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Prosluněné Michalské slavnosti 2011

Společná fotografie krojovaných účastníků hodů s vedením města před radnicí v sobotu 2. října 2011.                                Foto: Vladimír Kučera

(pokračování na straně 2)
Milan Kubíček

Prosluněné Michalské slavnosti 2011
Svatý Michal má Staroměšťtany určitě velmi rád. Přesvědčili jsme se o tom o prvním říjnovém víkendu po dobu ko-

nání Michalských hodů. Bylo slunečné a teplé počasí, rtuť teploměru se vyhoupla až k 26 °C, a to jsou teploty pro toto 
roční období nevídané. Přívětivé počasí se promítlo i do návštěvnosti všech akcí.

Starosta Josef Bazala předal stárkům Tomáši Vavříkovi 
a Lucii Friedlové právo ke konání Michalských hodů. 

Foto: Vladimír Kučera

Vernisáže rytin a známkové tvorby 
staroměstského rodáka Jaroslava Tvr-
doně se ve středu 28. října v 17 hodin 
zúčastnilo 150 návštěvníků, kteří si pro-
hlédli unikátní výstavu. Autor patří do 
významné skupiny šesti tvůrců v Čes-
ké republice, kteří se věnují známkové 
tvorbě. Na vernisáži, kterou hudebně 
doprovodila cimbálová muzika Dolina, 
jsme viděli umělecká díla s motivy prv-
ních písemných zmínek o moravských 
městech včetně Starého Města a také 
třeba pohádkové motivy s Machem 
a Šebestovou.

V pátek 30. září byla na programu 
ochutnávka mladého burčáku, pletení 
věnců a předání práva a nakonec i zdo-
bení rodných domů stárků. 

Nebývalé množství krojovaných a ta-
ké milovníků folkloru a diváků přišlo 
před radnici v sobotu 1. října v 13:30 

hod. V průvodu, v jehož čele 
jsme viděli Staroměstskou ka-
pelu, jsme napočítali rekord-
ních 222 krojovaných, připo-
meňme si loňskou účast 198 
dětí, mladých i starších v kroji. 
Vedoucí souboru Dolina Aleš 
Rada a Helena Pilušová měli 
vše pod kontrolou, a tak se po-
dařilo na sto procent dodržet 
i příchod stárků s průvodem 
před radnici, kde přesně v 16 
hodin starosta Josef Bazala 
udělil právo ke konání hodů. 
„Starší stárku, Tobě městská 
rada uděluje právo nést staroměstské právo 
o letošních hodech a vést tak hodovú cha-
su. Dále Ti nařizuje, všeckým staroměstské 
právo ukázat, domácím aj přespolním, 
dobře ho hlédat a taky všecky na hodovú 
zábavu pozvat. O svoju starší stárku sa řád-

ně staraj, nenechaj ju sedět nekde v kútě, 
ale věnuj sa jí až do ranního kuropění. To 
samozřejmě platí pro všecky mládence, aj 
ženáče, aby jim roby doma nebrblaly. 
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Stárci v čele průvodu na náměstí Hrdinů. Na snímku zleva Simona Miskovičová, Jan Bazala, Lucie Friedlová, Tomáš Vavřík, Veronika Friedlová, 
Ondřej Bazala.                                                   �oto: Vladimír Kučera 

Staršímu stárkovi, mladším stárkům 
a všem mládencom se nařizuje udržovat 
při hodové zábavě pořádek, hlédat prá-
vo před přespolními šohaji. A ráno, až 
půjdete dóm, abyste nebřéskali u baráků 
a nerušili tak ty, co eště spijú nebo chcú 
spat,“ řekl první muž radnice. 

Letošní sestava stárků Tomáš Vavřík 
a Lucie Friedlová, Jan Bazala a Simona 
Miskovičová, Ondřej Bazala a Veronika 
Friedlová již předem dávala tušit, že vše 
by mělo dobře dopadnout. Staroměstští 
stárci si totiž vždy uvědomují, že stárko-
vání s sebou nese čest a zodpovědnost. 
Je to pro ně významný den, na který se 
s pomocí rodičů a svých nebližších dů-
kladně připravují. „Letošní stárci se velmi 
snažili a přihlížející zvláště oceňovali je-
jich hudebnost, zpěvnost i pěkný taneční 
projev. Musím pochválit stárka Tomáše 
Vavříka, který byl vynikající, mimo svých 
povinností zvládl ještě vystupovat na 
pódiu v hudebních i tanečních číslech. 
Jeho zkušenosti byly znát, vždyť již byl 
třikrát mladším stárkem na Michalských 
hodech,“ sdělil viditelně spokojený Josef 
Bazala.

