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Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 diváků

Hradišťan a Spirituál kvintet.
Foto: Vladimír Kučera

Tanečníci slováckého verbuňku ze souboru Dolinečka nadchli diváky.  Foto: Vladimír Kučera

 (dokončení na straně 12)
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Za pěkného slunečného počasí se 
v neděli 11. září 2011 uskutečnil na 
nově budovaném náměstí Velké Moravy 
v blízkosti stavby kostela sv. Ducha vel-
mi očekávaný benefiční Velkomoravský 
koncert, který uspořádala Římskokato-
lická farnost, Jednota Orel a město Staré 
Město. 

V pořadu vystoupil soubor Hradiš-
ťan, Spirituál kvintet, děti ze souboru 
Dolinečka a celý program odvysílá ze zá-
znamu televize NOE. „Tímto koncertem 
chceme být nápomocni nejen výstavbě 
kostela sv. Ducha, ale i celého prostoru, 
který bude tvořit nové náměstí jako kul-
turně – duchovní centrum města,“ sdělil 
před začátkem představení starosta Josef 
Bazala.

Termín koncertu organizátoři ze sta-
roměstské farnosti a radnice nevybrali 
náhodně. O víkendu 10. - 11. září 2011 

se v Uherském Hradišti konaly Slovácké 
slavnosti vína a otevřených památek, přije-
lo tam několik desítek tisíc lidí a Velkomo-
ravský koncert byl zařazen do programu 
slavností. O koncerty Hradišťanu i Spi-
rituál kvintetu je mezi lidmi velký zájem, 
a to se projevilo i při návštěvnosti této akce 
v našem městě. První diváci se začali schá-
zet hodinu před začátkem a v 16:30 hod. 
bylo přítomno více než 1000 lidí. Celkový 
počet diváků a hostů byl asi 1250.

Do Starého Města si našli cestu nejen 
posluchači, ale i mnoho vzácných hostů. 
Společně je všechny přivítali starosta Jo-
sef Bazala, umělecký vedoucí Hradišťanu 
Jiří Pavlica a duchovní otec staroměstské 
farnosti P. Miroslav Suchomel. Věřící oce-
nili vzácnou návštěvu Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého a metropolity 
moravského. Milan Kubíček
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
Hody s právem

Staré Město 28. 9. – 2. 10. 2011
Program:
středa 28. 9. 2011 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice Vernisáž rytin a známkové tvorby Jaroslava Tvrdoně
 Výstava potrvá do 6.10. 2011, po - pá 8:00 až 15:30 hodin
pátek 30. 9. 2011 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC - sokolovna Ochutnávka mladého burčáku, 
 pletení věnců a předání práva 
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků
Sobota 1. 10. 2011 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 T. Vavřík, L. Friedlová
 starší stárci
 J. Bazala, S. Miskovičová
 O. Bazala, V. Friedlová
 mladší stárci
16:00 hod.  radnice Povolení hodů
16:30 hod.  od radnice  Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC - sokolovna Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  WETESH
  CM Dolina
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu od 21. 9. 2011 v Městské knihovně a IC Staré Město.

Neděle 2. 10. 2011 Michalské slavnosti
10:00 hod.  kostel sv. Michaela  Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:00 hod.  Jezuitská ulice  Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

13:30 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
účinkují folklorní soubory: Staroměstská kapela
 Mužský sbor z Kudlovic
 FS Rusava z Bystřice pod Hostýnem 
 CM Olina z Hodonína, CM Rubáš z Buchlovic
 Dolina, Dolinečka, CM Bálešáci, CM ZUŠ, 
 CM Dolina, Doliňáci ze Starého Města

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

Stárci Pavel Pluhař a Barbora Vaculíková na 
hodech v roce 2010
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Výletní loď Morava proplouvá Baťovým kanálem mezi Starým Městem a Huštěnovicemi. O plavbu na výletní 
lodi byl letos poměrně velký zájem. Přijíždělo k nám mnoho vyznavačů cykloturistiky, pohledem na krajinu 
z vodní hladiny se potěšili i Staroměšťané.                                                                             Foto: Vladimír Kučera

U S N E S E N Í
z 17. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13. 7. 2011

U S N E S E N Í
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I. schválila

1.1  ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 6190 ostat. plocha o výměře 55 
m2 v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Erice Mikulčákové, bytem Ostrož-
ská Nová Ves, Kunovská 347, dohodou 
k 30. 9. 2011.

1.2  pronájem části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha o výměře 400 m2  
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti AUTOJEŘÁBY BLAHA s. r. o., 
Staré Město, Karoliny Světlé 1084, od  
1. 9. 2011 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve 
výši 50,20 Kč/m2 a rok.

1.5  nájem části pozemku p. č. 7163 
ostat. plocha o výměře 92 m2, které 
se nachází v lokalitě ul. Nádražní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od Správy železniční doprav-
ní cesty, Praha 1, Nové Město, Dláž-
děná 1003/7, správce majetku: Správa 
dopravní cesty Zlín, Otrokovice, Jož-
ky Jabůrkové 491, na dobu neurčitou 
a nájemné ve výši 9,00 Kč/m2 a rok, za 
účelem dočasného záboru pro stavbu 
„Staré Město-Dopravní terminál“.

1.7  nájem části pozemku p. č. 3884/2 
ost. plocha o výměře 20 m2  v lokalitě 
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 

Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 
11, na dobu určitou – ode dne uzavření 
nájemní smlouvy do dokončení stavby, 
maximálně však na dobu dvou let s mož-
ností dalšího prodloužení a nájemné ve 

výši dle cenového výměru MF platného 
v době uzavření nájemní smlouvy (v sou-
časné době dle cenového výměru MF č. 

01/2010, čl. 3, odst. 1, písmeno d, po-
ložka 23 činí 9,00 Kč/m2 a rok), za úče-
lem umístění stavby „Průchod k přísta-
višti a autobazaru“.

1.8  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch města Staré Město na 
právo umístění stavby „Průchod k pří-
stavišti a autobazaru“, na části pozem-
ku p. č. 3884/2 ost. plocha o výměře cca 

20 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., se 
sídlem v Brně, Dřevařská 11.

1.9  plánovací smlouvu na řešení na-
pojení novostaveb rodinných domů na 
budoucí místní komunikaci v lokalitě 
ul. Huštěnovská – zahrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě.

6.3  smlouvu o partnerství mezi Sdru-
žením obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě a městem 
Staré Město, týkající se údržby zastáv-
kových míst plavidel rekreační plavby 
v blízkosti plavebních komor.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6  schválit smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti bez omezujících 
podmínek – převod pozemku p. č. 
4560/8 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 17 m2, který se nachází v lo-

Počítačová učebna krátce po instalaci moderní techniky. Základní škola Staré Město realizovala projekt Moder-
ní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě 4 287 575 Kč díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II 
Střední Morava. Projekt byl zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti učeben. Čtyři učebny ( z toho dvě 
počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na Komenského ulici a dvě učebny 
(jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I. stupně na náměstí Hrdinů 1000. Novou učebnu si prohlédli 
Mgr. Josef Jurnykl, Josef Bazala, Ing. Robert Staufčík a Radoslav Malina.                         Foto: Vladimír Kučera
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Sochorcova ulice se mění každým rokem k lepšímu. Téměř všechny domky 
mají novou fasádu, vyměněná okna a dveře.                 Foto: Milan Kubíček
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kalitě Altéře ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví 
České republiky – Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, Praha 
2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnic-
tví města Staré Město. 

III. vzala na vědomí

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

4.2  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas sloučený s ohlášením stavby 
dle § 96 a § 106 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

5.1  hospodaření příspěvkových orga-
nizací města  k 30. 6. 2011.

5.2  vyjádření finančního odboru k zá-
pisu z jednání kontrolního výboru ze 
dne 21. 6. 2011.

6.1 informaci jednatele společnosti 
Školní hospodářství, s. r. o., Ing. arch. 
Vladimíra Erbena, který přednesl in-
formaci o své dosavadní činnosti ve 
funkci jednatele společnosti.

6.2  informaci o projektu Zlínského 
kraje Velehrad 2013, týkající se připo-
mínky 1.150 výročí příchodu slovan-
ských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
na Moravu.

V Obilní čtvrti najdeme několik nádherných květi-
nových domů. Patří k nim i pěkně upravený byto-
vý objekt na snímku. Děkujeme všem Staroměšťa-
nům, kteří vzorně pečují o své domy a byty. Pohled 
do jejich zahrádek, oken a balkonů vždy potěší oko 
mnoha procházejících.            Foto: Milan Kubíček

IV. dala podnět

1.1  odboru stavebního úřadu a územní-
ho plánu k zahájení řízení o odstranění 
stavby stánku pro provozování trafiky
a rychlého občerstvení na ul. Velehrad-
ská.

V. vyřadila

6.5  v souladu s § 3 písm. b) a § 4 odst.  
4 Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. 
o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisích uchazečku  Mgr. Jitku 
Zámečníkovou z konkurzního řízení 
na funkci ředitele/ky Střediska volného 
času KLUBKO, příspěvková organiza-

ce, U Školky 1406, Staré 
Město, z důvodu nespl-
nění podmínek stanove-
ných v § 3 písm. b) před-
mětné vyhlášky.

VI. uložila

1. Odboru správy majet-
ku a životního prostředí

1.3 zveřejnit na úředních 
deskách záměr na proná-
jem nebytových prostor 
+ podíl na společných 
prostorách ve zdravot-
ním středisku ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za úče-
lem ordinace praktické-
ho lékaře.   

Ve Sportovní ulici pokračuje rekonstrukce komunikace a chodníků, kterou provádí uherskohradišťská firma
STAMOS. Stavební práce by měly být dokončeny do konce října 2011.                                 Foto: Milan Kubíček

1.4  zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 221 ostat. plocha/hřbi-
tov o výměře 0,5 m2  na pohřebišti ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.   
     
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

DĚKUJEME VÁM,
ŽE PATŘÍTE MEZI ČTENÁŘE
STAROMĚSTSKÝCH NOVIN
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Tak znali hasiče naši předkové koncem 19. století. 
Foto: MK

Druhý nejstarší člen SDH Staré Město pan Jaroslav 
Ohnoutek (78 let). Historická stříkačka Walter, kte-
rou používali staroměstští hasiči v minulosti, byla 
vyrobena v roce 1931. 

Foto: MK
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120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÉ MĚSTO

Za pěkného a slunečného počasí 
se uskutečnily ve dnech 17. - 18. září 
2011 oslavy 120. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů ve Starém Městě. 
Zúčastnili se také vedoucí představitelé 
radnice, starosta Josef Bazala a mís-
tostarosta Radoslav Malina.

V sobotu 17. září se zaplnila hasič-
skou technikou část náměstí Hrdinů, 
Stojanova ulice a prostor ve dvoře zá-
kladní školy. Přijelo k nám 15 hasič-
ských sborů z okresu Uherské Hradiš-
tě, například Babice, Buchlovice, Hluk, 
Kunovice, Kudlovice, Strání, Sušice, 
Vlčnov, Uherský Ostroh, profesioná-
lové z hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje z Územního odboru 
Uherské Hradiště, dále firemní  jed-

notky Letu Kunovice a Colorlaku Staré 
Město a další.

V době od 13 do 16 hodin si techni-
ku mohli prohlédnout všichni příchozí. 
V 15:30 hod se konala krátká porada 
velitelů hasičských sborů a od 16 hodin 
mohli hosté i příchozí diváci sledovat 
ukázkové cvičení, kterého se zúčastni-
lo 11 hasičských vozidel. Nejprve jsme 
viděli hašení ruční stříkačkou z roku 
1886, následovalo vyproštění osob při 
autonehodě a vyvrcholením byl zásah 
dvou hasičských vozů s plošinou při 
evakuaci osob ze třetího podlaží zá-
kladní školy č. p. 1000 na náměstí Hr-
dinů. První den hasičských oslav vám 
přiblížíme ve fotoreportáži.

Milan Kubíček

Zkušebně bylo zapáleno „ministerstvo útěchy“ lidově 
řečeno kadibudka. 

Foto: Milan Kubíček

Vyprošťování osob pomocí zvedací plošiny 
ve třetím podlaží základní školy na náměstí  
Hrdinů předvedli hasiči z Letu Kunovice.

Foto: MK

Nástup velitelů hasičských sborů, kteří se podíleli na ukázkovém cvičení. 
Foto: MK

Celkem 11 vozidel hasičů je připraveno k výjezdu. Akci koordinuje starosta SDH 
Staré Město Antonín Martínek (na snímku vlevo).                                  Foto: MK
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120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÉ MĚSTO

Druhý den oslav SDH Staré Město v neděli 18. září 2011 
proběhl opět za nádherného počasí. Dopoledne v 10 hodin 
se konala slavnostní mše svatá se svěcením praporu, kterou 
celebroval P. Miroslav Suchomel. Po skončení mše se vydali 
staroměstští hasiči v uniformách za doprovodu Staroměstské 
kapely od kostela sv. Michaela přes Hradišťskou ulici ke své 
základně.

Nedělní odpoledne patřilo Dni otevřených dveří v hasič-
ské zbrojnici. Všichni si zde mohli prohlédnout výstavu his-
torických dokumentů a fotografií SDH Staré Město a výstavu
350 hasičských nášivek z celého světa, kterou přivezl sběratel 
Petr Kostrůnek z Ostrožské Nové Vsi.

Kolektiv hasičů zaslouží velké díky za pečlivě připravenou 

akci. Bohužel se těch-
to oslav nezúčastnilo 
větší množství občanů 
našeho města, a to je 
jistě velká škoda. Mno-
zí asi brzy zapomněli, 
co pro ně naši hasiči 
udělali v době povod-
ní i při hašení požárů. 
Stačilo jen přijít a svou 
účastní jim symbolic-
ky poděkovat.

