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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
s velkou účastí Staroměšťanů

Staroměšťané šli v první části průvodu krojovaných. Na snímku zleva místostarosta Radoslav 
Malina, poprvé v kroji, vlajku našeho města nesl starosta Josef Bazala. Do kroku všem vyhrávala 
Staroměstská kapela.                                                                                          Foto: Milan Kubíček

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

Ve dnech 8. - 9. září 2012 se 
v Uherském Hradišti uskutečnil 
jubilejní desátý ročník Slovác-
kých slavností vína a otevřených 
památek. 

V pestrobarevném průvodu asi 5000 
krojovaných jsme obdivovali účastníky 
z rekordních 82 měst a obcí. Mezi nimi 
vynikali krojovaní ze Starého Města, 
z velké části členové folklorních soubo-
rů Dolina, Doliňáci, Dolinečka, které 
doplnili hudebníci Staroměstské kapely 
a cimbálových muzik Bálešáci a ZUŠ.

Do Uherského Hradiště již od rána 
mířilo několik stovek našich občanů, 
milovníci folkloru, dobrého vína a bur-
čáku, kteří prožili dva prosluněné dny 
v duchu vinařských tradic, lidových 
písní a tance. Celkový počet programů 
a vystoupení dosáhl téměř čísla 300, 
v uličkách města a ve Vinohradské ulici 
v Mařaticích vyhrávalo 30 cimbálových 
muzik. Kulturní vystoupení souborů 
mikroregionu Staroměstsko, která se 
uskutečnila v sobotu 8. září od 10:30 do 

Tož vítajte na slavnostech vína! 
Foto: Milan Kubíček

16:30 hod na nádvoří Staré 
radnice, moderoval Josef 
Bazala.

Milan Kubíček 
(dokončení na straně 31)    

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
s velkou účastí Staroměšťanů
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 27. 9. – 30. 9. 2012
Program:
čtvrtek 27. 9. 2012 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice Vernisáž fotografií a dokumentů o historii staroměstského volejbalu
 Výstava potrvá do 12.10. 2012, po - pá 8:00 až 15:30 hodin
pátek 28. 9. 2012 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC - sokolovna Ochutnávka mladého burčáku, 
 pletení věnců 
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků
Sobota 29. 9. 2011 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 starší stárci
 Michael Lapčík, Alžběta Krejčiříková
 mladší stárci
 Jan Pluhař, Kristýna Vaculíková
 Pavel Dovrtěl, Lucie Tymrová
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice  Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC - sokolovna Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  Madison
  CM Bálešáci
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu od 17. 9. 2012 v Městské knihovně a informačním centru Staré Město.

Neděle 30. 9. 2012 Michalské slavnosti
10:00 hod.  kostel sv. Michaela  Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:30 hod.  Jezuitská ulice  Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

14:00 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
účinkují folklorní soubory: Staroměstská kapela
 Folklorní soubor Jasénka ze Vsetína
 Folklorní studio a CM Rubáš z Buchlovic
 FS Javorina a CM Strýci ze Strání
 CM ZUŠ Uherské Hradiště
 Dolina, Dolinečka, CM Bálešáci, CM ZUŠ Staré Město

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve Společensko-kulturním centru (sokolovně).

Stárci Tomáš Vavřík a Lucie Friedlová na hodech 
v roce 2011
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Staré Město neustále mění svou tvář. V lokalitě Trávník bylo vybudováno několik desítek rodinných domů, další občané si postupně vylepšují své 
bydlení. Pomáhat stavebníkům se snaží i zastupitelé našeho města, zájemci si mohou požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení s výhodným úrokem. 
Na snímku vidíme nové rodinné domy na Trávníku a v ulici Sées. Od města Uherské Hradiště nás rozděluje již jen řeka Morava. 

Text: Milan Kubíček, foto: Jiří Šicha  

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 18. 7. 2012

U S N E S E N Í
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I. schválila
1.1   výpůjčku části pozemků p. č. 
2378/1, 4522/20, 6073/262, 4546/4 
a 152/2 o celkové výměře 15 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, občanskému sdružení Matice 
Velehradská, Velehrad, Stojanovo ná-
dvoří 206, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce, za účelem umís-
tění poutních zastavení poutní cesty 
Velehrad – sv. Antonínek.

1.2  výpůjčku části pozemku p. č. 
4525/1 ostat. plocha/silnice o výmě-
ře cca 3 m2 v  lokalitě ul. Tovární ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, občanskému sdružení Ma-
tice Velehradská, Velehrad, Stojanovo 
nádvoří 206, na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce, za účelem 
umístění informační tabule, která bude 
směřovat poutníky a cyklisty na začá-
tek Poutní cesty růžence a Velkomo-
ravskou cyklostezku.

1.3   ukončení výpůjčky části pozemku p. č. 
7093 orná půda o výměře cca 500 m2, části 

pozemku p. č. 7095 orná půda o výměře 
cca 1.000 m2 a části pozemku p. č. 7096 
ostat. plocha o výměře cca 300 m2, vše 
v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Měs-
tě, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
občanskému sdružení ROSNIČKA, Sta-
ré Město, Kostelanská 2158, dohodou  
k 31. 8. 2012. 

1.4   - zrušení výpovědi z pronájmu země-
dělské půdy o celkové výměře 6.000 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město, 
Svatovítská 1904, která byla schválena na 
21. zasedání Rady města Staré Město dne 
29. 9. 2011, pod bodem I./1.4.

- zrušení výpovědi z pronájmu zeměděl-
ské půdy o celkové výměře 40.000 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Ing. Václavu Talákovi, Staré Město, 
Svatovítská 1904, která byla schválena na 
21. zasedání Rady města Staré Město dne 
29. 9. 2011, pod bodem I./1.4.

- zrušení výpovědi z pronájmu zeměděl-
ské půdy o celkové výměře 52.700 m2 ve 

Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Sta-
ré Město, Svatovítská 1904, která byla 
schválena na 21. zasedání Rady města 
Staré Město dne 29. 9. 2011, pod bo-
dem I./1.4

- zrušení výpovědi z pronájmu zeměděl-
ské půdy o celkové výměře 111.341 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Ing. Václavu Talákovi, Sta-
ré Město, Svatovítská 1904, která byla 
schválena na 21. zasedání Rady města 
Staré Město dne 29. 9. 2011, pod bo-
dem I./1.4.

Ke zrušení výpovědí z pronájmu ze-
mědělské půdy Ing. Václavu Talákovi 
dochází na základě sdělení jednatele 
Školního hospodářství, s. r. o. ze dne 
23. 8. 2012.

1.6  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 „16010-023440, Staré Město, 
Alšova, 66BJ, ÚPS“ umístění podzem-
ního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – metalické kabe-
ly a dvě HDPE trubky na pozemcích 
p. č. 6183, 6056/4, 6056/10 a 6056/11 

(pokračování na str. 4)
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ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní, provozování, údržby a oprav pod-

zemního komunikačního vedení. 
 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2012 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.7  finanční náhradu za porosty a oplo-
cení panu Jaroslavu Bříštělovi, bytem 
Staré Město, Seifertova 1554 ve výši 
20.000 Kč.
K finanční náhradě dochází na zákla-
dě dohody mezi městem Staré Město 
a panem Jaroslavem Bříštělou. Finanční 
náhrada byla odsouhlasena na základě 
projektové dokumentace stavby „Pro-
dloužení místní komunikace ulice Tyr-
šova – Staré Město“, která řešila náhradu 
za oplocení a porosty při realizaci této 
stavby.  

1.8  ukončení pronájmu bytové jednot-
ky č. 11 v domě s pečovatelskou služ-

bou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Leopoldu Šinderbalovi, bytem Staré Měs-
to, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 31. 8. 
2012.

1.9  ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 107 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile 
Stuchlíkové, bytem Staré Město, Hradišť-
ská 71, dohodou k 31. 8. 2012.

3.4  přijetí věcných darů příspěvkovou 
organizací Základní škola, Komenské-
ho 1720, příspěvková organizace, Staré 
Město od Nadace Děti-kultura-sport, 
Uherské Hradiště  v celkové hodnotě 
240.110 Kč a od dárce Ing. Jiří Šašinka 
Yaro, Uherské Hradiště v hodnotě 5.900 Kč.    

3.5 finanční příspěvek společnosti REC 
Group, s. r. o., se sídlem 686 03 Staré 
Město, Brněnská 1372 na akci „Děti 
a KOVOZOO“, která se bude konat 
15. 9. 2012 v areálu společnosti ve výši 
3.000 Kč. 

II. doporučila zastupitelstvu města
1.5 schválit převod majetku – výkup  
pozemků, které se nachází v lokalitě ul. 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, 
za účelem stavby „Cyklostezka ulice 
Kostelanská Staré Město“:
• část pozemku p. č. 4508/25 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace o výměře cca  
2 m2 od společnosti REC Group, s. r. o., 
Staré Město, Brněnská 1372
• část pozemku p. č. 610/26 ostat. plo-
cha/ostat. komunikace o výměře cca  
35 m2 od společnosti REC Group,  
s. r. o., Staré Město, Brněnská 1372
• část pozemku p. č. 610/25 ostat. plo-
cha/jiná plocha o výměře cca 191 m2 

od společnosti PRESBETON Nova, s. r. 
o., Olomouc, Chválkovice, U Panelárny 
594/6
• pozemek p. č. 610/29 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 20 m2 od společnosti 
PRESBETON Nova, s. r. o., Olomouc, 
Chválkovice, U Panelárny 594/6

Po několikatýdenním odkladu byla po vydání stavebního povolení konečně zahájena rekonstrukce 
Rastislavovy ulice. Stavební práce zde budou pokračovat do konce listopadu. 

Foto: Milan Kubíček

V pondělí 3. září 2012 začal nový školní rok. V učebnách jsme přivítali také 60 prvňáčků, které do 
tříd doprovodili rodiče. 

Foto:Milan Kubíček

(dokončení ze str. 3)
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Malí kormidelníci na dřevěné lodi v zahradě mateřské školy v Komen-
ského ulici.                                                                                      Foto: MK 
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• část pozemku p. č. 610/30 ostat. plo-
cha/jiná plocha o výměře cca 104 m2 

od společnosti PRESBETON Nova, s. r. 
o., Olomouc, Chválkovice, U Panelárny 
594/6
• část pozemku p. č. 610/20 ostat. plo-
cha/manipulační plocha o výměře cca 
110 m2 od paní Ing. Marcely Kulleové, 
Staré Město, Kostelanská 1722
• část pozemku p. č. 717/6 orná půda 

o výměře cca 60 m2 od společnosti 
ZAPA beton, a. s., Praha, Písnice, Ví-
deňská 495
• část pozemku p. č. 717/5 ostat. plocha/
jiná plocha o výměře cca 15 m2 od spo-
lečnosti OTR Recycling, s. r. o., Staré 
Město, Kostelanská 2128

3.1  v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. 
r) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů schválit název ulice „Tö-
nisvorst“ (od ulice Huštěnovská kolmo 
na ulice Alšova, Úprkova). 

5.1  schválit na základě žádosti ZO 
ČSZ Staré Město půjčku s dobou splat-
nosti 63 měsíců, s 4% úrokovou sazbou 
ve výši 250.000,- Kč.

5.2  schválit Zásady č. Z 01/2012 o po-
skytování příspěvku občanům za účelem 
podpory individuální bytové výstavby, 
a zároveň zrušovací vyhlášku č. 03/2012, 
která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2000 o příspěvcích na podporu vý-

stavby dvoupodlažních objektů.    
III. povolila
3.3 výjimku z počtu dětí v mateřských 
školách na školní rok 2012/2013 v soula-
du s ust. § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) takto:
-  Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 
1823  v 1. třídě 25 dětí, ve 3. třídě 27 dětí 

a ve 4. třídě 27 dětí,
- Mateřská škola, 
Komenského 1721, 
25 dětí v každé třídě 
(3 třídy),
- Mateřská škola, 
Rastislavova 1800, 
25 dětí v každé třídě 
(3 třídy).

IV.  vzala na vědomí
3.2  výzvu Agentury 
pro sociální začleňo-
vání.

4.1 vyjádření města 
k oznámení o za-
hájení územního 
řízení dle § 79 zá-
kona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle 
zápisu.

4.2  vyjádření města 
k oznámení o zahá-
jení řízení o změně 

stavby před dokončením dle § 118 zá-
kona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
dle zápisu.

6.1  zápis z 8. zasedání sociální komise 
ze dne 23. 7. 2012.

V. uložila
1.  Odboru správy majetku a životní-
ho prostředí
1.3   zveřejnit záměr na výpůjčku části 
pozemku p. č. 7093 orná půda o vý-
měře cca 500 m2, části pozemku p. č. 
7095 orná půda o výměře cca 1.000 m2 
a části pozemku p. č. 7096 ostat. plo-
cha o výměře cca 300 m2, vše v lokalitě 
Zadní kruhy ve Starém Městě, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 

1.10  zveřejnit záměr na převod majet-
ku – směnu části pozemku p. č. st. 296/1 
zast. plocha a nádvoří o výměře cca  
50 m2  za část pozemku p. č. st. 299/1 
zast. plocha a nádvoří/zbořeniště a část 
pozemku p. č. 4549/3 ostat. ploch/ostat. 
komunikace o celkové výměře cca  
50 m2, vše v lokalitě ul. Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem záměru výstavby 
komunikačního propojení ulice Tráv-
ník s ulicí Sées. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

První školní den navštívil starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina všechny tři budovy 
základní školy na náměstí Hrdinů a v Komenského ulici a také mateřské školy v ulicích Rastislavo-
va, Komenského a Za Radnicí. Na snímku zastupitelé města společně s ředitelkou MŠ Rastislavova 
Ivetou Poláškovou v zahradě školy.                                                                         Foto: Milan Kubíček



6 Zprávy z radnice

Ing. Jan Němec s manželkou Vlastou. 
Foto: Vladimír Kučera
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Výtěžek z Velkomoravského koncertu 
podpoří stavbu kostela sv. Ducha

Ing. Jan Němec 
oslavil šedesátiny
Dne 12. září oslavil šedesáté na-

rozeniny Ing. Jan Němec zaměst-
nanec Městského úřadu ve Starém 
Městě. Na radnici pracuje již jede-
náct let na odboru investic. K vý-
znamnému životnímu jubileu mu 
poblahopřál starosta Josef Bazala 
a další spolupracovníci z úřadu, 
dále mnoho kamarádů  z Volej-
balového sportovního klubu Staré 
Město, přátelé a rodina.

