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Michalské slavnosti ozdobilo krásné počasí

Stárci Michael Lapčík a Alžběta Krejčiříko-
vá žádají starostu o povolení hodů. 

Foto: Vladimír Kučera

Michalské hody se těší ve Starém Městě velkému zájmu. Svědčí o tom i letošní rekordní účast 224 krojovaných, které jsme vyfotografovali před 
radnicí v sobotu 29. září 2012. 

Foto: Vladimír Kučera

Jaké byly letošní Michalské slavnos-
ti a hody s právem? Jedinečné a nád-
herné. Vydařilo se počasí a přišlo 
hodně lidí. Po několika letech připadl 
hlavní den hodů přesně na svátek sv. 
Michaela, navíc starší stárek se jme-
noval Michael a zaznamenali jsme 
rekordní účast 224 krojovaných. 

Všechno začalo již ve čtvrtek 27. září 
v 17 hodin na radnici, kdy bylo na pro-
gramu oficiální zahájení Michalských 
slavností. Na vernisáž fotografií a doku-
mentů o historii staroměstského volejba-
lu se přišlo podívat více než 80 návštěv-
níků. V pátek 28. září byla na programu 
ochutnávka mladého burčáku, pletení 
věnců a zdobení rodných domů stárků. 
A právě výběr letošních stárků sliboval 
opět zdařilé hody. Velkou odpovědnost 
na sebe vzali starší stárci Michael Lapčík, 
Alžběta Krejčiříková, mladší stárci Jan 
Pluhař a Kristýna Vaculíková, Pavel Do-
vrtěl a Lucie Tymrová.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 2)

Michalské slavnosti ozdobilo krásné počasí

Starosta Josef Bazala nejprve přečetl obsáhlé 
ponaučení a za jásotu chasy hody povolil. 

Foto: Vladimír Kučera
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Michalské slavnosti oficiálně zahájil starosta
Josef Bazala, předseda volejbalového klubu 
Petr Straka potom hovořil o výstavě fotografií
a dokumentů.                                      Foto: VK

Stárci si společně připili s vedením města na úspěšné Michalské hody. 
Na snímku zleva Radoslav Malina s manželkou Ludmilou, mladší stárci 
Lucie Tymrová a Pavel Dovrtěl, starší stárci Alžběta Krejčiříková a Mi-
chael Lapčík, mladší stárci Kristýna Vaculíková a Jan Pluhař, Blanka 
Bazalová a starosta Josef Bazala.                          Foto: Vladimír Kučera

Účastníci vernisáže si prohlédli kroniky volej-
balového klubu. 

Foto: Milan Kubíček

Když si nádherný kroj oblékne pěkná děvčica Jarmila Vránová.
Foto: Milan Kubíček

Děvčata z Dolinečky se řadí do hodového průvodu. 
Foto: Milan Kubíček

Velké množství krojovaných a také 
příznivců folkloru a diváků přišlo před 
radnici v sobotu 29. září v 13:30 hodin. 
V průvodu, v jehož čele kráčela Staro-
městská kapela, jsme napočítali rekord-
ních 224 krojovaných. Připomeňme si 
předloňskou účast 198 a loňskou účast 
222 krojovaných. Průvod doprovázelo 
přibližně 450 lidí, kteří zavítali ke star-
šímu stárkovi Michaelu Lapčíkovi a děv-
čice si přišly pro stárku Alžbětu Krejči-
říkovou.

Před radnicí krojovanou chasu oče-
kával starosta Josef Bazala s manželkou 
Blankou a také místostarosta Radoslav 
Malina s chotí Ludmilou. Samozřejmě 
nechyběl i duchovní otec staroměstské 

farnosti P. Miroslav Suchomel a přijela i poslankyně Miroslava 
Strnadlová. O právo ke konání Michalských hodů požádal starší 
stárek Michael Lapčík a starosta města mu samozřejmě a s po-
těšením vyhověl, i když chase předal několik doporučení, jak se 
úměrně chovat na večerní zábavě.

Milan Kubíček
(dokončení na str.27)
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V Hradišťské ulici můžeme obdivovat krásný květinový dům. 
Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 4)
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.3  výpůjčku nebytových prostor – pro-
story pivnice se zázemím, prostory vi-
nárny se zázemím a prostory bowlingu 
s příslušenstvím, vše v budově č. p. 1249, 
ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, Sportovnímu 
a kulturnímu centru, příspěvková orga-
nizace, Staré Město, Brněnská 1249, IČ: 
751 21 824, od 1. 10. 2012 na dobu neur-
čitou.
Cena za média a služby, jejichž poskyto-
vání je s výpůjčkou spojeno, bude hra-
zena formou čtvrtletních záloh ve výši 
40.000 Kč včetně DPH.  

1.5 pronájem bytové jednotky č. 11 v do-
mě s pečovatelskou službou, Bratří Mrští-
ků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Josefu Horehleďovi, 
bytem Kostelany nad Moravou 308, na 
dobu určitou do 31. 12. 2012 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.6  pronájem bytové jednotky č. 107 
v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Marii Dostál-
kové, bytem Staré Město, Kopánky 1690, 
na dobu určitou do 31. 12. 2012 a nájem-
né ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

3.1  příspěvek Hospici na Svatém Kopeč-
ku, Sadové nám. 24, Olomouc na jeho 
provoz ve výši 3.000 Kč.

3.2  v rámci  výběrového řízení Grant 
2012 příspěvky na podporu činnosti 
nebo projekty neziskových organizací vy-
konávající činnost na území města Staré 
Město takto:
Žadatel é projektu, příspěvky v Kč
CM Bálešáci, Repetilky ve staroměstském 
kroji - 27.000, Soubor Dolina ženská kro-
jová obuv - 14.000, Soubor Dolinečka, 
Staroměstská Dolinečka doma i v za-
hraničí - 24.000, FK Staré Město údržba 
travnaté plochy fotbalového hřiště Širůch 
- 12.000, Junák – svaz skautů, vybavení 
skautské klubovny - 20.000, Orel, vybave-
ní pro oddíl „cvičení s dětmi“ - 21.000,-

U S N E S E N Í
ze 44. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 12. 9. a 14. 9. 2012

U S N E S E N Í

SDH, kroužek Mladých hasičů - 10.000, 
St aromě st sk á 
kapela, obnova 
krojové výstro-
je a aparatury - 
28.000
Svaz těl. postiže-
ných, ozdravný 
pobyt - 5.000, 
Šachový klub, 
rozvoj mládež-
nického centra 
talentované mlá-
deže - 36.000, 
TC Staré Město, 
rozvoj pohybo-
vého aparátu dětí 
pře dškol n í ho 
věku - 18.000, 
VSK, rozvoj mlá-
dežnického vo-
lejbalu - 46.000, 
ZŠ, plavu si ani nevím jak… - 39.000.
CELKEM - 300.000

5.3  změnu uzavřených nájemních smluv 
na bytovém domě Luční č. 2050, a to z re-
žimu osvobozeného plnění do režimu zda-
nitelného plnění z titulu  zákona o dani 
z přidané hodnoty u nájemců–plátců DPH 
(Fastek spol. s r.o. a fy JUVACYKLO-Aleš 
Jurák), a to uzavřením dodatků ke stávají-
cím smlouvám o nájmu nebytových prostor 
s platností od 1.10.2012. Cena současných 
nájmů se tak zvyšuje o příslušnou sazbu 
DPH. 
6.3  společnosti Školní hospodářství, s. r. o., 
Staré Město odklad první splátky půjčky od 
města Staré Město, kte-
rá je splatná k 15. 10. 
2012 na termín 30. 11. 
2012 – termín 2. splát-
ky. Důvodem žádosti 
je neúroda obilnin 
a olejnin.

II.  doporučila zastu-
pitelstvu města
1.4 schválit převod 
majetku – za pod-
mínky, že pan Oldřich 
Svoboda a slečna Hana 
Žajdlíková prokáží své 
spoluvlastnictví výpi-

sem z LV nejpozději na jednání zastu-
pitelstva dne 24. 9. 2012 – směnu části 
pozemku p. č. st. 296/1 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře cca 50 m2, ve vlastnictví 
pana Oldřicha Svobody, bytem Staré 
Město, Sochorcova 762 a slečny Hany 
Žajdlíkové, bytem Staré Město, Nová 

čtvrť 1266 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, 
ve vlastnictví města Staré Město, a výkup 
rodinného domu č. p. 274 s pozemkem 
p. č. st. 296/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře cca 50 m2, ve vlastnictví pana Ol-
dřicha Svobody, bytem Staré Město, So-
chorcova 762 a slečny Hany Žajdlíkové, 
bytem Staré Město, Nová čtvrť 1266, vše 
v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem záměru výstavby komunikačního 
propojení ulice Trávník s ulicí Sées. 

Ustavující valná hromada místní akční skupiny se konala na radnici ve středu 
26. září 2012. V programu schůze bylo schválení stanov, volba programového 
výboru, předsedy, místopředsedy, výběrové a revizní komise. V další části jed-
nání se přítomní zabývali tvorbou strategie místní akční skupiny. 

Foto: Milan Kubíček
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Po dokončení je rekonstrukce Alšovy ulice. Na 192 metrů dlouhé vozovce je nyní živičný povrch,  
byla položena zámková dlažba na chodníku o délce 200 metrů a šířce 1,5 metru a dále bylo vybu-
dováno 39 parkovacích míst.                                                                                 Foto: Milan Kubíček 

(dokončení ze str. 3)
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Dle znaleckého posudku č. 5330-202/
2012 zpracovaného společností VEGA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s., Uh. Hradiš-
tě, Hradební 1250 ze dne 05.09.2012 činí 
cena směňovaných pozemků 1.000 Kč/m2 
a cena rodinného domu činí 450.000 Kč.

5.2  schválit rozpočtové opatření č. 3/
2012
- zvýšení příjmů ze 136.246.000 Kč na 
137.181.000 Kč
- zvýšení výdajů ze 133.677.000 Kč na 
134.403.000Kč
- financování ve výši  –2.569.000Kč se
mění na  –2.778.000 Kč

III.  vzala na vědomí
1.1 úhradu doplatku ve výši 93.212 Kč 
za spotřebovanou elektrickou energii 
v nebytových prostorech – městská ku-
chyně s jídelnou v budově č.  p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panem Bronisla-
vem Poláškem, bytem Spytihněv 18, IČ 
675 39 581.

2.1 zprávu z Posouzení projektové do-
kumentace Rekonstrukce domů č. p. 2049 
a 2050, ul. Luční čtvrť.

4.1  vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavebního 
řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.2  vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. 

v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o dodateč-
né povolení části stavby dle § 129 zákona  
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení dle § 115 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
dle zápisu.

6.1  informaci o nákladech na dvojnásobný 
svoz plastů o prázdninách - červenec a sr-
pen 2012.

6.2 informaci o ukončení činnosti 
Ing. Ivana Burdy v dozorčí radě společ-
nosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré 
Město.

6.4  zápis z 9. zasedání sociální komise ze 
dne 5. 9. 2012.

IV. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2   zveřejnit záměr na pronájem plyno-
vých kotelen v majetku města Staré Město 
na úředních deskách.

6.5   připravit podmínky pro nákup silové 
elektřiny pro období 2013/2014 formou 
nákupu na komoditní burze.

Rada města po projednání bodů pro-
gramu dne 14. 9. 2012:

I. schválila
6.6  výpůjčku části pozemku p. č. 7093 
orná půda o výměře cca 500 m2, části po-
zemku p. č. 7095 orná půda o výměře cca 
1.000 m2 a části pozemku p. č. 7096 ost. 
plocha o výměře cca 300 m2, vše v loka-
litě Zadní kruhy ve Starém Městě, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
REC Group, s. r. o., Staré Město, Brněnská 
1372, IČ: 255 48 034, na dobu určitou od 
ukončení sanace „Spaliště Staré Město“ na 
dobu 12 let, za účelem sanace (rekultiva-
ce) daného území. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

V průběhu měsíce října pokračovala rekonstrukce Rastislavovy ulice. Stavební práce budou dokon-
čeny do konce listopadu. Snímek je z 30. září 2012.                                             Foto: Milan Kubíček 
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2)  zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3)  hospodaření města k 31. 8. 
2012.
K bodu 7)
7.2 informaci o rozdělení finančních
prostředků z programu Grant 2012.

