Bazala (KDU – ČSL), který získal 
293 preferenčních hlasů a Ing. Vladi-
mír Zejdl (ANO 2011) s 48 preferenč-
ními hlasy staroměstských voličů.
•  Nejdisciplinovanější občané žijí 

ve volebním okrsku č. 3, kde při-
šlo k volbám 69,25 % občanů, což 
se projevilo na vítězství ČSSD 
(21,56 %).

•  Staroměšťané mají již po několik 
volebních období jednu z nejvyš-
ších volebních účastí ze všech měst 
Zlínského kraje a nejvyšší mezi 
městy okresu Uherské Hradiště. Pro 
srovnání: Staré Město 64,09 %, Zlín 
63,51 %, Kunovice 62,49 %, Uher-
ský Brod 62,42 %, Uherské Hradiště 
62,25 %, Bojkovice 59,91 %, Uherský 
Ostroh 58,77 %.

Milan Kubíček
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Vzpomínková slavnost k výročí 28. října 1918

Letošní vzpomínková slavnost k 95. 
výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu byla na programu v pon-
dělí 28. října v 16:30 hodin u památníku 
československých legií u základní školy 
na náměstí Hrdinů.

Pro mnoho občanů byl 28. říjen jen 
dalším státním svátkem, kdy nemuse-
li z domu a měli volný den. Víme ale, 
co se za ním skrývá? Jedná se o slavný 
den naší historie, kdy se v minulosti za 
velkého zájmu občanů i dětí vítal „den 
všech dnů“ – vznik samostatného čes-
koslovenského státu. Méně než stole-
tá existence republikánského zřízení 
je sotva desetinou tisíciletého období, 

v němž v podstatě existuje český stát. 
A ještě před vznikem českého státu bylo 
významné období Velké Moravy, jehož 
jsme nedílnou součástí již 1150 let. Slavné 
chvíle vzniku republiky však předcházely 
ještě mnohé události.

Během první světové války se občanům 
v Čechách a na Moravě vedlo velmi špat-
ně. Jediné co lidem zůstalo, byla hrdost na 
svůj původ a kulturu. Velmi brzy se vět-
šina z nich přestala cítit spjata s Rakous-
kem. Veřejně proti němu vystoupil až 
Tomáš Garrique Masaryk, který se v roce 
1914 odebral do emigrace a spoléhal na 
své příznivce v Čechách v čele s Edvar-
dem Benešem. Později se k nim připojil 
i slovenský astrofyzik Milan Rastislav 
Štefánik. Díky těmto třem mužům vznik-
la v roce 1916 Česká (později Českoslo-
venská) národní rada, která podporovala 
vytvoření československého zahraniční-
ho vojska.

Na jaře 1917 se začalo měnit prostředí 
v monarchii a Češi usilovali o osamostat-
nění. Rakousko bylo na dně, prohrávalo 
válku a císař Karel I. tomu časem nekla-
dl odpor. Karel I., poslední český král, 
neuspěl, stejně jako jeho spojenec němec-
ký císař Vilém a jeho protivník ruský 
car Mikuláš. Své koruny všichni ztratili 
a jejich impéria se rozpadla.

Dne 28. října 1918 převzal Národní 
výbor Československý úřady a v poledne 
se na Václavském náměstí oficiálně vyhlá-
sila samostatnost. Ale úplně prvním, kdo 
se podílel na vyhlášení samostatnosti, 
byl Isidor Zahradník, poslanec rakous-
ké říšské rady za agrární stranu, katolic-
ký kněz, diplomat a knihovník. Kolem 

11. hodiny 28. října 1918 pronesl spon-
tánně na Václavském náměstí větu, 
která je považována za vyhlášení česko-
slovenského státu. První zprávy o této 
události pronikly do Starého Města již 
28. října večer a další pak druhého dne 
29. října 1918. Je to velmi významný 
den, proto ho slavíme se vší důstojností.

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

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina položili kytici 
květů k památníku československých legií u základní školy na náměstí 
Hrdinů.                                                                                       Foto: MK

Zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Foto: Milan Kubíček
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Členky Sokola Ing. Antonie Řádková a Ivana 
Adamcová se poklonily hrdinům, kteří padli 
v I. světové válce.                             Foto: MK

Zarecitovala Alžběta Pleváková. 
Foto: MK

S hlavním proslovem vystoupil starosta Josef 
Bazala. 

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

 LEO Express pojede z Prahy 
do Starého Města

Železniční dopravce 
LEO Express již spustil 
prodej jízdenek na nový 
jízdní řád 2013/2014, kte-
rý vstoupí v platnost od 
15. prosince.

Pro Staroměšťany je jis-
tě příjemné sdělení, že od 
nového jízdního řádu je 
zavedena nová trasa Pra-
ha – Staré Město u Uher-
ského Hradiště se zastáv-
kou v Olomouci, Přerově, 
Hulíně a Otrokovicích. 

Spoj LE 1350 bude 
odjíždět ze Starého Měs-
ta v 5:50 s příjezdem do 
Prahy hlavního nádraží 
v 8:56. Nazpět pojede spoj 
LE 1361 v 16:28 z Prahy 
hlavního nádraží s pří-
jezdem do Starého Města 
v 19:30. Cestovní doba 
Staré Město – Praha bude 
3 hodiny a 6 minut, 
ve směru opačném jen 
3 hodiny a 2 minuty. Jízdné ve třídě 
Economy na trase Praha – Staré Město 
začíná od 247 Kč pro držitele s: ) mile 
Card.

„V novém jízdním řádu bude LEO 
Express jako jediný ze tří hlavních 
dopravců na trase Praha – Ostrava 
zastavovat v Přerově. Přidáním Pře-
rova a zrušením zastavení v Pardubi-
cích se z LEO Express stává „Morav-
ský express,“ který nabere cestující na 
Moravě a z Olomouce pojede bez zasta-

vení až do Prahy. Zavedením nové trasy 
do Starého Města se zastávkou v Otroko-
vicích chceme zlepšit dopravní obsluž-
nost Zlínského kraje a přinést náš vysoký 
standard cestování novým zákazníkům,“ 
řekl ředitel společnosti Leoš Novotný 

Dalších 6 párů spojů LEO Express pojede 
z Prahy do Ostravy a Bohumína, dva 
páry budou zajíždět z Prahy až do Kar-
viné. Od listopadu 2012 LEO Express 
přepravuje cestující novými švýcar-
skými vlaky na trase mezi Prahou 

a Ostravou. LEO Express hodlá 
v budoucnu zahájit dopravu 
také na dalších trasách v Čes-
ké republice i sousedních stá-
tech. Více o LEO Express na 
www.le.cz 

Milan Kubíček  

Elektrická lokomotiva Českých drah řady 380 je třísys-
témová a její maximální rychlost je 200 km/hod. Výkon 
stroje je mimořádný – 7,2 MW. Můžeme si ji otestovat 
například při použití vlaků EuroCity mezi Starým Měs-
tem a Hodonínem. Úsek trati 34 km dlouhý dokáže projet 
za 15 minut.                                        Foto: Milan Kubíček
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Jízdní řády MHD 
a odjezdy vlaků

V příštím čísle Staroměst-
ských novin, které vyjde 
19. prosince, přineseme jízd-
ní řády pouličky a odjezdy 
vlaků ze Starého Města.