Jménem redakční rady Staro-
městských novin se připojujeme 
k blahopřání, děkujeme za dosa-
vadní spolupráci a do dalších let 
přejeme Ing. Janu Němcovi přede-
vším zdraví, štěstí, lásku a optimis-
mus.

Milan Kubíček

Nad Velkomoravským koncertem převzal záštitu místopředseda Sená-
tu Doc. JUDr. Petr Pithart. Na snímku společně se starostou Josefem 
Bazalou.                                                               Foto: Vladimír Kučera

Vyvrcholením koncertu bylo vystoupení tanečníků slováckého verbuň-
ku. Čtveřice chlapců Marek Pavlica, Michal Fryšták, Robin Feldvabel, 
Lukáš Balajka si zazpívala a potom i zatančila s Erikem Feldvabelem. 
Všechny sledovala Marta Kubišová společně s Petrem Maláskem. 

Foto: Vladimír Kučera

V neděli 9. září 2012 od 16:30 hodin se uskutečnil za pěk-
ného a slunečného počasí v pořadí již druhý benefiční Velko-
moravský koncert na prostranství před stavbou kostela sv. Du-
cha, který uspořádala Římskokatolická farnost a město Staré 
Město.

Stavba chrámu svatého Ducha začala v roce 2002 a jeho 
dokončení je předběžně naplánováno na rok 2014. Benefič-
ní koncert byl uspořádán pro získání finančních prostředků,
které jsou třeba k dokončení stavby. Bylo pozváno mnoho vý-
znamných hostů, například senátoři Petr Pithart, Hana Dou-
povcová, Jiří Dienstbier, Jiří Čunek, Stanislav Juránek, Miluše 
Horská, poslanci Antonín Seďa, Petr Gazdík, Jaroslav Plachý, 
zástupci Zlínského kraje, starostové okolích měst a obcí, zá-
stupci Arcibiskupství Olomouckého a duchovní z okolních 
farností, archeolog Luděk Galuška či stavitel chrámu Ivo Go-

ropevšek. Zvláštní poděkování zaslouží všichni sponzoři. Nad 
Velkomoravským koncertem převzal záštitu místopředseda 
Senátu Petr Pithart.

Koncert společně zahájili Petr Pithart, Jiří Pavlica a Josef Ba-
zala, pořad moderoval Prokop Siostrzonek a diváci si poslech-
li vystoupení cimbálové muziky s primášem Jiřím Pavlicou. 
Vzácným hostem byla Marta Kubišová, kterou na klavír do-
provázel Petr Malásek. V závěru koncertu vystoupili tanečníci 
slováckého verbuňku Erik Fedvabel se synem Robinem, Marek 
Pavlica, Michal Fryšták a Lukáš Balajka. V samém závěru byly 
na jeviště pozvány děti z Dolinečky. Koncert natáčela televi-
ze NOE a bude odvysílán 26. září ve 20 hodin. Fotoreportáž 
z koncertu si můžete prohlédnout na straně 14 a více fotografií
je také na www.staremesto.uh.cz 

Milan Kubíček       

Jitka Foltýnková (vlevo) a Jana Nosková 
patřily mezi obětavé pořadatele koncertu. 
Na vstupném se vybralo 108.000 Kč a do 
pokladniček lidé přispěli na stavbu kostela 
sv. Ducha částkou 46.000  Kč. 

Foto: Milan Kubíček 
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Srdečně blahopřejeme 289 Mariím

Vydařený zájezd důchodců

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

VZPOMÍNKA
Dne 3. října si při-
pomeneme nedožité  
70. narozeniny paní 
Jany Klonové. Vzpo-
meňte, prosím, všich-
ni, kdo jste ji měli 
rádi. Za vzpomínku 

děkují manžel a dcera s rodinou. 

Poslední rozloučení
Děkujeme všem, 

kteří se rozloučili  
29. srpna 2012 na po-
slední cestě s panem 
Františkem Vývo-
dou. Zvláště děkuje-

me duchovnímu otci staroměstské 
farnosti P. Miroslavu Suchomelovi za 
poslední slova útěchy, dále děkujeme 
bývalým spolupracovníkům z České 
pošty, všem přátelům a známým za 
květinové dary.

Manželka Marta a děti Zdeněk, 
Roman a Petr s rodinami.

Téměř každý rok nezapomeneme 
v našich novinách poblahopřát k svátku 
všem staroměstským Mariím. Patří to 
ke slušnosti. Hlavním důvodem je ale 
skutečnost, že Marie je stále nejčastější 
jméno v našem městě ze všech ženských 

i mužských jmen.
Jediná věc, co nás v redakci trápí, je 

skutečnost, že nositelek tohoto překrás-
ného jména rychle ubývá. Třeba ještě 
v roce 1998 jsem napsal článek Marií 
je stejně jako dnů v roce – 365. Pak 

jsem jen každý rok smutně 
sledoval statistiku. V ro-
ce 2010 jsem gratuloval 
k svátku a poslal novino-
vou kytičku pro 304 Marií, 
v loňském roce jich bylo 
297 a letos vinšuji jen 289 
ženám a dívkám se jmé-
nem Marie. Toto jméno je 
stále časté zvláště u starších 
žen ve věku nad pětašede-
sát let, ale třeba před půl-
stoletím v roce 1962 byly 
pojmenovány jen tři Marie 
a o třicet let později v roce 
1992 jsme na obřadu Vítá-
ní občánků nepřivítali ani 
jednu Mařenku. Nejmladší 
nositelkou jména Marie je 
čtyřletá Maruška Kolaci-
ová. Snad se k ní v brzké 
době přidají i další novoro-
zené holčičky našich mla-
dých spoluobčanů.

Tento článek píši přes-
ně 12. září, to je v den, kdy 
Marie mají své jméno na-
psáno v kalendáři, přichází 
k nim gratulanti a pořádají 
menší či větší oslavu.

Zvláště těm Mariím, Maruškám či Maj-
kám, ke kterým nikdo toho dne nepřijde 
s gratulací, je určena naše kytice růží v no-
vinách. Určitě si ji zaslouží a budeme rádi, 
když Mariím naše růže i s malým zpoždě-
ním udělají radost. 

Milan Kubíček 

Nejmladší ze staroměstských Marií, čtyřletá Maruška Kolaci-
ová. 

Foto: KOL

V letošním roce posíláme Mariím kytici 
růží.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

V úterý 4. září 2012 odjížděl ze Sta-
rého Města směrem na Velehrad do po-
sledního místa zaplněný autobus našich 
seniorů. Kulturní komise při Radě měs-
ta Staré Město opět pozvala důchodce ve 
věku nad 70 let k prožití pěkného dne.

„Nejprve jsme si prohlédli velehrad-
skou baziliku Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje, kapli Cyrilku 
a opravené venkovní prostory. Poklonili 
jsme se také památce kardinála Tomáše 
Špidlíka, který zemřel v roce 2010 v Ří-
mě a přál si být pochován v bazilice,“ 
sdělila nám organizátorka zájezdu paní 
Jana Nosková.

„Další naše cesta vedla do Buchlovic, 

kde jsme si prohlédli nádherné interiéry 
zámku a prošli jsme se přilehlým parkem.
Velmi se nám líbila i výstava fuchsií. Po-
hoštění jsme měli zajištěno na nedaleké 
Smraďavce, kde jsme si na letní zahrádce 
odpočinuli a užívali si krásného prosluně-
ného dne,“ doplnila druhá organizátorka 
výletu paní Kamila Tomečková. 

„Jménem všech účastníků zájezdu bych 
chtěla poděkoval organizátorkám, řidiči 
a zvláště vedení našeho města, které nám 
již po mnoho let umožňuje poznávat krá-
sy okolního regionu. Již se těšíme na další 
výlet za poznáním,“ sdělila osmdesátiletá 
paní Kamila Jancová.

Milan Kubíček
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Z naší farnosti

Nejvýznamější kulturní událost roku
Velkomoravský koncert 9. září 2012 se letos opět velmi vydařil. Farnost děkuje soubo-

ru Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou, poprvé v našem městě vystoupila Marta Kubišová 
a klavírista Petr Malásek, vítěz mezinárodní pěvecké folklorní soutěže Erik Feldvabel 
sklidil velký aplaus za svůj zpěv od spoluobčanů a účastníků koncertu. Srdečné ovace 
patřily nejmenším skvělým zpěvákům a tanečníkům. Významní hosté a posluchači se 
přidali v závěrečné písni k účinkujícím a nastoupeným staroměstským dětem a dovršili 
srdečnou a radostnou atmosféru této bezesporu nejvýznamější kulturní akce roku v na-
šem městě

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Na snímku zleva P. Miroslav Suchomel, Prokop Siostrzonek OSB a Pa-
vel Černý OFM.                                                         Foto: František Ingr

Společné vystoupení Scholy Staré Město a Mysločovice při zahájení 
školního roku 2012/2013.                                        Foto: Milan Kubíček

V sobotu 1. září 2012 se farníci vydali na putování na kolech. Jejich 
trasa vedla po místech spjatých s působením slovanských věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje. Na snímku účastníci akce při prvním zastavení  
v archeologické lokalitě Špitálky.                                   Foto: Milan Kubíček

VZPOMÍNKA
Jen kytičku na 
hrob Ti můžeme 
dát a tiše vzpomí-
nat. Dne 11. října 
si společně připo-
meneme nedoži-
tých 80 let naše-

ho tatínka a dědečka pana Zdeňka 
Vavřiníka. Stále vzpomínají dcery 
Hanka a Zdeňka s rodinou a syn 
František s rodinou.

Koncelebrovali tři kněží
 
V neděli na mši svaté v 9 hodin se účastnili zpřítomnění 

Kristovy oběti tři kněží: náš duchovní otec P. Suchomel, převor 
benediktinského arciopatství Břevnov P. Prokop Siostrzonek 
a náš rodák P. Bartoloměj Pavel Černý, OFM. 

SVÁTEK SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
Svátek sv. Michala archanděla je v naší farnosti tím význam-

nější, že jde o patrona našeho kostela, pod jehož ochranu stavitelé 
kostela v dávných dobách svěřili lidi této farnosti a obce.

Toto patrocinium se každoročně na svátek sv. Michaela  
archanděla slavilo a lidově se tomu říkalo HODY. A tak letos na 
svátek sv. Michaela  jej budeme znovu prosit o pomoc a přímluvu 
v životních bojích při hodové slavnostní mši svaté v neděli 30. září 
2012 v 10 hodin v našem kostele. Zveme všechny občany!

  Co považuji za nejdůležitější ve výchově dětí
Zeptali jsme se několika rodičů malých i dospělých dětí na 

začátku školního roku.
Marie, čtyři děti:
Za nejdůležitější považuji vychovat děti tak, aby neubližovaly, 

naopak pomáhaly druhým, byly hodné a laskavé, aby věřily v Bo-
ha, vážily si rodičů – to je základ životní radosti a štěstí.

Dagmar, tři děti: 
Cílem je vychovat děti podle Desatera Božích přikázání, v tom 

je vše obsaženo.
Marta a František, dvě děti:
Snažili jsme se děti ochránit před nebezpečím a učit je být sou-

držnou rodinou.
Zdena, čtyři děti:
Za nejdůležitější ve výchově považuji umět rozlišovat dobro 

a zlo a statečně volit cestu dobra.
-SV-

 SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    říjen  2012

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

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

Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. pondělí Teplice zájezd Oskar a růžová paní, 25. 
repríza

19.00 -----

 2. úterý Děčín zájezd Oskar a růžová paní 19.00 -----

 3. středa Uh. Hradiště M Kalibův zločin 17.00 100,-

 3. středa Praha zájezd Oskar a růžová paní 19.00 -----

 4. čtvrtek Uh. Hradiště D Višňový sad 19.00 200,-/180,-

 5. pátek Uh. Hradiště š Pinocchio 10.00 60,-

 6. sobota Uh. Hradiště A Višňový sad 19.00 200,-/180,-

 8. pondělí Třinec zájezd Harold a Maude 19.00 -----

 9. úterý Uh. Hradiště S Jak důležité je mít Filipa 18.00 100,-

 9. úterý Uh. Hradiště MS Konkurz podle Grönholma 19.00 160,-

10. středa Uh. Hradiště U Kdyby tisíc klarinetů 18.00 150,-

11. čtvrtek Uh. Hradiště Q Višňový sad 19.00 200,-/180,-

12. pátek Uh. Hradiště š Jak důležité je mít Filipa 10.00 70,-

13. sobota Uh. Hradiště C Višňový sad 19.00 200,-/180,-

14. neděle Uh. Hradiště Donaha!, 100. repríza 19.00 250,-/230,-

16. úterý Kroměříž zájezd Oskar a růžová paní 18.00 -----

17. středa Uh. Hradiště Oskar a růžová paní 19.00 270,-/250,-

18. čtvrtek Uh. Hradiště K Višňový sad 19.00 200,-/180-

19. pátek Uh. Hradiště Kdyby tisíc klarinetů 19.00 290,-/270,-

20. sobota Uh. Hradiště G Višňový sad 19.00 200,-/180,-

21. neděle Uh. Hradiště F Višňový sad 19.00 200,-/180,-

22. pondělí Uh. Hradiště Malá scéna
HOST SD

3 strážníci (Agentura Pierrot) 19.00 160,-

23. úterý Uh. Hradiště T Kdyby tisíc klarinetů
25. repríza

18.00 150,-

24. středa Uh. Hradiště O Kalibův zločin 17.00 100,-

24. středa Nový Jičín zájezd Oskar a růžová paní
30. repríza

19.00 -----

25. čtvrtek Uh. Hradiště B Jak důležité je mít Filipa 19.00 200,-/180,-

25. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma
derniéra

19.00 160,-

26. pátek Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)            
uzavřené představení

19.00 -----

27. sobota Uh. Hradiště L Višňový sad 19.00 200,-/180,-

29. pondělí Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna, premiéra 19.00 160,-

30. úterý  Brno zájezd Harold a Maude, 75. repríza 19.00 -----

31. středa Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

DOVOZ JÍDEL 
Z HOTELU SYNOT

po celý týden včetně 
sobot a nedělí
výběr ze 4 jídel

+ moučník za 57 kč
pizza denně

 od 7 – 23 hod. – rozvoz

OBJEDNÁVKY NA 
TEL: 572 541 745,

739 604 119

WELLNESS SEZONA
ZAČÍNÁ

5x sauna, 2x whirlpool, 
bazén s protiproudem  

a perlátorem
možnost privátního 

pronájmu pro rodiny, 
dvojice, školy a firmy

otevřeno denně
NONSTOP!