Na hodové zábavě, která byl opět hojně 
navštívena, zahrála Staroměstská kapela, 
kterou doplnila skupina Wetesh a cimbálo-
vá muzika Dolina.

Michalské slavnosti vyvrcholily v neděli 
2. října 2011. V 10 hodin byla na progra-
mu slavnostní mše v kostele sv. Michaela, 
následovala hodová obchůzka a sraz všech 
účinkujících na parkovišti naproti klu-
bu Synot na Velkomoravské ulici. Odtud 
vyšel průvod účinkujících souborů. Na 
Hodovém odpoledni, které se konalo ve 
dvoře základní školy na náměstí Hrdinů, 
vystoupily Staroměstská kapela, Mužský 
sbor z Kudlovic, Folklorní soubor Rusava 
z Bystřice pod Hostýnem, cimbálové mu-
ziky Olina z Hodonína a Rubáš z Buchlo-
vic a pochopitelně nejvíce souborů bylo ze 
Starého Města. Nechyběla Dolina s muzi-
kou, Dolinečka, cimbálová muzika Bále-

ni, kdo se na jejich organizaci podíleli, 
ale i ostatní občané, kteří se zúčastnili 
Michalských slavností, zaslouží naše po-
děkování. „Moc děkuji stárkům a jejich 
rodičům, maminkám a babičkám všech 
krojovaných účastníků hodů za přípravu 
a nažehlení krásných krojů. Věřím, že se 
tato dovednost našich spoluobčanů, pře-

Pestrá krása slováckých krojů.                                                                          Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala uděluje chase povo-
lení ke konání Michalských hodů 2011. Na 
snímku dále zleva Blanka Bazalová, Ludmi-
la Malinová, místostarosta Radoslav Malina 
a duchovní otec farnosti P. Mgr. Miroslav Su-
chomel.                           Foto: Milan Kubíček

Na hodech ve Starém Městě bylo, je a bude ve-
selo!                             Foto: Vladimír Kučera

šáci a malá cimbálovka základní umělecké 
školy i odrostlejší Doliňáci jako studnice 
těch nejlepších dovedností a zkušeností.

Byly to vskutku vydařené hody a všich-

dávaná z generace na generaci, uchová 
i v dalších letech,“ sdělil po skončení slav-
ností starosta Josef Bazala. 

Milan Kubíček

(dokončení ze strany 1)
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Ve Starém Městě máme květinové domy, které potěší všechny procházející. Již 
mnoho let udržuje nádhernou výzdobu z květů a rostlin před svým domem 
v ulici Sées rodina Vlčkova. Zaslouží naše poděkování.

Foto: Milan Kubíček

U S N E S E N Í
z 20. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14. 9. 2011

U S N E S E N Í

Starostové a místostarostové z mikroregionu Staroměstsko při společném zpívá-
ní ve dvoře Staré radnice v Uherském Hradišti v sobotu 10. září 2011. 

Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.1  zrušení pronájmu nebytových pro-
stor – prostory pivnice, vinárny a bow-
lingu s příslušenstvím, včetně zabudova-
né dvoudráhové technologie bowlingu 
s příslušenstvím, vše v budově č. p. 1249, 
ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Milanu Bur-
dovi, bytem Jalubí 456, který byl schválen 
na 18. zasedání Rady města Staré Město 
dne 4. 8. 2011 pod bodem I./1.1.
1.2  ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 
v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Valerii Blahové, bytem Staré Město, Luční 
čtvrť 2050, dohodou k 30. 9. 2011.
1.3  změnu nájemce u smlouvy o proná-
jmu ze dne 1. 6. 1995 – nájem nebytových 
prostor + podíl na společných prosto-
rách ve zdravotním středisku ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem ordinace praktického lékaře, 
z MUDr. Marcely Šupkové na společnost 
1. staroměstská ordinace, s. r. o., Staré 
Město, Za Mlýnem 1857, za podmínky, 
že společnost 1. staroměstská ordinace, 
s. r. o., Staré Město, Za Mlýnem 1857 se 
umístí na 1. místě ve výběrovém řízení 
o navázání smluvního vztahu s pojišťov-
nami v oboru praktický lékař pro oblast 
Staré Město a okolí, které vyhlašuje Kraj-
ský úřad Zlínského kraje.
1.4  sdružení Lodě-hausbóty, o. s., Uh. 
Hradiště, Svatováclavská 906 změnu 
u předmětu pronájmu u nájemní smlou-
vy o nájmu areálu „Přístaviště“ v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ze dne 1. 9. 