Milan Kubíček 

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel vysvětil nový pra-
por sboru.                                                                                     Foto: Milan Kubíček

Průvod hasičů od kostela sv. Michaela k hasičské zbrojnici prochází po Hradišťské 
ulici.                                                                                             Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala a starosta SDH Antonín Martínek si prohlíží kroniky 
za období posledních 120 let.                                                                       Foto: MK

Petr Kostrůnek z Ostrožské Nové Vsi přivezl na výsta-
vu 350 hasičských nášivek z celého světa.   Foto: MK

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ můžeme číst na jedné straně praporu 
SDH Staré Město.                                                                Foto: Milan Kubíček

Na oslavy 120 let sboru přišel i nejstarší hasič Josef Otépka (81 let), na snímku 
společně  s Josefem Stodolákem a Antonínem Ilíkem. V pozadí se usmívá Roman 
Štulír.                                                                                           Foto: Milan Kubíček Hasičská zbrojnice v neděli 18. září 2011.                                              Foto: MK
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BUDE U NÁS KONCEM ROKU ŽÍT 100 MICHALŮ?

TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 15. října, 12. listopadu, 10. prosince 2011.

STÁRCI NA MICHALSKÝCH HODECH
Tomáš Vavřík + Lucie Friedlová

starší stárci
Jan Bazala + Simona Miskovičová

Ondřej Bazala + Veronika Friedlová
mladší stárci
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VZPOMÍNKA
Dne 1. září tomu byl rok 
od úmrtí pana Václava 
Vaška ze Starého Měs-
ta. S láskou vzpomínají 
nevlastní synové Vlasti-
mil s rodinou, Rostislav 
s rodinou a přátelé, 
kteří ho znali.

Čas tiše plyne, nevrá-
tí co nám vzal, jenom 
krásné vzpomínky na 
Tebe nám zanechal. 
Dne 25. září 2011 si 
připomeneme čtvrté 
smutné výročí úmrtí 

pana Miroslava Schönbauma ze Sta-
rého Města. S láskou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku všem přátelům 
a známým děkují manželka, dcera s ro-
dinou a syn s rodinou.

„Kdo byl milován, není 
zapomenut.“ Dne 25. 
září 2011 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil 
Bohuslav Husek. S lás-
kou vzpomínají Lidka, 
Martina, Radim, Terka 
a Raďa.

Den svých narozenin 
28. září už s námi nikdy 
neoslaví vážený pan 
František Šopík, drahý 
tatínek. Ale přesto je 
tu stále s námi a nikdy 
nepřestane žít v našich 

vzpomínkách!
Eva Sabo - Šopíková

Manželé Bukvaldovi se nám pochlubili krásnými dvojčaty. Jme-
nují se Ondřej a Viktor a mají se čile k světu. Opět se s nimi se-
tkáme, společně s dalšími staroměstskými novorozenci, při ob-
řadu Vítání občánků, který se bude konat v pátek 7. října 2011 
v 13:00 a 13:30 hod. v obřadní místnosti na Městském úřadě ve 
Starém Městě.

Milan Kubíček

MOUDRÉ MYŠLENKY

Na otázku v nadpisu článku určitě 
není lehká odpověď. Vše záleží na rodi-
čích, kterým se v nejbližších měsících na-
rodí miminko. Již v minulém roce jsem 
psal v říjnovém čísle Staroměstských no-
vin o nebývalém vzestupu obliby jména 
Michal v našem městě. Je tomu zejména 
proto, že patronem staroměstské farnosti 
je sv. Michael. Před jedenácti lety jsme ve 
Starém Městě evidovali 73 Michalů, v zá-
ří 2010 jich u nás žilo 92 a ke dni 6. září 
2011 se počet Michalů zvýšil na 97. Po-
kud budou naši mladí rodiče pokračovat 
v pojmenování svých chlapečků tak jako 
doposud, určitě již koncem roku bude 
u nás žít 100 Michalů. Ale jen v případě, 
že se do Starého Města přistěhuje více 
mužů a chlapců se jménem Michal, než 
bude počet odstěhovaných. 

Svůj svátek Michalové oslaví 29. září, 
o den dříve má svátek patron země čes-
ké Václav. U tohoto staročeského jména 
dochází v našem městě k úbytku jeho 
nositelů. Jméno Václav bylo v minulosti 
poměrně časté, počátkem devadesátých 
let zde žilo 61 Václavů, v roce 1998 jej 
nosilo 55 Václavů. V loňském roce jsme 
poblahopřáli 40 Václavům a letos bude 
slavit jen 38. Svatý Václav (asi 907 – 28. 
září 935) byl český kníže a světec, který 
je považován za hlavního patrona české 
země. Mnozí z nás k němu mají kaž-
dý den blízko, protože jeho podobiznu 
nosíme ve svých peněženkách. Socha 

sv.Václava je zobrazena na současné dva-
cetikorunové minci. A co je nutné si neu-
stále připomínat, jeho prarodiči byli první 
historicky doložený přemyslovský kníže 
Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Podle 
Kristiánovy legendy přijal Bořivoj se svou 
ženou křest na Velehradě (Veligrad – Staré 
Město) od arcibiskupa Metoděje. Při pří-
ležitosti křtu také Bořivoj uznal svrchova-
nost velkomoravského panovníka Svato-
pluka nad středočeským prostorem, který 
Přemyslovci ovládali díky panovníkům 
Velké Moravy. Traduje se, že Bořivoj něja-
ký čas pobýval na Svatoplukově dvoře.

Milan Kubíček 

VÍTE, ŽE …
Kostel sv. Michaela býval až do dob husit-
ských farním kostelem také pro Hradiš-
tě. Roku 1645 byl zapálen Švédy a teprve 
v roce 1834 na starých základech znovu 
vystaven.

Kaple sv. Jana Křtitele byla používána za 
kostnici při kostele sv. Michaela. Je to 
jedna z nejstarších staveb na Moravě, její 
stavební sloh je výjimečný. Půdorys tvoří 
šestistěn s výklenkem na oltář. Stavba je 
provedena z kamene velmi pevně stmele-
ného a ukazuje na přechod slohu román-
ského do gotiky.

MK

DALŠÍ STAROMĚSTSKÁ
DVOJČATA

Jak vychovat syna k opravdové mravnosti? Zařídit, 
aby žil v obci s dobrými zákony.

Hegel
Lidí, kteří mají zničenou a zkaženou pověst, jest na 

světě aspoň desetkrát tolik než těch s čistou pověstí. To 
je pouhá a pranepatrná maličkost.

Josef Švejk
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Z naší farnosti
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Pozvánka na hodovou 
mši svatou

Hody, to je oslava svátku patrona na-
šeho kostela sv. Michaela archanděla, 
jsou v naší farnosti i obci nepřehléd-
nutelnou tradiční slavností. Slavná mše 
svatá k poctě sv. Michaela, jemuž je náš 
kostel a farnost zasvěcen, bude slouže-
na jako obvykle, v kostele sv. Michaela, 
v  neděli 2. října v 10 hodin.  

Mše sv. k 20. výročí 
Křesťanské mateřské školky

a na poděkování za její působení se 
bude konat v pátek 30. září v 18 hodin 
v našem kostele sv. Michaela. Zveme 
rodiče s dětmi i ty, kteří školku navště-
vovali a z dětských bot již vyrostli!
   Ani se nechce věřit, ale křesťanská 
mateřská škola v našem městě působí 
už 20 let. Za tu dobu získala mezi ro-
diči velmi dobrou pověst. Paní ředitel-

ka Mgr. Vítězslava Černá zavzpomínala 
a také probrala dokumenty. Do mateřské 
školky, která byla založena s úmyslem 
poskytnout jemné vedení malých dětí 
v základních křesťanských zásadách a tak 
napomoci rodinám v křesťanské výchově, 
do té doby nežádoucí, bylo přihlášeno 
před 20 lety 24 dětí, dnes jsou podle zá-
jmu rodičů otevřeny již čtyři třídy o cel-
kovém počtu 95 dětí. Za celou dobu na-
vštěvovalo KMŠ 520 dětí.
    Na otázku, v čem je specifikum výcho-
vy malých dětí v KMŠ, odpověděla paní 
ředitelka, že mateřská škola si tvoří plány 
s ohledem na křesťanský kalendář. Děti 
jsou seznamovány s křesťanskými svátky, 
zvyky, biblickými příběhy a postavami 
z bible. Nejdůležitějším cílem výchovy 
v naší mateřské škole je vychovat děti čis-
té uvnitř, nejenom navenek. Aby měly sr-
díčko otevřené, všemu živému, byly vždy 
ochotné pomoci, ochránit, zastat se a vy-
rostli z nich citliví lidé. 

SV

Proč jsou zde kostely? 
A proč se budují nové?
Chrám nabízí pramen pokoje, chrám 
– to je orientační bod na našich ces-
tách, protože zde zaznívá útěšná dob-
rá zpráva pro život. Věže chrámu se 
vypínají vzhůru, pozvedají naší mysl 
vzhůru, k nebi. Proč jsou zde chrámy? 
Protože připomínají člověku, že jeho 
život má být také chrámem. V pohle-
du na chrám a při přebývání v jeho 
prostorách se má v každém z nás roze-
znít touha být nositelem dobré zprávy, 
činit moudrá rozhodnutí,  jít – kráčet 
– po cestách, být lidmi  spravedlivými  
a plnými pokoje, umět dobře posoudit 
tuto dobu pod prizmatem věčnosti, 
pod pohledem Božím.
Před chrámem Ducha svatého, budova-
ným v našem městě, se konal v neděli 
11. září 2011 Velkomoravský koncert. 
Rád bych jménem Římskokatolické 
farnosti i jménem svým poděkoval 
všem, kteří se na jeho organizaci se 
podíleli. Jsem vděčný  za velmi dob-
rou spolupráci a pomoc městu, zvláště 
starostovi Josefu Bazalovi a jeho spo-
lupracovníkům. Upřímné díky také 
radnímu města a členu pastorační rady 
farnosti Ing. Kamilu Psotkovi, který 
vzal na sebe organizaci velkého  množ-
ství dobrovolníků (mj. také z řad Sboru 
dobrovolných hasičů a Jednoty Orla 
Staré Město a dalších organizací). Jim 
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě a skvělém průběhu 
koncertu, patří také velké poděkování. 
Je to důležité a příkladné svědectví. 
Nastoupená cesta spolupráce farnos-
ti s městem a ostatními spoluobčany,  
aktivní zapojení farníků do života města 
a přínos pro budování dobré atmosféry 
ve městě, jsou významné a přinášejí 
plody. Kulturně - duchovní centrum, 
které vyrůstá ve Starém Městě, nabírá 
novou dynamiku.
Ještě jednou děkuji všem za obětavou 
službu i modlitby a finanční dary. Vše
je vloženo do Božího díla uskutečňova-
ného v našem městě a farnosti.  

P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti

Veřejná sbírka na 
stavbu kostela

Veřejná sbírka na pokračování stavby 
kostela sv. Ducha se bude konat v na-
šem městě ve dnech 16. - 22. října 
2011 stejným způsobem, jako dosud 
vždy na jaře a na podzim. Předem 
Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc.

Byli jsme obdarováni
Rozestavěný chrám sv. Ducha byl o první zářijové neděli posvěcen tím, že se v jeho 
prostorách konala mše sv. na zahájení školního roku 2011/12. Okolo stolu, u něhož se 
zpřítomnila Kristova oběť za lidstvo, se sešli především rodiny se školáky a studenti, za-
stoupeni byli učitelé i ti, kteří výchovu svých ratolestí již odvedli. Byli jsme obdarováni 
požehnáním pro čas povinností i klidnou radostí ze společenství naší místní církve, která 
má tolik dětí ve svém středu. 
Týden na to, druhou zářijovou neděli, se prostranství před rozestavěným chrámem sv. 
Ducha zcela zaplnilo při prvním Velkomoravském koncertu. Byli jsme obdarováni zno-
vu - koncert byl skvostným zážitkem a jako farnost jsme vděčni všem, kdo se na něm 

jakkoli podíleli, zejména garantu koncertu, našemu milému panu Jiřímu Pavlicovi. 
Nad oběma významnými událostmi se klenula nehotová klenba chrámu jako Boží las-
kavá dlaň, pohled na Kristův kříž - nástroj utrpení a našeho vykoupení - mezi věžemi 
upomínal na  obětavou lásku a křídlo budoucí střechy symbolizovalo vzlet ducha a tr-
valou naději. Doufáme, že se v tomto místě budou setkávat současné i budoucí generace 
Staroměšťanů ve svornosti a budou se těšit ze vzájemného obdarovávání.

Školní mše se uskutečnila v neděli 4.září 2011.                                                                                    Foto: MK
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

na měsíc                                                                říjen 2011
Květinka pro naše 

čtenářky

Amarylis je jednou z nejoblíbenějších pokojo-
vých květin. Rostlina na snímku má krásných 
šest červených květů, sedmý vykvetl až po uzá-
věrce našich novin.             Foto: Milan Kubíček
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. sobota  Uh. Hradiště L  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

 3. pondělí  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden a dvě 

je šest)
19.00 220,-/200,-

 4. úterý  Nový Jičín zájezd
 Harold a Maude

60. repríza
19.00 -----

 5. středa  Uh. Hradiště M
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

17.00 100,-

 6. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-
 7. pátek  Nový Světlov zájezd  Bůh masakru 20.00 -----

 8. sobota  Uh. Hradiště A  Dům Bernardy Alby 19.00   200,-/180,-

 8. sobota  Košíky zájezd
 Rychlé šípy
360. repríza

19.00 -----

10. pondělí  Uh. Hradiště školní před.
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

10.00 60,-

11. úterý  Uh. Hradiště T
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

18.00 100,-

12. středa  Uh. Hradiště N  39 stupňů 17.00 100,-
13. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Hráči 19.00 200,-/180,-
14. pátek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-

15. sobota  Uh. Hradiště C  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

17. pondělí  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-
18. úterý  Uh. Hradiště E  Modré květy 18.00 100,-

19. středa  Uh. Hradiště U
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

25. repríza
18.00 100,-

20. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-
21. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

22. sobota  Uh. Hradiště G
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

19.00 200,-/180,-

23. neděle  Uh. Hradiště H  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

25. úterý  Uh. Hradiště
 Penzion pro svobodné 

pány
19.00 220,-/200,-

26. středa  Napajedla zájezd  Rychlé šípy 18.00 -----
27. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-
29. sobota  Uh. Hradiště R  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

30. neděle  Uh. Hradiště Malá scéna
Konkurz podle Grönholma 
veřejná generální zkouška     

16.00 50,-

31. pondělí  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma premiéra
19.00 160,-

Také v dnešních Staroměstských no-
vinách chceme potěšit naše čtenářky 
a opět posíláme květinku, která nikdy 
neuvadne. Na obrázku v novinách totiž 
přežije mnoho let. 