II. schválilo
K bodu 4)  rozpočtové opatření č. 03/
2012 zvýšení příjmů ze 136.246.000 Kč 
na 137.181.000 Kč, zvýšení výdajů ze 
133.677.000 Kč na 134.403.000 Kč, finan-
cování ve výši - 2.569.000 Kč se mění na 
– 2.778.000 Kč.
K bodu 5) 
5.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 135/1 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře 10 m2, který se 
nachází pod trafostanicí, ul. Za Školou 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Bu-
dějovice, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.  
5.2 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. plocha/
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. plocha/
jiná plocha o výměře cca 191 m2 od spo-
lečnosti PRESBETON Nova, s. r. o., Olo-
mouc, 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
•  část pozemku p. č. 610/30 ostat. plo-
cha/jiná plocha o výměře cca 104 m2 od 
společnosti PRESBETON Nova, s. r. o., 

U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 24. 9. 2012

U S N E S E N Í

Olomouc, Chválkovice, U Panelárny 594/6
•  část pozemku p. č. 610/20 ostat. plocha/
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 vý-
měře cca 60 m2 od společnosti ZAPA beton, 
a. s., Praha, Písnice, Vídeňská 495
•  část pozemku p. č. 717/5 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře cca 15 m2 od společnosti 
OTR Recycling, s. r. o., Staré Město, Koste-
lanská 2128

5.3 převod majetku – směnu části pozem-
ku p. č. st. 296/1 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře cca 50 m2, ve vlastnictví pana Oldřicha 
Svobody, bytem Staré Město, Sochorcova 
762 a slečny Hany Žajdlíkové, bytem Staré 
Město, Nová čtvrť 1266 za část pozemku 
p. č. st. 299/1 zast. plocha a nádvoří/zbo-
řeniště a část pozemku p. č. 4549/3 ostat. 
ploch/ostat. komunikace o celkové výměře 
cca 50 m2, ve vlastnictví města Staré Město, 
a výkup rodinného domu č. p. 274 s po-
zemkem p. č. st. 296/1 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře cca 50 m2, ve vlastnictví 
pana Oldřicha Svobody, bytem Staré Město, 
Sochorcova 762 a slečny Hany Žajdlíkové, 
bytem Staré Město, Nová čtvrť 1266, vše 
v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem zá-
měru výstavby komunikačního propojení 
ulice Trávník s ulicí Sées, za cenu dle zna-
leckého posudku č. 5330-202/2012 zpra-
covaného společností VEGA UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ a. s., Uh. Hradiště, Hradební 
1250 ze dne 5. 9. 2012 – cena směňovaných 
pozemků činí 1.000 Kč/m2 a cena rodinné-
ho domu činí 450.000 Kč.

K bodu 6)  Zásady 
č. Z 01/2012 o po-
skytování příspěvku 
občanům za účelem 
podpory individuál-
ní bytové výstavby, 
a zároveň Obecně 
závaznou vyhlášku 
č. 03/2012, která ruší 
Obecně závaznou 
vyhlášku č. 04/2000 
o příspěvcích na pod-
poru výstavby dvou-
podlažních objektů.   

K bodu 7) 
7.1  půjčku ZO ČSZ Staré Město ve výši 
250.000 Kč, s dobou splatnosti 63 měsíců, 
s 4% úrokovou sazbou na odkoupení po-
zemku pod budovou č. p. 89, ul. Hradišť-
ská ve Starém Městě, jehož vlastníkem je 
v současné době Pozemkový fond ČR.
7.3 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. r) 
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, název ulice „Tönisvorst“ (od 
ulice Huštěnovská kolmo na ulici Alšova, 
Úprkova).

7.5  předání vybraného movitého majet-
ku k hospodaření zřízené příspěvkové 
organizaci Sportovní a kulturní centrum 
z důvodu rozšíření její činnosti o provo-
zování bowlingu a přilehlých prostor od  
1. 10. 2012.  

III. revokovalo
7.4 část usnesení z 12. mimořádného za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město 
ze dne 18. 7. 2012, v článku I, k bodu 3), 
odstavec první - v souladu s § 85, písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění, Smlouvu o ručení s Komerč-
ní bankou, a. s., IČ: 45317054, za závazky  
Římskokatolické farnosti Staré Město 
u Uherského Hradiště, IČ: 46257934, 
vůči Komerční bance, a. s., které vyplývají 
ze Smlouvy o poskytnutí dlouhodobého 
investičního úvěru ve výši 15.000.000 Kč 
na dostavbu kostela Sv. Ducha ve Sta-
rém Městě a odstavec třetí - Smlouvu 
o smlouvě budoucí ve smyslu ustanovení 
§ 50 a) Občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb. v platném znění mezi městem Staré 
Město a Římskokatolickou farností Staré 
Město u Uh. Hradiště IČ: 46257934, kte-
rá upřesňuje základní principy ručení. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Ve Starém Městě byla pojmenována nová ulice podle německého part-
nerského města Tönisvorst. Jedná se o ulici ve směru od Huštěnovské uli-
ce kolmo na ulici Alšova, Uprkova.                          Foto: Milan Kubíček 
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Senioři besedovali se starostou města

Starosta Josef Bazala navštívil Dům s pečovatelskou službou na 
ulici Bratří Mrštíků, aby pobesedoval s místními obyvateli. Bylo to 
zajímavé setkání.                                                Foto: Milan Kubíček
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Dne 9. října 2012, v rámci 4. ročníku 
celostátního Týdne sociálních služeb 
ČR, navštívili členové sociální komise 
při Radě města ve Starém Městě nestát-
ní zdravotně sociální zařízení Hospic 
na Svatém Kopečku u Olomouce.

Zařízení typu hospice není v našem 
nejbližším okolí, mnoho občanů tedy 
ani neví, kdo může být umístěn do to-
hoto typu zařízení a jaká je jeho cílová 
skupina. Z tohoto důvodu vzešel zájem 
členů komise o návštěvu hospice, aby 
oni sami byli informováni a v případě 
dotazů spoluobčanů mohli podávat po-
třebné informace.  

V Hospici na Svatém Kopečku je 25 
ubytovacích jednotek pro 30 klientů. 
Klienti jsou ubytováni v 5 dvoulůžko-

Návštěva hospice
vých pokojích a 20 pokojích jednolůž-
kových. Na jednolůžkových pokojích 
je přistýlka pro rodinného příslušníka. 
Všechny pokoje mají vlastní hygienické 
zázemí. Dále je v hospici klientům a ro-
dinným příslušníkům k dispozici jídelna, 
zimní zahrada, kaple, terasa. Hospic je 
zdravotně sociální zařízení, které přijímá 
těžce nemocné, o které rodina pečovala 
doma a je celodenní péčí o svého blíz-
kého vyčerpána. Dále přijímá nemocné, 
kteří jsou propuštěni z nemocnice a jejich 
zdravotní stav vyžaduje stálý zdravotní 
a ošetřovatelský dohled, který přesahuje 
možnosti domácí péče.     

Hospicová péče klade důraz na kvalitu 
života nemocného, a to až do jeho posled-
ních chvil. Jeho posláním je umožnit ne-

vyléčitelně nemocnými lidem prožít 
kvalitně a důstojným způsobem závě-
rečné období jejich života s možností 
návštěv rodinných příslušníků.

Z návštěvy hospice jsme odjížděli 
s pocitem, že člověk je zde považován 
za jedinečnou bytost, vychází se zde 
z úcty k člověku, jeho potřebám bio-
logickým, sociálním i duchovním.

Podrobnější informace o tomto 
typu zařízení mohou být poskyt-
nuty sociální pracovnicí MěÚ Staré 
Město p. Bc. Irenou Čechalovou, tel. 
572 416 442 nebo přímo v zařízení, 
tel. 585 319 754, e-mail: Info@hospic-
kopecek.charita.cz. 

Bc. Irena Čechalová
Irena Martínková

Ve středu 10. října 2012 v 13 hodin se 
uskutečnila beseda seniorů z Domu s pe-
čovatelskou službou v ulici Bratří Mrští-
ků se starostou města Josefem Bazalou. 
V první části společného setkání starosta 
seznámil seniory se všemi současnými 
investičními akcemi, které v našem městě 
probíhají a také přítomné seznámil s vý-
hledem do budoucích let, kdy nás čeká 
dokončení náměstí Velké Moravy, bude 
zateplena budova restaurace v sousedství 
městské sportovní haly na Širůchu, vy-
budovány uličky v Obilní čtvrti a město 
čeká velká investice v podobě rekonstruk-
ce a čištění slepých ramen řeky Moravy. 
Výhledově se starosta zmínil o možnosti 
vybudování druhého objektu domu s pe-
čovatelskou službou na Kopánkách, ale 
vzhledem k nedostatku finančních pro-
středků tato stavba zatím není na pořadu 
dne. 

Po úvodním slovu starosty následo-
vala živá diskuze, obyvatelé DPS se zají-
mali o dění ve městě. Doporučili umístit 
zrcadlo na nebezpečném rozcestí silnice 
a chodníku v blízkosti svého bydliště, kri-
tizovali vandalismus a ničení společného 
majetku občanů, zajímali se o obchod-
ní síť ve městě, upozornili na přerostlé 
keře zasahující do chodníků, poukázali 
na hrbolatý chodník od zastávky MHD 
– hřbitov směrem ke hřbitovu. „O tom-
to problému na radnici víme, nic není 
nesplnitelné, chodník v nejbližší době 

opravíme, aby vyhovoval 
bezpečné chůzi. Také se 
na radnici zamýšlíme nad 
dalším rozšířením hřbito-
va, většina nových hrobo-
vých míst je již obsazena, 
je velký zájem i od přes-
polních lidí, které musí-
me odmítat a upřednost-
ňujeme místní občany,“ 
sdělil starosta.

Babičky si také stěžo-
valy na nedostatečné au-
tobusové spojení linkami 
MHD ve směru do Uher-
ského Hradiště a dále 
k nemocnici, kdy se často 
stává, že nejsou přípoje 
a linky si navzájem ujíždí. 
S obyvatelkami DPS jsme 
se domluvili, že odjezdy 
autobusů  MHD ve směru do Uh. Hradiště 
a dále k nemocnici jim upřesníme.

Staré Město, Mayer
odj. 6:18, 6:44, 7:49, 8:49
Uh. Hradiště aut. nádr.
příj. 6:27, 6:54, 7:59, 8:59
Uh. Hradiště aut. nádr.
odj. 6:35, 7:15, 8:00, 9:10
Uh. Hradiště, nemocnice
příj. 6:39, 7:19, 8:04, 9:17 
Ve Staroměstských novinách, které vy-

jdou před vánočními svátky, zveřejníme 
nové jízdní řády linek MHD.

Milan Kubíček

Oslava 94. výročí vzniku
Československa

Srdečně Vás zveme k účasti na oslavě 94. výročí 
vzniku samostatného československého státu, 
která se bude konat v pátek 26. října 2012 .

V 16:30 hod. položením kytic květů k pamětní 
desce na sokolovně

V 16:40 hod. položením kytic květů k památní-
ku Československých legií na náměstí Hrdinů před 
školami s projevem představitele města a kultur-
ním programem 

V 17:15 hod. položením kytic květů k památní-
ku obětí 1. světové války u hřbitova

Srdečně zvou Rada města Staré Město, 
ČSBS, TJ Sokol a Orel a ostatní občanské 

a politické organizace.
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Slavnostní setkání ročníku 1942 na radnici
Jestlipak víte, čím bylo zajímavé setkání ročníku 1942, 

které se uskutečnilo v sobotu 22. září 2012? Začalo v létě 
a skončilo na podzim. 

Jubilanti se sešli v kostele sv. Michaela v 13 hodin, kde 
byla sloužena mše svatá za všechny živé a zemřelé muže 
a ženy ročníku. Potom se společně na hřbitově pokloni-
li památce zemřelých spolužáků a následovalo slavnostní 

přijetí v obřadní místnosti na radnici starostou Josefem 
Bazalou a vedoucí odboru hospodářsko-správního paní 
Kamilou Tomečkovou. K dobré pohodě přispěl hudební 
doprovod trojice houslistů z cimbálové muziky Bálešáci. 
Za sedmdesátníky promluvila paní Zdeňka Říhová. Zvláš-
tě ti spolužáci, kteří v našem městě delší dobu nebyli, vel-
mi ocenili rozvoj Starého Města a mnoho změn k lepšímu 
životu. Na závěr se všichni jubilanti zapsali do Pamětní 
knihy města a následoval přípitek a sborové ži-vi-jó,  
ži-vi-jó.

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

19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna,
25. května, 8. června 2013
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Jubilanty přivítala Kamila Tomečková (na snímku uprostřed), 
potom k přítomným promluvil starosta Josef Bazala. Za přijetí na 
radnici poděkovala paní Zdeňka Říhová.

Foto: MK

O dobrou pohodu se postarala trojice houslistů z cimbálové muziky Bálešáci.                                                                    
                   Foto: Milan Kubíček

Do Pamětní knihy Starého Města se podepisuje Václav Tomeček, za ním se 
připravuje k podpisu František Janík.                                               Foto: MK

Moudré myšlenky

Jak již bývá zvykem, účastníky setkání jsme vyfotografovali před 
radnicí a jejich snímky jsme umístili nejen na stránky Staroměst-
ských novin, ale i do fotokroniky Starého Města a na webové strán-
ky www.staremesto.uh.cz

Vzápětí jubilanti odešli do restaurace NET, kde měli zajištěno 
slavnostní posezení. Setkání ročníku 1942 se vydařilo a všichni se 
dobře bavili až do večerních hodin.

Milan Kubíček

Je mnoho novin, pouze jedny jsou 
Staroměstské

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý 
svět. Je sice hořká, ale sladce chutná.