MK

Jak hodnotí příslušníci vaší generace dnešní hek-
tickou dobu a dění kolem nás?

(Petr a Pavlína 22 let)
Žijeme v jakési virtuální realitě, která je vytvářena 
médii a hlavně různými zájmovými skupinami, 
kmotry a lobbisty, kteří rozehrávají svoje témata. 
Ta jsou lidem podsouvána jako nosná a ve výsledku 
se pak z veřejného prostoru vytrácí, co je skutečně 
důležité. A tady apeluji na zdravý selský rozum všech 
Staroměšťanů. Nezapomeňte na vše dobré, co vám 
předali vaši rodiče a prarodiče a tento odkaz nepře-
stávejte udržovat a stále rozvíjet.
Co říkáte na tu dnešní, dočasnou vládu odbor-
níků?

(Josef 62 let)
Podívejte, nejprve si musíme objasnit pravý význam 
slova odborník. To je člověk, který toho ví mnoho 
o málo věcech a málo o mnoha věcech.
Mám ploché nohy a při chůzi mě strašně bolí 
paty. Na kterého lékaře – specialistu se mám ob-
rátit?

(Cyrda, dotaz e-mailem)
Pokud vás neustále bolí paty, obraťte se na patologii.
Jsou na světě ještě nějací chlapi? Potom, co byla 
zrušena vojna, vidím kolem nás jen samé bábov-
ky. Vždyť kolik mužů je pro manželský život 
nepoužitelných? Ubyla jim zodpovědnost, rodi-
ny táhnou často ženy. A pak se nedivme, že žena 
čím dál častěji potřebuje muže jen pro zplození 
dítěte, a pak odchází pryč. Samozřejmě platí, že 
výjimka potvrzuje pravidlo.

(Barča asi 25 let)
S tou vojnou asi máte pravdu. I když vojna opravdu 
nebyla kojná, většina z příslušníků naší generace na 
ty dva roky v zeleném vzpomíná v dobrém. A to jsem 
byl u železničního vojska, kdy jsme během jara, léta 
a podzimu opravili 50 kilometrů železničních tratí 
za těžké dřiny od rána do večera. V zimě pak násle-
doval jeden poplach za druhým a třeba před Vánoci 
roku 1975 jsme v Olomouci při taktickém cvičení 
brodili řeku Moravu. Bábovky se přitom rozpustily, 
zdravé jádro se ještě více zocelilo. Přesně podle hesla, 
co mě nezabije, to mě posílí!
Na diskotéce mi jedna holka řekla, že jsem 
nekňuba a meloman. Význam slova nekňuba 
znám, ale copak je to meloman?

(Eman, dotaz e-mailem)
Ty jsi opravdu Eman. Meloman je člověk, který když 
slyší v koupelně zpívat hezkou dívku, přikládá ke klí-
čové dírce ucho.
Co říkáte na to každoroční předvánoční šílen-
ství? Vždyť kolik lidí se při vánočních přípravách 
a běháním po obchodech docela uštve…

(Zdena 36 let)
Dříve lidé slavili Vánoce skromně, ale byli šťast-
ní. Více než nyní žili totiž spolu. Babička, dědeček, 
maminka, tatínek, děti, vnoučata. Nezapomínali 
na sousedy a přátele. Nepěstovalo se dnešní sobectví 
a pokrytectví, nebujela závist, bezohlednost 
a hamižnost.

Milan Kubíček

LEO Express poprvé přijede do Starého Města v neděli 15. pro-
since v 19:30 hod.

 Ilustrační foto: WV
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Objevy čekají na Tebe

Žáci z geologického kroužku se vypravili do Medlovického a Ježovského lomu.                Foto: ZŠ

Od letošního školního roku je Základ-
ní škola Staré Město zapojena do projektu 
Objevy čekají na Tebe, který má za cíl roz-
víjet zájem žáků o přírodní vědy. Hlavním 
realizátorem je Česká geologická služba, 
dalšími společnostmi jsou Národní muze-
um, Centre for Modern Education, s. r. o. 
a Obecně prospěšná společnost Erudis, o. 
p. s.

Na škole fungují dva přírodovědné 
kluby, jejichž vedoucími jsou pan učitel 
Martin Motyčka a paní učitelka Michaela 
Škrabalová.  Pro žáky geologických krouž-
ků je připravena řada exkurzí do terénu, 
workshopy a přednášky věnované zejmé-
na neživé přírodě. Díky tomuto novému 
projektu jsme se mohli v sobotu 19. října 
vypravit do Medlovického a Ježovského 
lomu, kde jsme studovali horniny. Vše jsme 
si pečlivě zaznamenali do terénních deníků, 
pořídili fotodokumentaci a nyní nás čeká 
zpracování našeho geologického bádání, 
které bude zakončeno miniprojektem. Žá-
kům byly veškeré finanční náklady hrazeny 
právě díky projektu Objevy čekají na Tebe. 
Všichni se těšíme na novou možnost studia 
a nazírání na přírodu a její bohatství.

Mgr. Michaela Škrabalová
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KOSMETIKAKOSMETIKA
 V SALONU DALEN V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

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

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHIITTEEKKTTUURRAAARCCHHHIITTEEKKTTTUURRAAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

V minulém čísle Staroměstských novin jsme zveřejnili foto-
grafii z obřadu Vítání občánků, na které došlo k záměně jmé-
na maminky Evy Fikarové a syna Vojtěcha. Rodině i čtenářům 
se omlouváme.