Květinka se nazývá amarylis, ale je 
známá i pod dalšími jmény. Například 
hvězdník, zornice, amarylka. Těší se 
velké popularitě a při procházce Sta-
rým Městě ji můžeme vidět za okny 
mnoha domů a bytů. Amarylky jsou 
silné, obdivuhodné, a když rozkvetou, 
mají nádherné velké květy mnoha ba-
rev a tvarů. Také listy spolu s květy jsou 
velmi hezké a pro tyto její přednosti se 
amarylka pěstuje od dávných časů. Pra-
původ rostliny je v jižní a střední Ame-
rice, koncem sedmnáctého století byla 
květina přivezena do Evropy. Květině se 
daří nejen v městském bytě od ledna až 
do prosince, ale v letních měsících i na 
venkovním prostranství.

Milan Kubíček

Básničku věnujeme všem zamilo-
vaných a také všem dívkám a chlap-
cům, jejichž lásky se probudí třeba 
již po letošních Michalských hodech. 
Statistiky nám říkají, že mnoho šťast-
ných manželství bylo nastartováno 
právě v průběhu hodů. Držíme všem 
zamilovaným palce!

MK

DÍVKA
Fráňa Šrámek

Včera mne cos udivilo, byly to mé ruce,
letěly mi k srdci, padly k němu prudce,

vlny dvě tam o břeh bily,
ty mne taky udivily.

Byla jsem jak rosná louka ranní,
bílý kůň se pásl na ní,

odvčíra jsem, bože, celá jiná,
rostou na mně hrozny vína.

Ráda bych se sester, ráda bych se ptala,
proč jsem jako louka rozkvétala,

proč a proč jsem…jak to jenom říci…
jsou snad muži loupežníci?
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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

Pedagogičtí pracovníci se sešli na  dvoudenním kurzu v Luhačovicích. 
Foto: ZŠ

V neděli 11. září 2011 se uskutečnil na prostranství vedle stavby kostela sv. Du-
cha benefiční Velkomoravský koncert. Vystoupil na něm Jiří Pavlica s Hradišťa-
nem (na snímku), Spirituál kvintet a děti z Dolinečky.    Foto: Vladimír Kučera 

Sobota 1. října 2011      
HODOVÁ ZÁBAVA
Hrají: Staroměstská kapela, Wetesh, CM Dolina
Začátek: 19:30 hodin

Neděle 2. října 2011 
HODOVÉ ODPOLEDNE
Začátek v 13:30 hodin
(jen v případě nepříznivého počasí, jinak ve dvoře základní škole 
na náměstí Hrdinů)

Pátek až neděle 7. - 9. října
Lan Draft autumn 2011
Počítačová lanpárty

Sobota 15. října
REFLEXY ORIGINÁL
Začátek: 20:00 hodin 

 Staroměstské noviny 10/11 Staroměstské noviny 10/11

V rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje 
Základní škola Staré Město spolu s partnerskými školami 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení, proběhly v hotelu Adamantino v Lu-
hačovicích  v srpnu dva kurzy  Týmová spolupráce v praxi.

První dvoudenní kurz proběhl ve dnech 25. - 26. srpna 
2011. Zúčastnili se jej pedagogové ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Neda-
konice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ  Zlechov.

V pondělí 29. srpna přijeli do Luhačovic na dva dny peda-
gogičtí pracovníci ZŠ Staré Město.

V obou případech učitelé spolu s lektory Mgr. Danou Fo-
rýtkovou, Mgr. Lubomírem Pelechem, Mgr. Dagmar Sam-
sonovou a prof. PhDr. Alenou Vališovou, CSc. absolvovali 
zážitkové metody,  které pomohly k vzájemnému poznání 
kolegů i sebepoznání.

Co se mimořádně líbilo na vzdělávacím programu? Uvá-
díme některé z odpovědí účastníků:

- Dobrá práce lektorů, otevřenost, odbornost.
- Přátelská atmosféra. Aktivní spolupráce.
- Nejen teorie, ale praktické zapojení se.
- Bylo to tvůrčí, akční, pohodové.
Partnerská škola ZŠ a MŠ Uherské Hradiště-Větrná ab-

solvuje v rámci projektu Týmovou spolupráci v praxi o pod-
zimních prázdninách. 

Věříme, že nám optimistická atmosféra vydrží ve sborov-
nách po celý rok.                                                                      ZŠ

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V PRAXI

Zájezd pro důchodce se vydařil
V úterý 13. září 2011 se uskutečnil zájezd pro důchodce. 

Zúčastnilo se celkem 48 seniorů, o jejich doprovod a pro-
gram se staraly zaměstnankyně Městského úřadu ve Starém 
Městě Kamila Tomečková a Jana Nosková. 

Cílem zájezdu byly sklárny Květná, kde si všichni pro-
hlédli výrobu skla, navštívili podnikovou prodejnu a tam 
si zakoupili suvenýry. Další cesta důchodců vedla do Uher-
ského Brodu. Prohlédli si Muzeum s expozicí Jana Amose 
Komenského, dominikánský kostel a klášter na Mariánském 
náměstí a nechybělo občerstvení v Kulturním domě v Uher-
ském Brodě. 

MK
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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

Od 3. 10. zahájení kroužků na SVČ Klubko

ODZIMNÍ OLYMPIÁDA PRO MŠ 
4. 10. úterý 
Olympijské disciplíny pro předem přihlášené MŠ Staré Město.

TVOŘIVÁ DÍLNA – MALUJEME NA HEDVÁBÍ
Datum a čas bude upřesněn na zahajovacích schůzkách.
Cena: 130,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 100,- Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA – SPIRÁLKOVÝ ŠPERK Z KORÁLKŮ
Datum a čas bude upřesněn na zahajovacích schůzkách.
Cena: 50,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 35,- Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – VÝLET DO ZÁBAVNÍHO CENTRA 
BONGO V BRNĚ
26. 10. středa 
Bližší informace na plakátech.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 
PŘI SVČ KLUBKO  STARÉ MĚSTO

MAMKAVÁRNA
3. 10. pondělí 9:00 – 12:00 hod.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč
HRANÍ S MIMINKY
4. 10. úterý 13:00 – 15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
6. 10. čtvrtek 12:30 – 14:00 hod.
Vhodné pro miminka od 6 týdnů. Jemná masáž probíhající 
přes láskyplné doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
12. 10. středa 15:00 – 16:00 hod.
V Městské knihovně ve  Starém Městě. Říkanky, písničky, 
čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti
MASÁŽE MIMINEK
13. 10. čtvrtek 12:30 – 14:00 hod.
Vhodné pro miminka od 6 týdnů. Jemná masáž probíhající 
přes láskyplné doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko
MAMKAVÁRNA
17. 10. pondělí 9:00 – 12:00 hod.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč
HRANÍ S MIMINKY
18. 10. úterý 13:00 - 15:00 hod. 

Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
20. 10. čtvrtek 12:30 – 14:00 hod.
Vhodné pro miminka od 6 týdnů. Jemná masáž probíhající 
přes láskyplné doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko
NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
23. 10. neděle 16:00 – 18:00 hod.
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Na programu říkan-
ky, písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na závěr pohádka 
a sladká odměna.
Vstupné 50,- Kč
MASÁŽE MIMINEK
27. 10. čtvrtek 12:30 – 14:00 hod.
Vhodné pro miminka od 6 týdnů. Jemná masáž probíhající 
přes láskyplné doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko
MAMKAVÁRNA
31. 10. pondělí 9:00 – 12:00 hod.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

V neděli 4. září 2011 se uskutečnil první ročník 
akce „Zkus a vyber si svůj kroužek aneb Burza krouž-
ků SVČ Klubko“, na které si děti mohly vyzkoušet 
vlastníma rukama a tělem jednotlivé kroužky. 

V rámci keramiky si vytvořily figurku, v korálko-
vání prstýnek, zkusily si zapískat na flétnu a zabrnkat
na kytaru. Na stanovišti kroužku Vaření a cukraření 
si děti „uvařily“ obložený chlebíček ve tvaru auta. Sta-
ly se z nich na chvíli břišní tanečnice, točily s hůlkami 
jako mažoretky, protáhly svá těla u aerobiku a  zkusily 
si taneční kreace hip-hopu a mnoho dalšího. Na kon-
ci celé akce proběhlo losování 3 výherců, kteří získali 
slevové poukázky na kroužek v novém školním roce, 
a to díky sponzorovi obchodu Potraviny Hráčková, za 
což srdečně děkujeme. Pevně věříme, že se na stejné 
akci sejdeme i příští rok.                        SVČ Klubko

BURZA KROUŽKŮ SVČ KLUBKO

Chlapci a děvčata se seznámili s kroužky, které pro ně připravilo SVČ Klubko ve 
Starém Městě.                                                                                           Foto: KB
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Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 diváků

Do Starého Města přijel arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Msgr. Jan Graubner. 
Foto: Milan Kubíček

Společný závěr účinkujících a dětí.                    oto: Vladimír Kučera
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V publiku byl přítomen místopřed-
seda Senátu Petr Pithart, senátoři Hana 
Doupovcová, Miluše Horská, Jiří Ču-
nek, Petr Šilar, Václav Koukal, poslanec 
Antonín Seďa, přijel architekt kostela 
sv. Ducha Ivo Goropevšek, předseda 
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek i archeolog 
Luděk Galuška, nechyběl starosta Uher-
ského Hradiště Květoslav Tichavský 
a starostka Kunovic Iva Májíčková i dal-
ší starostové a hosté z regionu.   

Samotný koncert trval téměř tři hodi-
ny, začal za slunného dne a končil za sou-
mraku. Garantem koncertu a hlavním 
průvodcem byl Jiří Pavlica, který všem 
přítomným poutavě přiblížil význam bu-
dovaného náměstí Velké Moravy s koste-
lem sv. Ducha.  Blíží se přípravy na 1150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu (863 - 2013) a právě mise 
patronů Evropy je spjata se Starým Měs-
tem – Veligradem. V roce 2014 by měla 
být dokončena hlavní část kostela sv. Du-
cha, v současnosti probíhá desátý rok vý-

 (dokončení ze strany 1)

stavby a pracuje se na dokončení kopule se 
železobetonu a na jejím vrcholu již vidíme 
dřevěnou střešní krytinu.

Milým zpestřením Velkomoravského 
koncertu bylo vystoupení dětí ze souboru 
Dolinečka a společný nástup chlapců a děv-

čat s účinkujícími na pódiu. Na vstupném 
se vybralo 160 tisíc, dalších 20 tisíc lidé 
darovali do pokladničky.

Byl to velmi zdařilý počin, Staré Město 
se může těšit na další benefiční koncerty.

Milan Kubíček
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Co možná nevíte z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

• Jako první odletělo do Afriky hej-
no rorýsů, následovaly je vlaštovky, 
potom i početná kolonie jiřiček, která 
sídlí na budovách staroměstské želez-
niční stanice.

• Veverka výborně šplhá a skáče 4 až 
5 metrů z větve na větev, ze stromu na 
strom. Působí velké škody zpěvným 
ptákům, ničí jim hnízda. Hlavním ne-
přítelem veverky je kuna.

• Nejteplejším dnem roku 2011 byl 

V ordinaci u lékaře
„Pane doktore, co mi je?“
„To ukáže až pitva!“
Kameňáky „na rudém“
Když si nemakačenko Čenda, zvaný 
viagrová trubka, zašel do hospody 
„na rudém“ na točený, netušil, že 
odejde pěkně vytočený. Štamgast Jo-
sef ho uvítal sdělením, že po včerejš-
ku vypadá jak čerstvý klient smrtky, 
která právě provádí odečítání lidu.
Zvědavý vnouček
„Dědečku, jak daleko je to ještě do 
Starého Města?“
„Nekecej a tlač motorku!“

NI

S R A N D O V N A

Pranostiky na říjen
  Když křížový pavouk se v říjnu ukrý-

vá a nevylézá, není daleko do sněhu.
  Je-li říjen hodně zelený, bude zato le-

den velmi studený.
  Svatý František zahání lidi do chý-

šek.
  Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká 

zima.
  V říjnu hodně žaludů a bukvic ozna-

muje zimy víc.
  Říjen a březen rovné jsou ve všem.
  Teplý říjen – studený listopad.
  Na svatého Šimoniše, přikluše k nám 

zima tiše.
EM

Dvojice dospělých čápů na komíně ve dvoře domu na náměstí Hrdinů. 
Všimněte si, že partneři mají stejný úhel pohledu. Asi proto jim to pěkně 
klape!                                                                                Foto: Milan Kubíček

Kdo má úspěch, má i čest!

Když jsem se ocitl na dně, zezdola někdo zaklepal.

Nemá nepřátel, nemá charakter.

Pohodlí dělá z lidi děti, obtíže z nich dělají muže.

Svěř se tetě, roznese tě po celém světě.

Každá žena je krásná ve tmě, z dálky nebo pod slu-
nečníkem.

Budeš-li kupovat co nepotřebuješ, budeš brzy 
prodávat, co potřebuješ.

S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle.

Lepší blbec v hrsti než na střeše.

Břehule říční se již vydaly na dlouhý let do tep-
lých krajin. Břehule je chráněná zákonem jako 
ohrožený druh. Hnízdí převážně v pískovnách 
a dokáže si vyhloubit noru až 180 cm dlouhou. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

pátek 26. srpna. Teploty dosahovaly až 
35,5 °C, před půlnocí bylo skoro 30 °C. 
Prožili jsme tropickou noc, když nad 
ránem bylo ještě 24 °C. Přímo ideální 
podmínky pro čundráky, milence i bez-
domovce.