Více na
www.synothotels.com, 

tel.: 739 604 119
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

V programu vystoupila Dolinečka II za doprovodu cimbálové muzi-
ky Bálešáci.                                                           Foto: Milan Kubíček

Podpořte děti najít
cestu k seniorům

29. září 2012
HODOVÁ ZÁBAVA
Hrají: Staroměstská kapela, Madison, cimbálová muzika Bálešáci
Začátek v 19:30 h.

14. říjen 2012
HOFFMANNOVO DIVADLO
KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Začátek v 15:00 h., vstupné 55 Kč

20. říjen 2012
REFLEXY ORIGINÁL + PARADOXY
Taneční zábava
Začátek ve 20:00 h.

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Děti jsou pro každého rodiče dar, vnáší do našich srdcí ra-
dost. Senioři jsou lidé, kteří nám přináší životní moudros-
ti a dokážou nás podpořit v těžkých životních situacích.  
Pojďte nám pomoci najít cestu, kde by děti a senioři šli 
společně ruku v ruce. 

Pokusilo se o to  Centrum denních služeb pro seniory pro-
střednictvím Výtvarné soutěže Život se seniorem. Děti ze 
ZŠ, SŠ a dětského domova v rámci této soutěže v měsíci 
září kreslí obrázky na téma život se seniorem. Tyto ob-
rázky budou od 1. října do 1. prosince 2012 vystaveny 
v knihovně ve Starém Městě.
(Provozní doba knihovny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 
od  9:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:00, ve středu od 12:30 
do16:30). 
Podpořte ocenit snahu dětí a přijďte hlasovat pro nej-
krásnější obrázky, které budou odměněny, pokud nám na 
hlasovací lístek uvedete své jméno, příjmení a telefonický 
kontakt, jako poděkování za hlasování ze všech hlasujících 
vylosujeme jednoho, který bude odměněn. Slavnostní 
předávání cen výhercům soutěže a vylosovanému hlasu-
jícímu bude 7. prosince 2012 od 17 hod. v Orlovně v Uher-
ském Hradišti i s kulturním programem a mikulášským 
překvapením. 
Srdečně Vás všechny zve a za účast v hlasování děkuje 
Centrum denních služeb pro seniory.

Mgr. Radka Stuchlíková

NOVÁ ZVÍŘATA Z KOVOODPADU
Společnost REC Group (bývalý KO-
VOSTEEL) uspořádala v sobotu 
15. září 2012 akci DĚTI A KOVOZOO. 
Ta byla určena pro všechny rodiče 
a děti, kteří chtěli rozvinout svou 
fantazii a vytvořit z odpadu novou 
věc. Všichni zájemci měli k dispozici 
dřevo, železo a vysloužilé elektro-
spotřebiče a byli jim k dispozici svá-
řeči a další řemeslníci z pořádající 
firmy. Nakonec vzniklo několik velmi 
povedených zvířat. V průběhu celé-

ho dne byl v areálu REC Group bohatý doprovodný program. 
Vystoupil folklorní soubor Dolinečka II za doprovodu cimbálové 
muziky Bálešáci, po celé odpoledne vyhrávala country kape-
la Štrůdl. Děti si zahrály na zahradě, navštívily tvořivé dílničky 
a jarmark.

Milan Kubíček
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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

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
11. 10. čtvrtek 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

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

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
18. 10. čtvrtek 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
25. 10. čtvrtek 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

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

Středisko volného času připravilo ve čtvrtek 25. října 2012, v době pod-
zimních prázdnin, zajímavou akci s názvem Vlakem za vláčky. Pojedeme 
navštívit Modelový svět v Brně! Více informací na www.klubkosm.cz  

 Ilustrační foto: Milan Kubíček

PROGRAM NA ŘÍJEN 2012

SVČ KLUBKO

ZAČÍNAJÍ KROUŽKY NA SVČ KLUBKO! PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA 
PRVNÍ HODINU ZDARMA. ROZPIS KROUŽKŮ NAJDETE NA WWW.
KLUBKOSM.CZ. 

DEN ZDRAVÍ A POHYBU
9. 10. úterý, Uherské Hradiště

DEN STROMŮ
19. 10. pátek, Uherské Hradiště

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – VLAKEM ZA VLÁČKY
25. 10. čtvrtek
Vzhůru za zábavou – Pojeďte s námi navštívit Modelový svět v Brně! 
Uvidíme detailně ztvárněné město i krajinu, kudy se prohání vláčky. 
Zajezdíte si s RC auty či tanky na speciálně upraveném terénu. Více 
na samostatných plakátech a www.klubkosm.cz.

TVOŘIVÉ DÍLNY
I tento školní rok budou otevřeny výtvarné dílny pro dospělé i mlá-
dež. Pečlivě sledujte naše stránky či měsíční plakáty.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
4. 10. čtvrtek 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
6. 10. sobota 8:00 – 11:00 h.
Prodejní místo je nutné si rezervovat!
Vstupné: prodávající: 50,- Kč, kupující 1,- Kč
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Krajské volby se konají 12. a 13. října 2012

V budově základní školy na náměstí Hrdinů 1000 budou sídlit volební okrsky č.1 a č.4.
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Krajské volby se uskuteční v pátek 
a sobotu 12. a 13. října 2012. Letošní 
krajské volby rozhodnou o tom, kdo za-
sedne v pětačtyřicetičlenném Zastupi-
telstvu Zlínského kraje, kdo bude spra-
vovat náš kraj, nepodceňujte proto svůj 
volební hlas. V krajských volbách 2012 
mají všichni občané možnost vyjádřit 
svou spokojenost případně nespokoje-
nost s vedením krajského úřadu a voli-
či rozhodnou také o tom, kdo zasedne 
v krajském zastupitelstvu. Na prvním 
zasedání zastupitelstva pak bude zvolen 
hejtman a rada kraje. Zastupitelé jsou 
voleni na 4 roky. Společně s krajskými 
volbami budou lidé v roce 2012 volit 
v třetině volebních obvodů také sená-
tory. Ve Starém Městě se letos volby do 
Senátu nekonají.

Informace o počtu a sídle volebních 
okrsků

Volební okrsek č. 1 Základní škola, 
náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 2 Základní škola, 
Komenského 1720

Volební okrsek č. 3 Základní škola, 
Komenského 1720

Volební okrsek č. 4 Základní škola, 
náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 5 Střední odborná 
škola a Gymnázium Velehradská 1527

Volební místnosti budou otevře-
ny v pátek 12. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 13. října 2012 v době od 8 do 
14 hodin.

Hlasovací lístky pro krajské volby 
2012 obdržíte nejpozději tři dny před 
zahájením voleb. Pokud volič hlasovací 
lístky neobdrží, získá je přímo ve vo-
lební místnosti. Tam také obdrží šedou 
obálku, do které za plentou vloží svůj 
hlasovací lístek.   

Právo volit v krajských volbách 2012 
má každý státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Zároveň musí být 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, kte-
rá náleží do územního obvodu kraje.

Pro krajské volby platí pravidlo, že si 
volič může vybrat pouze jeden hlasovací 
lístek strany, hnutí nebo koalice, které 
chce dát svůj hlas a podpořit ji v kraj-
ských volbách. Na zvolené kandidátce 
můžete, ale také nemusíte, zaškrtnout 
nejvýše čtyři jména osob, které preferu-
jete, to znamená, že jim dáváte přednost 
před ostatními kandidáty strany. Pod-

mínkou k tomu, aby se dostali na přední 
místa, je skutečnost získat nově alespoň 
5 % preferenčních hlasů ze všech platných 
(v minulosti to bylo 10 %).

Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas 
je sice platný pro zvolenou stranu, hnu-
tí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy 
nikoliv. Neplatný je váš hlas i v případě, 
že jste do úřední obálky vložili více hlaso-
vacích lístků. Předem si proto rozmyslete, 
kterou politickou stranu, hnutí nebo koali-
ci chcete podpořit, popřípadě, kteří maxi-
málně čtyři kandidáti jsou vám sympatič-
tí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je 
také v případě, že jste použili místo obálky 
úřední tu obálku, ve které jsme dostali hla-
sovací lístky do schránky. Volební komise 
má totiž při sčítání hlasů povinnost vylou-
čit všechny hlasy, které nebyly vloženy do 
oficiálních úředních obálek.

V krajských volbách 2012, stejně jako 
v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po 
odchodu z prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se 
svým hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky (vo-
lební urna).

V krajských volbách 2012 lze využít díky 
novely volebních zákonů voličský průkaz. 
Chcete-li se voleb zúčastnit, předem ale 
víte, že se nebudete zdržovat v místě trva-
lého bydliště, můžete požádat obecní úřad 
o voličský průkaz. Žádost musí obsahovat 
jméno a příjmení žadatele, datum naro-
zení, adresu trvalého pobytu a informaci, 
kam má úřad vydaný voličský průkaz za-
slat, nebo zda si jej osobně převezmete na 

úřadě. Voličský průkaz pro krajské vol-
by 2012 opravňuje voliče volit na území 
kraje, nikoliv však v jiném kraji. Žádost 
musí být příslušnému obecnímu úřadu 
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem 
konání krajských voleb, to je do 5. října 
2012.

Volby do kraje ve Starém Městě 
v minulosti

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se usku-
tečnily volby do Zastupitelstva Zlínského 
kraje a také volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. Ve Starém Městě bylo 
5600 oprávněných voličů, k volbách při-
šlo 2483 občanů, což představovalo vo-
lební účast 44,34 %. Byla to jedna z nej-
vyšších volebních účastí ze všech měst 
Zlínského kraje. Pro srovnání, při prv-
ních krajských volbách v roce 2000, kdy 
kandidoval František Slavík, ve Starém 
Městě přišlo k volbám 41,49 % voličů, 
zatímco v roce 2004 to bylo jen 36,13% 
občanů.

Jak volili do kraje občané Starého 
Města v roce 2008? 1. ČSSD (29,39%), 2. 
ODS (25,26%), 3. KDU - ČSL (22,18%), 
4. KSČM (9,53%), 5. Starostové a nezá-
vislí pro Zlínský kraj (7,16%). Ostatní 
kandidující strany získaly u Staroměšťa-
nů méně než 3 % hlasů.

Kompletní seznam kandidujících po-
litických stran, koalic a hnutí pro krajské 
volby 2012 uvádíme na straně 25. Tam 
také najdete jména občanů ze Starého 
Města, kteří se budou ucházet o vaše 
volební hlasy, případně o zakroužkování 
na kandidátkách. 

Milan Kubíček 
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na říjen
  Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěk-

nou vinnou žeň.
  Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
  Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí 

opět ubude.
  Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
  Teplý říjen – studený listopad.
  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější 

příští rok.
  Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká 

zima.
  Po svaté Tereze mráz po střechách 

leze.
  Když dub hojně žaludů dává, tak má 

veliká zima a množství sněhu býti.
EM

Nač se bát zítřků, třeba nepřijdou!

Když srdce kluše, rozum stojí.

Sedm opatrovnic, děcko bez oka.

Ženy, starejte se o své muže jen zpolovice, stejně jako 
o své sousedky. Vaši muži budou od spokojenosti 
zpívat jako slavík.

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

U stolu, v posteli a ve volební místnosti by neměl být 
žádný člověk blbý.

Kdo ve dvaceti není dost zdráv, ve třiceti dost 
chytrý, ve čtyřiceti dost bohatý, ten už si do sta let 
nepolepší.

Každý chce být dítětem štěstěny, nikdo otcem.

Všechny léky z apotéky nepomohou více, pokud, 
jak to určil osud, dohořela svíce.