MK
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Školení cvičitelů dětí na Orlovně 
V sobotu 21. září 2013 se ve Starém 

Městě na Orlovně uskutečnilo školení 
cvičitelů dětí od dvou do šesti let. Akci 
pořádanou celorepublikovou Radou 
mládeže Orla zahajoval úvodním slo-
vem a modlitbou staroměstský duchov-
ní správce P. Miroslav Suchomel, který 
čerpal z listu apoštola Pavla Timotejo-
vi. Účastníky kurzu ze Starého Města, 
Vizovic, Kunovic, Domanína, Zlína, 
Kobylí, Křenovic, Lomnice u Tišnova, 
Kunovic u Valašského Meziříčí, Brna 
Židenic a Nosovic přivítala také starost-
ka jednoty Orla ve Starém Městě Dag-
mar Zálešáková a předsedkyně rady 
mládeže Mgr. Dana Tománková. 

Účastníci školení byli rozdělení do 
dvou skupin. První skupina vyslechla 
přednášku Mgr. Dany Tománkové na 
téma „Teorie práce s dětmi do šesti let“. 
Do tohoto věku má dítě ovládat většinu 
základních pohybů, náprava případ-
ného zanedbání je později obtížná až 
nemožná, proto je třeba se rozvíjení dět-
ských pohybových dovedností co nejví-
ce věnovat. 

Druhá skupina zatím absolvovala 
kurz první pomoci Mgr. Radima Kři-
váka, EFR Instructora a FA Instructora 
Rescue training, kde se všichni sezná-
mili nejen s teorií, ale vyzkoušeli si prv-
ní pomoc i prakticky. 

Další přednášku: „Básničky a říkan-
ky součást každého cvičení“ první 
skupině přiblížila Dagmar Zálešáková 
a druhé skupině Mgr. Jana Ferdová, cvi-
čitelky III. třídy rodičů s dětmi.   

Po obědě následoval skutečný tělo-
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cvik nazvaný praktické ukázky cvičení, 
a to nejdříve hodina cvičení rodičů s dět-
mi, kde si všichni vylosovali, zda budou 
rodič nebo dítě. Pod vedením Dagmar 
Zálešákové se v ukázkové hodině prak-
ticky seznámili se cvičením, průběhem 
hodiny s množstvím inspirací, ale také se 
pobavili. Následovala hodina pro před-
školáky pod vedením Mgr. Jany Ferdové, 
a to od vyprávění pohádky O kocourovi 
v botách, která byla hlavním tématem 
celé hodiny, rozcvičky, překážkové dráhy 
až po hry s padákem. Účastníci hodnotili 
cvičební hodiny jako velmi propracované 
a zajímavé. 

Mgr. Dana Tománková pak předvedla 

Cvičení rodičů s dětmi.                                    Foto: Mgr. Jana Ferdová Účastníci kurzu na společné fotografii.           Foto: Mgr. Jana Ferdová

ukázku gymnastiky s malými dětmi, 
co všechno se mohou naučit. Po závě-
rečném slovu jsme se plni nadšení do 
další práce a nových poznatků o cviče-
ní s dětmi, rozcházeli po páté hodině 
domů.

 Předsedkyně rady mládeže poděko-
vala všem přítomným a hlavně jednotě 
Staré Město za zorganizování školení, 
Mgr. Radimu Křivákovi za školení prv-
ní pomoci a popřála všem hodně úspě-
chů v další práci s dětmi. 

Mgr. Barbora Halodová, 
účastnice semináře

a členka předsednictva 
Župy Velehradské

Školení cvičitelů zahájil duchovní správce P. Miroslav Suchomel. Účastníky kurzu přivítala sta-
rostka jednoty Orla Dagmar Zálešáková.                                                  Foto: Mgr. Jana Ferdová
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Efektivní prevence ZŠ Staré MěstoEfektivní prevence ZŠ Staré Město
V roce 2013 realizuje Základní škola Staré Město projekt 

Efektivní prevence, který v  dotační oblasti prevence krimi-
nality 2013 podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy částkou 80 000,- Kč.

V jeho rámci probíhá školní preventivní program, při kte-
rém škola spolupracuje s dalšími subjekty (OSPOD, Policie 
ČR, Hasičský záchranný sbor, kontaktní centrum Charáč, 
lékaři z různých oborů), samozřejmostí je spolupráce se SVP 
Help a PP.

Prioritní je i práce školní psycholožky, která vede se žáky 
zážitkové interaktivní programy na různá témata (např. Co 
dělat, když se mi nedaří? Duševní zdraví, způsoby zvládání 
stresu. Mezilidské vztahy. Hodnoty a hodnotový systém člo-
věka.).

Během roku přijeli za žáky pracovníci hasičského záchran-
ného sboru. Ve 2. a 6. ročníku v  programu Hasík jim vysvětlili, 
jak se chovat během požáru a jak mu předcházet. 

Pracovníci Charáče učitelům i rodičům žáků II. stup-
ně vysvětlovali, jak poznat žáka pod vlivem návykové látky. 
Využili jsme i Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž pra-
covníci se žáky řešili problematiku kyberšikany a Facebooku. 
Policie každoročně přednáší žákům 4. ročníku o bezpečném 
internetu a žákům 8. a 9. ročníků o trestní odpovědnosti mlá-
deže a o diváckém násilí. Se žáky pracují i pracovnice OSPO-
Du a lékařky Nemocnice v Uherském Hradišti.

Všichni učitelé absolvovali v posledním srpnovém týdnu 
seminář PaedDr. Zdeňka Martínka, odborníka na problema-
tiku školní šikany a jejího řešení.

Rizikovému chování předcházíme i různými aktivitami. 
V prvním školním týdnu probíhaly stmelovací aktivity v rám-
ci 6. třídy. Žáci si společně prošli Staré Město a plnili úkoly 
spojené s jeho poznáním. 

Na tuto akci navázaly adaptační pobyty 6. tříd. Jsou na 
začátku roku nezbytné, protože díky dojíždějícím vznika-
jí nové kolektivy. Adaptační pobyty byly částečně hrazeny 
z projektu. Proběhly v rekreačním zařízení Kopánky. Spolu 
se třídními se jich zúčastnila i školní psycholožka, která vedla 
aktivity se zaměřením např. na skupino-
vou spolupráci, řešení problémových situ-
ací, apod. 

V 1. ročníku mají žáci poznávací 
a stmelovací aktivity zařazeny v prv-
ním týdnu školní docházky pod názvem 
Pohádkový týden.