• Ježek je imunní vůči jedu, zvítězí vět-
šinou i v boji se zmijí. Je asi 25 cm dlou-
hý a má také ocas 2,5 cm. Dožívá se 8 až 
10 let. 

• Má žába jazyk? Ano, jazyk je lepkavý, 
vpředu přirostlý, který 
žába vymršťuje a chytá 
jím kořist.

• Když se z vajíčka 
vylíhne pulec, nejpr-
ve mu narůstají zad-
ní a potom až přední 
nohy. Asi za 4 měsíce 
vystoupí žába z vody 
na zem.

• Křeček koncem října 
utěsní svou noru plnou 
zásob a přečká zimu ve 
spánku. Někteří jedin-
ci si dokáží „nakřečko-
vat“ až 15 kg zrní.

Milan Kubíček
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Územní plán Staré Město

Letecký snímek jihozápadní části Starého Města.         Ilustrační foto: Jiří Šicha

Předmětem projektu je zpracování nového Územního plánu 
města Staré Město v souladu s požadavky zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pro-
jekt je realizován od 1. 10. 2010 do 31. 7. 2011.

POSTUP REALIZACE:
Povinnost města Staré Město pořídit nový územní plán do 

31.12. 2015 vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu. Na území města Staré Město existuje 
v současné době územní plán schválený 24. 10. 2002, který byl 
po dobu své platnosti dotčen změnami č. 4. a 5.

Důvody pro pořízení nového územního plánu vyplývají 
i z dalších objektivních veřejných zájmů, jako např. změny v sys-
témech veřejné technické a dopravní infrastruktury, vazby na 
sousední města spoluvytvářející aglomeraci vymezení plochy ev-
ropsky významné lokality ochrany přírody NATURA 2000, dále 
protipovodňové ochrany, nové zásady územního rozvoje, atd

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Staré Město 
o pořízení územního plánu ze 13. zasedání dne 21. 9. 2009 odbor 
územního  plánování ve spolupráci se zastupitelem města p. Ji-
řím Bartošíkem, zpracoval návrh zadání Územního plánu Staré 
Město. 

Nový územní plán je zpracováván ve dvou etapách, první fází 
je postupné projednávání a následné úpravy pracovního návrhu 
Územního plánu Staré Město s dotčenými orgány a veřejností. 
Další fází bude projednání s dotčenými orgány - zpracování čis-
topisu - Dokumentace II.

Město Staré Město zaslalo návrh zadání 8. 6. 2010 územního 
plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřa-
du Zlínského kraje, zajistil zveřejnění návrhu zadání Územního 
plánu Staré Město a jeho vystavení k nahlédnutí na úřední des-
ce. Došlo k výběrovému řízení na zpracovatele Územního plánu 
Staré Město.

Na základě uplatněných požadavků, a podnětů doplňujících 
průzkumů a rozborů pořizovatel upravil návrh zadání Územní-
ho plánu Staré Město a předložil jej Zastupitelstvu města Staré 
Město ke schválení. Zastupitelstvo města Staré Město toto zadání 
Územního plánu Staré město schválilo dne 17. 9. 2010.

Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel Územ-
ního plánu Staré Město, Institut regionálních informací, s.r.o. 
Brno, a v červenci 2010 byla uzavřena smlouva o dílo. V rámci 
této smlouvy zpracovatel zpracoval doplňující průzkumy a roz-
bory vč. problémového výkresu a dále návrh územního plánu 
v rozsahu stanoveném přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vzhle-
dem k tomu, že do severovýchodní části katastrálního území 
částečně zasahuje EVL Kněžpolský les a jižně EVL Nedakonický 
les a slepé rameno řeky Moravy – EVK Čerťák, bylo zpracováno 
rovněž vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení 
vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Projekt „Územní plán Staré Město“ je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Minis-
terstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Územní plán Staré Město bude sloužit zejména pro potřeby 
veřejné správy při rozhodování v území s důrazem kladeným na 
udržitelný rozvoj území. Zpracovaný územní plán vydá Zastupi-
telstvo města Staré Město formou opatření obecné povahy v sou-
ladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádem. Termín vydání nového územního plánu je 
stanoven na duben 2012.

ZPRACOVATELÉ:
Institut regionálních informací, s. r. o., Beethovenova 4, Brno 

602 00, zastoupenou 
Ing. Miladou Kadlecovou 
- Ing. arch. Michal Hadlač (zpracování Územního plánu)
- Ing. Marie Skybová, Ph. D. a Mgr. Lukáš Merta (posouzení 

SEA a NATURA 2000)
Odbor stavebního úřadu a územního plánu (řízení projektu)

ADMINISTRACE ŽÁDOSTI:
Odbor investic Město Staré Město

Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
Tel.: 572416411, Fax. 572416412, E-mail meusm@staremes-

to.uh.cz, http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Druh dotace/zdroje  
spolufinancování Kč Podíl na celkových 

způsob. výdajích v %
Dotace z ERDF 912.900 85
Národní veřejné zdroje 161.100 15
Dotace ze SR 161.100 15
Celkové způsobilé výdaje 1.074.000 100
Celkové nezpůs. výdaje 186.000
Celkové výdaje 1.260.000
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Na snímku titulní strana železniční průkazky prapředků pana Ivo Bajaji ze 
Starého Města, kteří pracovali na železnici ještě v době Rakousko - Uherska 
počátkem minulého století. Prateta Františka byla zaměstnána u Rakouské 
státní dráhy a prastrýc František měl tu čest pracovat v řadách železničářů 
Kaiser Ferdinands - Nordbahn (Severní dráha císaře Ferdinanda). 

Foto: archiv Ivo Bajaja 

Parní lokomotivy jsme mohli spatřit ve Starém Městě v čele osobních i náklad-
ních vlaků v letech 1841 – 1975. Na snímku lokomotiva 475.1142 (šlechtična) 
projíždí přes železniční most nad řekou Moravou při nostalgické jízdě z Olo-
mouce přes Staré Město do Uherského Brodu a Bylnice. Foto: Milan Kubíček

170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda
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Za 170 let existence železnice ve Starém Městě pracovalo ve 
službách dráhy několik tisíc zaměstnanců původem z našeho 
města či okolních obcí. Byli mezi nimi strojvedoucí parních 
strojů a topiči, strojvedoucí motorových a elektrických loko-
motiv, přednostové i náčelníci stanice, výpravčí, pokladní, 
staniční dělníci, průvodčí, posunovači, traťoví dělníci, voz-
mistři, závoráři, úpravčí tratě, traťmistři, dozorci výhybek 
a třeba také zaměstnanci lampárny.   

Dne 1. září 2011 jsme si připomněli 170. výročí 
zahájení provozu na celém úseku trati z Břeclavi do 
Přerova, která byla původně trasována z Vídně přes 
Břeclav, Přerov, Ostravu až do Krakova a k solným 
nalezištím v rakouské Haliči. Vlaky projíždí přes 
Staré Město již od roku 1841, trať nesla původní ná-
zev Severní dráha císaře Ferdinanda.

Kdo to byl ve skutečnosti císař Ferdinand? Byl opravdu tím 
někdy nazývaným Ferdáčkem, dobráčkem, hlupáčkem? Byl to 
jen idiot, ovládaný úlisným kancléřem Metternichem? Pravda 
to určitě není, ale kdo z našich současníků může být stopro-
centně objektivní?

Málokdo však ví, že Ferdinand I. Dobrotivý byl poslední 
český korunovaný král (7. září 1836). Byl nejstarším synem 
vítěze nad Napoleonem, císaře Františka I. Určitě neměl 
ohromující IQ, trpěl epilepsií, která v polovině 19. století byla 
nevyléčitelnou nemocí. Lze však za hlupáčka označit člově-
ka, který ovládal pět jazyků, aktivně hrál na trubku a klavír, 
patřil mezi dobré šermíře a střelce, jezdil na koni a také na 
tanečním parketu byl vyhledávaným společníkem?

Po událostech revolučního roku 1848 pětapadesátiletý císař 
Ferdinand I. abdikoval a dne 2. prosince 1848 vložil v arcibis-
kupském paláci v Olomouci císařskou korunu na hlavu tehdy 
teprve osmnáctiletého synovce, arcivévody Františka Josefa. 
Císař na penzi Ferdinand dožil svá léta v Čechách, sídlem mu 
byl Pražský hrad. Čeští vlastenci nešetřili obdivem k bývalé-
mu císaři, ctiteli hudby, především oper.

Třiaosmdesátiletý Ferdinand, řečený Dobrotivý, zemřel 29. 
června 1875. Připomeňme si našeho panovníka, jehož jméno 
se zapsalo i do historie Starého Města ležícího na trati Severní 
dráhy císaře Ferdinanda. Vždyť ve Starém Městě byla železni-
ce o čtyři roky dříve než v Praze a sousední Uherské Hradiště 
si muselo na „železnou dráhu“ počkat ještě více než 40 let.

Severní dráha byla jednou z největších železničních firem
v Rakousku-Uhersku. Již před sto lety jezdily přes Staré Měs-
to mezinárodní rychlíky s lůžkovými vozy, včetně sezónního 
expresu pro ruskou šlechtu z Petrohradu na francouzskou Ri-
viéru. V jízdním řádu pro rok 1906 najdeme na trati z Přerova 
do Břeclavi pět rychlíků s přímými vozy do Vídně, Berlína, 
Varšavy, Lvova a dalších měst. V soupravách dálkových vlaků 
byly zařazeny i noblesní restaurační vozy.

Milan Kubíček

Slovenská elektrická lokomotiva řady 350.001 a vzadu motorový vůz řady 842 
na nádraží ve Starém Městě u Uh. Hrad.                   Foto: Milan Kubíček
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Jan Vančura oslavil 85. narozeniny
Již 40 let žije ve Starém Městě pan 

Jan Vančura, dlouholetý člen cimbá-
lové muziky Hradišťan s primášem 
Jaroslavem V. Staňkem, skvělý kon-
trabasista a zpěvák. V sobotu 13. srp-
na 2011 oslavil krásné pětaosmdesáté 
narozeniny. Jeho přátelé a muzikanti 
z hudebního seskupení Hudci Ponděl-
níci mu připravili jedinečný dárek. Ve 
studiu Slováckého divadla natočili té-
měř padesát písniček a ty nejlepší byly 
vybrány na album Dobrý večer vám 
s podtitulem Hudci Pondělníci Janu 
Vančurovi k 85. narozeninám.

CD vydal Vladimír Stašek se spo-
lečností Gemco, s. r. o. a je na něm 17 
hudebních zastavení s nádhernými 
slováckými písničkami. V úvodu pro-
mlouvá devadesátisedmiletý primáš 
František Hamada, a pak se již může-
me zaposlouchat do písniček v podání 
Jana Vančury. Nejprve zazní hudební 
blok s písněmi Hradišťu, Hradišťu, 
Bude jar, bude jar a Na hradišťských 
lúkách, následuje Na popovskem poli, 
A já dobře vím, Na tej huckej věži. Po-
kud si k poslechu nalejeme třeba číši 
dobrého bílého vína, hudební zážitek se 
nám ještě umocní a postupně uslyšíme 
další písničky. Třeba Okolo Strážnice, 
V Zarazicích, Zasadil sem čerešničku, 

Prijdi Jano k nám, Kdo 
má počernú galánku, 
Taký su lahučký, Javoro-
vé husle, Chvála Bohu, 
že sem sa narodil a CD 
uzavírá písnička Pod 
tým naším okénečkem. 
Album si můžete zakou-
pit v prodejně Record 
music v Prostřední ulici 
u pana Zdeňka Poláška 
a v Domě knihy Portal 
na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti. 

Jubilantovo album si 
poslechl také starosta 
Josef Bazala, který ne-
šetřil chválou. S Janem 
Vančurou se setkával na 
mnoha kulturních ak-
cích a zvláště rád vzpo-
míná na fašanky. Někteří z nás mají stále 
v paměti Jana Vančuru jako skvělého 
faráře z fašankových besed s pochovává-
ním basy.

„Při poslechu CD Dobrý večer Vám 
jsem si uvědomila, co dokáže láska k li-
dové muzice přinést do života. Kdo by 
řekl, že Hudci Pondělníci jsou pánové 
v letech, kdy jiní rezignují na život. Krás-
né slovácké písničky v jejich podání jiskří 

jako pohár dobrého vína a rozehřívají 
jako stopečka poctivé domácí slivovice. 
Nezbývá, než závidět těmto bardům 
jejich vitalitu a přát jim mnoho pon-
dělků plných krásy a moudrosti našich 
pěsniček,“ sdělila Ing. Alena Pluhařo-
vá, krátce po poslechu alba. 

Janu Vančurovi přejeme ještě dlou-
há léta prožitá ve zdraví, humor, elán 
a životní optimismus.

Milan Kubíček
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZUŠ

Slavnostního zahájení školního roku 2011/2012 ZUŠ se zúčastnili starosta 
Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a vedoucí pobočky Radim Sno-
pek (na snímku v první řadě vpravo).                               Foto: Milan Kubíček

Již první školní den 1. září 2011 se uskutečnilo v SKC – so-
kolovně slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 poboč-
ky ZUŠ Staré Město. Rodiče a děti přivítal vedoucí pobočky 
Radim Snopek, s krátkým proslovem vystoupil starosta Josef 
Bazala, přítomen byl i místostarosta Radoslav Malina. Ne-
chybělo krátké hudební vystoupení učitelky Marty Špačkové 
a syna Karla, a potom se již rodiče se svými dětmi zapisovali 
do jednotlivých hudebních, výtvarných a tanečních oborů.