Čapí rodinka na hnízdě v Klukově ulici. 
Foto: Milan Kubíček

 S R A N D O V N A

 Staroměstské čápy, kteří hnízdili na 
komíně stolařství v Klukově ulici, i čápy 
z hnízda na komíně kotelny základní 
školy v Komenského ulici, čeká pořádně 
dlouhá cesta na jih Afriky. Čápi uletí při 
svém každoročním odletu a ná-
vratu až 10.000 km, stejně dlouhá 
cesta čeká i vlaštovku obecnou. 
Čápi z hnízda v Klukově ulici vy-
chovali tři dorostence, čapí dvo-
jice z Komenského ulice zůstala 
letos bez potomka.

Typickým ostrým hvizdem se 
od začátku května do začátku srp-
na připomínali jedni z nejrychlej-
ších ptáků naší planety – rorýsi. 
Několikrát za den proletěli většinu 
staroměstských zákoutí, kde lovili 
vzdušný plankton. Rorýs téměř 
celý život prožije ve vzduchu. Bez 
námahy nalétá za jediný den až 
900 km.

Nádražní budovy na staro-
městském nádraží jsou od květ-
na do září v obležení jiřiček. Již 
dlouhá léta zde mají více než 150 
hnízd a každý rok od nás odlétá 
do zimoviště v Africe několik sto-
vek jiřiček. Od vlaštovky se jiřička 

odlišuje i díky méně vykrojenému ocasu. 
Jiřička je velmi užitečný pták, za léto posbí-
rá velké množství hmyzu. Dorůstá přibliž-
ně 13 cm, rozpětí křídel má 26 – 29 cm.

Milan Kubíček

Vodníci jsou odedávna považování za neoddě-
litelnou součást vody. Pryč jsou všechny časy, 
kdy vodníci topili koně a stahovali pod hladinu 
hezká děvčata. Staroměstský Čochtan se ukazu-
je v tom nejlepším světle vždy v polovině srpna 
každého roku při nočních rybářských závodech 
na Čerťáku. A je to fešák!   Foto: Milan Kubíček

Není nad upřímnost
Bohoušek zvedne telefon a po chvilce po-

slouchání povídá: „A který šéf mého tatínka 
vy jste? Ten tlusťoch nebo ten blbec?“

Malé nedorozumění
Potkají se dvě ženy v kloboucích se závo-

jem. „Vy jste taky vdova?“
„Ale kdepak, já jsem jenom škaredá.“

Nevěrná Věra
„Jsi tomu svému věrná Věruško?“
„Jistě, na padesát procent.“
„Co je to za blbost na padesát procent?“
„Jo, od pasu nahoru!“

NI

Č
O

CH
T
A
N



14 Benefiční akce

Velkomoravský koncert před kostelem sv. Ducha se vydařil
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Marta Kubišová si zazpívala s Hradišťanem.          Foto: Milan Kubíček
Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 spokojených diváků.

 Foto: MK

Marta Kubišová obdivuje verbíře Erika 
Feldvabela.          Foto: Vladimír Kučera

Fotoreportáž z koncertu pořídil Vladimír 
Kučera. Můžete si ji prohlédnout na www.
staremesto.uh.cz             Foto: Milan Kubíček  

Koncertu se zúčastnilo mnoho významných hostů.                  Foto: MK
Primáš Jiří Pavlica sleduje syna Marka při slováckém verbuňku. 

Foto: Milan Kubíček

O období Velké Moravy hovořil docent Luděk Ga-
luška, pořad moderoval Prokop Siostrzonek, převor 
Benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. 

Foto: MK
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Sluníčko doprovázelo účastníky akce po celou dobu.                                          Foto: Bohumil Ferda

Orel zahájil cvičební sezonu

Děti v kategoriích od 1 roku do 10 let si změ-
řily svůj postřeh, zručnost a rychlost pod bdě-
lými zraky rozhodčích. Foto: Bohumil Ferda
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Již několik let zahajuje jednota Orla 
ve Starém Městě cvičební sezonu v no-
vém školním roce „Odpolednem plným 
her“ pro všechny děti, bez rozdílu zda 
jsou členy Orla nebo ne. 

Letošní zábavné odpoledne se konalo 
v neděli 2. září 2012 na víceúčelovém 
orelském hřišti. Počasí se umoudři-
lo a sluníčko doprovázelo závodníky 
i jejich rodiče a příznivce po celé od-
poledne. Na desíti stanovištích 54 dětí 
v kategoriích od 1 roku do 10 let si 
změřilo svůj postřeh, zručnost a rych-
lost pod bdělými zraky rozhodčích, 
kteří je hodnotili a udělovali body. Ro-
diče své potomky povzbuzovali, a tak 
vytvořili zvlášť příjemnou a přátelskou 
atmosféru. Než byly spočítány body 
a provedeno vyhodnocení, děti hrály 
pohybovky a zábavné hry s cvičitelkou 
Mgr. Janou Ferdovou. Pak proběhlo 
vyhlášení vítězů ve všech věkových ka-
tegoriích. Ceny pro první tři závodníky 

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁIng. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Odpoledne plné her navštívilo 54 dětí v doprovodu svých rodičů.                   Foto: Bohumil Ferda

předávala starostka jednoty a cvičitelka 
Bc. Hana Slováčková se svými pomocní-
ky. Nikdo neodešel s prázdnou. Všechny 
děti dostaly malý dárek a sladkou odmě-
nu. Poděkování patří nejen všem závod-
níkům, rodičům, příznivcům, pořadate-
lům, ale i potravinám paní Knedlíkové, 

od níž jsme dostali ceny pro soutěžící 
a Bc. Barunce Halodové, která opět 
upekla výborné zákusky. Pochutnali si 
na nich rodiče i děti.

Starostka  jednoty Orla 
Dagmar Zálešáková
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Z policejního 
deníku
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V průběhu letošní turistické 
sezony byla vydána nová infor-
mační skládačka o Starém Měs-
tě, která především turistům 
a návštěvníkům představuje Sta-
ré Město od doby velkomoravské 
po současnost. 

Na titulní straně prospektu vidíme 
stárky z Michalských hodů 2007 Jakuba 
Kotačku a Zuzanu Vlčkovou, nechybí 
velkomoravský šperk, zlatá náušnice 
se čtyřmi bubínky, zdobená granula-
cí, která byla objevena v lokalitě Na 
Valách a pochází z 9. století. Význam-
ným symbolem našeho města je také 
stříbrný terčík s vyobrazením jezdce se 
sokolem, tzv. „Sokolník“, objevený při 
výzkumu interiéru velkomoravského 
kostela v lokalitě Špitálky, který pochá-
zí z 9. století. Na dalších pěti stranách 
nalezneme deset fotografií a z nichž asi
nejvíce upoutá velká skupina 200 kro-
jovaných účastníků Michalských hodů 
v roce 2006. Autorem většiny fotografií
je Ing. Vladimír Kučera. Skládačka je 
k dispozici v Městské knihovně a Infor-
mačním centru ve Starém Městě.

Milan Kubíček

• Hlídka městské policie zjistila na  
Brněnské ulici nedostatečně osvětlený 
skůtr. Nesvítilo zadní světlo a vpředu jen 
obrysové světlo. Řidička vůbec nevnímala 
signály k zastavení. Po zastavení bylo zjiš-
těno, že se jedná o ženu ze Starého Města, 
Janáčkovy ulice. Řidička dále vůbec nevě-
děla, jak se ovládají světla.  Na svou ob-
hajobu uvedla, že řidičský průkaz má dva 
měsíce a v autoškole se to prý neučili.

• U prodejny TOPOS na Brněnské uli-
ci zjištěn ležící muž. Strážníci jej probrali 
k vědomí, po chvíli se zvedl, vzal si své věci 
a byl nasměrován na ubytovnu v bývalé 
STS, kde v současné době bydlí. Jednalo se 
šestačtyřicetiletého muže ze Slovenska.

• Občan bydlící v blízkosti Společen-
sko-kulturního centra si stěžoval na hla-
sitou hudbu, která se ozývá z přilehlých 
tenisových kurtů. Kontrola na místě, ta-
nečnice zumby to s hlasitostí produkce 
viditelně přehnaly. Obsluhující personál 
požádán o ztišení hudby.

• Krátce před zavírací hodinou vyjela 
hlídka městské policie do Intersparu, kde 
pracovnice bezpečnostní služby zjistila 
ženu, která pronesla přes pokladnu slu-
neční brýle bez zaplacení, měla je na hla-
vě. Jednalo se o čtyřiadvacetiletou ženu 
z Veselí nad Moravou, ta ovšem tvrdila, 
že si brýle jen zkoušela a zapomněla je na 
hlavě. Odcizit je údajně nechtěla.

• Také další den volala ostraha  
z Intersparu. Byl ukraden nákupní košík. 
Na místě bylo strážníkům vysvětleno, že 
košík vzala žena a naložila do něj svého 
podnapilého muže, který tam běžně cho-
dí degustovat krabicové víno. Prý odjela 
ve směru někam na Kunovice. Provedena 
kontrola nejbližšího okolí s negativním 
výsledkem. Zaměstnanci Intersparu do-
poručeno, že pokud ví o koho se jedná, 
obrátit se na Policii České republiky.

• Paní z Tyršovy ulice nahlásila krádež 
kola z vlastního dvora asi jednu hodinu 
po půlnoci. Spatřila cizího muže v zahra-
dě, jedno kolo přehodil přes plot a odvezl 
k Erbenově ulici, pak se vrátil pro druhý 
bicykl. Majitelka na něj volala: „Co to dě-
láte?“ On byl velmi stručný a jen odsekl: 
„No a co!“ Druhé kolo nechal na místě, 
utekl k prvnímu bicyklu a ztratil se ve 
tmě.

• Další den nalezl občan z ulice Tráv-
ník v keři před domem pánské jízdní kolo. 
Údajně ho tam nechali v noci tři mladíci, 
kteří se zdržovali v blízkosti jeho domu. 
Nakonec zjištěno, že se jedná o kolo po-
strádané v Tyršově ulici. Bicykl byl pře-
dán majiteli.

 MP + MK

Úspěchy vinaře Radoslava Štrajta
Příznivci dobrého vína jistě znají 

staroměstského vinaře Radoslava Štraj-
ta. I když s výrobou vína začal až v roce 
2000, má za sebou mnoho významných 
ocenění. Letošní rok je ale pro něj ob-
zvlášť velmi úspěšný. Na mezinárodní 
výstavě ve Bzenci získal zlatou medaili 
v odrůdě Ryzlink rýnský 2011 – pozdní 
sběr. 

Výsledky jeho práce byly ale hlavně 
zúročeny na Slavnostech vína v Uh. 

Hradišti, kde ve velké konkurenci vyni-
kajících vín získal nejen zlatou medaili 
za odrůdu Rulandské bílé 2009 – pozdní 
sběr, ale hlavně získal „ šampiona“ v čer-
vených vínech v odrůdě Rulandské mod-
ré 2009 – pozdní sběr! Významné ocenění 
mu předal přímo starosta města Uh. Hra-
diště  - Květoslav Tichavský.  Velkým zá-
žitkem pro nás – jeho kamarády a známé, 
pak byla degustace v jeho nově otevřeném 
sklepě  v Mařaticích. To, že to Radek s ví-

nem opravdu umí, dokazuje 
také pravidelně na koštech 
v celém našem okrese i mimo 
něj. Například letos na domá-
cí půdě ve Starém Městě před-
vedl dvanáct vzorků svého 
kvalitního vína. K získání vý-
znamných ocenění Radkovi 
gratulujeme a přejeme hodně 
dalších úspěchů v jeho práci 
s vínem.

František Zavřel

Nový informační prospekt města
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Skauti opět na Držkové, ale opět jinak
Jak možná víte, staroměstští skauti uspořádali začátkem letních prázdnin sta-

nový tábor, na který i prostřednictvím našich novin zvali zájemce z řad veřejnosti. 
Sešlo se 27 účastníků z nichž bylo pět neskautů. A čím že se skautský tábor lišil od 
jiných z minulých let? Jiné jsou především rituály. Ať již tradiční pro skauty, nebo 
například zvyklosti místního oddílu. Základ je ale stejný. Den začíná budíček, násle-
duje ranní nástup a zpěv skautské hymny, denní program a večer se končí většinou 

u táboráku společným zpěvem večerky. Ale dobrodružství pro každého táborníka 
přibližně každý druhý den pokračuje i v noci. První noční hlídky jsou zážitkem, na 
který se ještě dlouho vzpomíná.

Hlavní náplní jsou však hry během dne. Letos byla celotáborová hra na motivy 
televizní show Surviror – Kdo přežije. Nejsilnější zážitky pak připravily hry na pře-
konání sebe sama. V nádobě se slizkým hnusem hledat „perly“, sníst chili papričku 
nebo plechovku žrádla pro kočky, (kde byl ovšem nachystán guláš, což děti nevě-

děly), a samozřejmě 
noční stezka odva-
hy. Naplánován byl 
i celodenní výlet na 
Rusavu, což je obec 
kousek od poutního 
místa Hostýna, kde 
si děti vyzkoušely 
jízdu na koni v míst-
ním jezdeckém klubu 
a odkud šly přes kou-
paliště pěšky až na 
Držkovou (vzdálenost 
asi 15 km).

Počasí nám vyšlo 
náramně. Tropické 
teploty přes den pra-
videlně střídal podve-
černí déšť, který pro-

gram narušil jen minimálně. Bez prázdnin prožitých pod stanem si snad ani skauta 
představit nejde. Ale skauti fungují po celý rok a letos v září budou pořádat nábor do 
oddílu. Bližší informace o náboru, ale i aktuality a fotky můžete sledovat na webu 
www.h-dvojka.cz    

Tomáš Trubačík – Trubec   
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V minulém čísle jsme marně hledali rubriku 
ROKOKO. Copak se stalo, chybí vám dota-
zy? Pro jistotu dnes dva posíláme.