Realizátorem projektu je školní pora-
denské pracoviště, které je také odborným 
garantem veškerých aktivit. Prioritně jej 
tvoří školní psycholožka, metodici pre-
vence, výchovné poradkyně a vedení ško-
ly. Důležitá je i realizace peer programu, 
který probíhá v průběhu školního roku. 
Vedou ho žáci II. stupně, kteří jsou pro-
školeni školní psycholožkou a metodiky 
prevence.

Díky projektu Efektivní prevence jsme 
v budově I. stupně na náměstí Hrdinů 
1000 vybudovali tři relaxační koutky, 

které slouží hyperaktivním dětem ke zklidnění během vyučo-
vání. O přestávkách koutky využívají i ostatní žáci pro relaxa-
ci a odpočinkový pobyt. V prostorách školní družiny na nám. 
Hrdinů 715 je vybudován relaxační koutek s prvky Snoezelenu. 
Zde mohou relaxovat nejen žáci, kteří navštěvují školní druži-
nu, ale v dopoledních hodinách i ostatní žáci I. stupně.

Koncem září jsme znovu zažádali o dotaci pro rok 2014. Vě-
říme, že budeme úspěšní. Podrobnosti o projektu můžete najít 
na www.zsstmesto.cz.                                                                ZŠ
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V budově Základní školy č. p. 1000 na náměstí Hrdinů ve 
Starém Městě byla instalována výstava ovoce a zeleniny. Žáci 
a učitelé základní školy se měli možnost seznámit s produkty 
našich zahrádkářů. Výstavu si se zájmem prohlédli i občané, 
kteří přicházeli ve dnech 25. - 26. října k předčasným vol-
bám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

MK

Výstava ovoce a zeleniny 
v budově školy

Na výstavě byla v největším počtu zastoupena jablka. 
Foto: Milan Kubíček
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Zahrada v proměnách času
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V rámci projektu Zahrada v promě-
nách času, který je podpořený z Revol-
vingového fondu MŽP – Přírodní školy, 
dochází od loňského roku k proměně 
školní zahrady na I. stupni Základní 
školy ve Starém Městě.

Ještě než nastoupila paní Zima, při-
pravovali jsme zahradu pro novou 
výsadbu. Nejprve jsme vykopali sta-
rou nefunkční výsadbu a ve spolupráci 
s rodiči nasadili první keře a stromy. 
V zimních měsících jsme na zahradu 
umístili i ptačí budky. Žáci pravidelně 
chodili sypat ptáčkům laskominy.

Jakmile zima ustoupila, práce na 
zahradě mohly pokračovat. Čekalo nás 
však nemilé překvapení. Zahradu nav-
štívil zloděj a některé stromky a keře 
odcizil. Chuť k práci nám to ale nevza-
lo. Na záhonky jsme vysadili semínka 
hrášku, mrkve, ředkviček a sazeničky 
zelí. Při opětovné výsadbě dřevin nás 
v měsíci květnu a červnu provázela 
nepřízeň počasí. Nejprve přišly neustálé 
deště a půda byla natolik promáčená, že 
se na ni nedalo vstoupit a práce musely 
být přerušeny. Když jsme se na pozemek 
vrátili, zjistili jsme, že zahradu opět nav-
štívili zloději a naši novou výsadbu víc 
než z poloviny rozkradli. Proto jsme plo-
ty opatřili ostnatým drátem a výsadbu 
provedli znovu. Srpnová vedra znemož-
nila rychlé dokončení terénních úprav. 
Začátkem nového školního roku se do 

závěrečných prací 
zapojili nejen učitelé, 
ale samozřejmě i žáci. 
Nyní připravujeme 
zahradu pro zimní 
spánek. Snad ji nikdo 
nepovolaný nenavští-
ví.

Zahradou jsme 
žili i v budově školy. 
Její proměnou prů-
běhu školního roku 
se zabývali v loň-
ském školním roce 
žáci čtvrtého ročníku 
v hodinách výtvarné 
výchovy a pracov-
ních činnostech. 
Vznikl cyklus prací 
z jednotlivých roč-
ních období, který je 
nyní součástí výzdoby školní chodby.

První a druhý ročník připravili ke konci 
měsíce září výstavu výtvarných prací s ná-
zvem Plody naší zahrádky. Na ni na začát-
ku října navázala výstava ovoce a zeleniny, 
která probíhá tradičně ve spolupráci se 
Svazem zahrádkářů. Výstavu si přišly pro-
hlédnout i děti z mateřských škol.

Naši třeťáčci měli na starosti bylinko-
vou zahrádku. Při její sklizni uspořáda-
li ochutnávku bylinných čajů a naučili 
se poznávat jednotlivé bylinky. Letošní 
čtvrťáci dokončují herbář z našich bylinek 

i ostatních rostlin, které našli na školní 
zahradě. Žáci pátého ročníku připra-
vili v rámci informatiky pro své mladší 
spolužáky popisky vysazených dřevin 
a bylin a vyzdobili školní chodby malo-
vaným herbářem.

Ukončením projektu ale péče o naši 
zahradu nekončí. Čeká nás ještě hodně 
práce. Musíme udržovat nový trávník, 
sklidit lavičky, které budeme na jaře vy-
užívat jako venkovní učebnu prvouky, 
přírodovědy nebo výtvarné výchovy. 
A samozřejmě nesmíme v zimě zapomí-
nat na ptáčky.          Mgr. Iva Klimešová
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Děti na školní zahradě.                              Foto: Mgr. Karel Bednařík

Ve čtvrtek 17. října od 17 hodin byla na programu v Památ-
níku Velké Moravy přednáška s názvem Cyrilometodějská 
misie na Moravě a počátky slovanské vzdělanosti. Přednášel 
přední český byzantolog a odborník na byzantsko – slovanské 

vztahy a cyrilometodějskou tematiku PhDr. Vladimír Vavří-
nek, CSc., vědecký pracovník Slovanského ústavu Akademie 
věd České republiky. Přednáška přítomné posluchače velmi 
zaujala.

Milan Kubíček

Vladimír Vavřínek přednáší v Památníku Velké Moravy. 
Foto: MK

Účastníci přednášky pozorně naslouchají. 
Foto: Milan Kubíček
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Hasiči slavnostně převzali nový automobil Ford Tranzit
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Již koncem prázdnin nahradili staroměstští hasiči svou 
letitou Avii mnohem modernějším vozem Ford Tranzit. Na 
pořízení vozidla přispěl nemalou částkou 200.000,- Kč Zlín-
ský kraj. Nové vozidlo je úspornější, spolehlivější a přede-
vším bezpečnější.