2010. Jedná se o zrušení pronájmu 1 ks mo-
bilní buňky včetně zařízení. Nájemné zůstá-
vá v původní výši.
1.7  pronájem části pozemku p. č. 221 ostat. 
plocha/hřbitov o výměře 1 m2 na pohřebiš-
ti ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti ADIE, s. r. o, Prostě-
jov, nám. E. Husserla 16, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři 
měsíce a nájemné ve 
výši 500 Kč/rok + pří-
slušná DPH, za účelem 
umístění a provozování 
prodejního automatu 
na svíčky. 
1.8  odvádění sráž-
kových vod dešťovou 
kanalizací (PVC-DN 
200), která je v majet-
ku města Staré Město, 
z lehké montované haly 
na tenis s příslušen-
stvím, v lokalitě Ryb-
níček ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, občanské-
mu sdružení TC Staré Město, Staré Město, 
Karoliny Světlé 1013. Smlouva o odvádění 
srážkových vod bude uzavřena s účinností 
od 15. 9. 2011 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce a úhradou za služby 
ve výši 1.000 Kč/rok + příslušná DPH.
1.13  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 na právo 
umístění stavby „Staré Město, úprava DS, 
Koníček“ umístění nového kabelového ve-
dení NN v délce 2 m na pozemku p. č. 196/3 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Sta-

ré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá 
v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuč-
ní soustavy spočívající 
v umístění nového kabe-
lového vedení NN v délce 
2 m. 
Věcné břemeno se zřizu-
je za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady ve 
výši 1.000 Kč + příslušná 
DPH.
2.1 zjednodušenou do-
kumentaci na akci Chod-
ník na ulici Trávník Staré 
Město 2. část. 
2.2  výzvu k podání nabí-
dek pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce na akci 
Chodník na ulici Trávník Staré Město 2. 
část. Rada města určila do soutěže vyzvat 
tyto uchazeče STAVAKTIV, s. r. o., Staré 
Město, Ing. Jiří Křen – TRADIX, Staré 
Město, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí. 

2.3  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci Parkoviště Za Radnicí Staré 
Město, 1. část. Rada města určila do sou-
těže vyzvat tyto uchazeče STABOS, spol. 
s r. o., Bohuslavice u Zlína, EKOSTAV, 

a. s., Staré Město, SVS-CORRECT, spol.  
s r. o., Bílovice. 
2.4  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci Krytá autobusová zastávka 
Velkomoravská ve Starém Městě. Rada 
města určila do soutěže vyzvat tyto ucha-
zeče STAVEBNINY Kodrla, s. r. o., Huš-
těnovice, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, STA-
VAKTIV, s. r. o., Staré Město, Vladimír 
Pavlica – Rekostav, Praha.
3.1  finanční příspěvky:
- Oblastní Charitě Uherské Hradiště na 
neinvestiční činnost, sociální projekty                
realizované ve Starém Městě v roce 2011 
ve výši 50.000 Kč,
- Diakonii ČCE – středisko CESTA, 
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště na 
činnost střediska v roce 2011 ve výši 
5.000 Kč,
- Českému svazu včelařů, o.s. ZO Uherské 
Hradiště na činnost v roce 2011 ve výši
5.000 Kč,
- Českému zahrádkářskému svazu, ZO 
Staré Město, Hradišťská 89 na pořádání                
výstavy ovoce a zeleniny v r oce 2011 ve 
výši 5.000 Kč,
- Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, poradenské centrum SNN v ČR, 
Uherské Hradiště, Palackého nám. 293  
na činnost  centra v roce 2011 ve výši 
5.000 Kč, 
- Matici svatohostýnské, Svatý Hostýn 
115, Bystřice pod Hostýnem na provoz,              
údržbu a modernizaci areálu a objektů 