Milan Kubíček

Učitelka Marta Špačková se synem při vystoupení.                               Foto: MK

UČITELÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Radim Snopek, vedoucí pobočky – housle, Jana Bouz-

ková – výtvarný obor, Martin Baláž – hudební nauka, flét-
na, Irena Cigánková – literárně dramatický obor, Petra 
Jarmarová – PHV, klavír, Veronika Kaštánková – tanec, 
Jitka Košíková – tanec, Jarmila Krystoňová – tanec, Jakub 
Macek – keyboard, Marek Ovčáčík – housle, Václav Ovčá-
čík – flétna, klarinet, Marta Špačková – klavír.

RS
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Střelecký turnaj Chřibský krkavec ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
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Již se nemohu dívat na sousedku z naší ulice. 
Pořídila si mladšího šamstra  a ten ji jen využívá, 
tahá z ní peníze a rozhodně nepatří k mužům gen-
tlemanům. Zatímco ona pracuje 12 hodin denně, 
on chodí po záletech. Jak ji taktně varovat, ať již 
přestane blbnout?

(telefonický dotaz, žena střední věk)
Vaše sousedka určitě není jediná ve Starém Městě s po-
dobným osudem. Vykutálení experti z regionu i z ji-
ných krajů sedají na naše pracovité a důvěřivé ženy, jak 
mouchy na mucholapky. Naivní děvčata se nechávají 
často využívat muži v mnoha směrech jen proto, že oče-
kávají odměnu ve formě velké lásky. Jenže láska se jako 
odměna nerozdává, na tento omyl už doplatily mraky 
žen. Lehce se lidé seznamují  v ovíněném stavu na fa-
cebooku, ale realita? Ta je v naprosté většině případů 
jiná…

Proč se chlapi v letech honí za mladým masem?
(Vlasta 54 let)

Protože oči nestárnou.

Těšíte se na hody, máte rád lidové tradice?
(Michala 27 let)

Tradice jsou velmi důležité, protože když nebudeme mít 
identitu, nebudeme prakticky existovat. Tradice nesmí 
být zapomenuta, musí se na ni myslet a pěstovat. Velmi 
děkuji všem Staroměšťanům, kteří lidové tradice dodr-
žují a těším se na setkání se všemi v hodovou sobotu 
či neděli.

Občas zaslechnu pitomé kecy o stavbě nového kos-
tela. Některým spoluobčanům stavba svatostánku 
stále leží v žaludku. Přitom ti největší kritici ani 
neviděli, jaká bude výsledná podoba celého náměs-
tí, vůbec netuší, že to bude společenské a kulturní 
centrum pro všechny občany Starého Města, nejen 
pro věřící. Nejčastěji slyším, nač nový kostel, když 
už jeden máme. Co těmto lidem povědět? 

(František 56 let)
Možná, kdyby více cestovali a poznali svět, mluvili by 
jinak. Všem mohu doporučit návštěvu pohádkového 
města Suzdalu (11. 000 obyv.) nedaleko Moskvy. Tam 
mají téměř 100 kostelů, chrámů a klášterů a nezaregis-
troval jsem, že by to místním lidem nějak vadilo. Jsou 
hrdí na svou minulost,  nezaměnitelnou architekturu,  
na úžasné,  modré báně kostelů. Dokonce jsou zapsáni 
se svým dědictvím v památkách UNESCO. A také je 
docela možné, že i ti největší kritici již brzy budou hle-
dat útěchu v novém svatostánku sv. Ducha. Přesvědčil 
jsem se o tom za svůj život již mnohokrát a byl jsem 
svědkem „obrácení“ mnohých Ferdyšů Pištorů.

Jak se díváte na skutečnost, že děti mají čím dál 
starší ženy?

(Věra 46 let)
Dítě potřebuje mladou maminku, nikoliv stařenku. 
A taky dítě rozhodně potřebuje tatínka. Kolik je u nás 
dětí, které se mohou pochlubit maminkou, tatínkem, 
dvěma babičkami a dvěma dědečky? Za mého mládí 
doprovázely prvňáčky k zápisu pětačtyřicetileté babič-
ky, dnes tam stále častěji vidím čtyřicetileté maminky.

Již klasik kdysi řekl, že humor je nejvznešenější 
formou lidských citů. Co vy na to?

(Pavel 52 let)
Nevím, který klasik je autorem myšlenky v otázce. 
Osobně jsem se již v mládí řídil citátem Julia Satin-
ského: „Humor je úhel pohledu. Kdo se do něj neumí 
postavit, je v tmavomodrém světě ošklivých myšlenek, 
nebo přímo ve tmě blbosti. Humor spojuje lidi, je to 
most, po kterém se zlehka kráčí.“ Když se podíváte ko-
lem, tak zjistíte, že je poměrně dost lidí, kteří se dokáží 
řechtat všemožným pitomostem, ale s humorem se se-
tkáváme stále méně často.                       Milan Kubíček

Na louce pod hradem Buchlovem 
uspořádala staroměstská šermířská 
skupina Morrigan ve dnech 6. a 7. srpna 
2011 střelecký turnaj „Chřibský krka-
vec“ v původní lukostřelbě. Jde o jeden 
ze čtyř turnajů lukostřelecké 
série „Moravská liga.“ 

Soutěžilo se jako každo-
ročně v sobotním programu 
ve čtyřech střeleckých disci-
plínách „Střelba ku ptáku“, 
„Ústupovka“, „Rychlostřelba“, 
„Lov na srnce,“ a v neděli ve 
střeleckém maratonu Wind-
sdor Round. Jen v nedělním 
dopoledni vystřelil každý z lu-
kostřelců 108 šípů. Tentokrát 

se střeleb zúčastnilo rekordních 28 střel-
ců z Čech, Moravy a Slezska. Počasí nám 
přálo a celé dva dny si mohli všichni pří-
tomní, včetně diváků, vychutnat radost 
ze svého lukostřeleckého umu.

Vítězný Petr Hřebík 
z Prahy si odvezl tradiční 
jedenapůllitrový keramic-
ký korbel za celkové vítěz-
ství. Další hodnotné ceny 
v podobě kovaných replik 
svícnů, hrotů házecích kopí, 
vyřezávaných dřevěných 
lžiček a krásných spon si 
odvezli úspěšní střelci ze 
všech disciplín.

Poděkování patří měs-
tu Staré Město a městysu 
Buchlovice, panu Petru 
Špalkovi z Buchlovic, spo-
lečnostem Euregnia s. r. o., 
Kalírna Zlín – Chytil spol. 
s r. o. a FlowTech s. r. o.

Bohumil Višenka

Střelci střílí jen na povel.                                                                                                                                Foto BV

Na snímku zleva vítěz Pavel Hřebík dále Jiří Grepl a Jan Lokajíček.
Foto BV

Naše dětí se učí umění vaření na ohni.                                   Foto BV
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ZA UPLYNULÝ MĚSÍC BYLO STARÉ MĚSTO ČASTO V MÉDIÍCH
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Poslední číslo Staroměstských 
novin vyšlo 18. srpna 2011 a v něm 
jsme naše čtenáře seznámili se vším 
podstatným děním ve Starém Městě 
za uplynulý měsíc. Pak nastalo velmi 
hektické období, kdy se naše město 
několikrát objevilo v regionálním 
i celostátním tisku, v televizních 
a rozhlasových stanicích. Stalo se 
mnoho veselých, trapných, zajíma-
vých i tragických událostí.

Již následující den po expedici mi-
nulého vydání našich novin, v pátek 
19. srpna ve 12 hodin, se konala na 
Městském úřadu ve Starém Městě 
tisková konference, které se zúčastni-
li redaktoři regionálního tisku i dva 
televizní štáby.  Stalo se tak z důvodu 
plánované protestní akce týmu „Ma-
ringotka“, který se rozhodl sedět na 
„protestním kůlu“ v blízkosti Baťova 
kanálu nedaleko přístaviště počínaje 
pátkem 19. srpna 2011 od 13 hodin na 
protest proti rozhodnutí stavebního 
úřadu ve Starém Městě. Provozovate-
lé maringotky s občerstvením pánové 
Petr Tanner a Robert Hájek vyvěsili 
v blízkosti „protestního kůlu“ výzvu, 
kde jednostranně informovali projíž-
dějící cyklisty a další občany o svých 
problémech. Mimo jiné, zde bylo na-
psáno „že na žádném úřadě či odbo-
ru nebyl větší problém, ovšem naše 
cesta skončila u stavebního úřadu ve 
Starém Městě. Jedna jediná úředni-
ce, která je opravdu všemocná, nám 
zakázala provozovat občerstvení 
v maringotce a zahájila s námi řízení 
o odstranění stavby.“

Jak k problému došlo? Staveb-
ní úřad ve Starém Městě na základě 
zjištění a podnětu Městského úřadu 
Uherské Hradiště, odboru životního 
prostředí, že v lokálním biocentru 
Zahrady je bez jakéhokoli opatření či 
povolení stavebního úřadu umístěn 
a provozován prodejní stánek občer-
stvení, provedl obhlídku stavby a vy-
zval vlastníky k podání vysvětlení. 
Vlastníci stavby se na základě výzvy 
dostavili na stavební úřad dne 4. srp-
na 2011, byli prokazatelně seznámeni 
s platným územním plánem města. 
K dalšímu ústnímu jednání se dosta-
vili v dohodnutém termínu 9. srpna 
se svým právním zástupcem. V rámci 

tohoto jednání do protokolu prohlásili:
„Po upozornění stavebního úřadu, 

že se jedná o stavbu a že jako taková 
není v souladu se stavebním zákonem, 
jsme se rozhodli, že danou stavbu od-
straníme v co možná nejkratší době, 
nejpozději však do 30. září 2011. Co 
se týká užívání stavby, dnešního dne 
ukončíme užívání stavby. V dané loka-

litě máme do budoucna zájem podni-
kat, neboť si myslíme, že daná lokalita 
skýtá možnost zdárné činnosti v pod-
nikání a je to rovněž s ohledem na blíz-
kost cyklostezky i ve veřejném zájmu. 
V souladu s tímto naším prohlášením 
budeme činit úkony směřující ke změ-
ně územního plánu tak, abychom se 
nedostali do konfliktu se stavebním zá-
konem a právními předpisy o ochraně 
životního prostředí. Využijeme rovněž 
informací a poučení příslušných správ-
ních orgánů tak, abychom se nedopus-
tili žádného správního deliktu. Spáchá-
ní správního deliktu litujeme a učiníme 
veškeré kroky k tomu, abychom odstra-
nili následky daného jednání.“

„Stavební úřad dne 10. srpna zahá-
jil řízení o odstranění stavby, jak mu 
ukládá stavební zákon, a postupuje 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona. Stavbu lze dodateč-
ně povolit, pokud stavebník prokáže, 

že stavba není umístěna v rozporu 
se záměry územního plánování, ze-
jména s územním plánem a předloží 
příslušné podklady a vyjádření do-
tčených orgánů,“ tak znělo prohláše-
ní, které dostali k dispozici zástupci 
médií na tiskové konferenci. Momen-
tálně probíhá řízení, o jehož výsledku 
vás budeme informovat.

Nepříjemná věc se stala v pátek  
19. srpna 2011 krátce před 14. hodi-
nou starostovi Josefu Bazalovi. Svoje 
auto zaparkoval v Tyršově ulici ve 
Starém Městě. Jen na chvíli si odskočil 
řešit služební záležitosti v nedalekém 
Společensko-kulturním centru. Auto 
se krátce po jeho odchodu rozjelo 
z mírného kopce a skončilo v potoce 
Salaška. Důvodem bylo opomnění 
zatáhnout ruční brzdu nebo zařadit 
rychlost. Dopravní nehoda si vyžá-
dala výjezd dopravních policistů, 
kteří udělili řidiči blokovou pokutu 
500 Kč a na místo přijeli i hasiči, kteří 
auto z potoka vytáhli. Nebyl to první 
případ ve Starém Městě, jeden ze za-
sahujících hasičů byl již u čtrnáctého 
auta, které skončilo nedopatřením 
v Salašce. Automobil byl převezen do 
servisu, kde byl zkontrolován a krátce 
na to již byl opět v provozu na silnici. 
Oprava vozu stála 2.500 Kč, kterou 

Tisková konference na městském úřadě dne 19. srpna 2011. Novináři slyšeli stanovisko radnice ve 
věci protestní akce u maringotky v blízkosti Baťova kanálu.                              Foto: Milan Kubíček
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zaplatil Josef Bazala. Naštěstí se ni-
komu nic nestalo.

Patrně únava a mikrospánek byly 
příčinou dopravní nehody, která se 
přihodila při jízdě na dálnici du-
chovnímu otci staroměstské farnosti 
P. Mgr. Miroslavu Suchomelovi. Jeho 
škodovka havarovala, vznikla hmot-
ná škoda na vozidle, ale řidič vyvázl 
bez vážnějšího poranění. S panem fa-
rářem jsme se setkali při zahájení no-
vého školního roku 1. září, kde nám 
přinesl mnoho informací z celosvěto-
vého setkání mládeže s papežem Be-
nediktem XVI. v Madridu, jehož se 
zúčastnil i s delegací staroměstských 
farníků a potvrdil nám také informa-
ci o své automobilové nehodě.

Již v úterý 23. srpna 2011 se stala 
událost, která bohužel neměla šťastný 
konec. Koupání na bývalém štěrko-
višti v lokalitě Louky za Intersparem 
se stalo osudným třicetiletému Ukra-
jinci, který kolem 19 hodiny ještě ro-
zehřátý skočil do hluboké vody. Když 
se ztratil pod hladinou, jeho kamarád 
zavolal tísňovou linku. Hasičům se 
však nepodařilo v kalné vodě muže 
objevit, proto byli přivoláni policejní 
potápěči z Brna. Utonulého objevili 
až po 23 hodině, to je po více než tři 

a půl hodině od skoku do vody. Zcela 
zbytečně vyhasl život mladého muže, 
který delší dobu žil ve Starém Městě.