Slavnostní předání nového vozu se uskutečnilo v pondě-
lí 28. října od 14 hodin. Členové Sboru dobrovolných hasičů 
Staré Město nastoupili v uniformách, nechyběli mladí hasiči. 
Všechny přítomné přivítal starosta sboru Antonín Martínek, 
jménem Zlínského kraje promluvil člena Rady Zlínského kra-
je Ing. Ladislav Kryštof, hasiče pozdravil také starosta Josef 
Bazala a o technických údajích nového vozu informoval Jakub 
Kotačka. Na závěr slavnosti pak automobil Ford Tranzit vysvě-
til duchovní otec naší farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel. 
Potom již přítomní hosté a diváci navštívili hasičskou zbrojnici 
a prohlédli si její vybavení.

Milan Kubíček

Členové Sboru dobrovolných hasičů Staré Město převzali moderní vůz 
Ford Tranzit. 

Foto: Milan Kubíček

Na pořízení vozidla Ford Tranzit přispěl i Zlínský kraj částkou 200.000 Kč. 
Staroměstské hasiče pozdravil člen Rady Zlínského kraje Ing. Ladislav 
Kryštof. Na snímku dále zleva starosta SDH Antonín Martínek, staros-
ta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a duchovní otec farnosti 
P. Mgr. Miroslav Suchomel. 

Foto: MK

Jakub Kotačka (na snímku vlevo) představil technické parametry nové-
ho vozu.                                                                      Foto: Milan Kubíček

U zbrojnice nechyběli mladí hasiči.                                           Foto: MK

Starosta Josef Bazala vystoupil s krátkým proslovem. 
Foto: MK
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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
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 V sobotu 19. října 2013 proběhla na 
Břestku oslava 50. výročí založení horo-
lezeckého oddílu TJ Jiskra Staré Město, 
dnes vedený pod jménem Horolezecký 
klub Uherské Hradiště (HKUH), kde se 

sešlo okolo sedmdesáti bývalých i sou-
časných členů a vytvářeli skvělou atmo-
sféru až do konce oslavy.

Oddíl byl založen v únoru 1963 
a jedním z jedenácti zakládajících čle-
nů byl dnes devadesátiletý staroměst-
ský rodák Vojta Rosůlek. Rád vzpo-
míná na tyto začátky, kdy se jedenáct 
nadšenců dalo dohromady a začalo lézt 
po chřibských skalách. Bylo to oprav-
dové dobrodružství, lezli s konopným 
lanem kolem pasu, na vlastnoručně 
kovaných skobách a s karabinami vypi-
lovanými v práci, protože nic jiného 
nebylo. Zjara začínali na chřibských 
skalách a v létě toho roku už zlezli Ger-
lachovský štít ve Vysokých Tatrách. 

S postupem času se oddíl rozrůstal 
a také výkonnost se zvyšovala. V sedm-
desátých letech měl oddíl už okolo 
padesáti členů a podnikaly se výjezdy 
nejprve do rumunských Karpat, pře-
chod pohoří Fagaraš, Retezat, Paring, 
Pirin, dále na Kavkaz a do Alp. Největ-
šími jmény tohoto období byli Theodor 
Čermák a Vlastimil Směták. Oddílem 
prošli i Jindra Martiš a Miroslav Pelc, 
kteří se později (po odchodu z oddílu) 
stali reprezentanty a účastnili se expe-

Horolezecký oddíl Jiskra Staré Město oslavil 50. výročí založeníHorolezecký oddíl Jiskra Staré Město oslavil 50. výročí založení
dic v Himálaji, Pamíru a Hindúkuši.

Oddílový výškový rekord je 7134 m. n. m. 
a dosáhli jej v létě 1989 J. Grossman a T. 
Žert výstupem na Pik Lenina v pohoří 
Pamír. 

Začátkem 90. let se oddíl přejmenoval 
na HK Uherské Hradiště. Doba i vyba-
vení se změnily, změnilo se i fungování 
oddílu. Začalo se víc jezdit do zahraničí, 
proměnil se i samotný způsob lezení, kte-
ré se začalo dělit na více směrů - na skalní 
lezení, lezení v horách, bouldering (lezení 
na malých kamenech bez lana) a také na 
skialpinismus (pohyb na lyžích ve vol-
ném horském terénu). Všem těmto smě-
rům se v současné době HKUH věnuje. 
Co naopak zůstává pořád stejné jako na 
začátku je radost z lezení, dobrodružství 
a přátelství na laně.

Ze zajímavých výstupů posledních let 
by bylo jistě dobré zmínit prvovýstup 
J. Nováka a P. Kryzeho na arktickém 
Baffinově ostrově, kde zlezli 1200 met-
rů vysokou stěnu Great Cross Pilar ve 

velmi odlehlé polární oblasti, také 
výstupy alpskými severními stěnami 
Eigeru (1800 m, 3970 m. n. m.) a Gran-
des Jorasses (1200 m, 4208 m. n. m.) 
P. Kryzem a P. Urbánkem. Na skalách 

se M. Rožkovi podařilo přelézt cesty 
obtížnosti 10/10+ a umísťovat se na 
předních místech v Českém poháru, 
Z. Hruboš i D. Janků dokázali přelézt 
cesty obtížnosti 10- a dalo by se vyjme-
novávat i dál. 

HKUH také každý rok pořádá lezec-
ko-cyklistický závod Chřibský hnědák, 
který obnáší objetí Chřibů na kole (cca 
70 km) a lezení na pěti skalách. Při 
letošním ročníku dosáhla vítězná dvo-
jice přelezení neuvěřitelných 130 cest.

Dnes má oddíl okolo čtyřiceti aktiv-
ních členů a snad se dočká i dalšího 
kulatého výročí, které bude jistě stej-
ně povedené jako to padesáté, protože 
s dobrými přáteli se nedá udělat špatná 
oslava. 

Pavel Urbánek



Letošní rok byl velmi úspěšný pro 
staroměstského kulturistu Marti-
na Cetkovského. Startoval celkem na 
11 významných soutěžích v České 
republice, Slovensku, Maďarsku a vrcho-
lem bylo mistrovství světa v Řecku, kde 
Michal Cetkovský vybojoval zlatou 
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Halová kopaná pod taktovkou ZŠ Staré Město
V pátek 18. října se sjely fotbalové 

výběry sedmi základních škol Uhersko-
hradišťska na turnaj v halové kopané 
mladších žáků, který se uskutečnil ve 
sportovní hale na Širůchu. Turnaj pod-
pořil finanční částkou z fondu mládeže 
a sportu Zlínský kraj, tak bylo o mla-
dé fotbalisty dobře postaráno: krásné 
ceny, dobré zázemí, kvalitní rozhodčí 
a občerstvení.