4 Zprávy z radnice

Během měsíce září pokračovala rekonstrukce 
chodníků na Velkomoravské ulici.        Foto: MK
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na Svatém Hostýně v roce 2011 ve výši 
2.000 Kč
- Staroměstské kapele, občanské sdru-
žení, Staré Město na vydání CD nosiče              
v letošním roce ve výši 10.000 Kč.
6.2  zvýšení kapacity Mateřské školy Ko-
menského 1721, příspěvková organizace, 
Staré Město ze stávajícího počtu 70 dětí 
na počet 71 dětí.
6.3  plat ředitelce SVČ Klubko s účin-
ností od 1.10. 2011 dle zápisu.
6.4  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
a vnitřní směrnicí č. S 01/2007, odměnu 
ředitelce příspěvkové organizace města 
SVČ Klubko dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.12  schválit smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti s omezujícími 
podmínkami – převod pozemku p. č. 
4560/113 ostat. plocha/zeleň o výměře 9 
m2, který se nachází v lokalitě Altéře ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z vlastnictví České republiky 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 
390/42 do vlastnictví města Staré Město. 
5.2  schválit  změnu rozpočtu – rozpoč-
tové opatření č. 5/2011 – příjmy se sni-
žují ze 106.634.000 Kč na 106.410.000 Kč, 
výdaje se snižují ze 125.112.000 Kč na 
124.533.000 Kč, financování se snižuje
z 18.478.000 Kč na 18.123.000 Kč. 

III. neschválila
1.11  žádost paní Libuše Hudečkové, by-
tem Staré Město, Sadová 1851 o převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 
340/132 orná půda o výměře cca 140 m2 
v lokalitě ul. Sadová ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z důvo-
du blízkosti bytového domu. 
3.1  žádost Muzejní a vlastivědné společ-
nosti v Brně o finanční příspěvek na vy-
dávání čtvrtletníku s názvem Vlastivědný 
věstník MORAVSKÝ.

IV. souhlasí 

1.14  s připojením na infrastrukturu v lo-
kalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, která je ve vlastnictví 
města Staré Město, občanskému sdružení 
TC Staré Město, Staré Město, Karoliny Svět-
lé 1013 za podmínky úhrady jednorázového 
příspěvku ve výši 10.000 Kč za připojení na 
tuto infrastrukturu městu Staré Město.
 
V. jmenovala
6.1 v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), paní 
Mgr. Moniku Havláskovou, trvale bytem 
Tupesy 80, PSČ 687 01, ředitelkou Střediska 
volného času KLUBKO, příspěvková orga-
nizace, U Školky 1409, Staré Město, s účin-
ností od 1. 10. 2011. 

VI. vzala na vědomí
4.1  vyjádření města k oznámení o zahájení 
spojeného územního a stavebního řízení 
dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.
5.1  hospodaření města  k 31. 7. 2011.
6.1  Zápis o průběhu konkursu na funkci 
ředitele/ředitelky Střediska volného času 
KLUBKO, příspěvková organizace, U Škol-
ky 1409, Staré Město ze dne 13. 9. 2011.
6.5  zápis z 6. zasedání kulturní komise ze 
dne 25. 8. 2011.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.1 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
pronájem nebytových prostor – prostory 
vinárny a bowlingu s příslušenstvím, včet-
ně zabudované dvoudráhové technologie 
bowlingu s příslušenstvím, vše v budově č. 
p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.     
1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
pronájem části pozemku p. č. 240/352 ostat. 
plocha/ostat. komunikace o výměře 35 m2 
v lokalitě ul. Brněnská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.     
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr na 

výpůjčku části pozemku 
p. č. 240/446 ostat. plo-
cha o výměře 50 m2  v lo-
kalitě ul. Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
1.9  zveřejnit na úřed-
ních deskách záměr na 
převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 
3693/1 ostat. plocha/ 
ostat. komunikace o vý-
měře cca 30 m2 a prodej 
části pozemku p. č. 6068/
34 ostat. plocha/ ostat. 
komunikace o výměře 
cca 20 m², vše v lokalitě 

ul. Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
 v souvislosti se záměrem převodu pozem-
ku p. č. 3693/1 připravit návrh dopravní-
ho opatření pro zpřehlednění zatáčky na 
místní komunikaci v ul. Za Kostelíkem.
1.10 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej pozemku p. č. 
6354 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 9 
m2, v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31. 07. 
2011
K bodu 6)
6.2 zprávu o situaci ve Školním hospo-
dářství, s. r. o.