Jaroslav Seifert
Každý se rodíme, abychom v něčem vynikli. Jen by-

chom měli poznat v čem.
Dennis Kimbro

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který člověk 
opravdu zaměstnaný naprosto nemá čas.

Maurois
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Z naší farnosti
Změna večerních bohoslužeb

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel po skončení slavnostní mše na foto-
grafii se stárky a dětmi.                                                                                Foto: Ing. Bronislav Zvardoň
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VZPOMÍNKA
Také letos při pří-
ležitosti svátku Pa-
mátky zesnulých 
opět vzpomeneme 
na vzácného člo-
věka pana Josefa 
Blahu ze Starého 
Města. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dne 21. listopadu 
si připomeneme 
dvacáté výročí úmr-
tí pana Rudolfa  
Foreta, dne 28. lis-
topadu vzpome-
neme sedmnácté 
výročí úmrtí syna 
Jiřího Foreta. Ode-
šli dva nejlepší lidi, 
které jsme všichni 
moc milovali. Pro-
to, kdo jste je znali, 
vzpomeňte na ně 
s láskou. Moc nám 
chybíte. S láskou na 
Vás vzpomíná man-
želka a také zároveň 

maminka Jiřina Foretová a celá Fo-
retova rodina. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Čas tiše plyne, ne-
vrátí co nám vzal, 
jenom krásné vzpo-
mínky na Tebe 
nám zanechal. Dne  
22. listopadu 2012 
si připomeneme 
čtvrté smutné vý-
ročí úmrtí pana  
Ing. Miroslava Březiny 

ze Starého Města. S láskou stále vzpo-
míná a za tichou vzpomínku všem 
přátelům, myslivcům, spolupracov-
níkům a známým děkuje rodina.

Jen kytičky na hrob 
Ti můžeme dát a ti-
še vzpomínat. Dne  
17. listopadu si spo-
lečně připomeneme 
nedožitých 80 let na-
šeho tatínka, dědeč-
ka, pradědečka pana 
Františka Šebka. 

Stále vzpomínají manželka Anna, 
dcery Pavla a Blanka s rodinami a syn 
Jiří s rodinou.

slavnosti na náměstí Sv. Petra 11. října 2012, 
která zahájila Rok víry v den, kdy uplynulo 
přesně 50 let od zahájení II. vatikánského 
koncilu.

Svatý otec poukazuje na současný duchov-
ní stav západní společnosti. Neváhal hovořit 
přímo o „duchovním zpustošení,“ jehož jsme 
dennodenně svědky. „Co znamenal život 
a svět bez Boha bylo možné vědět z některých 
tragických stránek historie, ale nyní to vidíme 
kolem sebe každý den. Rozšířila se prázdnota,“ 
uvedl Svatý otec, podle něhož však právě tato 
zkušenost má věřící pobídnout k větší aktivi-
tě, což je také důvodem vyhlášení Roku víry. 
„Na poušti se objevuje hodnota toho, co je pro 
život podstatné. V současném světě tak existu-
je bezpočet znamení nezřídka implicitně nebo 
negativně vyjadřujících žízeň po Bohu, po nej-
zazším smyslu života. A na poušti jsou zapo-
třebí především lidé víry, kteří svým vlastním 
životem ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak 
udržují naději v bdělém stavu. Evangelizovat 
znamená dnes více než jindy dosvědčovat 
nový život proměněný Bohem a tak ukazovat 
cestu,“ prohlásil papež.

V neděli 25. listopadu Slavností Ježíše 
Krista, Krále končí církevní rok 2012. Slav-
nost souvisí s koncem, také se završením 
dějin a samozřejmě posledním soudem, při 
němž bude věčný Bůh zkoumat míru lidskos-
ti každého z nás.

V pondělí 26. listopadu při mši svaté v 17 
hod. bude udělována těm, kdo si přejí a budou 
přítomni, svátost pomazání nemocných. Svá-
tost pomazání nemocných slouží k posílení 
ke snášení nemoci, k úlevě v bolesti a k po-
moci pro záchranu duše. Tuto svátost lze uží-
vat opakovaně v případech vážné nemoci či 
slabosti stáří.

SV

Od pondělí 29. října 2012 budou začínat 
večerní bohoslužby v pondělí, středu, pátek 
a sobotu už v 17 hodin. Tato změna je kaž-
doročně s přechodem na zimní čas. 

MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ

Mše svaté: Svátek všech svatých - čtvr-
tek 1. listopadu  2012 v 6:30 hodin a v 17:00 
hodin

Památka zemřelých - pátek 2. listopadu 
2012 v 17:00 hodin

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE 
STARÉM MĚSTĚ:

Sobota 3. listopadu - mše sv. v 17:00 
hodin, po ní světelný průvod po hřbitově 
a pobožnost na hřbitově. 

Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopa-
du po celý den je možno při návštěvě kte-
réhokoli kostela získat plnomocné odpust-
ky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek (svátost 
smíření - zpověď, svaté přijímání, modlit-
ba na úmysl Svatého otce, je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně (Otče náš) a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat 
po splnění tří obvyklých podmínek denně  
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pou-
ze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbi-
tov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 
zemřelé.

Rok víry vyhlášen

„Jestliže dnes Církev vyhlašuje nový rok 
víry a novou evangelizaci, pak ne proto, aby 
uctila nějaké výročí, nýbrž protože ji po-
třebuje“, řekl Benedikt XVI. při liturgické 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   listopad 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
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. čtvrtek Uh. Hradiště J Jak důležité je 
ho mít…

19.00 200,-/180,-

 2. pátek Praha zájezd Kalibův zločin 19.00 -----

 2. pátek Uh. Hradiště MIMO Oskar a růžová 
paní

19.00 270,-/250,-

 3. sobota Uh. Hradiště R Višňový sad 19.00 200,-/180,-

 5. pondělí Uh. Hradiště š Dalskabáty, 
hříšná ves, 45. 
repríza

10.00 70,-

 6. úterý Uh. Hradiště š Pinocchio 10.00 60,-

 7. středa Uh. Hradiště V Kalibův zločin 17.00 100,-

 8. čtvrtek Uh. Hradiště X Višňový sad 19.00 200,-/180,-

 9. pátek Uh. Hradiště MIMO Donaha! 19.00 250,-/230,-

13. úterý Uh. Hradiště MIMO Rychlé šípy 19.00 220,-/200,-

14. středa Uh. Hradiště VG Válka s mloky 10.00 50,-

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

15. čtvrtek Uh. Hradiště Senior 1 Válka s mloky 10.00 100,-

16. pátek Uh. Hradiště Senior 2 Válka s mloky 10.00 100,-

17. sobota Uh. Hradiště P Válka s mloky, 
premiéra

19.00 250,-/230,-

19. pondělí Uh. Hradiště Y Válka s mloky 19.00 200,-/180,-

20. úterý Uh. Hradiště MIMO Harold 
a Maude

19.00 270,-/250,-

21. středa Uh. Hradiště š Kalibův zločin 10.00 70,-

22. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

22. čtvrtek Uh. Hradiště K Válka s mloky 19.00 200,-/180,-

23. pátek Uh. Hradiště MIMO Kdyby tisíc 
klarinetů

19.00 290,-/270,-

24. sobota Uh. Hradiště A Válka s mloky 19.00 200,-/180,-

25. neděle Uh. Hradiště H Višňový sad 19.00 200,-/180,-

27. úterý Uh. Hradiště E Višňový sad 18.00 100,-

28. středa  Uh. Hradiště U Kalibův zločin, 
25. repríza

18.00 100,-

29. čtvrtek Uh. Hradiště D Jak důležité je 
ho mít…

19.00 200,-/180,-

30. středa  Uh. Hradiště MIMO 1+2=6 (Jeden 
a dvě je šest)

19.00 220,-/200,- ČERSTVÉ KVALITNÍ
POTRAVINY 

Z NAŠICH FAREM NAKOUPÍTE 

VE STARÉM MĚSTĚ
PO CELÝ ROK!

OBJEDNÁVKY:
WWW.FARMA-OBCHOD.CZ

Slavnostní ceremoniál 
v Památníku Velké 

Moravy
Do Památníku Velké Moravy se 

v úterý 2. října 2012 sjelo mnoho 
významných osobností politické-
ho a společenského života z celého 
Zlínského kraje. Důvodem jejich 
příjezdu do Starého Města bylo 
slavnostní udělení titulu Mistr tra-
diční rukodělné výroby. Celkem 
bylo šest nominovaných a ocenění 
získali tři umělci. Jiří Machaníček 
z Uherského Hradiště za práci se 
dřevem v oboru sekernictví a te-
sařství. Mistr se v posledních letech 
podílel na obnově větrného mlýna 
v Jalubí. Vyrobil pro něj hřídel, 
palečnicové kolo, cévník a brzdu. 
Dále byl oceněn Ivan Šulák z Velké 
Lhoty za práci s hlínou – zakuřo-
vaná hrnčina a František Zuska ze 
Zlína za práci s přírodními pletivy 
– předměty zhotovovanými ze slá-
my.

MK  
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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

Hodové odpoledne
Sobota 17. listopadu
REVOLUČNÍ ROCKOVÁ PÁRTY
DOKTORS BAND
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 89,- Kč

Sobota 24. listopadu
V. S. P BAND
 bigbeat
Začátek: 20:00 hod.

Čtvrtek 29. listopadu
WINTERFEST
Filmový festival o zimních sportech
- celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárod-
ních filmových festivalech 
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: 60,- Kč
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Staroměstští šohajíci v hodovou sobotu 29. září 2012 před budovou radnice
  Foto: Milan Kubíček

Michalské slavnosti vyvrcholily velmi pěkně připrave-
ným Hodovým odpolednem, které moderoval Josef Baza-
la. Nejprve zahrála Staroměstská kapela, potom vystoupil 
soubor Jasénka ze Vsetína, dále Folklorní studio a cimbálo-
vá muzika Rubáš z Buchlovic, Javorina a cimbálová muzika 
Strýci ze Strání, CM ZUŠ Uherské Hradiště a samozřejmě 
nechyběly domácí soubory Dolina, Dolinečka, cimbálové 
muziky Bálešáci a ZUŠ Staré Město.

Na dvůr základní školy na náměstí Hrdinů zavítalo více 
než 500 diváků včetně několika hostů. Nechyběl senátor 
Jiří Čunek, který představil Jasénku ze Vsetína, přišel bývalý 
starosta města a hejtman Zlínského kraje František Slavík, 
pořad se zájmem sledoval i primáš Hradišťanu Jiří Pavlica 
a mnoho dalších milovníků folkloru a dobré zábavy.

 Milan Kubíček

Michael Lapčík patří k několika málo starším stárkům – muzikan-
tům.                                                           Foto: Ing. Martin Ryšavý

Staroměstská kapela vyhrávala nejen v sobotním i nedělním pro-
gramu hodů, ale i na Hodové zábavě.             Foto: Milan Kubíček

Švarní šohaji a pěkné děvčice z Doliny vždy potěší publikum. 
Foto: 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
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PROGRAM NA LISTOPAD 2012

SVČ KLUBKO

TVOŘIVÁ DÍLNA – PODZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA I.
6. 11. úterý 17:00 – 19:00
Přijďte si k nám vytvořit praktický či dekorativní keramický výrobek. 
Na dílnu je potřeba se přihlásit nejpozději do pátku před dílnou.
Cena: 100,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 70,- Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA – UDRÁTUJ SI DUHU – DRÁTĚNÉ NÁUŠNICE S KO-
RÁLKY
20. 11. úterý 17:00 – 19:00
Tato dílna bude zaměřená na práci s drátky a barevnými korálky, ze 
kterých si vyrobíte slušivé náušnice. Na dílnu je potřeba se přihlásit 
nejpozději do pátku před dílnou.
Cena: 65,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 40,- Kč

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

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

HRANÍ S MIMINKY
6. 11. úterý 13:00 – 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
8. 11. čtvrtek 13:00 – 14:00
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
12. 11. pondělí 9:00 – 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

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

NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
18. 11. neděle 16:00 – 18:00
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Na programu říkanky, 
písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na závěr pohádka a sladká 
odměna.
Vstupné 50,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
20. 11. úterý 13:00 – 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
22. 11. čtvrtek 13:00 – 14:00
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
26. 11. pondělí 9:00 – 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
29. 11. čtvrtek 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
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Občané Starého Města získali ocenění za třídění odpadů

 Staroměstské noviny 11/12 Staroměstské noviny 11/12

Slavnostní vyhlášení výsledků 6. roč-
níku soutěže pro města a obce Zlínského 
kraje ve třídění odpadů O keramickou 
popelnici se uskutečnilo v úterý 2. října 
2012 v restauraci Černý orel v Kroměří-
ži. Na vyhodnocení soutěže byl pozván 
starosta Josef  Bazala a také Ing. Alena 
Pluhařová, která má na městském úřa-
du na starosti životní prostředí a tedy 
i třídění odpadů. Přímo na místě jsme 

s napětím čekali na konečné výsledky, 
které organizátoři akce tajili do poslední 
minuty.