(David + Bára, studenti )
Někdy musím řešit situace, kdy se dva sloupky 
perou o jedno místo v našem měsíčníku. V zá-
řijových novinách jsem dal přednost rubrice 
Staré Město před 10 lety. 
Jste optimista nebo pesimista?

(Vlasta 53 let)
Realista. Novinář nemůže být nikdy příliš vel-
kým optimistou ani ukázněným občanem, ale  
píše skeptikem, protože toho zná příliš mnoho.
Kdo bude příštím hejtmanem Zlínského 
kraje?

(Jaroslav 43 let)
Postavení  krajů je stále více významné. A pro-
to: Ptejte se ještě před volbami těch, kteří se na 
vás budou usmívat z předvolebních poutačů, 
na jejich znalosti a vizi pro další rozvoj Zlín-
ského kraje. Pak pečlivě zvažte, kdo si zaslouží 
váš hlas. Je totiž i vaší odpovědností, zda v dů-
ležitém krajském zastupitelstvu usedne ten, 
kdo v něm už jedno, dvě či tři volební období 
tvoří politický kompars, nebo kandidát, kte-
rý je pro svůj kraj schopen něco pozitivního 
vykonat. A třeba pro rozvoj Starého Města. 
Jaký byl váš největší prázdninový zážitek?

(Kateřina 18 let)
Asi když mi zavolala jedna paní a vzrušeným 
hlasem líčila, že se stalo neštěstí a náš čáp utr-
pěl zranění a chybí mu druhá noha. Prý ať se 

rychle podívám, že čáp sto-
jí na jedné noze na komíně 
v blízkosti radnice. Rozhlédl 
jsem se z okna, vyprskl 
smíchy a ihned vzal do 
ruky foťák. Mě by takové 
nedorozumění asi nemoh-
lo nikdy potkat, protože 
již před půlstoletím si naše 
paní učitelka s námi hrála 
ve školce zábavnou hru na 

čápa, kdy jsme soutěžili, kdo z nás vydrží nej-
déle stát na jedné noze. 
Asi před půl rokem jsem si přečetla zajímavý 
článek o našem náměstí Hrdinů. Zjistil jste 
od té doby nějakou další perličku na téma 
náměstí?

(Marie 53 let)
Třeba v minulých novinách byla zveřejněna 
historická fotografie našeho náměstí z doby,
kdy naproti radnice stávaly pomníčky hrdinů 
ze Starého Města. Ale velmi zajímavou skuteč-
nost jsem zjistil v obci Šaratice. Tam mají ná-
městí ve tvaru osmičky, jediné v republice. 
Na konci prázdnin jsem dostal od své velké 
lásky kopačky. Jak se rychle zbavit smutku?

(Tomáš 19 let)
Nezlob se na dívku, která tobě dala kopačky. 
Potrestala se sama! Ale jinak stále platí, že nej-
lepší lék na ztracenou lásku je nová láska.

Milan Kubíček

Skauti při zapalování ohně.                                                                                                      Foto: TT

Už jste si někdy zkusili chůzi poslepu?                                       Foto: TT   
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V pondělí 3. září 2012 děti opět na-
stoupily do školy. Slavnostní zahájení na 
prvním i druhém stupni Základní školy 
Staré Město se uskutečnilo sice bez sluníč-
ka a při zatažené obloze, ale to vůbec ne-
vadilo k prožití pěkného nástupu do školy 
stovkám dětí a desítkám rodičů. K žákům 
naší školy promluvili, případně je přivítali, 
ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl, starosta Josef 
Bazala, místostarosta Radoslav Malina, 
starosta obce Nedakonice Jiří Smělík, sta-
rosta obce Kostelany nad Moravou Pavel 
Duda, duchovní otec staroměstské farnos-
ti P. Mgr. Miroslav Suchomel a předseda 
SRPŠ Josef Maňák.

Možná nevíte, že Základní škola Staré 
Město je co do počtu žáků největší školou 
v okrese Uherské Hradiště a navštěvují ji 
nejen děti ze Starého Města, ale i více než 
200 žáků z okolních obcí. Také naše děti 
projdou během devítileté docházky třemi 
školami. Ti nejmenší z prvních a druhých 
tříd se učí v žlutobílé budově ZŠ náměstí 
Hrdinů č. p. 715. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci 
navštěvují červenošedou budovu na ná-
městí Hrdinů č. p. 1000 a šesté až deváté 

třídy mají výuku v budově základní školy 
v Komenského ulici. 

S hlavním proslovem vystoupil ředitel 
školy Mgr. Josef Jurnykl, který ve struč-
nosti představil vzdělávací program. Ve 
všech ročnících probíhá výuka podle škol-
ního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělání Škola pro život. Cizí jazyk se vy-
učuje od 3. ročníku, v 7. až 9. ročníku se 
pět skupin žáků bude učit jazyk německý 
jako druhý cizí jazyk. V 8. ročníku vyučují 
finanční gramotnost, která je v současné
nelehké době pro životní průpravu vel-
mi důležitá. Od šestého ročníku mohou 

Základní škola Staré Město ve školním roce 2012/2013

žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou 
matematiky a informatiky. K přijímacímu 
řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku do 
10. května, přijímací zkoušky proběhnou ve 

středu 15. května 2013. 
Skládají se z písemné 
zkoušky z matematiky 
a z psychotestů. Také si 
můžete poznačit do ka-
lendáře termín zápisu 
dětí do 1. tříd, který pro-
běhne v pátek 8. února 
2013. Potom následuje 
schůzka s rodiči budou-
cích prvňáčků a to ve 
čtvrtek 13. června 2013.

Starosta Josef Bazala 
ve svém proslovu po-
zdravil všechny vyuču-
jící a žáky školy a popřál 
jim mnoho úspěchů ve 

studiu. Duchovní otec 
P. Miroslav Suchomel 
pak všem přítomným 
poutavou formou připo-
mněl blížící se 1.150 vý-
ročí příchodu věrozvestů 
Cyrila a Metoděje na 
Moravu, které oslavíme 
mnoha společenskými 
a kulturními akcemi 
v příštím roce.

Po zahájení školního 
roku na prvním a dru-
hém stupni základní 

školy odjel starosta Josef Bazala společně 
s místostarostou Radoslavem Malinou 
navštívit mateřské školy Komenského, 
Rastislavovu a Křesťanskou mateřskou 
školu v ulici za Radnicí. Pozdravili se s vy-
učujícími a ředitelkami škol a prohlédli si 
vnější i venkovní prostory školek. Dětičky 
ve věku od tří do pěti let se do školky asi 
velmi těšily, protože jsme neviděli jediné 
plačící dítě. Vůbec děti nebyly ušlápnuté, 
jak mnozí jejich rodiče a prarodiče před 
desítkami let, ale většina z nich oplývala 
zvídavými dotazy a bujností.

Školství a současný stav budov a vyba-
vení základních a mateřských škol je již 
několik let chloubou Starého Města. Díky 
značné pozornosti zastupitelstva města 
patříme v oblasti školství mezi nejlepší 
města v celém Zlínském kraji.

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

Foto: Milan Kubíček

Zahájení školního roku na I. stupni ZŠ. Zleva předseda SRPŠ Josef Maňák, starosta Nedakonic Jiří Smělík, 
starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl, místostarosta Radoslav Malina, 
duchovní otec farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, starosta Josef Bazala.                                             Foto: MK

P. Miroslav Suchomel hovořil o nastávajícím roce 2013, kdy si připomeneme 
1.150 výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.  Foto: MK
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Pracovníci školy:
Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl
Zástupci ředitele:
Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová
Výchovné poradkyně:
Mgr. Jana Daňhelová (I. st.)
Mgr.Věra Mlčúchová (II. st.)
Metodici prevence:
Mgr. Milana Matyášová (I. st.)
Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy: Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen: Marta Slavíková (I. st.)
Vlasta Němcová (II. st.)

Třídní učitelé – I. stupeň
I.A  Mgr. Barbora Haklová
I.B  Mgr. Ivana Buršová
I.C  Mgr. Jitka Trnčáková
II.A Mgr. Jana Broklová
II.B Mgr. Šárka Šimůnková
II.C Mgr. Jana Daňhelková
III.A Mgr. Renata Zacharová
III.B Mgr. Milana Matyášová
III.C Mgr. Vlasta Dostálková

III.D Mgr. Eliška Vaňková
IV.A Mgr. Kateřina Tannerová
IV.B Mgr. Dagmar Ilíková
IV.C Mgr. Irena Šichová
V.A Mgr. Lenka Zábranská
V.B Mgr. Pavla Matuchová
V.C Mgr. Veronika Fialová

Třídní učitelé – II. stupeň
VI.A   Mgr. Renata Hájková
VI.B   Mgr. Michaela Škrabalová
VI.C   Mgr. Miroslava Karlíková
VI.D   Mgr. Inka Kubíková
VII.A  Mgr. Jitka Baná
VII.B  Mgr. Jan Zábranský
VII.C  Mgr. Jana Slančíková
VII.D  Mgr. Radim Křivák
VIII.A Mgr. Alan Navrátil
VIII.B Mgr. Petra Blažková
VIII.C Mgr. Martin Motyčka
VIII.D Mgr. Jarmila Králová
IX.A   Mgr. Hana Pelková
IX.B   Mgr. Eva Koňaříková
IX.C   Mgr. Jitka Kardosová

Žáci 1. A s třídní učitelkou Mgr. Barborou Haklovou.                                 
Foto: MK

Netřídní učitelé:
Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Jarmila Bříš-
tělová, Mgr. Hana Havlišová, Bc. Vendula 
Karafiátová, Mgr. Veronika Kašná, Pavlí-
na Malinová, Mgr. Věra Mlčúchová, Věra 
Ondrušková, Mgr. Josef Pavela, Mgr. Pe-
tra Popelková, Mgr. Hana Rudinská, 
Mgr. Šárka Slavíková, Ing. Petra Šáchová.

Asistenti pedagoga:
Anna Blažková, Bc. Hana Doležalová, 
Mgr. Petra Popelková, Monika Křivánko-
vá, Martin Tománek.

Školní psycholog:
Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.

Školní družina:
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatelka, 
Bc. Hana Doležalová, Dana Fialová, Lenka 
Matoušková, Eva Nováková.

ZŠ

Ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl představil starostům novou jazykovou učebnu 
na I. stupni.                                                                              Foto: Milan Kubíček

Děti z MŠ Rastislavova s učitelkami první den ve školce. 
Foto: Iveta Polášková

Chlapci a děvčata z MŠ Komenského osedlali v zahradě svého originálního 
jezevčíka.                                                                                    Foto: Milan Kubíček
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Nový školní rok v základní umělecké škole
V pondělí 3. září 2012 v 16 hodin byl za-

hájen nový školní rok v pobočce základní 
umělecké školy ve Starém Městě. Společné 
setkání rodičů a dětí s vedením ZUŠ a je-
jími učiteli se uskutečnilo ve Společensko 
- kulturním centru ve Starém Městě. 

V úvodu zahrál na housle Tomáš Sno-
pek za klavírního doprovodu učitelky 
Petry Jarmarové. Děti a rodiče nejprve 
pozdravil ředitel ZUŠ Uherské Hradiště 
Mgr. Stanislav Nemrava, potom se ujal 
slova starosta Josef Bazala, který všem po-
děkoval za jejich zájem o hudební vzdělání 
a následnou prezentaci svých výsledků při 
kulturních akcí školy. O organizačním za-
bezpečení výuky pak hovořil vedoucí po-
bočky ZUŠ Radim Snopek. Nabídka obo-
rů na staroměstské ZUŠ je velmi bohatá, 
předkládáme vám seznam učitelů a oborů, 
které vyučují.

Radim Snopek – vedoucí pobočky, hous-
le, cimbálová muzika
Jana Bouzková – výtvarný obor
Martin Baláž – hudební nauka, flétna,  
trubka
Petra Jarmarová – PHV, klavír

Na housle zahrál Tomáš Snopek za klavírního doprovodu Petry Jarmarové.
Foto: Milan Kubíček

Nový školní rok zahájili ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava, vedoucí staroměstské poboč-
ky Radim Snopek a starosta Josef Bazala. 

Foto: MK

Rodiče a žáci ZUŠ poslouchají proslov starosty města.
Foto: Milan Kubíček

Veronika Kaštánková – tanec
Jitka Košíková – tanec
Jarmila Krystoňová – tanec
Jakub Macek – keyboard
Radka Mrázová – literárně dramatický 
obor

Marek Ovčáčík – housle
Václav Ovčáčík – flétna, klarinet
Marta Špačková - klavír

Milan Kubíček

První den školního roku 2012/2013 v KMŠ v ulici Za Radnicí.         Foto: MK Na chodbě KMŠ vítá děti sympatický Krteček.                                      Foto: MK
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Ze soboty 18. srpna na neděli 19. srpna 2012 se uskutečnil 
v pořadí již sedmý ročník nočních závodů v lovu ryb udicí ve Sta-
rém Městě na Čerťáku. Oblíbeného maskota vodníka Čochtana, 
věcnou cenu za první a třetí místo a také dárkový koš od starosty 
Josefa Bazaly letos získal Roman Panáček z Uherského Brodu, 
který chytil nejdelšího kapra 69 cm a také převzal třetí cenu za 
kapra o velikosti 63 cm. Větší z kaprů putoval zpět do teplých 
vod Čerťáku, menší kapr byl určen k domácí konzumaci. 

Ze staroměstských rybářů byl nejúspěšnější Petr Možíšek, 
který se pochlubil kaprem o délce 65 cm a obdržel druhou cenu. 
V kategorii dravých ryb se nejlépe dařilo Jiřímu Úlehlovi z To-
polné, který chytil 58 centimetrů dlouhou štiku a také pěkného 
candáta o délce 56 cm. 