Velmi smutnou zprávu přinesly 
sdělovací prostředky ve středu 7. září. 
Při leteckém neštěstí v blízkosti letiště 
v ruské Jaroslavli zahynulo 43 cestu-
jících, vesměs členů hokejového týmu 

V pondělí 15. srpna 2011 byla opět zprovozněna cestovní agentura OMNITOUR ve Starém Městě 
na náměstí Hrdinů. Kolektiv agentury toho dne zval všechny kolemjdoucí do svých zrekonstruova-
ných prostor, na přání uvařil kávičku a zájemci si mohli přiťuknout skleničkou dobrého vína. Těší se 
i na Vaši návštěvu.                                                                                                   Foto: OM, text MK

Lokomotiv Jaroslavl. Byli mezi nimi 
i tři čeští reprezentanti Karel Rachů-
nek, Jan Marek, Josef Vašíček i hoke-
jová legenda slovenské reprezentace 
Pavol Demitra. A právě na jednom 
z posledním společném setkání jsme 
mohli vidět hokejisty z kanadsko-
-americké NHL a Kontinentální ho-
kejové ligy při benefičním utkání,
které bylo sehráno na Širůchu ve Sta-
rém Městě v sobotu 11. června 2011. 
Právě Karel Rachůnek a Pavol Demi-
tra patřili na Širůchu mezi nejobdivo-
vanější a nejlepší hráče. Připomeňme 
si, že utkání mezi týmem osobností, 
které vedl fotbalista Petr Švancara, 
a hokejisty skončilo nerozhodně 8: 8. 
V týmu hráčů NHL a KHL byl nej-
úspěšnější kapitán Karel Rachůnek, 
který vsítil dvě branky a dva góly 
přidal i Pavol Demitra. Kdo by si ten-
krát pomyslel, že oba skvělí, skromní 
a obětaví sportovci se nedožijí konce 
letošního léta. Čest jejich památce!

Milan Kubíček  

POZVÁNKA NA VOLEJBAL

3. kolo 7. října 2011 18:30 hod.
Staré Město – ČZU Praha B

4. kolo 8. října 2011 v 17 hod.
Staré Město – Dobřichovice

V sobotu 11. června 2011 bylo odehráno na Širůchu benefiční utkání mezi týmem osobností a ho-
kejisty NHL a KHL. Na staroměstském trávníku nastoupili také Karel Rachůnek i Pavol Demitra 
a oba vsítili dvě branky.                                                                          Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Základní škola Staré Město ve školním roce 2010/2011

Chlapci z MŠ Komenského při hře s au-
tíčky.                                        Foto: MK

Děti ze základní školy v Komenského ulici s učitelkou Mgr. Jarmilou Balážovou poslou-
chají proslov ředitele školy Mgr. Josefa Jurnykla.                             Foto: Milan Kubíček
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stavební úpravy, především na vylepšení 
sociálního zařízení. Rozvoji školství a mo-
dernizaci budov a zázemí je ve Starém Měs-
tě věnována ze strany Zastupitelstva města 
nadstandardní pozornost a naše školy patří 
k nejlepším a nejudržovanějším ve Zlínském 
kraji. Poděkování zaslouží také vedoucí pra-
covníci a učitelé všech staroměstských škol. 
A nesmíme zapomenout na hospodářku 
školy, školní psycholožku, pracovnice školní 
družiny a jídelny, uklízečky, školníka a dal-
ší.

Těšíme se také na nadcházející úspěchy 
našich žáků, které budeme prezentovat na 
stránkách Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Pracovníci základní školy:

Ředitel školy:
Mgr. Josef Jurnykl
Zástupkyně 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.)

K žákům základní školy v Komenského ulici promluvil starosta Josef Bazala. Na sním-
ku dále zleva ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, předseda SRPŠ Josef Maňák, starosta Ne-
dakonic Jiří Smělík, duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, 
místostarosta Radoslav Malina a starosta obce Kostelany nad Moravou Pavel Duda. 

Foto: Milan Kubíček

Slavnostní zahájení školního roku na 
Základní škole ve Starém Městě se usku-
tečnilo podle obvyklého scénáře a navíc za 
pěkného a slunečného počasí. V 8 hodin 
proběhlo zahájení školního roku v budově 
II. stupně v Komenského ulici, v 9 hodin 
pak bylo zahájení ve školních budovách  
I. stupně na náměstí Hrdinů.

K žákům a učitelům postupně promlu-
vili ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl, starosta 
Josef Bazala, duchovní otec staroměst-
ské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel 
a předseda SRPŠ Josef Maňák. Přítomen 
byl také místostarosta Radoslav Malina, 
starosta obce Kostelany nad Moravou 
Pavel Duda a z Nedakonic přijel starosta 
Jiří Smělík. Do škol ve Starém Městě totiž 
chodí nejen místní děti, ale také chlapci 
a děvčata z okolních obcí. 

„Během prázdnin byla provedena mo-
dernizace a stavební úpravy šesti učeben. 
Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě 
jazykové) byly modernizovány v budově 

II. stupně v Komenského ulici 1720, dvě 
učebny (jedna jazyková a jedna počíta-
čová) pak v budově I. stupně na náměstí 
Hrdinů 1000. Základním cílem tohoto 
projektu v celkové hodnotě 4.287 575 Kč 
bylo zlepšení kvality výuky v informatice 
a ve výuce cizích jazyků. Projekt napomů-
že žákům a pedagogům ke snadnějšímu 
přístupu k informacím a pomocí infor-
mačních a komunikačních technologií 
podstatně vylepší jejich znalosti v těchto 
předmětech“, sdělil ředitel Mgr. Josef Jur-
nykl. 

Po zahájení školního roku na základ-
ních školách navštívili představitelé měs-
ta mateřské školy v ulicích Komenského, 
Rastislavova a Za Radnicí, kde si prohléd-
li prostory ve školkách a pozdravili se 
s učitelkami a dětmi. Také v mateřských 
školách byly během prázdnin provedeny 
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Děti na zahradě Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí. 
Foto: Milan Kubíček

Zcela nová počítačová učebna na základní škole I. stupně. 
Foto: Milan Kubíček

Prvňáčci poprvé ve školních lavicích.         Foto: Milan Kubíček
Nové obklady na sociálním zařízení v MŠ Rastislavova. 

Foto: MK
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Třídní učitelé – I. stupeň

I. A Mgr. Jana Broklová
I. B Mgr. Šárka Šimůnková
I. C Mgr. Jana Daňhelová
II. A Mgr. Renata Zacharová
II. B Mgr. Milana Matyášová
II. C Mgr. Vlasta Dostálková
II. D Mgr. Jitka Trnčáková
III. A Mgr. Jitka Vaďurová
III. B Mgr. Dagmar Ilíková
III. C Mgr. Irena Šichová
IV. A Mgr. Lenka Zábranská
IV. B Mgr. Pavla Matuchová
IV. C Mgr. Veronika Fialová
V. A Mgr. Eliška Stalčíková
V. B Mgr. Karel Bednařík
V. C Mgr. Ivana Buršová

Třídní učitelé – II. stupeň

VI. A Mgr. Jitka Baná
VI. B Mgr. Jan Zábranský
VI. C Mgr. Jarmila Balážová
VI. D Mgr. Radim Křivák
VII. A Mgr. Alan Navrátil
VII. B Mgr. Petra Blažková
VII. C Mgr. Martin Motyčka
VII. D Mgr. Jarmila Králová
VIII. A Mgr. Hana Pelková
VIII. B   Mgr. Eva Koňaříková
VIII. C Mgr. Jitka Kardosová
IX. A Mgr. Josef Pavela
IX. B Mgr. Věra Mlčochová
IX. C Mgr. Inka Kubíková
IX. D Mgr. Michaela Škrabalová

Netřídní učitelé
Martin Baláž Dis., Mgr. Jarmila Bříš-

tělová, Mgr. Renata Hájková, Mgr. Ha-
na Havlišová, Mgr. Marcela Hradská, 
Bc.Vendula Karafiátová, Pavlína Malino-
vá, Mgr. Iva Maxerová, Mgr. Lucie Něm-
cová, Mgr. Petra Popelková, Mgr. Jana 
Slančíková, Mgr. Jana Štěrbová, Mgr. Ma-
rie Trojková, Mgr. Hana Žajdlíková.

Termíny prázdnin
Podzimní prázdniny připadnou na 

středu 26. října a čtvrtek 27. října. Vá-
noční prázdniny budou od pátku 23. 
prosince do pondělí 2. ledna. Jednodenní 
pololetní prázdniny připadnou na pátek 
3. února. Jarní prázdniny jsou stanoveny 
od 20. do 26. února. Velikonoční prázd-
niny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pá-
tek 6. dubna. Hlavní prázdniny budou 
od soboty 30. června do neděle 2. září.



22 Prvňáčci

Představujeme žáky 1. tříd

1. A – třídní učitelka Mgr. Jana Broklová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Jana Broklová, Vendula Pukovcová, Michaela Bidmanová, De-
nisa Pavlicová, Lucie Houdková, Klára Kroutilíková, Jakub Kowalík, Ondřej Pastyřík, Samuel Straka, Klára Trumplová, Kateřina Pelková, 
ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Helena Vojtková, Kateřina Čejková, Tereza Jančová, Barbora Foltýnková, Roman Pochylý, Lukáš Katrňák, Aneta 
Janovská, Pavel Valenta, Michal Duda.                                                                                                                                               Foto: Milan Kubíček

1. B – třídní učitelka Mgr. Šárka Šimůnková
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Šárka Šimůnková, Adriana Bučeková, Tereza Kašná, Kristýna 
Pavlicová, Šimon Horníček, Martin Porta, Milan Marovič, Kryštof Vašťák, Adam Pohl, Jakub Tvrdoň, Michaela Hladišová, Karolína 
Čápková, ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Michal Daniška, Kryštof Kejř, Adéla Dvořáková, Kateřina Mikšátková, Štěpánka Němcová, Kateřina Mojžíšová, Kate-
řina Uhříčková, Karolína Hořínková, Romana Truclová.                                                                                                       Foto: Milan Kubíček

1. A

1. B
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1. C - třídní učitelka Mgr. Jana Daňhelová
Na snímku v horní řadě zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Jana Daňhelová, Valerie Straková, Matyáš Bardoň, David 
Vícha, Lukáš Filípek, Ladislav Janča, Barbora Vandová, Nela Kosková, Eliška Kubíková, Matyáš Kubík, Karolína Lanšperková.
Dolní řada zleva: Marek Feldvabel, Ondřej Špaček, Zdeněk Horníček, Tia Schnecková, Eliška Vránová, Ondřej Číhal, Viktorie Maňáková, 
Kristýna Hájková, Anna Marie Pospíšilová, Karolína Baroňová.                                                                                    Foto: Milan Kubíček

1. C
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PONDĚLÍ  
Cvičení a pohybové hry 1- děti (4-6 let)   16:00 - 17:00
PILATES pro pokr. CVIČÍME OD 3. 10. 18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži   19:15 - 21:00

ÚTERÝ 
STOLNÍ TENIS – žáci, žákyně  16:30 - 17:30
KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy  18:30 - 19:30
FLORBAL - muži, veteráni   20:00 - 21:00

STŘEDA 
FLORBAL - žáci (6-10 let)   17:00 - 18:00
FLORBAL - žáci (10-15 let)   18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži   19:00 - 21:00

ČTVRTEK 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1,5-3 let) 16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS - muži, ženy   17:30 - 19:00
AEROBIK a PILATES - ženy   19:10 - 20:30

PÁTEK 
REKREAČNÍ SPORTY (9-15 let)  14:45 - 15:45
Cvičení a pohybové hry 2 - děti (6-9let)  16:00 - 17:00
CVIČENÍ PRO KLUKY (6-10let) 17:30 – 18:30
PILATES pro zač.  CVIČÍME OD 7. 10. 19:00 - 20:00

Jednota Staré Město, nám. Hrdinů 264

NABÍDKA CVIČENÍ

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

V roce 1926 přichází jako učitel na chlapeckou školu do 
Starého Města Antonín Zelnitius, který se věnoval arche-
ologii a pro Staré Město i československou vědu zachránil 
nesmírně cenné nálezy z dob Velké Moravy.
    Shodou okolností archeologický výzkum řídil ve Starém 
Městě v pozdějších letech prof. Vilém Hrubý, který v roce 
1938 nastoupil jako mladý učitel na staroměstskou dívčí 
školu a několik let zde vyučoval. 

MK

Co možná nevíteCo možná nevíte
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Slavnostní předání zrekonstruovaných objektů 
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

Zelenou stuhu přestřihli starosta Josef Bazala (na snímku zleva), radní 
pro školství Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, ředitel školy Mgr. Bedřich 
Chromek. Přihlížejí půvabné asistentky.                   Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 10/11 Staroměstské noviny 10/11

Slavnostního otevření se zúčastnili Mgr. Josef Slovák, radní 
pro školství Zlínského kraje, Josef Bazala, starosta Starého Města, 
Dušan Šeda jednatel provádějící stavební firmy STAMOS Uher-
ské Hradiště, nový ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, učitelé 
a další hosté. Přijel i televizní štáb a novináři z regionálního tis-
ku.

Stavební rekonstrukce na budově Střední odborné školy 
a Gymnázia a sousedním domově mládeže začaly v srpnu 2010 
a celkově si vyžádaly investice 31.682.164 Kč. Dotace ze Státního 
fondu životního prostředí činila 16.189.000 Kč, z rozpočtu Zlín-
ského kraje bylo uvolněno 14.398.000 Kč. Po 50 letech tak jediná 

s postupem stavební rekonstrukce. Generální oprava budovy 
ale probíhala pod vedením bývalé ředitelky školy Ing. Zdislavy 
Svobodové, která na závěr své mnohaleté pedagogické kariéry 
přivedla školu do současné podoby. Starosta Josef Bazala popřál 
novému vedení školy hodně úspěchů a vyjádřil přesvědčení, že 
vzájemná spolupráce vedení školy a města bude i nadále pokra-
čovat v dosavadním velmi dobrém duchu. Starosta také požádal 
nového ředitele školy, aby byla opět obnovena tradice výsta-
vy Zahrada Moravy, která se konala v areálu školy každoročně 
v měsíci červnu.