„Soutěž O keramickou popelnici je 
ve Zlínském kraji populární klání, které 
hodnotí množství vytříděného separo-
vaného odpadu přepočtené na jednoho 
obyvatele měst a obcí, zapojených do 
systému EKO-KOM v kraji. V rámci 
slavnostního předání získají nejlepší 
obce a města ve třech kategoriích (měs-
ta, obce nad 500 obyvatel a obce do 
500 obyvatel) kromě stylového oceně-

ní, jakým je keramická popelnice, i věcné 
ceny včetně finanční odměny. V soutěži
jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí 
a měst v oblasti nakládání s komunálním 
odpadem, a to především v tříděném sbě-
ru využitelných složek. Hodnocení obcí se 
provádí na základě údajů, poskytovaných 
obcemi do systému EKO-KOM v rámci 
jejich pravidelného vykazování za stano-
vené období. V letošním roce se hodnotily 
výsledky za II. pololetí roku 2011 a I. po-
loletí roku 2012. Součástí oceňování byly 
i doplňkové kategorie, ve kterých byly od-
měněny obce, které nejlépe třídí elektroza-
řízení v kolektivních systémech ASEKOL 
a ELEKTROWIN,“  sdělil Miroslav Grass, 
hlavní koordinátor informační kampaně 
Třídění je styl (www.tridenijestyl.cz).

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

Luhačovice, kde na každého občana při-
padlo 65 kilogramů vytříděných odpadů 
(papíru, plastu, skla, nápojového kartonu). 
V těsném závěsu se umístilo Staré Město 
a na třetím místě skončily Kunovice. 

Zástupci Starého Města se na pódium, 
na kterém předávala ceny radní Zlínského 
kraje Bc. Milena Kovaříková a zástupci au-
torizovaných obalových společností, ještě 
jednou vrátili. Získali jsme i druhou kera-
mickou popelnici za 1. místo ve sběru elek-
trozařízení. Staré Město si tedy jako jediné 
z přítomných měst a obcí Zlínského kraje 
odvezlo dvě keramické popelnice. Sou-
částí ocenění za sběr elektrozařízení byla 
i finanční odměna 20.000 Kč za 1. místo
a společně s hlavní soutěží jsme tak zís-
kali částku 40.000 Kč, která bude použita 

zpětně v odpado-
vém hospodářství 
města. „Děkuje-
me všem obča-
nům města, kteří 
odpovědně třídí 
papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony, 
elektrozařízení 
i oděvy do kon-
tejnerů a chrání 
tak životní pro-
středí nejen pro 
sebe, ale hlavně 

pro další generace,“ sdělila po skončení 
slavnostního vyhodnocení Ing. Alena 
Pluhařová.

Za šest let pořádání soutěže O kera-
mickou popelnici občané Starého Města 

získali již devět keramických popelnic, 
které jsou uloženy na Městském úřadě 
ve Starém Městě.

„Je to pro naše město velký úspěch, 
ale i závazek do dalších let. Oceňuji pří-
stup obyvatel ke třídění a děkuji všem, 
kteří pochopili, že nelze z naší malé 
země udělat velkou skládku odpadů.  
Můžeme být právem hrdí na to, že naše 
město neodešlo z žádného ročníku sou-
těže O keramickou popelnici bez oceně-
ní“, dodává starosta města Josef Bazala.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala převzal v Kroměříži 
nejvíce ocenění pro naše občany. Foto: MK

Ing. Alena Pluhařová s keramickými po-
pelnicemi, které získalo Staré Město za sběr 
tříděného odpadu a sběr elektrozařízení za 
druhé pololetí roku 2011 a první pololetí 
roku 2012.

Foto: Milan Kubíček

Již šest let se pořádá soutěž O keramickou popelnici. Staré Město za tuto 
dobu získalo devět keramických popelnic, což řadí naše občany mezi nejlep-
ší ze všech měst Zlínského kraje.                                  Foto: Milan Kubíček 

Na snímku nahoře certifikát za 1. místo ve
třídění elektrozařízení a pod ním certifikát
za 2. místo za třídění odpadů. K získaným 
certifikátům přináleží finanční odměna ve
výši 40.000 Kč.                                 Foto: MK
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na listopad
  Když krtek v listopadu ryje, budou na 

Vánoce létat komáři.
  Když o Všech svatých zima ještě nemá 

moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
  Studený listopad – zelený leden.
  Jaké povětří je v listopadu, taková má 

být v měsíci březnu roku budoucího.
  Přijede-li Martin na bílém koni, mete-

lice za metelicí se honí.
  Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva 

potom blátem oplývá.
  Když v 1. adventní neděli nastane da-

leko široko krutá zima, potrvá čtyři 
neděle.

  Na svatého Ondřeje ještě se nám ohře-
je, ale na svatého  Mikuláše už je zima 
celá naše.

EM

Největší potupou je, když člověka pochválí blbec.

Závist je průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti 
těm, které vidí příliš vynikat nad průměr.

Přátelé jsou jako hvězdy, nevidíš je pořád, ale víš, 
že existují.

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, 
když není.

Lenoši chtějí pořád něco vykonat.

Lépe je mít na hlavě parohy než máslo.

Nešťastný takový dům bývá, kde kohout mlčí 
a slepice zpívá.

Se lží se dostaneš na světa kraj, ale nikdy zpátky.

Zdáli vztekle štěká hafan mnohý, zblízka vtáhne 
ocas mezi nohy.

Žádný chlap není tak chytrý, aby nebyl blbější, než 
kterákoliv žena.

Labutí pár na řece Moravě. Labuť velká je obdivována pro svou 
krásu a majestátní chování. Je radost pohledět, jak se k sobě cho-
vají „zamilované“ páry. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Právě v těchto dnech se chystá k zim-
nímu spánku křeček polní. Vyhrabává si 
doupata, v létě jsou hluboká 30 až 60 cm, 
v zimě až dva metry. V hnízdě má vět-
šinou dvě místnosti, komoru a špižírnu. 
Samice přes jaro a léto dvakrát vrhla po 
6 až 18 mláďatech. Je to noční tvor. Spí 
většinou od konce října až do března. 
Pravidelně po pěti dnech se probouzí 
a žere ze svých zásob, které dosahují až 
15 kg potravy. Je to všežravec. Potravu si 
do doupěte nanosil v lícních 
torbách. Když se o některém 
člověku řekne je to křeček, 
nebo pořádně si nakřečko-
val, už asi víte proč. 

Bobr evropský se vysky-
tuje i na katastru Starého 
Města. V přírodě si často 
staví „bobří hrady“ dva až tři 
metry vysoké. Žije v párech 
v koloniích. Samice vrhá 
vždy koncem dubna 2 až 7 
mláďat. V zimě nemá pravá 
zimní spánek, je nepravidel-
ně činný a můžeme ho spat-
řit v blízkosti vodních toků. 
Dožívá se přes 30 let.

Každou zimu můžeme 

spatřit na řece Moravě několik desítek la-
butí velkých. Labuť má rozpětí křídel 200 
– 235 cm, hmotnost 8 – 13 kg, délka těla 
145 – 160 cm. Dožívá se až 40 let. Opeře-
ní labutí se skládá z přibližně 25.000 per. 
Hnědé zbarvení ztrácejí mláďata asi v jed-
nom roku svého života. V České republice 
hnízdí 600 až 700 párů. Hodné lidi prosí-
me, aby labutě nekrmili čerstvým pečivem, 
ale starým alespoň dva dny.

Milan Kubíček

Jeden z největších ptačích pěvců drozd zpěvný 
odletěl za teplem na jih. Přejme mu šťastný ná-
vrat!                                                          Foto: BJ

V základní škole
„Fanošku, kdo ti pomáhal s domácím 

úkolem?“ „Nikdo paní učitelko.“ „Frantíku 
nelži! Kdo ti pomáhal s tím úkolem?“ „Pro-
sím, tatínek.“ „Tak mu vyřiď, že Wolker byl 
Jiří a ne Johnnie!“

Odposlechnuto v pouličce
„Paní, řekněte svému synovi, ať mě nena-

podobuje.“
„Toníčku, přestaň ze sebe dělat debila!“

Vzorný žák poškolák
Přijde Martin domů a tatínek se ho ptá: 

„Tak Martínku, co bylo ve škole?“ „Čtyři jed-
ničky a jedna pětka.“ Opravdu?  Nevymýšlíš 
si?“ Tatínek otevře žákovskou knížku a tam 
je napsáno: 11.11. matematika 5!

PI
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NAŠI DOBŘÍ RODÁCI

František Kaštovský a Jiřina Pelková na 
hodech v roce 1947. 

Foto: archiv JP
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Na snímku z roku 1940 chlapci a dívky z 9. třídy na společné fotografii. Společně s nimi se vyfotografoval ředitel školy Bedřich Beneš Buchlovan
a paní učitelka Trojanová. Mezi žáky ročníku 1924 vidíme například pana Ludvíka Omelku. Určitě i Vy na snímku poznáte další své předky, 
rodiče, prarodiče či praprarodiče. Můžeme vám poradit, protože na fotografii by měli být také: Emil Hubáček, Stanislav Lepka, Jaroslav Vlk, Josef
Stuchlík, J. Jakšík, V. Rosůlek, A. Bukvic, K. Maňásek, L. Omelka, L. Prát, F. Škrášek, Bittner, Duchtík, Hrabálek, Kaštovský, Kroča, Křivinka, 
Rozum a další.

Foto: František Ruber 

Devátá třída ročník 1927 na výletě v roce 1942. Patnáctiletým chlapcům a děvčatům na sním-
ku, kteří se dožili dnešních dnů, je nyní úctyhodných 85 let. Na snímku je Jarmila Chrástková, 
Blanka Malinová, Ludmila Grebeňová. Poznáte i další školáky?  

Foto: archiv JP  
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Bývalá třída 8. A před radnicí v sobotu 22. září 2012.                  Foto: Milan Kubíček

Slavnostní setkání ročníku 1942 na radnici
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Jubilantům ze třídy 8. B to velmi slušelo.                                                         Foto: MK

Z třídy 8. C přijelo na setkání 16 spolužáků.                                Foto: Milan Kubíček

A

B

C

CO MOŽNÁ NEVÍTE…
• Staré Město mělo v 15. století poměrně 
rozvinutou správu obce, v jejímž čele stál 
fojt a přísežní konšelé. Z 15. století se za-
chovala v archivech i řada jmen zdejších 
obyvatel. Obecní peníze byly uchovává-
ny s nejrůznějšími dokumenty v truhlici 
u fojta a klíč měl také jeden z konšelů. Ve 
správě obce vypomáhali i starší konšelé. 
Staroměstští měli k dispozici i písaře 
a vlastnili pečeť. Na radnici bylo i obecní 
vězení.
• V roce 1600 seznámila městská rada 
v Uherském Hradišti velehradského 
opata s potrestáním klášterních služeb-
níků Jakuba a Vítka pekaře, kteří „jsou-
ce ožralí“ se zastavili v domě Adama 
Zámečníka ve Starém Městě a rozbili 
tam 22 oken z benátského skla. Na napo-
menutí, že okna patří Absolonovi Muží-
kovi, odpověděli, „že kdyby byly třebas 
čerta, na to nic nedají.“
• Dne 23. února 1886 přiběhla Marie 
P., podruhyně zdejší, do první třídy po 
11. hodině, kdy 20 žáků bylo cvičeno 
ve psaní, pro svého chlapce. Hošík ná-
sledkem velmi nečistého a otrhaného 
psacího sešitu po školním vyučování ve 
třídě za trest ponechán byl. Matka chtěla 
synka vzít domů. Správce školy trval na 
tom, že dřív propuštěn nebude, dokud si 
uložený trest neodbude. Protože matka 
vyhrožovala a nadávala, bylo její drzé 
jednání oznámeno místní školní radě. 
Ta rozhodla o pokárání a k odprošení 
správce školy. 
• Dne 25. října 1886 (po císařských ho-
dech) bylo oznámeno správou školy 
s přiloženým výkazem 43 školních dítek, 
že byly svými rodiči posílány do hospod 
k muzikám a tancům. Předvolaní rodi-
čové se dostavili k zodpovědnosti a po-
kárání. Sedm rodičů se nedostavilo. Ti 
byli oznámeni c. k. okresní školní radě.
• Školní budova na náměstí Hrdinů  
č. p. 715 byla slavnostně vysvěcena 14. 
září 1902 a byly na ni přeneseny věžové 
hodiny ze staré budovy. Výstavba školní 
budovy č. p. 1000 byla zahájena v roce 
1923 a dokončena 6. srpna 1925. 
• V červnu 1906 se zúčastnilo na Sever-
ním nádraží ve Starém Městě uvítacího 
průvodu Jeho Veličenstva císaře Františ-
ka Josefa I. celkem 20 hochů a 20 dívek 
v národních krojích pod vedením učitele 
J. Kalába.