II. schválilo
K bodu 4) změnu rozpočtu – rozpočto-
vé opatření č. 5/2011 – příjmy se snižu-
jí z 106.634.000 Kč na 106.410.000 Kč, 
výdaje se snižují z 125.112.000 Kč na 
124.533.000 Kč, financování se snižuje
z 18.478.000 Kč na 18.123.000 Kč.
K bodu 5)
5.1 převod majetku – směnu  části po-
zemku p. č. 6044/642 orná půda o výměře 
119 m2 a části pozemku p. č. 6044/30 ost. 
plocha o výměře 144 m2, vše ve vlastnic-

O novou dlažbu povrchu chodníku se postarala firma JASS – UNI Jalubí. Sní-
mek je ze dne 10. září 2011                                                                  Foto: MK

U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva  

města Staré Město, konaného 
dne 26. 9. 2011

U S N E S E N Í
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Sedmnáctičlenné zastupitelstvo města při jednání dne 26. září 2011.                                  Foto: Milan Kubíček

Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

tví Ing. Jiřího Křena – TRADIX za část 
pozemku p. č. 6053/198 ostat.pl./ostat.
komunikace o výměře 409 m2 ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě ul. 
Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem zřízení 
parkovacích stání u areálu půjčovny elek-
trostřediska firmy.
Cena směňovaných pozemků byla stano-
vena dohodou a činí 300 Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných po-
zemků, který činí 146 m2 zaplatí Ing. Jiří 
Křen – TRADIX, Staré Město městu Staré 
Město 43.800 Kč (300 Kč/m2).  
5.2 převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 2390/5 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 2 m2 v lokalitě areálu Dolina 
Staré Město, a. s. ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
TOV, a. s., Břeclav, Sady 28. října 15, za 
cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů.  
5.3 převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 1607/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 123 m2 v lokalitě areálu Dolina 
Staré Město, a. s. ve Starém Městě – pod 
budovou sýpky ve vlastnictví společnosti 
DARSHAN, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti DARSHAN, s. r. o., Uh. 
Hradiště, Luční 115, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vzta-
hů.
5.4 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 lokalitě Altéře ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z vlastnictví České republiky 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 
390/42 do vlastnictví města Staré Město. 

5.5 smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti s omezujícími podmínkami 
– převod pozemku p. č. 4560/113 ostat. 
plocha/zeleň o výměře 9 m2, který se na-
chází v lokalitě Altéře ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z vlastnic-
tví České republiky – Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Praha 
2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví 
města Staré Město. 
K bodu 6)
6.1 vstup města Staré Město do Sdruže-
ní místních samospráv České republi-
ky se sídlem Zlín – Prštné, Nábřeží 599  
od 01. 01. 2012.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 989.317 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle 
smlouvy o pronájmu ze dne 01. 11. 2002 
včetně dodatku, společnosti DOLINA Staré 
Město, a. s., Staré Město, Velehradská 1698, 
výpovědí s dvouletou výpovědní lhůtou, 
z důvodu zemědělského obhospodařová-
ní – zemědělské výroby Školním hospo-
dářstvím, s. r. o., Staré Město, Velehradská 
1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím dvouleté 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 
1.2  - ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 20.000 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle smlouvy o pronájmu ze dne 26.11.2007 
včetně dodatku, společnosti FYTO Králík, 
s. r. o., Huštěnovice 357, výpovědí s roční 
výpovědní lhůtou, z důvodu zemědělské-
ho obhospodařování – zemědělské výroby 
Školním hospodářstvím, s. r. o., Staré Měs-
to, Velehradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční vý-
povědní lhůty, která počíná běžet vždy od 
1. října, jenž následuje po dni podání výpo-
vědi. 
- ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 138.161 m2 v Huštěnovi-
cích, k. ú. Huštěnovice, dle smlouvy o pro-
nájmu ze dne 21.10.2004 včetně dodatku, 

společnosti FYTO Králík, s. r. o., Huště-
novice 357, výpovědí s dvouletou výpo-
vědní lhůtou, z důvodu zemědělského 
obhospodařování – zemědělské výroby 
Školním hospodářstvím, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím dvou-
leté výpovědní lhůty, která počíná běžet 
vždy od 1. října, jenž následuje po dni 
podání výpovědi. 
1.3 ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 7.856 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle smlouvy o pronájmu ze dne 22. 06. 
2007 včetně dodatku, společnosti PLE-
MENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s., Otrokovice, 
U Farmy 275, výpovědí s dvouletou vý-
povědní lhůtou, z důvodu zemědělského 
obhospodařování – zemědělské výroby 
Školním hospodářstvím, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469. 
 Nájemní vztah skončí uplynutím dvou-
leté výpovědní lhůty, která počíná běžet 
vždy od 1. října, jenž následuje po dni 
podání výpovědi. 
1.4  - ukončení pronájmu zemědělské 
půdy o celkové výměře 6.000 m2 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, dle smlouvy o pronájmu ze dne 14. 
12. 2007 včetně dodatku, Ing. Václavu 
Talákovi, Staré Město, Svatovítská 1904, 
výpovědí s roční výpovědní lhůtou, z dů-
vodu zemědělského obhospodařování 
– zemědělské výroby Školním hospodář-
stvím, s. r. o., Staré Město, Velehradská 
1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 
- ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 40.000 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle smlouvy o pronájmu ze dne 14. 12. 
2007 včetně dodatku, Ing. Václavu Talá-
kovi, Staré Město, Svatovítská 1904, výpo-
vědí s roční výpovědní lhůtou, z důvodu 
zemědělského obhospodařování – země-