Noční rybářské závody na Čerťáku
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Roman Panáček chytil největšího kapra, který měřil 69 centimetrů. 
Foto: Milan Kubíček

Předseda staroměstských rybářů Jiří Horsák vyhlašuje vítěze nočních závodů. 
Vodník Čochtan letos putoval do Uherského Brodu.         Foto: Milan Kubíček

Petr Možíšek ze Starého Města chytil kapra 65 cm a získal cenu za 2. místo. 
Foto: MK

V sobotu 18. srpna bylo na Čerťáku velmi horko a ryby příliš nebraly. 
Z celkového počtu 500 nasazených kaprů jich rybáři vylovili jen šest de-
sítek.

Tombola bylo velmi bohatá, rybáři 
připravili celkem 101 cen. Na sním-
ku v pozadí dlouholetý staroměst-
ský rybář Jiří Jiřík. 

Foto: Milan Kubíček

Na Čerťáku se sešlo celkem 130 rybářů, většina z nich ale byla z okolí na-
šeho města. Je známo, že někteří Staroměšťané raději loví až v týdnu po 
závodech. Ptáte se proč? Vyjde to levněji.                      Foto: Milan Kubíček

Poděkování zaslouží členové Moravského rybářského sva-
zu, místní organizace ve Starém Městě v čele s předsedou Jiřím 
Horsákem, za velmi pěkně připravené závody.

Milan Kubíček 

Účastníci rybářských závodů si na-
koupili lístky do tomboly a s napě-
tím čekali, zda-li se na ně neusměje 
štěstí.                                  Foto: MK
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Cesta ke štěstí (moudré myšlenky Jana Masaryka)

Dívejte se kolem sebe na každém kroku a naučme se těšit z ma-
lých věcí. Kdo ví, jak se dívat na věci, ten může najít na jednom 
záhonku v zahrádce za domem víc krásy a prožít mnohem víc, 
než by viděl a prožil druhý, kdyby jel třikrát kolem světa. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Lidé posílali Janu Masarykovi desít-
ky všelijakých dotazníků a otázek pro 
ankety a ptali se ho na všechno možné. 
Například „Proč se kráva nepotí?“ a on 
na to: Někteří lidé si myslí, že musí být 
za každou cenu originální. Ale nikdo 
se mě ještě nikdy nezeptal na recept na 
štěstí. Kdyby se mě někdy zeptali, musel 
bych jim to vypočítat, jak to dělá pre-
zident Beneš – za prvé, za druhé…za 
sedmadvacáté. Protože on člověk musí 
myslet na moc věcí, když chce být 
opravdu šťastný. Teď chceme slyšet ten 
recept. Dobře. Zkusím. Tak ono je to 
nějak takhle:

Za prvé: Člověče, snaž se mít rád lidi! 
Mysli na ně víc než na sebe. A pamatuj 
si, kdykoli někomu pomůžeš – něko-
mu, kdo si to zaslouží – budeš mnohem 
šťastnější. Tohle je první přikázání.

Druhé přikázání: Budeš si opakovat 
první přikázání desetkrát za den! Budeš 
si říkat třikrát denně k snídani, k obědu 
a k večeři, že nechceš být kříženec mezi 
Einsteinem a Napoleonem. Taky, že toto 
není důležité, protože i ono nejmenší 
kolečko v mašině je důležité a dělá svou 
práci, když se pořádně točí. Zkrátka, 
musíš mít v sobě co nejvíce pokory. Po-
něvadž pak tě nebude žádný neúspěch 
žrát. Nebudeš myslet na bobkové věnce, 
ale na to, abys byl užitečný. 

Za třetí: Proboha tě prosím, člověče, 
směj se taky někdy. Já vím, že život není 
zrovna cirkus, ale taky to není mučírna. 
Tak proč ksakru musíš dělat dojem, žes 
utek z nějakého kusu od Ibsena? A moc 
nehloubej. Ono by to i s Hamletem do-
padlo líp, kdyby se byl taky někdy za-
smál.

Za čtvrté: Zkus dělat, co opravdu dě-
láš rád. Když nemůžeš být astronom ve 
dne, tak se dívej na hvězdy aspoň v no-
ci.

Za páté: Nebuď numismatik! Ono je 
mnohem lepší sbírat zkušenosti a silné 
zážitky než prachy.

Za šesté: Koukej kolem sebe na kaž-
dém kroku a nauč se těšit z malých věcí. 
Kdo ví, jak se dívat na věci, ten může 
najít na jednom záhonu v zahrádce za 
barákem víc krásy a prožít přitom mno-

hem víc, než by viděl a prožil druhý, kdy-
by jel třikrát kolem světa.

Za sedmé: Zajímej se o co nejvíc věcí! 
O všechno! A hlavně o každého. Ono se 
i na tom nejnudnějším chlapovi najde 
něco zajímavého.

Za osmé: Nerozčiluj se! Rozčilení není 
program, jak říkal můj táta. Nevybouchni 
pro každou blbost. Když ti někdo šlápne 
na kuří oko, nemusíš mu proto šlápnout 
na krk. On to třebas tak nemyslel.

Za deváté: Musíš mít nějakého koníč-
ka. Třebas se nauč zpaměti jízdní řády 
všech vlaků na světě. To je mi jedno. Ale 
mít koníčka, je náramně důležitá věc. Po-
může to člověku, aby tak někdy vypřáh.

Za desáté…Ale počkejte. Já to nemů-
žu namačkat všecko do desatera přiká-
zání. On člověk musí dělat moc a moc 
věcí, když chce být šťastný. 
Tak lituju. Já vám to takhle 
jako prezident Beneš nemů-
žu všecko vyjmenovat. Jistě 
na moc důležitých věcí za-
pomenu. Ale aspoň takhle. 
Spočítejte si to sám.

Tak nikomu nic nezá-
viďte. Ono to nepomůže. 
Nezavírejte se nikdy do své 
skořápky, ať je sebekrásněj-
ší. Tělo chce být také šťastné. 
Tak s ním choďte na čerstvý 
vzduch. Zdraví je náramně 
důležitá věc. Ne že by ne-
mocný člověk nemohl být 
šťastný. Já poznal v životě 
moc lidí, co se jen tak dr-
želi jako pára nad hrncem, 
i mrzáky a lidi s těžkými 
nemocemi, kteří byli přesto 
šťastnější než my dva. Ale 
zdravý člověk může žít ještě 
plnějším životem. A znovu: 
nezavírat se do sebe. To je to 
nejhorší. Ale to se ví, tohle 
je zas jen to, co jsme řekli 
v prvním přikázání. Zkus 
to, člověče, mít rád lidi. 
Když je budeš mít opravdu 
rád, budeš vždycky radši 
dávat než brát. A dávat, to 
neznamená jen rukavice 

k svátku a bačkory k Ježíšku. To zna-
mená dávat taky to, co je v tobě. To co 
pramení ze srdce a co máš v hlavě. To je 
dobré. To nejlepší, co je v tobě. Dělit se 
o život. To je ono.

Jo, ale ještě jedna věc – za sedmadva-
cáté: Nemysli si, že podle tohoto recep-
tu budeš zaručeně šťastný člověk. Ono 
se k tomu potřebuje taky trochu štěstí. 
Potřebuje se k tomu například trochu 
tohohle vzácného koření, kterému se 
říká láska. A to nedostanete na lístky 
a taky nekoupíte na černém trhu. Na to 
musíte mít štěstí. Buď to najdete nebo 
ne. Dobrá kuchařka dokáže upéct něco 
dobrého i bez těch předepsaných osmi 
vajec. Když to musí být, můžete přidat 
místo tohohle koření jiné, kterému se 
říká všelijak. Moudrost, rezignace, brát 
život, jaký je, a ještě všelijak jinak. Však 
víte, co si myslím...

JM
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Hasiči soutěžili o pohár starosty města

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

V pořadí již pátý ročník hasičské sou-
těže v požárním útoku O putovní pohár 
starosty Starého Města Josefa Bazaly se 
uskutečnil v neděli 19. srpna 2012 od 14 
hodin na travnatém hřišti Střední odbor-
né školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Soutěž, která je součástí Velké ceny 
Uherskohradišťska, zahájil Antonín 
Martínek, starosta Sboru dobrovolných 
hasičů Staré Město, potom se ujal slo-
va starosta města Josef Bazala a všem 
soutěžícím popřál mnoho úspěchů a co 
nejlepší časy v požárním útoku. Celkem 
přijelo třináct týmů mužů a šest druž-
stev žen. 

Staroměšťané nastoupili v sestavě 
Lukáš Martínek (koš), Adam Tománek 
(střed), Marek Svárovský (stroj), Richard 
Fryšták (béčka), Igor Malina (rozdělo-
vač), Petr Buček (levý proud), Martin 
Vlček (pravý proud). Naši hoši soutěž 
zahajovali a dosáhli velmi nadějný čas 
20:70 (levý terč 20:23, pravý terč 20:70). 
Loňské vítězství obhajovaly Mistřice, 
které nastoupily jako třetí tým a po svém 
útoku se ujaly celkového vedení časem 
19:22. Nakonec byli nejlepší hasiči z tý-
mu Vésky „A“ (17:79), kteří ve Starém 

Městě zvítězili před-
loni, kdy dosáhli času 
18:03. Na druhém 
místě skončily Vésky 
„B“ a třetí se umístili 
hasiči z Hradčovic.

V soutěži ženských 
týmů byly nejlepší 
Kunovice (22:67), 
druhé se umístily ha-
sičky ze Zlína - Pršt-
ného (23:10) a třetí 
příčka patřila dívkám 
z Bílovic (23:67).

Výsledky muži:
1. Vésky „A“ 17:79
2. Vésky „B“ 18:37
3. Hradčovice 18:89
4. Salaš 19:18
5. Mistřice 19:22
6. Kněžpole 19:79
7. Staré Město 20:70

Součástí soutěže ve Starém Městě byly 
dva vložené závody. První o nejrychleji 
sestřelený terč, kterou sponzoroval demi-
žonem vína starosta sboru Antonín Mar-
tínek, (nejlepší byli muži Vésky „A“, ženy 

Nástup účastníků hasičské soutěže. V popředí chlapci ze Starého Města. 
Foto: MK

Soutěž zahájili hasiči ze Starého Města a dosáhli solidní čas 20:70. 
Foto: Milan Kubíček

Nejrychlejší útok předvedli hasiči týmu Vésky „A“.                      Foto: MKSDH Horní Bečva v první fázi požárního útoku.        Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala zahajuje soutěž. Dále na snímku starosta 
SDH Staré Město Antonín Martínek (vpravo) a majitel firmy BT SERVIS
a sponzor soutěže Stanislav Houdek.                                              Foto: MK

– Jarošov). Druhý závod sponzoroval 
majitel firmy BT SERVIS Stanislav Hou-
dek a soutěžilo se o nejvyrovnanější se-
střelení terčů (muži Zlín – Prštné (rozdíl 
0,03) a v soutěži žen byly nejlepší Kuno-
vice (rozdíl 0,04).

Starosta SDH Antonín Martínek 
poděkoval Josefu Bazalovi za podporu 
závodu, sponzorům za hodnotné ceny 
a všem 19 týmům za účast v soutěži. 
Také  přivítal hasiče s SDH Horní Beč-
va, se kterými náš sbor udržuje již 39 let 
vřelé partnerské vztahy.

Milan Kubíček
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Představujeme žáky 1. tříd

1. A

1. B

1. A – třídní učitelka Mgr. Barbora Haklová
Na snímku v horní řadě zleva:  starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Barbora Haklová, Pavel Jančo, Šimon Hřib, Zuzana Zedníková, 
Eliška Horňáková, Ondřej Koubek, Darja Cehelská, Adéla Slámová, Jáchym Gilk, Filip Horák, Martin Čožík.
Dolní řada zleva: Martin Jagoš, Klára Smištíková, Rozálie Zemánková, Matěj Januška, Alex Kotlár, Martin Šimůnek, Klára Pavlicová, 
Barbora Šmídová, Elen Velgo, David Hraba. 

Foto: Milan Kubíček

1. B – třídní učitelka Mgr. Ivana Buršová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Ivana Buršová, Jan Kupec, Tomáš Charvát, Adam Neubauer, 
Žaneta Pavlíková, Adam Bureš, Martin Kohutič, Eleanor Jansková, Barbora Šimíková, Natálie Maňásková.
Dolní řada zleva: Martin Hampala, Martin Bilík, Simona Marovičová, Vojtěch Klofáč, Denisa Krušinová, Lukáš Bartošík, Tomáš Zajíc, 
Tereza Svadbíková, Eliška Smělíková, Emma Číhalová. 

Foto: Milan Kubíček
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Volební strany, koalice a hnutí
– krajské volby 2012

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Představujeme žáky 1. tříd

1. C

1. C – třídní učitelka Mgr. Jitka Trnčáková
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Jitka Trnčáková, Jan Vopat, Václav Brhel, Karolína Vlachynská, 
Filip Vondrák, Vojtěch Hejtmánek, Ondřej Špatný, Karel Hána, Josef Marovič, Nikola Pelková, asistentka Monika Křivánková.
Dolní řada zleva: Michaela Koutníková, Kristýna Kročová, Dominik Míšek, Martin Horák, Marek Popelka, Kryštof Foret, Jolana Cho-
vancová, Lucie Borková, Jindřich Hulcký, Richard Václav Stričko, Kristýna Kotlárová.

Foto: Milan Kubíček

O přízeň občanů se budou v letošních kraj-
ských volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje 
ucházet následující volební strany, koalice a hnutí. 
Za jménem volební strany jsou uvedeni kandidáti 
ze Starého Města a jejich pořadí na kandidátce.