Vybráno z historických dokumentů 
a almanachu školy
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O pohár starosty Uherského Hradiště
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Dvanáct úspěšných atletů ze Starého Města. V hodnocení zúčastněných škol vybojovali pěkné  
3. místo.                                                                                                                                      Foto: EK 

Ohlédnutí za slavnostmi vína
Až po uzávěrce minulého vydání Staroměstských novin jsme v redakci obdrželi velmi pěkné fotografie dětí z folklorního souboru 
Dolinečka společně se svými vedoucími Martinem a Jarmilou Balažovými a malou Martinkou.

Milan Kubíček

Chlapci a děvčata ze souboru Dolinečka III se řadí na začátku průvodu krojova-
ných ve Vinohradské ulici.                                                                             Foto: DOL

Na snímku vedoucí souboru Dolinečka III Martin Baláž 
s manželkou Jarmilou a dcerou Martinkou.            Foto: DOL

Ve čtvrtek 20. září se konaly atle-
tické závody v Uherském Hradišti. 
Základní školu Staré Město repre-
zentovalo 12 žáků. V hodnocení škol 
vybojovali chlapci a dívky pěkné  
3. místo.

Mladší dívky a chlapci soutěžili 
v běhu na 60 m, hodu míčkem, skoku 
dalekém a běhu na 600 m, starší dívky 
a chlapci v běhu na 60 m, vrhu koulí, 
skoku dalekém a běhu na 800 m.

Družstvo mladších dívek ve slože-
ní Kamila Kocábová, Klára Mitášová, 
Magdaléna Pořízková se celkově umís-
tilo na 4. místě ze 12 družstev. Nejlepší 
výkony: Magdaléna Pořízková – 2. místo 
v běhu na 60 m, 7. místo v hodu míčkem 
a skoku dalekém. Celkově skončila na  
7. místě. Klára Mitášová – 9. místo v bě-
hu na 60 m. 

Družstvo mladších chlapců – Filip 
Kubeš, Martin Novák, Vít Sluka se cel-
kově umístilo na 5. místě ze 12. druž-
stev. Nejlepší výkony: Martin Novák 
– 3. místo v hodu míčkem, Vít Sluka  
– 4. místo v hodu míčkem, Filip Kubeš 
– 9. místo v běhu na 60 m.

Družstvo starších dívek – Kateři-
na Malinová, Sabina Phamová, Kris-
týna Psotková se celkově umístilo na  
7. místě ze 13 družstev. Nejlepší výko-

ny: Sabina Phamová – 3. místo vrh koulí,  
9. místo v běhu na 60 m, Kristýna Psotková  
– 8. místo ve skoku dalekém.

Družstvo starších chlapců – Vojtěch 
Kovařík, Tomáš Otradovec, Tadeáš So-
bek se celkově umístilo na 6. místě ze  
13 družstev. Nejlepší výkony: Tadeáš So-
bek – 1. - 4. místo v běhu na 60 m, 5. mís-

to ve skoku dalekém, 8. místo v běhu 
na 800 m, 10. místo ve vrhu koulí. Voj-
těch Kovařík – 5. místo ve vrhu koulí,  
7. -11. místo v běhu na 60 m.

Všem našim sportovcům děkujeme 
za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Koňaříková
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Evropský den jazyků na základní škole

Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

Deváté ročníky si prověřily, nakolik jsou schopny angličtinu použít v praktickém životě „na ulici.“ 
Reálnost situace podtrhli dva přizvaní hosté z řad Policie ČR. Procvičili jsme si, jak se zachovat 
v různých životních situacích.                                                                                                    Foto: ZŠ
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Jak dlouho ještě bude zpívat Karel Gott? 
Vždyť už oslavil třiasedmdesáté narozeniny!

(Jana 46 let)
Zlatý hlas z Prahy bude zpívat ještě velmi 
dlouho. Chce trumfnout Franka Sinatru, který 
veřejně vystupoval ještě v osmdesáti.

Která je oblíbená kniha vašeho srdce?
(Monika 38 let)

Tolik místa tady nemáme. Teď něco napíši 
a zítra si vzpomenu na deset dalších.

V poslední době je velká móda nejen ve svě-
tě, ale i u nás ve Starém Městě, že si starší 
ženy začínají s mladými muži. Co myslíte, 
vydrží tyto vztahy?

(Lída, asi 45 let)
Myslím si, že u nás ve Starém Městě to až tak 
horké nebude. Ale jinak již naši dědáčci říká-
vali, že mladý muž pro starou ženu jako hře-
ben pro lysinu.

Myslíte, že baby boxy jsou užitečné?
(Bára, studentka)

Jsou velmi užitečné. Ale když se podíváte kolem 
a vidíte závistivé a pomlouvačné  klepny, jinak 
řečeno pouliční informátorky, byl bych raději, 
aby nově nemocnice zřizovaly BÁBY BOXY. 
Myslím, že by v nich bylo dost rušno. 

Jaký je váš největší hřích?
(Pampeliška, dotaz e-mailem)

Největší? 169 cm, hnědé vlasy, modrozelené 
oči.

Který časopis máte nejraději?
(Pavel 9 let)

Když ti teď napíšu, že Omalovánky moudré 
sovy, asi mi věřit nebudeš….

Víte, kdy se pozná, že jste starý?
(Radka 37 let)

To už jsem někde slyšel. Když odcházíte z mu-
zea, tak začne zvonit alarm.

Všimli jsme si, že máte rád vláčky a železni-
ci. Víte, co je to moudivláček?

(Jana + Radim asi 20let)
Také mám rád přírodu. Moudivláček je malý 
ptáček. Určitě ale nevíte, že stejně tak nazývá  
svého amanta i jedna stále nervózní podnika-
telka ze Špitálky.

Vzpomínáte často na své dětství?
(David, student)

Na dětství si vzpomenu jen občas. Nyní se po-
malu připravuji na dědství. Ty jsi ještě velmi 
mladý, ale časem poznáš, že dětství a dědství 
se řídí stejnými principy. Spojuje je především 
naivní důvěřivost v budování přátelského vzta-
hu s bližním.

Milan Kubíček

Již tradičně se Základní škola Staré 
Město zapojuje poslední týden v zá-
ří do oslav Evropského dne jazyků.  
Anglický jazyk je v Evropě třetím nej-
používanějším jazykem, denně jím ho-
voří asi 65 miliónů obyvatel Evropy. 

V rámci šesti projektů děti zjišťova-
ly, nakolik jsou schopné použít anglič-
tinu v praktickém životě. 

Za pěkného slunečného počasí děti 
I. stupně soutěžily v řešení anglické 
tajenky. Řešení bylo ztíženo hledáním 
slov s přesmyčkami v terénu školního 
dvora. Všem se podařilo tajenku včas 
a správně dokončit. 

I se žáky šestého ročníku jsme vy-
užili slunečného počasí babího léta 
a vydali se do venkovních prostor ško-
ly kreslit křídou na chodníky oblíbená 
zvířata. Soutěžili jsme, kdo z dětí je 
schopen o svém zvířeti toho anglicky 
povědět co nejvíce. 

Děti sedmých ročníků si v hodinách 
angličtiny povídaly o hudbě, která je 
jim blízká, naučily se pojmenovávat 
hudební nástroje, doplňovaly texty pís-
ní, které se staly světovými šlágry. Svo-
je výtvarné nadání zúročily v projektu 
o své oblíbené skupině či zpěvákovi. 

Osmé ročníky si připomněly v řadě 
hraných scének, jak si zdvořile objed-
nat jídlo v restauraci a dozvěděly se 

zajímavosti o jídlech mezi dětmi nejvíce 
oblíbenými. 

Deváté ročníky si prověřily, nakolik 
jsou schopny angličtinu využít v prak-
tickém životě „na ulici“. Reálnost situace 
podtrhli dva přizvaní hosté z řad Policie 
ČR. Procvičili jsme si, jak se dotázat na 
cestu k nějakému cíli, jak vysvětlit situa-
ci, když jsme na ulici přítomni nějakému 
zločinu a jak porozumět zraněným a re-
agovat při autonehodě. V angličtině to 
nebylo zrovna jednoduché.

Uskutečnili jsme i první e-Twinnin-
gový projekt letošního školního roku, do 
kterého se zapojilo 86 škol z 22 evrop-
ských zemí. A jak probíhal? Každý žák 
vytvořil přání, na které napsal vzkaz v je-
ho mateřském jazyce. Přání jsme poté ro-
zeslali do všech koutů Evropy. Naši žáci 
se každým dnem radují z příchozí pošty. 
Chlapci a děvčata poznávají různé jazyky; 
odpověděly například z Norska, Finska, 
Švédska, Itálie, Španělska, Chorvatska, 
Řecka, Tahiti, Islandu, Irska, Francie,  
Estonska, Litvy a z mnoho dalších zemí.

Věříme, že řada dětí pochopila, jak 
moc je znalost cizího jazyka v životě dů-
ležitá a heslo „Kolik jazyků znáš, tolikrát 
jsi člověkem.“ budou naplňovat i samy 
poté, co opustí brány základní školy.

Vyučující jazyka anglického
ZŠ Staré Město
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DVA TÝDNY PROHIBICE

Opilý Polák boural 
s cisternou oleje 

Dveře na snímku byly poškozeny již několikrát. 
Snad alkoholové opojení některé jedince zbavuje 
soudnosti a agresivním způsobem si pak vybíjejí 
svoji energii na cizím majetku.

Foto: PS
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Při komunikaci s obyvateli Starého 
Města se často setkávám  s problematikou  
„jak se tady žije“. 

Většinu  zainteresovaných  zajímá pře-
devším skutečnost  co nového se vybuduje 
a jak to slouží veřejnosti. V neposlední řadě 
se hodnotí také pořádek a čistota v ulicích 
města.  A tady bohužel  občas narážíme 
na problém v chování některých jedinců, 
kteří se vybíjejí ve snaze „udělat něco výji-
mečného“ .  Tak se setkáváme s vysypaný-
mi odpadkovými koši přímo na ulici, od-
padkovými kontejnery v potoku,  odpadky  
(plastové láhve, papíry … )  odházenými 
na veřejných místech apod.  Chtěl  bych  
věřit tomu, že se jedná opravdu o výstřelky 
jedinců, kteří tímto ukájejí své nízké pudy 
a dávají okolí na vědomí svoji pitomost. 

Jednou z významných budov ve Starém 
Městě je bývalá sokolovna (společensko-

-kulturní centrum), která po rekonstrukci 
patří k dominantám kulturního a společen-
ského vyžití ve Starém Městě. Ale ani prosto-
ry v tomto stánku neujdou „pozornosti“ po-
dobných individualit, takže se po mnohých 
akcích setkáváme s různými problémy a ško-
dami na zařízení v budově. Příkladem budiž 
několikrát poškozené dveře v interiéru, jak 
je zřejmé z přiloženého fota.  Snad alkoholo-
vé opojení některé jedince zbaví  soudnosti 
a agresívním způsobem si pak vybíjejí svoji  
energii na cizím majetku. Co asi cítí tento je-
dinec?  Je to euforie nebo blaženost, či snad 
pocit vítězství, který ho vede k tomuto van-
dalskému činu a barbarství.  A přitom by měl 
cítit jediné: „Bože jak hrozně jsem pitomý!“ 

Závěrem: „Je možné těmto vandalům ně-
jak pomoci?“.  Bohužel asi ne. 

Petr Straka

V noci z neděle 30. září na pondělí  
1. října se vydal na dlouhou cestu řidič 
kamionu z Polska. Před druhou hodinou 
v noci dorazil ke Starému Městu a při 
výjezdu z kruhového objezdu u Tradixu 
nezvládl řízení a havaroval do příkopu. 
Na kamionu vznikla škoda půl milionu 
korun. Naštěstí nedošlo ke zranění osob. 
V cisterně se nacházelo dvacet tun válco-
vacího oleje, který neunikl do okolí. Osma-
padesátiletý řidič byl pod vlivem alkoholu, 
nadýchal 2,2 promile. V kabině policisté 
nalezli jednu prázdnou a jednu nedopitou 
lahev vodky Krupnik. Možná jste ji někdy 
ochutnali, je oslazena medem a bylinkami. 
Chutná znamenitě, ale za volant nepatří. 
Jaké z toho ponaučení vzít? Nejen v Pol-
sku, ale i ve Starém Městě platí: Kdo pije 
málo, vidí svět černě, kdo pije moc, nevidí 
ho vůbec! 

Milan Kubíček

Po dobu 14 dní koncem měsíce září 
byla v České republice vyhlášena  prohi-
bice. Závadný alkohol si do dnešního dne 
(9. října) vyžádal již 29 obětí. Posledním 
zemřelým byl muž z nedalekých Boršic 
u Blatnice. Celý případ obrátil pozornost 
na černý trh s alkoholem, který kvete v na-
ší zemi již od roku 1989. Alkoholové mafie
měly často oficiální krytí a v naší republice
takřka bezproblémově fungovaly. Ti z nás, 

„Kdyby nechlámali patoky a pili jen čistou vodu, nic takového by se jim nestalo,“ komentovala důvody zave-
dení prohibice zralá žena, kterou jsem potkal u „pumpového zátiší“ ve Starém Městě. 