U S N E S E N Í
z 21. zasedání Rady města 

Staré Město,
konaného dne 29. 9. 2011
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Letecký snímek Starého Města ve směru od Huštěnovic.                                                 Ilustrační foto: Jiří Šicha
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dělské výroby Školním hospodářstvím,  
s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 
- ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 52.700 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle smlouvy o pronájmu ze dne 26.11.2008 
včetně dodatku, Ing. Václavu Talákovi, 
Staré Město, Svatovítská 1904, výpovědí 
s roční výpovědní lhůtou, z důvodu ze-
mědělského obhospodařování – země-
dělské výroby Školním hospodářstvím,  
s. r. o., Staré Město, Velehradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 
- ukončení pronájmu zemědělské půdy 
o celkové výměře 111.341 m2 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
dle smlouvy o nájmu ze dne 06. 11. 2003, 
Ing. Václavu Talákovi, Staré Město, Svato-
vítská 1904, výpovědí s roční výpovědní 
lhůtou, z důvodu zemědělského obhos-
podařování – zemědělské výroby Školním 
hospodářstvím, s. r. o., Staré Město, Vele-
hradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 
1.5   ukončení pronájmu zemědělské 
půdy o celkové výměře 16.746 m2 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, dle smlouvy o pronájmu ze dne 4. 
01. 2011, společnosti ZEAS Nedakonice, 
a. s., Nedakonice 152, výpovědí s roční 
výpovědní lhůtou, z důvodu zemědělské-
ho obhospodařování – zemědělské výro-
by Školním hospodářstvím, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469. 
Nájemní vztah skončí uplynutím roční 
výpovědní lhůty, která počíná běžet vždy 
od 1. října, jenž následuje po dni podání 
výpovědi. 

1.6  zrušení výpovědi z pronájmu po-
zemku p. č. 6030/5 orná půda o výměře 
38.451 m2, pozemku p. č. 6030/133 orná 
půda o výměře 11.033 m2, pozemku p. č. 
6030/134 orná půda o výměře 2.577 m2, 
pozemku p. č. 6030/85 o výměře 2.460 m2 
a pozemku p. č. 6029/1 orná půda o vý-
měře 25.855 m2 Školnímu hospodářství, 
s. r. o., Staré Město Velehradská 1469, kte-
rá byla schválena na 70. zasedání Rady 
města Staré Město dne 18. 8. 2010 bod 
bodem I./1.15.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění (dále jen zákon)

Město Staré Město zastoupené tajemníkem Městského úřadu Staré Město vyhlašuje výbě-
rové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka/vedoucí úřednici - vedoucí finančního
odboru.
Druh práce:  vedoucí odboru městského úřadu - finančního odboru, který zajišťuje v pře-

nesené i v samostatné působnosti hospodaření města. Platová třída 10.
Místo výkonu práce:  Městský úřad Staré Město a územní obvod města Staré Město
Uchazeč/uchazečka musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka 
podle § 4 zákona.

Požadavky:
 - VŠ vzdělání ekonomického směru
 - min. 5 let praxe v oblasti financí ve veřejné správě
 - praxe ve vedoucí funkci vítána
 -  dobrá orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, 

znalost účetnictví a rozpočtování subjektu veřejné správy, znalost správního 
řádu a zákona o obcích

 -  zvláštní odborná způsobilost (nejpozději do 18 měsíců od uzavření pracovní-
ho poměru)

 -  manažerské dovednosti, dobré komunikační schopnosti, časová flexibilita,
schopnost řídit kolektiv

 - řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC

Požadované doklady § 6, odst. (4)
 - strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe a odborných znalostí
 - výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 -  čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., (v případě jmenování do funkce 

doložení lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.)