Po bojích v základních skupinách, 

Společná fotografie fotbalových výběrů sedmi základních škol z Uherskohradišťska. Mladší žáci ze Základní školy Staré Město byli nejlepší a turnaj vyhráli. 
Foto: MJZ

Obdivuhodná sbírka medailí pohárů a medailí Martina Cet-
kovského.                                                                        Foto: CET

Martin Cetkovský v letošním roce startoval na 
11 soutěžích.                                      Foto: CET
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kde naše družstvo hrálo s Gymnáziem 
Uherské Hradiště 2:1, se ZŠ Březolupy 
0:0, se ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště 1:0, 
se v semifinále utkalo s Velehradem 5:1. 
Ve finálové skupině jsme porazili Gym-
názium Uherské Hradiště 2:1 a se ZŠ Za 
Alejí remizovali 1:1. Tato remíza nás ve 
finálové skupině posunula na první mís-
to.

Konečné pořadí: 1. místo ZŠ Staré 
Město, 2. místo Gymnázium Uherské 

Hradiště, 3. místo ZŠ Uherské Hradiš-
tě Za Alejí.

Sestava: Tomáš Vanda, Pavel Dvou-
letý, Erik Hábl, Jan Novotný, Marek 
Skřivan, Tomáš Zajíc, Vendula Dobiá-
šová, Radim Novotný.

Celému družstvu moc gratulujeme 
a přejeme spoustu dalších sportovních 
úspěchů.

Mgr. Jan Zábranský

Martin Cetkovský vybojoval na mistrovství Evropy bronzovou medailiMartin Cetkovský vybojoval na mistrovství Evropy bronzovou medaili
medaili v soutěži Fitness a zís-
kal 5. místo v kulturistice. „Po 
těchto úspěších jsem si chtěl dát 
oddech, ale nakonec jsem byl 
na poslední chvíli přemluven 
k účasti na mistrovství Evropy, 
které se konalo v říjnu v Kar-
lových Varech. Jel jsem tam se 
špatnou formou a se zdravot-
ními problémy. Nakonec jsem 
vybojoval bronz, což za daných 
okolností považuji za absolutní 
maximum,“ sdělil Martin Cet-
kovský po návratu ze soutěže.

V letošním roce se Martin 
Cetkovský stal mistrem Čes-
ké republiky, vybojoval bron-
zovou medaili na mistrovství 
Evropy a na mistrovství světa získal zlatou 
medaili v kategorii Fitness. V soutěži kul-
turistů obsadil třetí místo na mistrovství 
České republiky a páté místo ve světové 
soutěži.

„Hodně lidí se mě ptá, co je to ta natu-
rální kulturistika, každopádně jsem moni-
torovaný na doping, takže v průběhu letoš-
ního roku jsem byl testován na zakázané 

látky s negativním výsledkem. V roce 
2014 mám v plánu zúčastnit se mistrov-
ství světa a také se chystám na naturální 
Olympii do USA. Jenom si přeji, abych 
neměl zdravotní problémy s pohybovým 
aparátem,“ řekl Martin Cetkovský. Více 
fotografií na http://www.fitnessclassic.cz 
a rady ohledně stravy a treninků nalez-
nete na http://kulturistika.rychlesnad-
no.cz                                  Milan Kubíček



Šachové soutěže zahájily

Fotbalisté TJ Jiskra přezimují na třetím místě
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1. LIGA
Již úvodní dvě kola mají za sebou hráči „A“ mužstva, kteří se 

v posledních ročnících vždy zachraňovali v hodině dvanácté. 
Proto došlo před zahájením sezony k posílení na předních 
šachovnicích, které budou hájit mladí šachisté Richard Bio-
lek a Jaroslav Bureš. Oba tito hráči hrají extraligu za mateřský 
klub A64 Valoz Grygov a svými zkušenostmi tak snad přispějí  
k poklidnému letošnímu ročníku. 

První domácí zápas, který byl odehrán v neděli 20. října na 
domácí půdě se „A“ 
mužstvu příliš nepo-
vedl, a tak se zrodi-
la trochu nečekaná 
porážka 5,5 - 2,5 
s hráči BŠS Frýdek-
Místek „B“. Vyhrál 
Petr Bažant sr., remí-
zu přidali Richard 
Biolek, Jaroslav Bureš 
a Antonín Vavruška.

Naopak velké pře-
kvapení k radosti sta-
roměstských šachistů 
se zrodilo v neděli 
10. listopadu, když 
„A“ mužstvo doká-
zalo venku zaskočit 
jednoho z favoritů 
celé soutěže mužstvo 
SK Slávia Orlová 
a zvítězilo 4,5 - 3,5. 
Vyhrál Petr Bažant 

jr., Petr Bažant sr., Jarek Buráň a Petr Kapusta, remízu přidal 
Pavel Zpěvák.

Na vzájemná utkání s Jarošovem nemají fotbalisté Jiskry příjemné vzpomínky. V Jarošově pro-
hráli 2:6, na Rybníčku remizovali 2:2.                                              Ilustrační foto: Milan Kubíček

Antonín Vavruška je dlouholetým členem 
Šachového klubu Staré Město. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

2. LIGA
Neděle 3. listopadu byla prvním hracím kolem pro „B“ 

mužstvo, které v domácím prostředí přivítalo silný celek 
Moravské Slávie Brno. Naši borci dlouho statečně vzdorova-
li svému silnějšímu soupeři, ale nakonec odešli poraženi 4,5 
- 3,5. Vyhrál Petr Kapusta, Pavel Dvouletý a Jana Zpěváková, 
remízu přidal Honza Bosák. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
V krajském přeboru máme dva zástupce a ambice mužstev 

budou pravděpodobně zcela odlišné. „C“ mužstvo po sestupu 
z 2. ligy se bude snažit bojovat o nejpřednější příčky tabulky, 
„D“ mužstvo, které je složeno i z mladých talentovaných hráčů, 
bude bojovat o klidný střed tabulky, aby se vyhnulo záchranář-
ským pracím.

„C“ mužstvo  si nejprve doma v neděli 20. října poradilo 
s hráči týmu Francova Lhota 5,5 - 2,5. Vyhrál Petr Partyš, 
Robert Staufčík, Tonda Vávra a Jenda Šmíd ml., remízu přidali 
Radovan Studený, Michal Staufčík a Milan Rachůnek.