Po dvacetiminutovém úvodu v aule se všichni přítomní ode-
brali před budovu školy, kde byla přestřižena zelená stuha. Dob-

V úterý 30. září v 10 hodin, se uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruovaných objektů 
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Učitelé Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město poslouchají pro-
slov nového ředitele Mgr. Bedřicha Chromka.          Foto: Milan Kubíček

Na snímku zrekonstruované budovy domova mládeže a Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město.                                                    Foto: MK

Zahrálo trio Alterna složené z loňských maturantů školy. 
Foto: Milan Kubíček

staroměstská střední škola dostala novou slušivou fasádu, byla 
vyměněna okna a provedeno zateplení budov. Díky opravám 
objektů a důkladnému zateplení bude ušetřeno na vytápění více 
než jeden milion korun ročně. Během školního roku bude ještě 
provedena rekonstrukce kotelny.

Než byla přestřižena zelená stuha před budovou, promluvil 
ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, který přítomné seznámil 

rou tečkou za touto akcí bylo hudební vystoupení tria country 
kapely Alterna, které je složeno z bývalých studentů SOŠ a Gym-
názia Staré Město.

V současnosti lze studovat na SOŠ a Gymnáziu čtveřici obo-
rů: Agropodnikání, Ekonomika a podnikání, Ekologie a životní 
prostředí, Gymnázium. Studenti školy dosahují v průběhu roku 
četných velmi dobrých výsledků, které jsme připraveni prezen-
tovat i na stránkách Staroměstských novin.

Milan Kubíček
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S pěti velmistry a devíti 
mezinárodními mistry ve 151 
členném startovním poli mů-
žeme prohlásit turnaj ve Sta-
rém Městě za druhý nejsilnější 
i za druhý nejpočetnější ote-
vřený turnaj v České republice, 
hned po pardubickém Czech 
Openu. Také lze pochválit Ša-
chový klub Staré Město, který 

má nejvíce členů ve Zlín-
ském kraji a jeho výbor se 
zhostil organizace turnaje 
na výbornou.

Ceny nejlepším předal 
místostarosta Radoslav Ma-
lina. Vítězem turnaje se stal 
sedmadvacetiletý Ukrajinec 
Alexej Kislinský 8 b. (54,5). 
Mimo zlatého poháru FIDE 

OPEN 2011 získal i dvanáctitisícovou 
prémii. Sympatický mladík však požá-
dal o převedení z ukrajinské na českou 
FIDE listinu a v současnosti žije na se-
verní Moravě v Orlové. Druhý skončil 
Lukáš Klíma 8 b. (54) a třetí místo pat-
řilo Marku Vokáčovi 7,5 b. (55). Pořadí 
na dalších místech: 4. Eduard Andrejev 
(Ukrajina) 7,5 b. (53), 5. Martin Čer-
vený 7,5 b. (52,5), 6. Viktor Dmitrenko 
(Ukrajina) 7,5 b. (50,5), 7. Sebastian 
Plischki (Německo) 7,5 b. (47), 8. Jiří 
Lechtýnský 7 (55,5), 9. Michal Novotný 
7 b. (52,5), 10. Jaroslav Buráň 7 b. (51), 
11. Pavel Zpěvák 7 b. (50). Nejlepšími 
staroměstskými hráči byli Jaroslav Bu-
ráň a Jana Zpěváková, kteří se umístili 
na 10., resp. 26. místě a odehráli turnaj 
v životní formě.

Do Starého Města se většina šachis-
tů pravidelně vrací, což svědčí o velmi 
dobré práci organizačního štábu. 

Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina předává zlatý pohár vítězi turnaje Alexeji 
Kislinskému. 

Foto: Milan Kubíček

Pavel Zpěvák se umístil na 11. místě. Dcera Jana byla nejlepší mezi že-
nami na 26. místě. 

Foto: Milan Kubíček

Dvojice mezinárodních velmistrů při šachové partii. Na snímku vlevo 
celkově třetí Marek Vokáč, který remizoval s Ukrajincem Alexejem Kis-
linským.                                                                      Foto: Milan Kubíček

Šachový turnaj FIDE OPEN 2011 se vydařil
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Skončil devátý ročník – ať žije jubilejní desátý ročník ša-
chového turnaje FIDE OPEN 2012! V podobném duchu byl 
v sobotu 20. srpna 2011 zakončen mezinárodní šachový tur-
naj, který se stal součástí republikového kalendáře. 

Sedmiletá Viktorie Všetulová - nejmladší dívka v turnaji. Žen nastoupi-
lo celkem devět.                                                                            Foto: MV
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Hasičská soutěž o pohár starosty města

Muži a chlapci ze Sboru dobrovolných hasičů Staré Město při požárním úto-
ku.                                                                                      Foto: Milan Kubíček

SVATÝ FLORIAN - PATRON HASIČŮ
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Členové sboru dobrovolných hasičů Staré Město hostili v neděli 28. 
srpna 2011 na hřišti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město 
nejúspěšnější týmy mužů a žen z okresu Uherské Hradiště a Zlín. 

Putovní pohár pro nejlepší měl připraven starosta města Josef 
Bazala, na místě nechyběl místostarosta Radoslav Malina a sta-

rosta Okresního sdru-
žení hasičů Václav Ho-
lásek. Úvodní proslov 
pronesl starosta SDH 
Staré Město Antonín 
Martínek.

Domácí hasiči ne-
jsou vždy pravidelnými  
účastníky Velké ceny 
Uherskohradišťska, 
přesto poctivě trénova-
li a na staroměstském 
hřišti se snažili o co 
nejlepší výsledek. Vli-
vem technické závady 
se omlazené sestavě 
nepodařilo dosáhnout 
času, který by je vynesl 
na nejvyšší příčky. Pře-
jeme jim úspěchy při 

dalších soutěžích. 
Výsledky muži: 1. Mistřice 17,906 vt., 2. Částkov 18,066, 

3. Vésky B 18,316, 4. Kněžpole 18,317, 5. Vésky A 18,597.
Výsledky ženy: 1. Částkov 19,979 vt., 2. Velký Ořechov 

20,309, 3. Vésky 20,409.
Celkovým vítězem Velké ceny Uherskohradišťska 2011 

se staly muži z Vések (141 bodů) před Mistřicemi (112 b.) 
a Částkovem (107 b.)

Velkou cenu žen vyhrály dívky z Částkova (74 b.) 2. Salaš 
(65b.), 3. Vésky (45 b.).

Milan Kubíček

Starosta SDH Staré Město Antonín Martínek při-
vítal zúčastněná družstva mužů i žen. Na snímku 
dále zleva starosta města Josef Bazala a místosta-
rosta Radoslav Malina.                         Foto: MK

Patron hasičů je od nepaměti svatý 
Florian. Pocházel z vojenské rodiny 
a narodil se ve třetím století v dneš-
ním Zieselmaieru u Vídně. 
Za vlády císaře Diokleciá-
na (284-305) se stal jednou 
z obětí jeho zásahu podle 
protikřesťanských ediktů v le-
tech 303 a 304. Křesťané totiž 
nesměli zastávat vojenské 
funkce, neboť to nebylo v zá-
jmu římské říše. Svatý Florian 
velel tehdy čtyřiceti vojínům, 
kteří byli místodržitelem 
krajiny Akviliem uvrženi do 
žaláře a mučeni. Svatý Flo-
rian je hodlal osvobodit. Byl 
však zatčen a předveden před 
Akvilia. Naléhali na něj, aby 
se vzdal víry. To však odmítl. 
Soud nevzal v úvahu ani jeho 
zásluhy v armádě, ani jeho 
bezúhonný život. Kat mu přivázal na 
krk mlýnský kámen a hodil jej do řeky 
Enže, kde utonul.

Vdova Valerie jeho tělo tajně po-
chovala na svém statku nedaleko Lin-

ce v místě dnešního města St. Florian. 
Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn 
augustiánský klášter. Dva jáhni pak pře-

nesli jeho ostatky do Říma. Část ostatků 
získal i Karel IV. Jsou uloženy v pražském 
chrámu sv.Víta.

Proč je svatý Florian patronem hasičů? 
Protože byl usmrcen ve vodě, která oheň 

hasí. Je s ním spojena řada pořeka-
del. Například „ Svatý Florian s věd-
rem vody pán nám k ochraně dán“ 

nebo „Kde pálí oheň, žár 
a vzrůstá hřích a svár, po-
mocník je nám dán – svatý 
Florián.“ Ponejvíce bývá 
svatý Florián zobrazován 
jako římský voják s kopím 
a korouhví v ruce, jak hasí 
hořící dům.

Připomeňme si nejen 
památku svatého Floriána, 
ale i každodenní tvrdou 
práci našich hasičů, na 
vlastní kůži mnoho z nás 
poznalo, jací lidé jsou ha-
siči, kolik obětí a tvrdé 
dřiny věnovali ostatním 
občanům, a to nejen při 
katastrofální povodni, 
která postihla Staré Měs-
to v roce 1997, ale i při 

dalších záplavách v letech 2006, 2009 
a 2010 a likvidaci velkých požárů, kte-
rých stále přibývá.

Milan Kubíček

Nástup účastníků Velké ceny Uherskohradišťska na hřišti ve Starém Městě. 
Foto: Milan Kubíček
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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
POVRCHOVÁ  

V Kostelanech nad Moravou slaviliV Kostelanech nad Moravou slavili
V letošním roce je to již 880 let, kdy se 

dochovala první písemná zmínka o obci 
Kostelany nad Moravou. 

Oslavy výročí se uskutečnily v sobotu 
27. srpna 2011 v přírodním areálu za kul-
turním domem. Na oslavách byl přítomen 
starosta Josef Bazala. Na programu byla 
slavnostní mše svatá, koncert dechové 
hudby Sadovanka, vystoupení dětí z ma-
teřské školy, výstava historických fotografií
ze života obce, zpěvy Lajblistů a nechyběly 
atrakce a hrátky pro děti. Večer se konal 
koncert rockových kapel, na kterém vy-
stoupily formace Maybe Amy, Free Fall, 
Chaos in head.                                      KM

ZAUJALO NÁS V LUNÁRNÍM
KALENDÁŘI 

V říjnu je podle tradiční čínské medicíny 
nejvíce ohroženým orgánem žaludek.
Dne 1. října – ve znamení Štíra.
Jezte citrony a česnek – jsou to nejsilnější 
antioxidanty.
Dne 2., 3. října – ve znamení Střelce.
Při bolestech kloubů pijte šťávu z citronů, 
působí na vylučování kyseliny močové.
Dne 4., 5. října  – ve znamení Kozoroha.
Sázejte zimní cibuli a česnek.
Dne 6., 7., 8. října – ve znamení Vodnáře.

Sraz ročníku 1940/1941 jsme za-
čali mší svatou v kostele sv. Michaela 
a uctěním památky již 27 zemřelých 
spolužáků. Pohoštění jsme měli při-
praveno v restauraci NET v Uherském 
Hradišti a společně jsme zavzpomínali 
na školní léta. Je naším přáním setkat 
se  za rok zase v takovém počtu jako 
letos.

Přípravný výbor

Společná fotografie ročníku 1940/1941.                                                                                                  Foto: PV

Máte-li křečové žíly, noste v tyto dny 
stahovací punčochy. Vysazujte cibulky 
tulipánů a hyacintů.
Dne 9., 10. října – ve znamení Ryb.
Udělejte si jasmínový čaj, má relaxační 
účinky, zvedne vám náladu.
Dne 11.,12.,13. října – ve znamení Bera-
na.
Dne 12. října – 4:06 Úplněk. Držíme půst.
Dne 14., 15. října – ve znamení Býka.
Konzumace cibule pomáhá nejen při 
nachlazení, ale i nemocech srdce, dia-
betu, osteoporóze, zlepšuje krevní oběh, 
snižuje krevní tlak, ovlivňuje srážlivost 
krve.
Dne 16., 17., 18. října – ve znamení Blí-
ženců.
Celer od pradávna patřil jako lidový 
lék. Rozpouští hleny, při kašli a rýmě, 
využívá se při léčení dny a revmatismu. 
Nejvíce léčivých látek má v listech. Dny 
vhodné pro krouhání a nakládání zelí.
Dne 19., 20. října – ve znamení Raka.
Žaludku pomůžete, když dobře rozkou-
šete a tím prosliníte potravu. Omezte 
smažená jídla.
Dne 21., 22. října – ve znamení Lva.
Vypijte večer šálek lipového čaje s me-
dem, bude se vám dobře spát.
Dne 23., 24. října – ve znamení Panny.
Zásadní chybou je nejíst nebo si dát jen 
jedno jídlo za den. Tělo se bojí hladově-
ní. Jezte málo, ale často.
Dne 25., 26. října – ve znamení Vah.
Vyštipujte přebytečná poupata u chry-
zantém.
Dne 27., 28. října – ve znamení Štíra.
Při zácpě zkuste fíky – sušené namočte 
přes noc do vody, nalačno vodu vypijte 
a fíky snězte.
Dne 29., 30. října – ve znamení Střelce.
Dne 31. října – ve znamení Kozoroha

M. J.

SETKÁNÍ ROČNÍKU
1940/1941
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BARUMKA V REŽII ŠKODOVEK
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Po dvou letech si zopakoval 
pocity vítěze Barum Czech Ral-
ly Zlín český pilot Jan Kopecký 
se spolujezdcem Petrem Starým 
na voze Škoda Fabia S2000. Na  
cílovou rampu dorazili jako prv-
ní a za potlesku tisíců nadšených 
diváků oslavili nejen svůj triumf, 
ale také velký úspěch značky Ško-
da. Druzí skončili loňští vítězové 
Freddy Loix - Frédéric Miclotte 
z Belgie a třetí Juho Hänninen 
- Mikko Markkula z Finska, 
všichni na vozech Škoda Fabia 
S2000. 

V první desítce celkového pořadí 
bylo celkem sedm škodovek, které do-
plnily po jednom Peugeot 207 S2000, 
Ford Fiesta S2000 a Proton Satria Neo 
S2000.