Foto: Milan Kubíček

kteří mají dobrou paměť, si jistě vzpomenou 
na polovinu 90. let, kdy vedoucí představite-
lé celníků trvali na tom, aby velké množství 
etanolu označovaného jako čisticí prostře-
dek, bylo osvobozeno od daně. Kamiony 
tohoto etanolu pak byly přeměněny v ilegál-
ní alkohol, což přinesly tučné zisky šéfům 
těchto podvodů, kteří nebyli nikdy stíháni. 
Policejní tým vyšetřující tento případ byl 
rozpuštěn, než mohl někoho zatknout. Kolik 

konzumentů pochybného rumu, vodky 
a dalších kořalek  zemřelo díky jedovaté-
mu metanolu i v našem nejbližším okolí 
však již nikdo nezjistí. Jak zabránit na 100 
procent, aby se podobná tragedie nepřiho-
dila i ve vaší rodině? Rada je jednoduchá 
– nepít alkohol.

Milan Kubíček

Zamyšlení
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Modelka s originální svatební kyticí od Petra Sikory. 
Foto: PS

Detail svatební kytice roku 2013.             Foto: PS

Petr Sikora je také členem travesty souboru Scandal ladies. Na snímku coby Lola de Schampagne. 
Foto: PS  
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Určitě jste již potkali alespoň jedno-
ho z nejznámějších dvojčat ve Starém 
Městě. Pánové Petr a Pavel Sikorovi 
(53) jsou k nerozeznání a velmi často je 
zaměníme při setkání. Syn pana Petra 
Sikory se jmenuje také Petr a v nedáv-
né době se mu podařil velký úspěch. 

Na zahradnickém veletrhu Zelený 
svět, jehož třináctý ročník se odehrál 
v pavilonu A na brněnském výstavišti, 
se nejvíce líbila neobvyklá svatební ky-
tice z dílny floristy Petra Sikory. U sva-
tebních kytic se hodnotí technika a es-
tetika, přičemž větší důraz se klade na 
estetiku. V soutěži Svatební kytice roku 
jde především o nové myšlenky a zpra-
cování květin, takže kytice na prvním 
místě musí mít nejen dobrou techniku, 
ale především musí být zajímavá, výji-
mečná. 

„Tato kytice bude vyhlášena jako 

Florista Petr Sikora navrhl nejlepší svatební kytici pro rok 2013

trendová pro příští 
rok,“ upřesnila pořa-
datelka soutěže Kris-
týna Dudová. Celkem 
soutěžilo 34 svatebních 
kytic a fialový výtvor
Petra Sikory získal 
odměnu 15 tisíc korun 
a několik dalších cen.

„Vítězná svateb-
ní kytice roku 2013 
je příkladem, kdy 
se propojila estetika 
s dobrým technickým 
zpracováním. Zajíma-
vostí u této kytice byla 
méně tradiční barevná 
kombinace, a to černá 
a fialová. Menším ne-
dostatkem kytice však 
bylo použití hortenzií, 
které rychle uvadaly. 
Při soutěži se na každé 
kytici dají najít malé 
nedostatky, ale tří-
členná komise v silné 
konkurenci vybrala 
právě tuto kytici,“ řekl 
po skončení soutěže 
člen poroty Jaromír 
Kokeš.

Milan Kubíček

Napsali o módě
Jedna móda vylučuje druhou, lidé 

jsou příliš úzkoprsí, než aby dokázali 
ocenit více věcí najednou.

Vauvenargues
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Začátkem října se uskutečnily dvě prezentační jízdy nové motoro-
vé jednotky Českých drah RegioShark. První jízda v úterý 2. října byla 
určena pro představitele samosprávy a státní správy, druhá jízda v so-
botu 6. října 2012 byla připravena pro širokou veřejnost a jízdenka byla 
zdarma. Celkem šest nových motorových jednotek bude postupně na-
sazováno na tratích ve Zlínském kraji, v současnosti je první jednotka 
v provozu na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.  V roce 
2013 bude jezdit i na vlacích mezi Zlínem – Starým Městem a Uher-
ským Hradištěm. 

Zvláštní vlaky v našem městě a další zajímavosti

Na snímku parní lokomotiva řady 433.0, která má jméno Matěj. V sobotu  
6. října 2012 se vydala na okružní jízdu po kolejích Zlínského kraje. Do Staré-
ho Města měla plánovaný příjezd v 13:38 hod. a pokračovala dále přes Uher-
ské Hradiště, Bojkovice, Bylnici a Horní Lideč do Valašského Meziříčí. Ve vlaku 
bylo jednotné jízdné 40 Kč.                                                        Ilustrační foto: ZLK

České dráhy potřebují cestujícím ukázat, že nejsou jenom převozní-
ci starých a možná opravených vozidel, ale že umí taktéž koupit vozidla 
nová a umí je nasadit nejen do dálkové dopravy, ale i do dopravy regi-
onální. České dráhy  objednaly u polského výrobce PESA Bydgoszcz  
31 motorových jednotek celkem za téměř dvě miliardy korun. Je re-
álné, že těmito krásnými vlaky bude jezdit více cestujících. Uvidíme 
v příštím roce, jak se nové jednotky osvědčí v provozu přímo na tratích 
v okolí Starého Města. Zatím jsou hodnoceny více než kladně.   

Milan Kubíček
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Motorová jednotka dostala podle přední části soupravy, která připomíná tlamu 
žraloka, označení RegioShark. V rámci prezentace jednotky vyjel zvláštní vlak 
v sobotu 6. října 2012  z Valašského Meziříčí a dále pokračoval přes Vsetín, 
Horní Lideč, Bylnici a Uherský Brod do Starého Města, kde byl plánovaný pří-
jezd v 10:07 hod. Po krátkém zastavení jednotka RegioShark odjela do Zlína, 
kde se potkala se zvláštním vlakem s parní lokomotivou „Matěj“. Předváděcí 
jízda v motorové jednotce byla zdarma.                                 Ilustrační foto: ZLK

Na nádraží ve Starém Městě se můžeme setkat převážně s dvouvozovými 
motorovými jednotkami „Regionova.“ Občas k nám přijíždí i třívozová „Re-
gionova“, kterou jsme viděli 8. října na vlaku 4311 Staré Město u Uh. Hrad. 
– Bylnice.                                                                                     Foto: Milan Kubíček

Pouhých 66 minut trvá cesta ve vlaku „Polonia“ z Ostravy – Svinova 
(odj.11:09) do Starého Města (příj.12:15). EuroCity jede denně v trase Var-
šava – Vídeň – Villach. Ve vlaku je řazen jeden klimatizovaný vůz 1. třídy, 
restaurační vůz, tři osobní vozy 2. třídy polských železnic, poslední v soupra-
vě je vůz 2. třídy Českých drah. V Břeclavi se k vlaku připojují tři vozy 2. tří-
dy rakouských železnic.                                                            Foto: Milan Kubíček

První ranní rychlík 700 „Buchlov“ ve směru do Prahy bude ze Sta-
rého Města odjíždět v 4:14 hod. Nazpět z Prahy pojede pod názvem 
„Velehrad“ s příjezdem do Starého Města v 18:48 hod. Oblíbený expres 
560 „Šohaj“ bude mít pravidelný odjezd ze Starého Města v 7:24 hod. 
V opačném směru Praha – Veselí nad Moravou pojede „Šohaj“ v při-
bližně stejné časové poloze jako doposud s příjezdem do Starého Města 
v 20:38 hod.

Expres 530 „Helfštýn“ Bohumín – Břeclav pojede nyní později. Ze 
Starého Města bude odjíždět v 7:18 hod. V Břeclavi je zajištěn výhod-
nější přípoj na vlak EuroCity směr Brno – Praha – Berlin. Od 9. června 
2013 bude na Ex 530 „Helfštýn“ řazen restaurační vůz.

Osobní vlaky ve směru na Přerov budou ze Starého Města odjíždět 

vždy každou 31 minutu jednotlivé hodiny. První ranní osobák pojede 
v 4:31 hod., poslední pak v 21:36 hod. V pracovní dny ve špičce poje-
dou osobní vlaky každou hodinu, v přepravním sedle a v sobotu, neděli 
a státní svátek pak v intervalu dvě hodiny.

Obdobně i ve směru na Břeclav budou odjíždět osobní vlaky od 4:32 
hod. až do 18:36 hod. V pracovní dny v ranní a odpolední špičce poje-
dou každou hodinu, jinak ve dvouhodinovém intervalu.

Poslední den v roce pojede motorový osobní vlak (odj. ze Starého 
Města v 21:26 hod.), který je určen pro dopravu poutníků do Bystřice 
pod Hostýnem a dále pojedou autobusy na půlnoční mši na sv. Hostýn. 
Poutní vlak se vrací do Starého Města 1. ledna v 3:53 hod.

Milan Kubíček  

Nový jízdní řád platí od 9. prosince 2012
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Na osobních vlacích mezi Přerovem a Břeclaví jsou nasazovány třívozové sou-
pravy s řídícím klimatizovaným vozem, který dostal přezdívku „Sysel“ (čelo 
vozu vypadá, jako by bylo nafouklé). Vůz prošel rekonstrukcí ve firmě Pars
nova v Šumperku, má 58 pevných a 12 sklopných sedadel. Osobní vlaky v trati 
Přerov – Břeclav mají jízdní doby stanoveny pro maximální rychlost 140 km/
hod. Například trať ze Starého Města do Hodonína dlouhou 34 km ujede osob-
ní vlak se sedmi zastávkami za 30 minut.                            Foto: Milan Kubíček

Všechny vlaky kategorie EuroCity, zastavující ve Starém Městě, dopravují nej-
silnější třísystémové elektrické lokomotivy řady 380.0.  Mají obrovský výkon 
7,2 MW a maximální rychlost 200 km/hod. Na snímku EC 103 „Polonia“ při 
odjezdu ze Starého Města.                                                       Foto: Milan Kubíček

Změny v meziná-
rodní dopravě

Jízdní řád  2013 začne platit od 9. pro-
since 2012. V souvislosti s rozšířením 
Eurotaktu směrem do Rakouska, na Slo-
vensko a do Maďarska dochází k někte-
rým změnám. Nový vlak „Varsovia“ po-
jede v trase dosavadního vlaku „Moravia“ 
nově však po trase Budapešť – Bratislava 
– Břeclav – Ostrava – Varšava a dosavad-
ní spoj „Rastislav“ bude přejmenován 
na vlak „Comenius“ a svoji trasu Břeclav 
– Přerov – Ostrava – Bohumín prodlouží 
až do Varšavy. Všechny vlaky EuroCity 
zastavují i na nádraží ve Starém Městě. 

Milan Kubíček

Vlaky pojedou 
vpravo

Upozorňujeme cestující, že s platnos-
tí od 9. prosince 2012 se na trati Přerov 
– Břeclav zavádí pravostranný provoz. 
Výstup a nástup na zastávkách se od to-
hoto dne uskutečňuje vpravo ve směru 
jízdy. Skončí tak výjimečná situace, kdy 
trať Břeclav – Přerov – Bohumín – Petro-
vice u Karviné byla jedinou dvoukolejnou 
tratí v České republice, kde vlaky jezdily 
vlevo.

MK

Vlakové jízdní řády 
zveřejníme v příštím vydání

 Staroměstských novin
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ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ

TEPLOVODNÍ ČERPADLA DO KOTELEN
GRUNDFOS, WILO, SIGMA

ITALSKÉ ZNAČKY
SERVIS A PRODEJ

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kte-

ří se přišli dne 27. září 2012 rozlou-
čit s našim drahým 
panem Stanislavem 
Geržou na posled-
ní cestě, a tak ucti-
li jeho památku. 
Všem sportovcům, 
přátelům a známým 
rovněž děkujeme 

za květinové dary a slova útěchy. 
Zarmoucená rodina.

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. 
Rezervace míst u stolů na tel.: 572 543 739, 605 331 286.

POZVÁNKA NA VOLEJBAL 
Extraliga poprvé v Městské sportovní 

hale na Širůchu

 27. 10. v 17 hod. VSK Staré Město - ČZU Praha

 10. 11. v  17 hod. VSK Staré Město - Liberec

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
 „MOJE PRÁZDNINY“

1. Matýsek Kubík (obr. č. 7 Ještěd)
2.  Anetka Grebeníčková (obr. č. 4 Prázdniny s koněm)
3. Eliška Kubíková (obr. č. 8 Krab)
4.  Kubík Šmíd (obr. č. 1 Lodička)
5.  Románek Vavřinec (obr. č. 6 Suvenýr z Buchlova)
6.  Maruška Vaňková (obr. č. 10 Chaloupka u lesa)
7. Peťa Rýdl ( obr. č. 9 Zmrzliny)
8. Míša Kolář (obr. č. 13 Sluníčko)

VŠEM MALÍŘŮM GRATULUJEM !!!
Ceny si vyzvedněte přímo v prodejně potravin u paní Marie 
Kouřímové.