93 Česká pirátská strana
60 ČSSD
53 Dělnická strana sociální spravedlnosti 
46 Hnutí odborníků za Zlínský kraj
84 KDU – ČSL (Josef  Bazala 11.)
5   Koruna Česká
43 KSČM
41 Lékaři a odborníci za ozdravení kraje
20 Moravané (Ing. Jiří Pelka 9., Vítězslav Mach 26.)
22 Národní socialisté
26 Nezávislí
70 ODS (Ing. Michal Jakšík 23.)
7   Pravý Blok

65 Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
76 Starostové a TOP 09
8   Strana práv občanů – ZEMANOVCI 
77 Strana svobodných občanů
51  Strana zelených
6    Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
58 za Morální Očistu Regionu (Ing. Jiří Duda 19.)
56 Zdravý kraj (Lea Slováčková 4.)
34 ZVUK 2012 (PhDr.Věra Olšáková 18.)

•  Nestaráš se o politiku? Politika se začne brzy starat  
o tebe! 

•  Člověk musí zvolit a nikoli přijmout svůj osud.
•  Chce-li politik získat voliče na svou stranu, neukazuje jim na 

předvolebním shromáždění stranický program, ale tchyni.
•  Každý nově zvolený poslanec usiluje, aby se jeho voliči měli 

o něco lépe než dřív a o něco hůř než on.
NI

ZE ŽIVOTA
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Společnost přátel slivovice zvolila prezidenta

 Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

V Uherském Hradišti se 17. srpna 
2012 sešla první valná hromada Společ-
nosti přátel slivovice (dále SPS), občan-
ského sdružení, které se zabývá tradič-
ní moravskou pálenkou jako součástí 
kulturního dědictví a tradice zejména 
v oblasti Slovácka a Valašska. Svou čin-
ností navazuje na odborný program 
Muzea lidových pálenic ve Vlčnově, 
které je jedním ze zařízení Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti. 

Účastníci valné hromady zvolili 
představenstvo, do něhož byli podle 
čl. 7. stanov SPS navrženi tři zástupci 
Slováckého muzea, jeden zástupce Mu-
zea v přírodě Park Rochus, jeden zá-
stupce obce Vlčnov a dva členové z řady 
organizátorů místních koštů slivovice. 
Prezidentem byl zvolen jeden z iniciá-
torů Muzea lidových pálenic, publicista 
Mgr. Jiří Severin, místopředsedy ředi-
tel Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolec 
a znalec slivovice a zástupce pořadate-
lů koštů Josef Niesner. Valná hromada 
projednala i řadu organizačních a per-

Na snímku zleva Petr Štefka a Ladislav Prostředník, členové Spolku přátel slivovice 
Staré Město o. s. při koštu pálenky v SKC – sokolovně v březnu 2012. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Staré Město před 10 lety
Knihovna v nových prostorách
V pondělí 2. září 2002 byla slavnost-

ně otevřena městská knihovna, která se 
přestěhovala z nevyhovujících prostor 
v přízemí radnice do bývalé budovy Čes-
ké spořitelny v ulici Za Radnicí. Vedoucí 
okresní knihovny v Uherském Hradišti 
paní Olga Marťanová předala kytičku 
vedoucí knihovny ve Starém Městě paní 
Miladě Rokytové a ocenila její dlouhole-
tou a obětavou práci.

Setkání sedmdesátníků
Slavnostní setkání ročníku 1932 se 

uskutečnilo dne 15. září 2002 v obřadní 
místnosti na radnici. K padesáti jubilan-
tům promluvil starosta Miroslav Schön-
baum a seznámil je s výstavbou Starého 
Města a s výhledem jeho rozvoje na příš-
tích pět let.

Bleskové šachy
Nejpočetnější oddíl regionu, Šacho-

vý klub Staré Město, uspořádal 20. září 
2002 přebor oddílu v bleskové hře (hrá-
lo se na pět minut). Přeborníkem se stal 
Pavel Zpěvák, před Františkem Vránou. 
Bronzový stupínek obsadil Antonín Va-
vruška.

Po 30 letech stárkem muzikant
Michalské hody se konaly v termínu 

28. září – 29. září 2002. Starší stárci byli 
Radek Doležal a Martina Fornůsková, 
mladší stárci Michal Trňák a Jarmila 
Vránová, Aleš Rada a Veronika Machyn-
ková. Po 30 letech byl stárkem muzikant, 
a to cimbalista Doliny Radek Doležal. 
Naposledy byl stárkem muzikant Jožka 
Pavlica.

Fotbalisté nenašli svou tvář
V pondělí 7. října 2002 se dohrá-

valo fotbalové utkání Viktoria Žižkov 
– 1. FC Synot. Staroměšťanům šlo o hod-
ně – zvítězit, připsat si tři body a za vý-
hru také zinkasovat prémii 250.000 
korun, kterou vypsalo vedení klubu. 
Branky však padaly jen za Drobiszova 
záda. V 40. a v 90. minutě se přesně trefil 
žižkovský Pikl. Výkon 1. FC Synot hod-
notilo vedení klubu i trenér jako ostud-
ný, ostudná byla i návštěva 1.524 diváků. 
Trenér Bokša byl odvolán dva dny po 
utkání, vystřídal ho asistent Rabušic.

Opravdu se stalo
Brigádník Roman šel po flámu do 

práce, vzal si nářadí, ale lopata se mu 
zdála nějak moc těžká. A protože odchá-
zel ze šatny na stavbu dřív, napsal křídou 
na lopatu. Kámo, vem s sebou tu lopatu, 
já jsem ji tady zapomněl. Kámoš se do 
práce vůbec nedostavil, a když se brigád-
ník vrátil zpět, na lopatě byl jiný nápis. 
Nezlob se, já jsem ji nenašel.

Milan Kubíček, kronikář města

sonálních úkolů, z nichž nejbližším a je 
uspořádání II. slováckého koštu slivovice 
na přelomu října a listopadu letošního 
roku. 

Nově zvolený prezident společnosti Jiří 
Severin však upozorňuje na to, že smys-
lem společnosti není zdaleka pouhá 
propagace alkoholického byť tradičního 
nápoje. „Slivovice je v našem regionu 
spjata s tradiční lidovou kulturou a nám 
jde o to upozornit i na určitou „kulturní 
nadstavbu“, která v prostoru slováckého 
venkova z ní vždy vyrůstala. Přáli by-
chom si a k tomu chceme směřovat, aby 
výroba slivovice, tedy pálení, a samozřej-
mě i konzumace, byly vždy i určitým ob-
řadem, jak tomu kdysi bývalo.

Společnost přátel slivovice je sdruže-
ním otevřeným a je tedy možné za pod-
mínek, které jsou vyjádřeny ve stanovách, 
se stát jejím členem. Stanovy umožňu-
jící individuální i kolektivní členství, 
naleznou zájemci na webových strán-
kách Slováckého muzea v Uh. Hradišti: 
www.slovackemuzeum.cz. 

Jiří Jilík

Přísloví o alkoholu 
•  Jaké fraky: piješ – umřeš, nepiješ – taky. Jaké z toho naučení vzít? Když stejně mřít 

– tak pít! (ruské) 
• Napít se jednou – slast, dvakrát – dost, třikrát – nestoudnost. (arabské)
• Štamprlky lítají do člověka jako jepice – ale z něho tíž než slonice. (mongolské)
•  Víno skáč, pivo sráč, pálenka spáč. Opitý od vína letí nabok, od piva na chrbát, od 

pálenky na nos. (slovenské)
•  První sklenka – zlatá rybka, druhá sklenka – stříbrná štika, všechny ty následné, 

čert je ber – potěr. (ruské)
PI
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Výstava fotografií Vladimíra Kučery – Naší přírodou
V Městské knihovně a Informačním centru ve Starém Městě byla ve středu  

29. srpna 2012 v 17 hodin zahájena výstava fotografií s názvem Naší přírodou, kte-
rou uspořádal tajemník městského úřadu a vášnivý fotograf Ing. Vladimír Kučera.

V úvodu vernisáže zahrálo a zazpívalo duo Tomáš Vavřík a Miroslav Hlaváček. 
Potom se již ujala slova knihovnice Pavlína Elšíková, která přivítala milovníky zají-
mavých snímků. Autor výstavy Vladimír Kučera pak krátce představil svou tvorbu 
a své fotografické začátky: „Fotografovat jsem začal na základní škole černobílou

Účastníci při vernisáži v městské knihovně.                                                              Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala poděkoval Vladimíru 
Kučerovi za pěknou výstavu a předal mu dá-
rek – fotoalbum. 

Foto: MK

Duo Miroslav Hlaváček (vlevo) a Tomáš Vav-
řík při zahájení výstavy. 

Foto: MK

fotografii měchovým kinofilmovým fotoaparátem po rodičích. V době studií přišly
jiné zájmy a tak jsem se k fotografování vrátil až v roce 2000, kdy se stala dostupnou 
digitální fototechnika. S fotoaparáty různých značek jsem objevoval možnost digi-
tálního obrazu. Na začátku jsem fotil s kompaktními fotoaparáty. Ty mi ale časem 
přestaly stačit a tak jsem si před osmi lety pořídil první digitální zrcadlovku Ca-
non a této značce jsem věrný dodnes. Zároveň nejsem nijak jednostranně vyhraněn. 
Rád fotím přírodu, ptáky nebo makrosnímky hmyzu. Dalšími oblíbenými oblastmi 
jsou automobilové soutěže rally a na dovolené fotím již mnoho let Jadran. Nejraději 
mám fotografie akční se zachyceným pohybem. To ale neznamená, že občas nezku-
sím třeba krajinu. Platí to zejména v případech, kdy se před objektivem fotoaparátu 
naskytne zajímavá scéna s dobrým světlem. V krajině mám rád vodu, která foto-
grafie výrazně oživí. Proto se často toulám kolem Baťova kanálu, rybníků na Lou-
kách i kolem řeky Moravy. Další fotografie si můžete prohlédnout i na mém webu.“ 
www.ladakfoto.eu 

Autor výstavy také velmi poděkoval knihovnici Pavlíně Elšíkové, která mu obě-
tavě pomohla s instalací výstavy. 

Starosta Josef Bazala pak ocenil velmi pěkné fotografie a předal Vladimíru Ku-
čerovi dárek – fotoalbum. Na vernisáži nechyběla i malá soutěž, kdy přítomní měli 

v krátkém čase určit, ko-
lik savců je zobrazeno na 
vystavených fotografiích.
Vítězem se stal známý vi-
nař Antonín Štěrba z Ma-
řatic, který v nejkratším 
čase napočítal celkem 
šest savců.

Zveme také Vás na vý-
stavu Naší přírodou, kte-
rou si můžete prohléd-
nout do konce září 2012. 

Milan Kubíček
Vojtěch Štěrba se stal vítězem soutěže.                                 Foto: MK

Už jste někdy viděli v přírodě vever-
ku? Spatříme ji také v našem městě 
v parcích a větších zahradách. Veverka 
dorůstá 19 až 23 cm a dosahuje hmot-
nosti 250 až 340 g. Huňatý ocas, který 
je dlouhý 15 až 20 cm,  ji pomáhá udr-
žovat rovnováhu. Veverka obecná je 
chráněným druhem.

Foto: Vladimír Kučera
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Nejprve se hrál fotbal, potom se šlo na bigbít
V sobotu 1. září 2012 byla zatažená 

obloha a předpověď počasí nám slibo-
vala déšť. Nakonec k nejhoršímu scénáři 

nedošlo, a tak mohly na travnaté hřiště 
na  Rybníčku vyběhnout dvě zajímavé 
fotbalové jedenáctky. Na jedné straně 
hřiště nastoupili borci Spolku přátel sli-
vovice Staré Město, jejich soupeřem byla 
ženská jedenáctka Ajaxu Medlovice.

Začátek utkání byl vyrovnaný a ne-
šlo jenom o exhibiční podívanou. Mistři 

v pálení slováckého elixíru se velmi snažili 
i na zeleném trávníku a po jedinečné akci 
se jim podařilo vsítit první branku. Jejím 

autorem byl Pavel Sukovitý, který hrál až 
příliš obětavě, při útočné zteči se zranil 
a musel odstoupit. Druhý gól vsítil Jaroslav 
Šebek a s přehledem hrající Bohumil Crla 
uzavřel celkové skóre zápasu na 3:3. Re-
mízu však nebrala žádná ze zúčastněných 
stran, a tak došlo na střelbu pokutových 
kopů. Slovácká rosa, kterou se posilňovali 

Na taneční zábavě v areálu Na Mlýně za-
hrála melodicko - metalová kapela Imortela 
z Otrokovic. Na snímku zpěvačka Kateřina 
Bartoňová, v pozadí kytarista Marek Bar-
toň.                                                     Foto: MB

domácí, však zapříčinila neostré vidění. 
Důsledkem byla precizní exekuce po-
kutových kopů ze strany děvčic Ajaxu 
Medlovice, které nečekaně zvítězily 4:2. 
(Nebo šlo o gentlemanskou dohodu?)

Fotbalové dozvuky se ještě odehrály 
od 20 hodin v mysliveckém areálu Na 
Mlýně, kde večer zahrály kapely VSP 
Band a otrokovická formace Imortela. 
Všichni, kdo přišli, rozhodně nelitovali 
a prožili veselou i zajímavými zážitky 
zpestřenou noc.  

Milan Kubíček

Společná fotografie Ajaxu Medlovice a týmu Spolku přátel slivovice Staré Město.
Foto: Jaroslav Andrýsek

Diváci sledovali zajímavé utkání.                                                     Foto: JA

Termíny svatebních obřadů      
V sobotu  20. října, 24. listopadu, 15. prosince 2012.