Porážku venku na úvod utrpělo „D“ mužstvo, které prohrá-
lo se silným celkem Rožnova pod Radhoštěm 5 - 3. Vyhrála 
Martina Fusková a Jožka Knotek, remízu přidali Ondra Stuchlý 
a Bohuslav Blaha.

Povinné tři body za výhru 6 - 2 přivezlo „C“ mužstvo 
v neděli 10. listopadu ze Zubří, kdy se hrálo 2. kolo krajské-
ho přeboru. Vyhrál Antonín Vavruška, Petr Partyš, Robert 
Staufčík, Michal Staufčík a Jenda Šmíd st., remízu přidali Milan 
Rachůnek a Tonda Vávra.

Body svému soupeři odevzdalo na domácích šachovnicích 
„D“ mužstvo, když prohrálo  s mužstvem ŠK Zlínterm Zlín 5-3.  
Vyhrál Petr Blaha a Rosťa Pukl, remízu přidali Jana Zpěváková 
a Jožka Knotek. 

Milan Rachůnek
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V listopadu se hrály dva zápasy 
okresního přeboru na hřišti Rybníček. 
Fotbalisté TJ Jiskra Staré Město nejprve 
přivítali 3. listopadu tým z Košíků, kte-
rý byl v tabulce na druhém místě. Dění 
na hřišti však postavení týmů v tabul-
ce vůbec neodpovídalo. Jiskra byla od 
začátku lepší a již v 10. minutě zahájil 
kanonádu Urbanovský. V 17. minutě 
přidal druhý gól Karel Doseděl a Ondřej 
Hastík zvýšil v 38. minutě skóre na 3:0. 
Do přestávky se ještě přesně trefil Milan 
Trubačík. Ve druhém poločase měla 
Jiskra stále převahu, ale za záda branká-
ře Ondrucha padl již jediný gól. Milan 
Trubačík upravil celkové skóre na 5:0.

V předehrávaném prvním jarním 
kole nastoupila Jiskra proti Jarošo-
vu, který ji na svém hřišti potupně 
porazil 6:2. Také 9. listopadu se opět 
lépe uvedli hosté, kteří se ujali vedení 
Pavlem Kováčem. Tentýž hráč zvýšil 

v 53. minutě na 2:0, ale další vývoj na 
hřišti patřil Jiskře, která nejprve snížila 
v 63. minutě a vyrovnala v 67. minutě. 
Obě branky vstřelil Milan Smělík.

Po podzimní části okresního přebo-

ru patří Jiskře pěkné třetí místo. Mezi 
nejlepší střelce soutěže se zapsali Milan 
Smělík (14 gólů) a Ondřej Hastík, který 
rozvlnil síť brankářů soupeře desetkrát.

Milan Kubíček



V minulém vydání Staroměstských 
novin vyšel článek o zahájení výstavby 
EVENT CENTRA v bývalé „miničtvrti“ 
Dvorek (staroměstský občan tomuto 
místu bude nejspíš říkat Velkomorav-
ské náměstí).

Skutečně! Kolemjdoucí vidí stavební 
mechanizmy a rozrytou plochu tam, 
kde před necelými dvěma měsíci sledo-
val Velkomoravský koncert.  

Stavba kostela Svatého Ducha se tak 
dostává doprostřed rozlehlého staveb-
ního areálu, kde staví naše město pro 
nás občany. Stavební ruch na kostele 
se jeví mnohem poklidnější, než v jeho 
bezprostředním okolí. Stavební činnost 
není zvenčí téměř vidět. Skončily vel-
kokapacitní stavební práce a činnost se 
přesunula dovnitř. Již koncem minulé-
ho roku byly dokončeny stěny a okna, 
aby do kostela „netáhlo“ při vánočním 
koncertě cimbálové muziky Bálešáci 
a jejich hostů. Od té doby se této 
výhody využívá a v kostele se pracuje 
nepřetržitě, v zimě, v létě. V prostorách 
polyfunkčního sálu se dílensky při-
pravují konstrukce, které se pak mon-
tují na místo ve věžích, v hlavní lodi 
kostela, zkrátka všude, kde je to podle 
projektu třeba. Již na jaro získal kostel 
ve své spodní části trvanlivý obklad 
z velkoplošných desek řezaných ze žuly. 

Pak následovala náročná instalace 
výztuh kupole a ocelového krovu střechy, 
aby mohl být demontován výztužný tra-
verzový kříž a veškeré lešení uvnitř kupo-
le. Demontáž byla, hlavně v závěrečných 
fázích, velmi obtížná. Veškeré lešení bylo 
totiž původně zavěšeno na traverzovém 
kříži. Když bylo odstraněno, demontáž 
zhruba deseti tun traverz ve výšce patnáct 
metrů šla provést už jen z mobilní vyso-
kozdvižné plošiny a montážního koše 
zavěšeného na rameně jeřábu.

Na nejvyšší části věží jsou montovány 
speciální nosníky, do kterých budou usa-
zeny velkoplošné skleněné lamely, které 
zabrání zatékání do věží při bočních deš-
tích a ochrání rozhleduchtivé návštěvní-
ky před neustálým nepříjemným větrem.

Uvnitř kostela to vypadá pro samý 
kabel a drát jako v továrně. To se rozvinu-
li elektromontéři. Položili elektroinstalaci 
pro světla, zásuvky, ozvučení, varhany, 
zvony a mnoho další výbavy, kterou řád-
ný kostel musí mít, a které si návštěvník 
kostela ani nevšimne. Ani v našem koste-
le to nebude jinak. Všechno bude skryto 
pod travertinovými deskami, jimiž bude 
kostel v interiéru obložen. Zcela určitě 
nebude mít náš nový kostel při slavnost-
ním otevření všechnu výbavu, elektro-
instalace ale pro to musí být připravena. 
Dodatečné „tahání kabelů“ je vždy na 

26 Kostel Svatého Ducha

Stavba uprostřed stavby

V říjnu se uskutečnila další sbírka na nový kostel Svatého Ducha. Vybralo se skoro o padesát procent více než obvykla. Půl milionu! Děkujeme všem 
příznivcům této stavby.                                                                                                                                                          Ilustrační foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 12/13 Staroměstské noviny 12/13

větší náklady a „na zlost“.
Na podlaze kostela se dokonču-

je podlahové vytápění. Jsou to stovky 
metrů topných trubiček na izolačních 
deskách, zalitých tenkou vrstvou beto-
nu. Na tom všem dlažba z ušlechtilé-
ho vápence. Trubičkami bude proudit 
voda ohřívaná v suterénu věží plynový-
mi kotli. V novém kostele nám v zimě 
nesmí mrznout nohy. Vytápění bude 
dokončeno tak, abychom si ho užili už 
při vánočním koncertě. Po Novém roce 
se podlaha pokryje dlažbou z ušlechti-
lého vápence.