Přihláška podle § 7 zákona musí obsahovat:
 - jméno, příjmení, titul 
 - datum a místo narození
 - státní příslušnost
 - místo trvalého pobytu
 - číslo občanského průkazu
 - datum a podpis

  Přihlášky se podávají písemně na adresu:
  Městský úřad Staré Město
  k rukám tajemníka
  nám. Hrdinů 100
  686 03  Staré Město

v termínu do 10. 11. 2011 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - vedoucí odboru“

Ing. Vladimír Kučera – tajemník Městského úřadu Staré Město
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TERMÍNY
SVATEBNÍCH 

OBŘADŮ
V sobotu

12. listopadu, 
10. prosince 2011

14. ledna 2012
18. února 2012
17. března 2012
21. dubna 2012
12. května 2012.
16. června 2012

Na snímku místostarosta Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková při slav-
nostním obřadu. Uprostřed fotograf Zdeněk Polišenský.   Foto: Vladimír Kučera

Na snímku zleva děti Viktorie Čechová, Ondřej Bukvald, Viktor Bukvald, Sára 
Feldvabelová.                                                                                              Foto: VK
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA PO DLOUHÉ DOBĚ 
S PŘEVAHOU CHLAPEČKŮ

Všichni z vás, kteří čtou Staroměst-
ské noviny pravidelně, si asi vzpome-
nou na podstatné znění článků z obřa-
du Vítání občánků, ve kterých jsem již 
třikrát za sebou psal, o velké převaze 
děvčat při vítání. V pátek 7. října 2011 
se poměr alespoň malinko upravil, když 
jsme na radnici přivítali 9 hošíků a 7 
holčiček. A mezi chlapečky byli i sou-

rozenci Bukvaldovi Ondřej s Viktorem, 
jejichž fotku jsme vám přinesli s předsti-
hem již v minulých novinách.

K rodičům, několika prarodičům 
i dalším členům doprovodu promluvil 
místostarosta Radoslav Malina, obřad 
uváděla matrikářka Jana Nosková.

Rodiče dětí převzali po skončení ob-
řadu hotovost ve výši 3000 Kč odsouhla-

sených Radou města Staré Město jako 
finanční příspěvek při narození dítěte.
Každá maminka také obdržela kytičku 
a dítě malý dárek, který jim i po letech 
bude připomínat tuto nezapomenutel-
nou událost. Maminky a tatínci se také 
podepsali do Pamětní knihy města.

Milan Kubíček

Na snímku zleva děti Vilém Procházka, Nikol Pilušová, Ludmila Berková, Sai-
mon Marovič.                                                                                             Foto: VK

Na snímku zleva děti David Oborný, Hana Holokáčová, Jakub Šišlák, Matěj Um-
lauf.                                                                                        Foto: Vladimír Kučera

Na snímku zleva Markéta Polášková, Michal Číhal, Anna Marie Kotačková, Ma-
roš Kotlár.                                                                              Foto: Vladimír Kučera

Manželé Kotačkovi s dcerou Annou 
Marií.                                    Foto: VK



8 Farní sloupek

Z naší farnosti

Vznešená stavba kostela sv. Ducha při pohledu ve směru od Luční čtvrti.                    Foto: Milan Kubíček
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Změna začátku večerních bohoslužeb
S ukončením letního času bude posunut začátek večerních  bohoslužeb v naší far-
nosti ve všední dny od pondělí 31. 10. 2011 na 17 hodinu, tedy v pondělí, středu, 
pátek a sobotu budou bohoslužby začínat v 17 hodin, ostatní beze změny.

Začátek listopadu předznamenávají dva starobylé svátky.
Dne l. listopadu slaví církev svátek Všech svatých. Tento svátek má dnes přede-
vším význam hlavně připomínka všech skutečně věrných svědků Ježíše Krista, 
tedy také a především těch, jejichž jména zůstávají v anonymitě a ví o nich jen 
Bůh.
Dne 2. listopadu  pak církev slaví památku všech věrných zemřelých, v naší zemi 
lidé věnují zesnulým modlitbu nebo vzpomínku a hroby zdobí světly a květina-
mi.
V předvečer svátků v neděli 30. 10. 2011 v 17 hodin se bude konat v kostele sv. 
Michaela mše svatá věnovaná věrným zemřelým a po ní na hřbitově dušičková 
pobožnost. Ve dnech 1. až 8. listopadu poskytuje církev příležitost obdarovat duše 
zemřelých, které se očišťují od vin, mimořádnou milostí odpuštěním časných tres-
tů, darujeme-li jim při návštěvě kostela či hrobu modlitbu (Otče náš... a Věřím....). 
Ten, kdo chce takto pomoci duši zesnulého, ovšem sám nemůže být ve zlém stavu, 
měl by se připravit přijetím svátostí smíření a svatým přijímáním na to, aby jeho 
dar mohl být účinný a opravdu pomoci. 