TJ Jiskra suverénně v čele tabulky
Fotbalisté TJ Jiskra dělají všem spor-

tovním fandům ze Starého Města velkou 
radost. Po desátém kole okresní soutěže 
jsou na prvním místě v tabulce, když za 
devět výher a jednu remízu získali 28 
bodů. Vynikající bilanci má Ondřej Has-
tík, který vsítil 21 branek, velmi dobrou 
střeleckou mušku má také T. Müller s de-
víti brankami na svém kontě.

23. září Staré Město – Pitín 3:0 (2:0)
Jednoznačný průběh zápasu i výsle-

dek pro Jiskru, když autory branek byli 
O. Hastík, T. Müller a O. Svoboda. 

30. září Jarošov – Staré Město 1:3 
(0:2)

V sousedském derby v Jarošově k úto-
ku zavelel O. Hastík, který vsítil první 
branku, další přidali M. Smělík a T. Mül-
ler.

12. října Staré Město – Boršice 
u Blatnice 8:1 (3:0)

Utkání z původního termínu 7. října 
bylo přeloženo pro vytrvalý déšť na pá-
teční večer 12. října. Jiskra svého soupeře 
deklasovala a zvítězila rozdílen ne jedné, 
ale dvou tříd. Opět řádil Ondřej Has-
tík, který vsítil pět branek, další přidali 

Přijďte povzbudit Jiskru na domácím hřišti.
Ilustrační foto: MK

T. Müller, O. Svoboda 
a M. Smělík.

14. října Částkov – 
Staré Město 2:4 (1:4)

Staroměstská lo-
komotiva to pořádně 
rozjela také v Částko-
vě. Rozhodnuto bylo 
již po prvním polo-
čase. Góly zazname-
nali: Ondřej Hastík 2, 
P. Šobáň a M. Smělík.

Milan Kubíček
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Do prvního ročníku soutěže „O nej-
lepší obecní a městský zpravodaj,“ kte-
rou vyhlásili KPES Filosofické fakulty
Univerzity Palackého Olomouci, Civi-
polis o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus 
o. p. s. u příležitosti svátku slovanských 
věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí 
dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily 
obce a města z celé České republiky cel-
kem 388 zpravodajů.

Úkolem poroty, ve které zasedali 
zástupci vyhlašovatelů, novináři, foto-
graf, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, 
nejen po stránce obsahové, grafické, ale
vzít v potaz i celkový dojem zpravoda-
je. Všechny zpravodaje byly hodnoceny 
průběžně, tak jak postupně přicházely. 
Porota pracovala ve složení Marie Šulá-
ková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro 
obnovu venkova, Ing. Hana Gregorová, 
pracovnice Centra pro spolupráci VŠ 
a moravského venkova, Mgr. Josef Koře-

nek, Angelus Aureus o. p. s., organizátor 
Dnů dobré vůle na Velehradě, PhDr. Pe-
tr Orság, Ph.D., vedoucí katedry žur-
nalistiky Filosofické fakulty Univerzity

Palackého, dlouholetý fotograf 
ČTK, Mgr. Karel Páral, novinář, 
Doc. Mgr. Pavel Šaradin, Ph.D., 
politolog. Do užšího výběru se 
dostalo 16 zpravodajů v kategorii 
obecních zpravodajů a 14 nejlep-
ších zpravodajů městských. Kon-
krétně se jednalo o města Bystři-
ce pod Hostýnem, Česká Skalice, 
Chlumec nad Cidlinou, Chotě-
boř, Klobouky u Brna, Lanžhot, 
Litomyšl, Most, Olomouc, Přim-
da, Rychvald, Sokolov, Velké Pav-
lovice a s velkým potěšením jsme 
přijali sdělení, že bylo do užšího 
výběru 14 nejlepších zpravodajů 
vyhodnoceno i Staré Město a mě-
síčník Staroměstské noviny. 

Porota hodnotila pouze zpra-
vodaje, nebylo možné v takovém 
velkém objemu a krátkém čase 
zohlednit, zda se jedná o malou 

obec či obec větší, 
ani to, zda zpravodaj 
vydává úřad, nebo si 
najímá profesionály. 
Což platí samozřejmě 
i pro města. Vyhláše-
ní výsledků soutěže 
se uskutečnilo 4. 7. 2012 na 
Obecním úřadě na Velehradě. 
První v kategorii městských 
obecních zpravodajů obdrželi 
finanční odměnu 10 tisíc Kč
(v kategorii městských zpra-
vodajů Mostecké listy, vydává 
statutární město Most, v ka-
tegorii obecních zpravodajů 
Bílovický zpravodaj, vydává 
Zastupitelstvo obce Bílovice 
nad Svitavou).

„Všem obcím, které se prv-
ního ročníku soutěže „O nej-
lepší obecní a městský zpra-
vodaj“ přihlásily, děkujeme. 
Přejeme redaktorům těchto 
periodik hodně sil do dalšího 
informování o dění v obcích 
městech a těšíme se na Vaši 
účast v dalším ročníku,“ sdělila 
Ing. Hana Gregorová z Centra 
pro spolupráci vysokých škol 
a moravského venkova.  

O konání letošní soutě-
že jsem se dověděl až dva dny před její 
uzávěrkou koncem června. Podmínkou 
k účasti bylo zaslání dvou libovolných vý-
tisků novin z roku 2011. A to byl opravdu 
velký oříšek, protože v archivu mám pečli-

vě uloženy vždy jen dva kusy z každého 
vydání Staroměstských novin, ostatní 
výtisky jsou vždy vyprodány. A to ne-
přetržitě od června 1994! Nakonec jsem 
do soutěže poslal dvě požadované čísla, 
jedny noviny z října a druhé z listopadu 
2011. Výsledkem jsme byli v redakční 
radě mile překvapeni, když z přihláše-
ných zpravodajů měst Zlínského kraje 
byla vyhodnocena pouze Bystřice pod 
Hostýnem a pak naše Staré Město.

Příští ročník soutěže se uskuteční 
v jubilejním roce 2013, kdy budeme sla-
vit 1.150 výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Vel-
kou Moravu. Společně se členy redakční 
rady, kolektivem spolupracovníků, do-
pisovatelů, kreslířů, fotografů, grafika
a pracovníků tiskárny se budeme snažit 
dosáhnout ještě lepšího výsledku. Bu-
deme rádi, když se čtenáři našich novin 
k úsilí redakční rady připojí a nepoleví 
v zasílání zajímavých příspěvků a fo-
tografií. Staroměstské noviny jsou pro
mnoho místních patriotů srdcovou zá-
ležitostí a koncem měsíce vždy vyhlížejí 
nové číslo. Hodně ohlasů dostávám také 
od čtenářů, kteří si čtou Staroměstské 
noviny po celém světě na internetu. Dě-
kujeme za přízeň. 

Milan Kubíček

Do soutěže za rok 2012 určitě pošleme červnové číslo. Má nejen 
pěknou obálku, ale i zajímavý obsah.

Listopadové číslo bylo hodnoceno za rok 2011.
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
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Voliči poslali do krajského parlamentu Josefa Bazalu 
Ve dnech 12. října a 13. října 2012 se uskutečnily volby do Za-

stupitelstva Zlínského kraje.  V městech a obcích Zlínského kraje 
k volbám přišlo 40,34 % voličů, což je 0,79 % menší počet, než při 
krajských volbách v roce 2008.

Pořadí volebních stran Zlínský kraj
Strana procenta hlasy mandáty
1. ČSSD 21,73 40.620 12
2. KDU-ČSL 18,31 34.231 10
3. KSČM 16,08 30.074 9
4. STAN a TOP 09  10,09 18.863 5
5. ODS 9,49 17.757 5
6. Strana Práv Občanů
    Zemanovci 7,21 13.488 4

Po sečtení hlasů voličů se potvrdily mnohé předvolební před-
povědi. Že výrazně posílí KSČM a v našem kraji také KDU - ČSL. 
Naopak ODS utrpěla drtivou porážku ve všech krajích, největší 

v Jihomoravském 
a Zlínském kra-
ji. Oslabila i ČSSD 
hazardující s důvě-
rou svých voličů při 
společném vládnu-
tí v koalici s ODS. 
S výsledky voleb 
určitě není spokoje-
na STAN a TOP 09. 
Dvojnásobně než 
STAN a TOP 09 jsou 
ve Zlínském kraji 
úspěšnější lidovci, 
z jejichž lůna TOP 09 
vznikla. Zemanovci 
skončili ve většině 
krajů pod hranicí 
volitelnosti. Ve Zlín-
ském kraji získali 
čtyři mandáty a to 
také díky známým 
osobnostem na kan-

didátce (doc. Franti-
šek Čuba, doc. Luděk 
Galuška).

O tom, kdo zasedne ve čtyřicetipětičlenném Zastupitelstvu 
Zlínského kraje, rozhodli voliči. Jedním ze zastupitelů bude i sta-
rosta Josef  Bazala, který se díky 1806 preferenčním hlasům po-
sunul z jedenáctého místa kandidátky na celkové sedmé místo. 
Přímo ve Starém Městě jeho jméno zakroužkovalo 402 voličů. 
Bude tak jedním z 10 lidoveckých poslanců a jediným občanem 
Starého Města v nejvyšším orgánu kraje. Vůle voličů poslala 
do Zlína i dalšího kandidáta spjatého s naším městem ze Stra-
ny Práv Občanů – ZEMANOVCI, archeologa, docenta Luďka 
Galušku, který se díky preferenčním hlasům posunul z šestého 

místa kandidátky na místo čtvrté, což mu stačilo k nominaci do 
krajského zastupitelstva. 

Jak volili občané Starého Města?    
Ve Starém Městě bylo zapsáno v seznamu celkem 5. 598 voličů. 

Výsledky krajských voleb ve Starém Městě
Strana procenta hlasy pro srovnání  

   volby 2008   
1. KDU - ČSL 27,13 628 22,18
2. ČSSD 17,11 396 29,39
3. KSČM 15,90 368 9,53
4. ODS 10,11 234 25,26
5. STAN a TOP 09 8,77 203 7,16 
   (Starostové

   a  nezávislí)
6. Strana Práv Občanů
    ZEMANOVCI 5,79 134 nekandidovali
7. ZVUK 2012 3,80 88
8. ZDRAVÝ KRAJ 2,03 47
9. Čs. pirátská strana 1,29 30
10. Lékaři a odbor. 
      za ozdravení kraje 1,21 28
11. HNUTÍ  ODBORNÍKŮ 
      ZA ZLÍN. KRAJ 1,03 24
12. Strana zelených 0,95 22
13. DSSS 0,90 21
14. Strana svob. občanů 0,86 20
15. Moravané 0,77 18
16. NEZÁVISLÍ 0,64 15
17. SUVERENITA 0,51 12
18. Za Morální Očistu Reg. 0,47 11    
19. Volte Pr. Blok 0,38 9
20. Koruna Česká 0,12 3
21. REPUBLIK. STRANA 0,08 2
22. Nár. soc.-levice 21. stol.  0,04 1

Ve volebních místnostech bylo vydáno 2. 379 obálek, volební 
účast byla 42,50 %. Odevzdáno bylo 2. 314 platných hlasů. Z uve-
dených čísel je patrné, že 65 občanů přišlo do volební místnosti 
zbytečně a jejich hlas o ničem nerozhodl. Volební účast ve Starém 
Městě bývá tradičně jedna z nejvyšších z měst Zlínského kraje. 
Letos nás ale předstihli voliči v Bojkovicích (46,96 %) a nepatrně 
i v Kunovicích (42,68 %).

Žádná z dalších kandidujících stran v tabulce na 7. - 22. místě 
nezískala více než 5 % hlasů, potřebných k získání mandátu v Za-
stupitelstvu Zlínského kraje. Kompletní výsledky voleb najdete 
na www.volby.cz 

Z tabulky je zřejmé, že největším propadákem při volbách do 
Zastupitelstva Zlínského kraje je výsledek ODS, která ztratila 
podstatnou část svých voličů. V roce 2008 ji podpořilo 25,26 % 

Místostarosta Radoslav Malina přišel 
k volbám krátce po otevření volební 
místnosti v pátek 12. října 2012. 

Foto: MK
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staroměstských voličů, v letošních volbách jen 10,11 %. Po-
dobně dopadla i ČSSD, která oslabila z dřívějších 29,39 % na 
současných 17,11 %. KDU - ČSL ve Starém Městě posílila 
o 4,95 % hlasů, největší nárůst jsme zaznamenali u KSČM, 
která získala 15,90 % hlasů (o 6,37 % více) a dotáhla se v cel-
kovém pořadí na druhou ČSSD.   

Výsledky podle volebních okrsků

Volební okrsek č. 1 ZŠ nám. Hrdinů 1000:  voleb-
ní účast 42,01 %, 1. KDU - ČSL 33,44 %, 2. ČSSD 14,38 %, 
3. KSČM 11,20 %, 4. ODS 10,03 %, 5. STAN a TOP 09 9,53 %, 
6. ZVUK 4,34 %.