Že stavba finišuje je znát i podle 
zvýšeného počtu kontrolních dnů, na 
které jednou, dvakrát měsíčně přijíždí 
i hlavní architekt až ze Slovinska. Řeší 
se detaily stěn, podlah a ostatních do-
končovacích a viditelných konstrukcí, 
na které má hlavní architekt velmi přís-
né požadavky. Uplatňuje se tu názor, že 
v dokonalosti detailů spočívá dokona-
lost celé stavby.

Velmi příjemným překvapením byl 
výsledek poslední sbírky, pořádané 
v říjnu farními dobrovolníky po celém 
Starém Městě. Vyšší, skoro o pade-
sát procent, než obvykle. Půl milionu! 
Dokazuje to přetrvávající dobrou vůli 
občanů Starého Města. Díky všem příz-
nivcům této duchovní stavby!

   František Křivák



27Spektrum 27Folklor

Tančí a zpívají Doliňáci.                                                                                    Foto: RJ

A v tej našej zahrádce zatančil soubor Dolina za doprovodu cimbálové 
muziky Bálešáci.                                                     Foto: Milan Kubíček

Doliňáci v závěru pořadu V dobrém sme sa sešli. 
Foto: Milan Kubíček

Již deset let společně vystupují Doliňáci.                                  Foto: MK

Cimbálová muzika Dolina doprovodila Barboru Vaculíkovou s písní 
Nebyla sem s milým.                                             Foto: Robert Januška

Jitka a Erik Feldvabelovi tančí Ej vrť sa dívča. 
Foto: Robert Januška
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Doliňáci oslavili desáté výročí vzniku souboruDoliňáci oslavili desáté výročí vzniku souboru
Před zaplněným sálem Společensko-kulturního centra ve Starém Měs-

tě se uskutečnil v sobotu 16. listopadu ve 20 hodin kulturní pořad s ná-
zvem V dobrém sme sa sešli, který pro své příznivce a milovníky folkloru 
nacvičil soubor Doliňáci při příležitosti desátého výročí svého založení. 
V pořadu, který moderovali Josef Bazala a Radek Novák, se představili 
Doliňáci s cimbálovou muzikou Dolina a také jejich gratulanti Soubor pís-
ní a tanců Dolina s cimbálovou muzikou Bálešáci, manželé Jitka a Erik 
Feldvabelovi, sólisté Barbora Vaculíková a Miroslav Blaha. Po dvouhodi-
novém vystoupení následovala beseda u cimbálu s Dolinou. Doliňákům 
přejeme další úspěšné roky v souboru, pevné zdraví a těšíme se na další 
brilantní vystoupení.

Milan Kubíček



28 Sport

Anekdota 
na poslední stranu

Nepochopitelné vyloučení

Rozhodčí po nevinném faulu 
vytáhne červenou kartu. Hříšník 
se proti němu rozběhne a zlobí se: 
„Proč červenou?“ Rozhodčí nehne 
ani brvou a ironicky sdělí: „Zelenou 
jsme nefasovali.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde 19. prosince. Uzávěrka je již 
9. prosince 2013.

Extraligový volejbal v hale na ŠirůchuExtraligový volejbal v hale na Širůchu

Staré Město – Liberec 
0:3 (-14, -18, -19)

V sobotu 9. listopadu přijeli na 
Širůch volejbalisté Liberce.  Zápas zača-
li lépe favorizovaní hosté, kteří se uja-
li vedení až 9:2, Staroměšťané pak hru 
vyrovnali, ale nakonec první set ztratili 
v poměru 14:25. Také v druhém a tře-
tím setu bylo lepší mužstvo z Liberce, 
které dotáhlo zápas do vítězného konce. 

Sestava domácích: Ulč, Uchytil, Ko-
láček, Matějka, Eran, Skyba, na liberu 
Salava. Střídali Maděra a Kment.

Staré Město – Příbram
 0:3 (-16, -17, -15)

V sobotu 16. listopadu nastoupili 
Staroměšťané proti Příbrami. „Smut-
ným hrdinou zápasu byl ústřední blo-
kař Koláček, který se v prvním setu 
za stavu 6:7 zranil.  Velmi dobrým vý-
konem se prezentoval univerzál Ma-
tějka, který razantním útokem získal 
15 bodů. Dobře mu sekundoval Skyba 
na bloku (8 bodů), ostatní jen paběr-

V horní řadě zleva: Ivo Kobolka, Jiří Kment, Michal Koláček, Jakub Ulč, Pavel Matějka, Ondřej 
Skyba, David Erman, Petr Sedláček.
Sedící zleva: Tomáš Salava, Michal Ferenec, Matěj Uchytil, trenér Petr Karabec, předseda klubu Petr 
Straka, asistent trenéra Tomáš Malčík, Martin Špalek. 

Foto: Pavel Chajda

Staré Město v utkání s Příbramí. Od prvního setu byli hosté jasně lepší a nakonec vyhráli 3:0. 
Foto: Milan Kubíček
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Pozvánka
na volejbal

30. listopadu v 17 hodin

St. Město – Ústí nad Labem

14. prosince v 17 hodin

St. Město – České Budějovice

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Milan Kubíček 
tel.: 572 416 445, mobil 724 041 366, e-mail: kubicek@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - středa 
12:30-16:30 hod., jinak dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpraco-
vání a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159,  e-mail: ld.studio@seznam.cz, Tisk Agentura NP v. o. s., Brněnská 612, 686 03 Staré Město, 
tel.: 572 555 570, www.agenturanp.cz. Registrační číslo titulu MK ČR E 13099.

kovali. Vyrovnaný duel odehráli domácí 
pouze ve druhém setu, kdy v koncovce 
ztráceli jen tři body (16:19), ale pak zby-
tečnými chybami soupeřovi darovali pěti-
bodovou šňůru,“ sdělil po skončení utká-
ní vedoucí družstva Petr Straka.

Sestava domácích: Ulč, Maděra, Kolá-
ček, Matějka, Erman, Skyba, libero Špa-
lek. Střídali Sedláček, Uchytil.

Srdečně zveme všechny příznivce vo-
lejbalu do městské sportovní haly na Širů-
chu.

Milan Kubíček
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