ZVĚŘINOVÉ HODY
Poznačte si do kalendáře. Zvěřinové hody v městské 

jídelně v ulici Za Radnicí se uskuteční 

v pátek 16. listopadu od 17:00 do 22:00 hod. 

a v sobotu 17. listopadu od 11:00 do 22:00 hod. 
V příštím čísle přineseme další informace.
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Spanilá jízda fotbalistů TJ Jiskra Staré Město
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Na břehu řeky Moravy se sešli rybáři z celého světa.
Foto: Milan Kubíček

Velmi dobrý start do nového ročníku 
fotbalové soutěže měli hráči TJ Jiskra. Po 
šestém kole okresní soutěže byli v čele 
tabulky, když nezaznamenali jedinou 
porážku.

12. srpna: Tupesy – Staré Město 1:4 
(0:1) 

Jedinečným vstupem do soutěže se 
blýskl Ondřej Hastík, který vsítil všech-
ny čtyři branky.

19. srpna: Staré Město – Huštěnovi-
ce 4:0 (2:0) 

Další zápas v režii Ondřeje Hastíka. 
Tentokrát předvedl hattrick, když jedna 
branka padla z pokutového kopu. Ondra 
měl ve dvou zápasech na kontě neuvěři-

telných sedm gólů. Čtvrtý gól v derby byl 
„vlastenec“ Hušťěnovjanů.  

26. srpna: Horní Němčí – Staré Město 
1:1 (1:0)

Jiskra vyrovnala jednobrankové vedení 
Horního Němčí, když autorem branky byl 
T. Müller.

2. září: Buchlovice – Staré Město 1:3 
(1:2)

Svěřenci trenéra Romana Haši nezavá-
hali ani v Buchlovicích, kde s přehledem 
zvítězili. Dvě branky vsítil T. Müller, třetí 
přidal Ondřej Hastík.

9. září: Staré Město – Uherský Ostroh 
6:1 (4:0)

Hokejovým výsledkem skončil další 

zápas na domácím hřišti. Nůši šesti gólů 
si domů odvezli fotbalisté z Uherské-
ho Ostrohu. Za Staré Město naděloval 
a mezi tyče se přesně třikrát trefil Ond-
řej Hastík (jedna branka z penalty), dal-
ší branky přidali T. Müller, M. Grebeň 
a M. Smělík.

16. září: Traplice – Staré Město 0:4 
(0:1)

Asi hodně trapně bylo Trapličanům 
po skončení zápasu, který prohráli 
rozdílem třídy. Za Jiskru skóroval dva-
krát T. Müller, po jedné brance přidali  
V. Trubačík a O. Hastík.

Milan Kubíček

Gratulace Ondřeji Hastíkovi Mistrovství světa v rybolovu na řece Moravě

vy Policie ČR přes Mařatice 
až po začátek Jarošova. Na 
místě jsme viděli i mnoho 
rybářů a diváků ze Staré-
ho Města. Po prvním dnu 
byl nejlepší Peter Baránek 
ze Slovenska (chytil kapra 
5977 g) a tým Polska. Po 
skončení bylo následují-
cí pořadí týmů: 1. Polsko  
32 b., 2. Česká republika  
44 b., 3. Francie 47 b. Nejví-
ce se ulovilo ouklejí, cejnů, 
okounů a plotic. Největší 
plotice měřila přes 30 cm 
a byly chyceny parmy 
o hmotnosti 2,6 a 3,7 kg.

Milan Kubíček

Nechyběli ani rybáři ze San Marina, první republiky v Evropě. 
V hlavním městě San Marinu žije pouze 4361 obyvatel, to je o dva 
a půl tisíce méně než ve Starém Městě.                           Foto: MK

V pořadí již devě-
tapadesáté mistrov-
ství světa v rybolovu 
se uskutečnilo na 
řece Moravě. Hlav-
ní závody v lovu 
ryb udicí – plavané 
se konaly ve dnech  
15. a 16. září 2012 
v době od 10 do 14 
hodin. Zúčastnilo 
se 37 týmů z celého 
světa, což obnášelo 
více než 218 závod-
níků a dalších 300 
členů jejich doprovo-
du. Chytalo se v pěti 
sektorech od staro-
městského jezu až 
po železniční most 
a dále pak od budo-

Znáte některého fotbalistu, který do-
kázal v šesti soutěžních zápasech vstřelit 
12 branek? Více než polovinu ze všech 
branek svého týmu! Nemusíme chodit 
daleko. Ondřej Hastík nastupuje pra-
videlně v dresu Jiskry Staré Město. Do 
branky Tupešanů vsítil čtyři branky, 
hattrickem se blýskl v utkáních proti 
Huštěnovicím a Uherskému Ostrohu 
na domácím hřišti a jeden gól přidal do 
sítě Buchlovjanů a Trapličanů. Jaký to 
rozdíl v produktivitě oproti přeplace-
ným a střelecky zcela impotentním pri-
madonám v dresu národního mužstva?  
Ondřeji Hastíkovi gratulujeme a jmé-
nem všech fandů Jiskry si přejeme po-
kračování kanonády.                          MK

Dorostenci nadělili desítku
Ve čtvrtém kole oblastního přeboru 

dorostu zajížděli naši hoši do Březolup, 
kde žádnou branku nedostali, ale deset 
vsítili. Do statistiky střelců se zapsali 
Hříbek 3, Blaha 2, Prokeš 2, Urbanov-
ský 2 a Krchňavý. Po čtyřech zápasech 

byli dorostenci na prvním místě tabulky  
s plným počtem 12 bodů a impozantním 
skóre 25:2.

Milan Kubíček
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Mezinárodní volejbalový turnaj na Širůchu
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V sobotu 1. září 2012 se uskutečnil 
v Městské sportovní hale ve Starém 
Městě na Širůchu v pořadí již šestnáctý 
ročník volejbalového turnaje „O pohár 
hejtmana Zlínského kraje.“ 

Přijely dva extraligové týmy ze Slo-
venska, proto se jednalo o mezinárod-
ní turnaj. Zúčastnila se mužstva Fatra 
Zlín, Slavia Havířov, VSK Staré Město 
(všichni česká extraliga), Spartak My-
java a Volejbalový klub Slovenská pol-
nohospodárska univerzita Nitra. Vítěz-
ství v turnaji obhajovalo družstvo Fatra 
Zlín, které staroměstský turnaj vyhrálo 
již desetkrát.

Družstvo VSK Staré Město nastou-
pilo v sestavě Kamler, Malčík, Koláček, 
Skyba, Erman, Maděra, Vašíček, Paták, 
Kroča. Domácí porazili Nitru (20, 21), 
remizovali s Havířovem (24, -19), pro-

Turnaj zahájil předseda VSK Staré Město Ing. Petr Straka, dále promluvil starosta Jo-
sef Bazala a radní Zlínského kraje Ing. Hana Příleská. Na snímku dále rozhodčí Jiří 
Dziacký a Karel Šabršula.                                                                                    Foto: MK

Slavnostní zahájení volejbalového turnaje 1. září 2012 v 9 hodin. Staroměšťané stojí 
vpředu.                                                                                             Foto: Milan Kubíček

hráli s Myjavou (-19, -19) a také s favo-
rizovaným Zlínem (-22, -19). 

Pohár hejtmana Zlínského kraje na-
konec putoval do Zlína (dvě vítězství 
a dvě remízy), druhý příčka patřila Ha-
vířovu a na třetím stupni se umístili vo-
lejbalisté z Myjavy. Staroměšťané obsa-
dili čtvrté místo a Nitra skončila pátá.

Do začátku extraligové soutěže zbý-
vá ještě několik dní a všechny příznivce 
volejbalu zveme do Městské sportov-
ní haly ve Starém Městě na Širůchu 
k atraktivním zápasům.

Milan Kubíček

Turnaje se zúčastnily pouze týmy z české a slovenské extraligy. Na snímku hráči volej-
balového klubu Slovenská polnohospodárska univerzita Nitra. 

Foto: Milan Kubíček

ZVESELA JEN ZVESELA
Jemné nedorozumění
Přijde známý fotbalista do 

knihovny. V tom ho spatří knihov-
nice a ptá se: „Copak, copak, venku 
prší?“

Skalní  fanda volejbalu
Do kadeřnictví vstoupí holohla-

vý muž, usedne do volného křesla 
a na udivený dotaz holiče, co si pře-
je, odpoví: „Rozebrat volejbalový 
turnaj v hale na Širůchu.“

NI

Pozvánka na volejbal 
27. 10. VSK Staré Město - ČZU Praha
10. 11. VSK Staré Město - Liberec



31Folklor Staroměstské noviny 10/12 Staroměstské noviny 10/12

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek

Ve dnech 8. - 9. září 2012 se v Uherském Hradišti uskutečnil 
jubilejní desátý ročník Slováckých slavností vína a otevřených 
památek. 

Na nádvoří Staré radnice se divákům představili Doliňáci, 
Dolina, Dolinečka a cimbálové muziky Dolina, ZUŠ a Bálešá-
ci. Staroměstská kapela vyhrávala nejen pod věží Staré radnice 
v Prostřední ulici, ale také zahajovala pořad Slovácká křídlovka 
v zahradě restaurace Koruna. Bálešáci okouzlili diváky ve vin-
ném stanu na Masarykově náměstí. Všude byla znát unikátní 
atmosféra a bylo vidět, že region folklorem žije. Nejde přitom 
o komerční záležitost, ale o úžasnou demonstraci lidové kultu-
ry, která nemá v České republice obdoby. Jedinečnou příleži-
tost využili také Staroměšťané, kteří zde předvedli své tradice, 
lidové umění, řemesla a zvyky. 

Velké díky patří všem účinkujícím i dalším obětavým lidem, 
kteří naše děti na vystoupení připravili.

Milan Kubíček V pořadu souboru Doliňáci vystoupila i Jitka Feldvabelová. 
Foto: Vladimír Kučera

Burčák byl k dostání na mnoha místech v centru Uherského Hradiště. 
Foto: MK

Tanečníci souboru Dolina se velmi líbili divákům. 
Foto: Milan Kubíček

Hraje Staroměstská kapela. 
Foto: Vladimír Kučera

Děti ze souboru Dolinečka při vystoupení na nádvoří Staré radnice. 
Foto: Milan Kubíček
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Anekdoty 
na poslední stranu

Žáci poškoláci
Žák 4. třídy. „Taťko, já už umím 

psát!“
Tatík: „Bezva! Konečně! Jsi pašák! 

Ukaž, co jsi napsal?“
Synek: „To nevím. Já ještě neumím 

číst.“

Největší patriotka
Za devatero horami, devatero ře-

kami a devatero lesy stojí chaloupka. 
Před chaloupku každé ráno vyjde ba-
bička a smutně povídá: „Jejda, proč 
já bydlím tak daleko od Starého Měs-
ta!“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 26. října. Uzávěrka příspěvků je 
15. října 2012.

Letošní Barumka měla smutný konec
42. ročník Barum Czech Rally ukon-

čila předčasně těžká nehoda soutěžního 
vozu ve veliké rychlosti u žlutavské-
ho lomu, jejíž následkem byla bohužel 
smrt diváka a těžké zranění dalšího. Je 
těch vážných nehod na automobilových 
soutěžích letos už příliš.

Barumce letos nepřálo ani počasí, 
když pršelo už v pátek dopoledne na 
shakedownu, na celém večerním pro-
gramu ve Zlíně a v podstatě celý ví-
kend.

V pátek večer nabídli pořadatelé di-
vákům bohatý program. Zahájila jej 

Bugatti Grand Prix, 
následovala Zlínská 
osma (okruhové vozy 
z 50. a 60. let) a dále 
Star Rally Historic, 
což byla starší sou-
těžácká auta. Nejza-
jímavějším zážitkem 
byla pro mne noční 
rychlostní zkouška 
ulicemi Zlína. Byl 
jsem se podívat a fo-
tit v diváckém kot-
li na autobusovém 
nádraží. Atmosféra 
tu byla neskutečná, 

včetně bengálských ohňů a největšího 
počtu fotografů na metr čtvereční auto-
busáku. Ve vracáku na konci refýže jich 
bylo snad 30 a při focení nebylo ani nutné 
zapínat blesk.

Tři tovární  Fabie S2000 Škody Motor-
sport (Häninnen, Kopecký a Mikkelsen) 
jely jinou ligu a vyhrály všechny rychlost-
ní zkoušky s výjimkou té úvodní, městské. 
Avšak jen jedna z nich se vyhnula pro-
blémům a tak soutěž, při své čtvrté účas-
ti, poprvé vyhrála finská posádka Juho 
Häninnen - Mikko Markkula, s téměř 
dvouminutovým náskokem před domá-
cími Romanem Krestou s Petrem Gros-
sem a Tomášem Kostkou s Miroslavem 
Houštěm, také s Fabiemi S2000. Loňské-
ho vítěze Jana Kopeckého zradila technika 
a odstoupil ze soutěže z druhého místa na 

Juho Häninnen vyhrál letos Barumku poprvé.                 Foto: Vladimír Kučera

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem vévodí suverénně tuzemskému mistrovství.            Foto: Vladimír Kučera

začátku poslední sekce rychlostních 
zkoušek. Andreas Mikkelsen, s třetí to-
vární Fabií, musel měnit kolo na první 
nedělní erzetě a kontakt se špičkou tak 
ztratil.

Škodovky skončily na prvních šesti 
místech v absolutním pořadí a po roce 
opět ovládly Barumku.

Vladimír Kučera
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Audi Quattro Coupé před zlínskou 21 (budova 
Krajského úřadu) v rámci Star Rally Historic. 

Foto: VK