Volební okrsek č. 2 ZŠ Komenského 1720: voleb-
ní účast 40,07 %, 1. KSČM 20,29 %, 2. KDU - ČSL 19,70 %, 
3. ČSSD 18,23 %, 4. - 5. Zemanovci 7,94 % a ODS 7,94 %, 
6. STAN a TOP 09 7,09 %, 7. ZVUK 7,05 %.

Volební okrsek č. 3 ZŠ Komenského 1720: voleb-
ní účast 47,04 %, 1. KDU - ČSL 22,57 %, 2. ČSSD 20,88 %, 
3. KSČM 18,77 %, 4. ODS 9,07 %, 5. STAN a TOP 09 7,17 %, 
6. Zemanovci 6,96 %.

Volební okrsek č. 4 ZŠ nám. Hrdinů 1000: voleb-
ní účast 45,38 %, 1. KDU - ČSL 31,35 %, 2. KSČM 14,54 %, 
3. ČSSD 13,52 %, 4. STAN a TOP 09 13,11%, 5. ODS 9,22 %, 
6. Zemanovci 6,14 %.

Volební okrsek č. 5 SOŠ a Gymnázium, Velehradská 
1527: volební účast 38,01 %, 1. KDU - ČSL 24,39 %, 2. ČSSD 
20,04 %, 3. KSČM 17,39 %, 4. ODS 14,25 %, 5. Zemanovci 
6,03 %, 6. STAN a TOP 09 5,79 %.

Na kandidátkách pro volby do Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje jsme zaznamenali i několik občanů Starého Měs-
ta. Již zmiňovaný Josef Bazala na kandidátce KDU - ČSL se 
z 11. místa kandidátky posunul na sedmé místo, především 
díky 1806 preferenčním hlasům, a byl zvolen do krajského za-
stupitelstva. Dále kandidovali  za ODS Ing. Michal Jakšík, za 
Moravany Ing. Jiří Pelka a Vítězslav Mach, za Morální Očistu 
Regionu Ing. Jiří Duda, za Zdravý kraj Lea Slováčková a za 
ZVUK 2012 PhDr. Věra Olšáková. Žádný z těchto kandidátů 
nezískal dostatečný počet hlasů ke zvolení do Zastupitelstva 
Zlínského kraje.

Na prvním zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje bude 
zvolen hejtman, statutární náměstek a členové Rady Zlínské-
ho kraje.

Milan Kubíček

Členové volební komise ve volebním okrsku č. 5 v budově Střed-
ní odborné školy a Gymnázia. 

Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, především děkuji, že jste přišli 
k volbám a vyjádřili tak svou vůli a to i přesto, že rozhodo-
vání nebylo jednoduché. Chtěl bych taky poděkovat za 
množství hlasů, které jsem od Vás obdržel. Velmi si toho 
cením. Doufám, že mé působení v Zastupitelstvu Zlínské-
ho kraje bude užitečné jak pro blízké okolí, tak i samotné 
Staré Město.

Josef Bazala, starosta

Krátce po otevření volebních místností 12. října 2012 přicháze-
li splnit svou občanskou povinnost především senioři. A než se 
vybere ta správná strana a nejlepší kandidát, je třeba dát hlavy 
dohromady.                                               Foto: Milan Kubíček 

Závody horských kol
V neděli 7. října 2012 se konaly na Ploštině závody hor-

ských kol. I přes nepříznivé počasí si přijelo změřit své síly 30 
závodníků z pěti jednot Orla.

Staré Město reprezentovala šestičlenná výprava, která při-
vezla jedenkrát zlato v kategorii do 7 let od Michala Dvoule-
tého a jedenkrát bronz, který získal v kategorii 11 – 15 let Fi-
lip Dvouletý. V kategorii 61 let a starší se umístil na pěkném 
4. místě František Slavík a 5. místo obsadil Vladimír Dvou-
letý. V kategorii 20 – 40 let vybojoval v silné konkurenci 
5. místo Stanislav Číhal a 6. místo Ivo Zámečník.

Děkujeme celé naší výpravě za reprezentaci a gratulujeme 
k umístění.

Dagmar Zálešáková

Country večery na Špici
27. října TATAR A SPOL. od 20 hodin
  rezervace na tel.: 572 541 190
17. listopadu MIDva
1. prosince  Kalíšek
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Vzpomínka na Jaroslava Tyllicha, sportovce a vzácného člověka
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Bratr Jaroslav Tyllich se narodil 
21. prosince 1924 ve Starém Městě. 
Po skončení základní školy se vyučil 
u Paříků v Napajedlech, pak vystudo-
val průmyslovou školu strojní v Šum-
perku. V roce 1947 nastoupil základní 
vojenskou službu, v roce 1950 se oženil 
s Antonií Vaňkovou, náčelnicí Orla 
ve Starém Městě. Spolu vychovali dvě 
děti, dceru Dagmar a syna Jaroslava. 
Byl hrdý na to, že se syn potatil v hudbě 
a dcera v Orle. Později se radovali z pěti 
vnoučat a sedmi pravnoučat. Pracovně 
prožil život ve Zbrojovce v Uherském 
Brodě a v Letu Kunovice jako technic-
ko - hospodářský pracovník.

Od svého mládí se věnoval spor-
tu, hlavně atletice a hokeji. Závodil za 
Slováckou Slavii a za Čs. Orla. Již v ro-
ce 1946 se stal nejúspěšnějším atletem 
v orelské župě Velehradské, když do-
cílil nejlepšího času v běhu na 200 m. 
Na mistrovství Čs. Orla v lehké atletice 
získal 1. místo v běhu na 400 m, 800 m 
a na 3000 m. Byl držitelem šesti žup-
ních rekordů v běhu na 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m a 5000 m. V roce 1947 
na XI. svatováclavských hrách v leh-
ké atletice v Brně, ve velké konkurenci 
158 závodníků z jedenácti orelských 
žup, získal v běhu na 1500 m 1. místo 

a 2. místo vybo-
joval v běhu na 
800 m a 5000 m. 
V rámci tohoto 
mistrovství Orla 
vybojoval v ka-
tegorii mužů 
celkové 1. místo. 
V roce 1947 hrál 
na I. mistrovství 
župy Velehrad-
ské v hokeji za 
Orel Staré Měs-
to, které se umís-
tilo na 3. místě. 
Rovněž v době 
vojenské služby 
hodně sportoval. 
V roce 1949 star-
toval v „Zátopko-
vě vojenském závodu“ nejlepších vojáků 
vytrvalců, kde se ve štafetovém závodě na 
5 x 1 km umístnil na 1. místě.

I po zastavení činnosti Orla po únoru 
1948 se věnoval sportu dál. Dvacet let hrál 
aktivně hokej a dalších 10 let byl hokejo-
vým trenérem ve Starém Městě a v Kněž-
poli. Když přemýšlíme nad jeho sportov-
ními úspěchy, ptáme se, jak toho mohl 
dosáhnout. Vždyť pocházel se skrovných 
poměrů, musel pomáhat rodičům, kteří 
ho vedli ke svědomitému plnění úkolů, 
ukázněnosti, disciplíně, vedli ho k lásce 
k Bohu, on sám dodržoval správnou živo-
tosprávu, byl přísný na sebe a cílevědomě 
trénoval. 

Bratr Jaroslav Tyllich nebyl jenom vý-
borným sportovcem, byl všestranným 
člověkem se širokým srdcem otevřeným 
pro svou rodinu, pro své okolí. Snažil 
se, aby se jeho rodina měla lépe než on 
sám. Zapojoval se do veřejného života. 
Rád si zahrál šachy a rybařil, 45 let zpí-
val v pěveckém sboru Svatopluk v Uher-
ském Hradišti, zpíval v chrámovém sbo-
ru ve Starém Městě. Pomáhal při různých 
akcích a jeho postava sv. Mikuláše byla 
vždy věrohodná a kouzelná.

V roce 1990 se podílel na znovu ob-
novení jednoty Orla ve Starém Městě, 
několik volebních období zastával funk-
ci místostarosty i starosty. Zasloužil se 
o navrácení majetku Orla v roce 1991. 
Byl členem župní rady Orla župy Vele-
hradské. I po odchodu z funkcí se stále 
o dění v Orlu zajímal. Jeho cílevědomost, 
orelský elán, vitalita i smysl pro humor 

mu umožňovaly i za těžkých situací vše 
řešit s rozvahou, jeho celoživotní víra 
v Boha mu pomáhala být vyrovnaný 
a jistý ve svých zásadách. 

Pan Jaroslav Tyllich již není mezi 
námi, rozloučili jsme se s ním v dub-
nu roku 2012, zemřel ve věku 87 let. 
Ústřední rada Orla České republiky 
udělila bronzovou medaili za zásluhy 
bratru Jaroslavu Tyllichovi in memori-
am za reprezentaci Československého 
Orla a věrnost orelským ideálům.

Podle podkladů 
paní Dagmar Zálešákové 
zpracoval Milan Kubíček

Jaroslav Tyllich získal v mládí mnoho pohárů, medailí a diplomů. 
Foto: DZ

Na snímku s manželkou Antonií. 
Foto: DZ 

Bronzová medaile za zásluhy. 
Foto: MK
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Michalské hody jsou povoleny, muzikanti hrajte!                                                             Foto: Vladimír Kučera 

Děvčice z Doliny v hodovém průvodu na náměstí Hrdinů. 
Foto: Milan Kubíček

Děvčata z Doliny byla, jsou a určitě i budou vždy ta nejlepší a nejnastrojenější. 
Foto: Milan Kubíček

Nejmenší dívenka v kroji - Adélka.
Foto: MK

 Staroměstské noviny 11/12 Staroměstské noviny 11/12

Letošní Michalské slavnosti byly v mnohém rekordní. 
Celkem se zúčastnilo více než 2100 lidí. Hodová zábava byla 
vyprodána a lidé se bavili se Staroměstskou kapelou, Madi-
sonem a cimbálovou muzikou Dolina. Velká účast byla i na 
slavnostní mši v kostele sv. Michaela a vyvrcholením letoš-
ních slavnostní bylo nedělní Hodové odpoledne, kam přišlo 

více než 500 diváků. „Velmi děkuji stárkům a jejich rodičům, 
maminkám a babičkám všech krojovaných účastníků hodů 
za přípravu a nažehlení krásných krojů. Jsem rád, že se tato 
dovednost našich spoluobčanů předává z generace na genera-
ci a určitě se uchová i v příštích letech,“ sdělil starosta Josef 
Bazala.                                                                    Milan Kubíček

Slovácký verbuňk na prostranství  před radnicí. 
Foto: Vladimír Kučera

Fotoreportáž z Michalských slavností
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Anekdoty 
na poslední stranu

Debata na hodové zábavě
„Co na to říkáte, chlapčiska, sluší 

mi ta krojová sukénka po babičce?“ 
„Ruku na srdce Renato, nohy jako 
Michele Obamová nemáš, tak příště 
raději přijdi v gaťách.“

Dárek pro Michala
„Kristýnko, co jsi koupila Micha-

lovi k dnešnímu svátku?“ „Mezery 
do žebříku! Za to jeho chování na 
dnešní zábavě si nic jiného nezaslou-
ží. A budu mu je dávat jednotlivě jako 
náhradní díly. Vyjde to levněji.“ 

Šohaji u skleničky bílého
„Tomáši, hlavní síla našich hodů je 

prostě v tom, že je mnozí lidé skuteč-
ně tráví a přestanou se otravovat.“

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 28. listopadu. Uzávěrka je 19. lis-
topadu 2012.

Dozvuky Michalských slavností

Pro mnohé staroměstské šohajíky jsou Michalské hody 
srdeční záležitost. 

Foto: Milan Kubíček

Bálešákům je veselo, to je dobré sdělení.                                                           Foto: Milan Kubíček
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Lucie Fryštáková si hody užívala. 
Foto: MK

Hodové právo
Na letošní Michalské hody vzpomí-

ná mnoho jejich účastníků. Opravdu se 
vydařily. Do redakce dostávám časté 
dotazy, abych zveřejnil celou starosto-

vu řeč, při udělování hodového 
práva. 

„Městská rada tímto ozna-
muje, že dne 27. září až 30. září 
2012 sa budú ve Starém Městě 
Michalské hody s právem pořá-
dat. A proto městská rada naři-
zuje: Aby sa všecí občané hodů 
zúčastnili a veselili. Děvčicám 
a mládencom sa přikazuje, aby 
sa do našich krásných krojů na-
strójili a ukázali tak jejich krásu 
a barevnost. Aby v hospodách aj 
doma bylo dost jídla a pití a všecí 
sa mohli dosytosti najezt aj na-
pit. Městským policajtom všecko 
hlédat, monitorovat a držet sa 
zpátky. Spoluobčanom, aj všec-
kým hostom, aby stárce do ka-
sičky přispěli, a chasa tak mohla 
dluhy splatit.“

Místo v novinách nám to 
dnes neumožňuje, ale celý sta-
rostův proslov si můžete pře-
číst na internetových stránkách 
www.staremesto.uh.cz  

Milan Kubíček