Diváci viděli neuvěřitelný souboj 
špičky startovního pole od začátku 
soutěže až do konce. Kopecký svůj dva-
cetisekundový náskok ze sobotní etapy 
ztratil kvůli technickým problémům 
s posilovačem řízení hned na první ne-
dělní zkoušce a tak se závodilo naplno 
až do posledních metrů. Po patnácti 
rychlostních zkouškách a téměř 250 
ostrých kilometrech, činil rozdíl mezi 
prvním a druhým v cíli jen vteřinu 
a dvě desetiny.

V rámci MMČR se za Janem Kopec-

kým umístila posádka Roman Kresta 
– Petr Gross také s vozem Škoda Fabia 
S2000, která se tak velmi přiblížila zis-
ku titulu v domácím šampionátu, když 
jejich soupeři soutěž nedokončili. Pa-
vel Valoušek havaroval v sobotu ráno 
na Pindule a pro technickou závadu 
odstoupil ze soutěže po 6. rychlostní 
zkoušce i Václav Pech. Třetími v cíli 
v rámci českého mistrovství byli Ro-
man Odložilík – Martin Tureček s vo-
zem (jak jinak) Škoda Fabia S2000.

Barumce letos přálo počasí, i když 
páteční a sobotní vedra potrápila po-
sádky i diváky, čtvrt milionu příznivců 
rally odjíždělo ze Zlínska určitě spoko-
jeno.

Vladimír Kučera

Subaru Impreza patří mezi soutěžáckou klasiku.                                                           Foto: Vladimír Kučera

Vítězná Fabia v diváckém kotli na pohořelické návsi.                                                     Foto: Vladimír Kučera

Absolutní vítězové Jan Kopecký a Petr Starý obklopení nadšenými fanoušky.              Foto: Vladimír Kučera
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Anička Ferdová se umístila ve své kategorii na 
druhém místě, také její maminka Jana (vpravo) 
získala diplom za třetí místo. Na snímku vlevo 
babička Dagmar Zálešáková.              Foto: IBF

Na snímku spokojení účastníci zábavného odpoledne, které bylo určeno pro členy Orla i širokou ve-
řejnost.                                                                                                                                        Foto: IBF
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POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
I letos se členové a příznivci Orla 

vydali na sv. Hostýn k nohám Panny 
Marie svatohostýnské, kde se konala 
orelská pouť. Pro některé pouť začala 
již v sobotu 20. srpna 2011. Na pout-
ním místě probíhala bohoslužba, běh 
k Božímu hrobu, světelná křížová cesta 
a zpívání na schodech. Velkou radost 
nám udělaly členky naší jednoty, kte-
ré soutěžily v běhu k Božímu hrobu. 
Anička Ferdová se umístila ve své ka-
tegorii na krásné stříbrné pozici a ani 
její maminka neodešla bez medaile 
(umístila se na bronzové příčce). V ne-
děli 21. srpna hlavní mši svatou celeb-
roval P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm,
následovalo orelské shromáždění a kří-
žová cesta s P. Pavlem Kopeckým. Kdo 
přišel načerpal duchovní posilu, setkal 
se s mnoha známými a prožil krásné 
chvíle.

Mgr. Jana Ferdová
cvičitelka

Odpoledne plné her
V neděli 28. srpna 2011 proběh-

lo zábavné odpoledne pro členy 
Orla i širokou veřejnost. Počasí se 
vydařilo, a tak nic nebránilo uspo-
řádat akci na víceúčelovém hřišti 
za Orlovnou. Děti si na deseti sta-
novištích zkusily svoji dovednost 
a zručnost. Zahrály si kolektivní 
hry a odnesly si sladkou odměnu. 
Vítězové dostali věcné ceny. Nikdo 
neodešel s prázdnou.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
kategorie 1 - 2 roky: 1. místo Anička Fer-
dová 187 bodů, 2. místo Bělinka Skříčková 
179 b. a 3. místo Hanička Hájková 168 b.
kategorie 3 - 4 roky: 1. místo Jolanka Za-
pletalová 181 b., 2. místo Klárinka Spáčilová 
142 b. a 3. místo Verunka Hájková 139 b.
kategorie 5 - 6 let: 1. místo Kamilka Hol-
číková 157 b., 2. místo Anetka Skříčková  
156 b. a 3. místo Natálka Pulíková 154 b.
kategorie 7 - 8 let: 1. místo Viktorka Všetu-
lová 162 b., 2. místo Eliška Kubelová 122 b. 
a 3. místo Kačenka Spáčilová 122 b.
kategorie 9 - 10 let: 1. místo Liduška Gieslo-
vá 203 b. a 2. místo Natálka Slováčková 152 b.

Dagmar Zálešáková

Nabídka cvičení
Jednota Orla Staré Město zve na 

pravidelná cvičení. Na děti, mládež, 
rodiče i prarodiče se těší cvičitelé 
z jednotlivých oddílů. Orel nabí-
zí svým členům i široké veřejnosti 
sportovní vyžití. Každá věková ka-
tegorie si může vybrat ze široké na-
bídky (florbal, stolní tenis, aerobik,
pilates, kondiční cvičení, rekreační 
sporty, cvičení pro děti.....). Infor-
mace o nabídce a akcích, které se 
konají, naleznete na internetových 
stránkách naší jednoty, a to www.
orelstaremesto.cz

Dagmar Zálešáková
starostka jednoty Orla 

Staré Město

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou
STAROMĚSTSKÉ
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Volejbalový turnaj na Širůchu

Volejbalisté při nástupu před zahájením turnaje. Družstvo VSK Staré Město na snímku druhé zpra-
va.                                                                                                                            Foto: Milan Kubíček

Turnaj zahájil starosta Josef Bazala, vedle 
něj Ing. Petr Straka, předseda Volejbalového 
sportovního klubu Staré Město. 

Foto: Milan Kubíček
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V sobotu 3. září 2011 se uskutečnil 
v Městské sportovní hale na Širůchu 
volejbalový turnaj „O pohár hejtmana 
Zlínského kraje“. Zúčastnilo se pět ext-
raligových týmů z České republiky a ze 
Slovenska - Fatra Zlín, Slavia Havířov, 
Spartak Myjava, VK SPU Nitra, Tren-

remizovali a v celkovém součtu to zna-
menalo vynikající třetí místo.

„V základní skupině jsme postupně 
remizovali s Myjavou, Litovlí i Havířo-
vem a postoupili z druhého místa do 
dalších zápasů s dvěma nejúspěšnější-
mi týmy druhé skupiny. Se Zlínem jsme 
remizovali 1:1 (-18, 19) a s Českými 
Budějovicemi (-14, 15)“, sdělil Ing. Petr 
Straka, předseda Volejbalového spor-
tovního klubu Staré Město. 

Vítězem turnaje se stalo a pohár 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Sta-
nislava Mišáka získalo družstvo Fatra 
Zlín, které obhájilo loňské prvenství.

Milan Kubíček

Ve 25. minutě se karta obrátila, hráči Kunovic vyrovnali a do kon-
ce zápasu přidali dalších šest gólů.                Foto: Milan Kubíček

Kunovický Kučera vypálil k levé tyči, ná-
hradní staroměstský brankář Kubík neměl 
šanci míč zasáhnout.     Foto: Milan Kubíček

FOTBALISTÉ TJ JISKRA V DERBY S KUNOVICEMI ZKLAMALI

čín, dvě družstva I. ligy EGE České Budě-
jovice, VSK Staré Město a jediný zástupce 
II. ligy TJ Litovel.

Turnaj se hrál pod záštitou starosty 
Starého Města Josefa Bazaly, který akci 
zahájil a všechny týmy i příznivce volej-
balu na půdě našeho města přivítal.

Staroměšťané nastoupili v improvizo-
vané sestavě Gurský, Sysala, Skyba, Brau-
ner, Erman, Kment a Paták, chyběl i tre-
nér Petr Karabec, který měl neodkladné 
studijní povinnosti. Hrálo se na dva sety 
ve dvou skupinách a zaznamenali jsme 
velké množství nerozhodných výsledků. 
Konkrétně Staroměšťané hráli celkem 
pět zápasů, ani jeden neprohráli, pětkrát 

Za krásného letního počasí se usku-
tečnilo v neděli 4. září 2011 fotbalové 
utkání TJ Jiskra Staré Město – Fotbal 
Kunovice. Oba brankáři TJ Jiskra měli 
důležité osobní povinnosti a tak nako-

nec mezi tyče nastoupil L. Kubík. Před 
poměrně početnou návštěvou se nejdříve 
prosadila Jiskra, když první branku vsí-
til Oldřich Svoboda. Příznivé skóre však 
bylo v 25. minutě srovnáno kunovickým 

Poláškem, ještě před pře-
stávkou poslal hosty do 
vedení M. Kučera, když 
s přehledem proměnil po-
kutový kop.

Druhý poločas byl jas-
nou záležitostí Kunovic, 
které přidaly dalších pět 
branek: 47. minuta M. 
Kučera, 51. J. Baný, 55. M. 
Kučera, 64. V. Petřek, 89. 
M. Remeš.

Po pěti kolech měla Jis-
kra Staré Město osm bodů 
(dvě výhry, dvě remízy 

a jedna prohra) a v tabulce byla na šes-
tém místě, dva body za Jarošovem.

Milan Kubíček  
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Pohled z věže kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti na krojovaný průvod a stánky 
na Masarykově náměstí. Foto: Vladimír Kučera

Pěkné akvárium! Všude byl k dostání burčák a vína z ob-
lasti Slovácka. Litr burčáku se prodával ve většině stánků za 
60 Kč. Foto: Milan Kubíček
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Staroměšťané opět patřili mezi nejlepší účinkující

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Ve dnech 10. - 11. září 2011 se 
v Uherském Hradišti uskutečnily 
Slovácké slavnosti vína a otevře-
ných památek. Slavnostní za-
hájení bylo již v pátek 9. září ve 
Vinohradské ulici v Uh. Hradišti 
a o perfektní úvod se postarala 
staroměstská Dolina. Dvě stovky 
přihlížejících byly nadšeny z ex-
celentního vystoupení tanečníků 
Doliny a skvělého doprovodu 
cimbálové muziky Bálešáci. 

Staroměšťané a další krojovaní z ob-
cí mikroregionu Staroměstsko patřili, 
jako každoročně, k nejlepším účinkují-
cím i následující sobotu 10. září. Viděli 

Tož vítajte na Slovácku a nejlépe s chasou ze Starého Města.    Foto: Vladimír Kučera

jsme je v čele průvodu, ve kterém kráčelo zhruba 5500 
krojovaných z 80 měst a obcí. Z mikroregionu Staro-
městsko bylo přítomno asi 950 dospělých a dětí v nád-
herných krojích. V čele jsme viděli starostu Josefa Bazalu 
s vlajkou našeho města, nechyběl místostarosta Radoslav 
Malina a trojice dětí Lucie Fryštáková, Dominik Stašek 
a Kristýna Mitášová. 

Hlavní sponzor slavností Nadace Děti-kultura-sport, 
oznámil, že v letošním roce uvolní na další podporu akce 
čtyři miliony korun z folklorního fondu. Peníze budou 
rozděleny mikroregionům a samostatným městům a ob-
cím, které se do průvodu zapojily.

Milan Kubíček

Staroměšťané v čele průvodu. Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, děti z Dolinečky Lucie 
Fryštáková, Dominik Stašek, Kristýna Mitášová a starosta Josef Bazala. Do kroku jim vyhrávala zvesela 
naše oblíbená Staroměstská kapela. Foto: Vladimír Kučera

 (dokončení na straně 32)
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32 Folklor  

Krize jako řemen
Stěžuje si Jožin Šamejz v místní restau-

raci na velmi tvrdý biftek. „Tvrdý…? Vážený 
pane, vy nečtete noviny? Teď musíme leccos 
překousnout,“ utěšuje ho číšník.

Nová písařka
Upozorňuje sekretářka novou písařku 

Renatku: „….a hlavně si dej pozor na pana 
majitele firmy.“ 

„Copak, sukničkář?“
„Jo a navíc kalhotkář.“                      NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
27. října. Uzávěrka je 17. října 2011.

Mikroregion Staroměstsko měl své stanoviš-
tě na nádvoří Staré radnice.         Foto: MK

Šohaji z Doliny zatančili slovácký verbuňk. 
Foto: Milan Kubíček
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Mikroregion Staroměstsko měl své stanoviště na nádvoří Staré 
radnice v Prostřední ulici a slavností se zúčastnily město Staré Město, 
městys Polešovice, obce Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovi-
ce, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Sušice, 
Traplice, Tučapy, Tupesy a Újezdec. Šestihodinový kulturní program 
moderoval Josef Bazala a vystoupilo v něm 22 souborů a dechových 
i cimbálových hudeb. Jako první se představila dechová hudba Neda-
koňanka, uzavíraly Tupeské parádnice z Tupes. 

Hlavním bodem nedělního programu byl přehlídkový pořad Do 
Hradišťa města, ve kterém se představily krojované páry nejen ze 

Rodáci,
přijeďte na hody!

Kdo sas tu narodil,
vrať sa sem zas!
Tak volá staletý

našeho města hlas.
Vraťte sa ze světa,

na chvilku sem,
Kdo ste tu prožili
mladých let sen.

Anekdoty na poslední 
stranu

Dolinečka II s milým vystoupením.               Foto: Milan Kubíček

Svižně a s nadhledem tančí a zpívají Doliňáci. 
Foto: Milan Kubíček

všech oblastí Slovácka, 
ale i z Podluží, Kyjovska 
a další. Staré Město skvě-
le reprezentovali Tomáš 
Vavřík a Lucie Friedlová, 
vždyť celou přehlídku za-
hajovali. Setkáme se s ni-
mi již brzy v roli starších 
stárků na Michalských 
hodech.

Všichni účinkující, 
pořadatelé i návštěvní-
ci zaslouží poděkování 
za vzornou reprezentaci 
Starého Města při svátku 
folkloru, dobrého vína 
a bohaté historie Uher-
ského Hradiště i našeho 
velkomoravského města.

Milan Kubíček
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