Televize Noe přenáší mši sv. naší farnosti
V neděli 13. 11. 2011 v 10:30 hodin bude naše mše svatá naší farnosti přímo pře-
nášena televizí Noe z kostela sv. Václava v Ostravě do všech domácností, které 
nedělní mši sv. v TV Noe sledují. Zúčastníme se této mše sv., sloužené O. Mirosla-
vem Suchomelem, naše schola, varhaník a lektoři a asi tři autobusy farníků. Moc 
bychom si přáli, aby tento společný zážitek obohatil i ty, kteří budou účastni mše 
sv. z obrazovky.

Svátek Krista Krále 
20. října značí konec církevního roku. 

Od apoštola sv. Pavla přijměme tři 
rady na konec církevního roku:

První rada zní: Radujte se! Radujte se 
v Pánu vždycky.. to psal sv. Pavel z věze-
ní věřícím ve Filipách a opakovaně jim 
tuto výzvu kladl na srdce. Mínil tím ra-
dost nezávislou na okolnostech, z úspě-
chu,ze zdraví, z dostatku. Tak kde je ten 
zdroj radosti? Při četbě Písma chápeme, 
že zdrojem radosti je to, že víme, že strá-
víme věčnost s Pánem.
Buďte známí mírností! To je ta druhá 
rada od sv. Pavla, který napsal: „Vaše 
mírnost ať je známa všem lidem.“ Mír-
nost ve smyslu vlídnost, shovívavost, ga-
lantnost, neničit si život hněvem a prud-
kostí.
Pak je tady třetí a poslední rada: Netrap-
te se! A to není nic jednoduchého, netrá-
pit se žádnou starostí! Pavel píše doslova: 
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé 
modlitbě a prosbě děkujte a předklá-
dejte své žádosti Bohu.“ Sv. Pavel jasně 
navazuje na myšlenky Ježíše z kázání na 
hoře, které začíná slovy: „Proto vám pra-
vím: Nemějte starost o svůj život, co bu-
dete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe 
………a končí slovy…………Nedělejte 
si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít 
své starosti. Každý den má dost na svém 
trápení.“ 
A pokud se budeme těmito radami řídit, 
čeká nás úžasné požehnání podle násle-
dujícího verši: „A pokoj Boží, převyšu-
jící každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ 

SV

VZPOMÍNKA
Čas tiše plyne, nevrá-
tí co nám vzal, jenom 
krásné vzpomínky na 
Tebe nám zanechal.
Dne 22. listopadu 2011 
si připomeneme třetí 
smutné výročí úmrtí 
pana Ing. Miroslava  
Březiny ze Starého 
Města. S láskou stále 
vzpomíná a za tichou 

vzpomínku všem přátelům, spolupracovní-
kům a známým děkuje rodina.

Štěstí je tichý host, 
všimneme si jej, až 
když nám odchází.
Dne 4. listopadu 2011 
uplyne pět let od 
chvíle, kdy nás neče-
kaně opustil pan Jan 
Pavlica. S láskou stále 
vzpomínají a za tichou 
vzpomínku celé rodině, 

všem přátelům a známým děkují manželka, 
syn a dcera s rodinou.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                listopad 2011

Květinka pro naše 
čtenářky

Posíláme všem ženám a dívkám kytičku šípko-
vých růží od paní Hudečkové. 

Foto: Milan Kubíček
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. úterý  Uh.. Hradiště  Harold a Maude     19.00 250,-/230,-

 2. středa  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma
18.00 160,-

 3. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Hráči              19.00 200,-/180,-
 4. pátek  Bojkovice-

 Nový 
Světlov

zájezd
 1+2=6 

(Jeden a dvě 
je šest)

19.00 -----

 5. sobota  Uh. Hradiště L  Dům Bernardy Alby 19.00 200,-/180,-

 8. úterý  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-

 8. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma
18.00 160,-

 9. středa  Uh. Hradiště Malá scéna
 Bůh masakru (uzavřené 

představení)
19.00 -----

10. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Hráči 19.00 200,-/180,-

11. pátek  Uh. Hradiště
veřejná 

gen. zkouška
 Denní dům, noční dům 10.00 50,-

11. pátek  Zlín-Aula UTB zájezd
 Rychlé šípy (uzavřené 

představení)
19.00 -----

12. sobota  Uh. Hradiště P
 Denní dům, noční dům 

premiéra
19.00 220,-/200,-

14. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Denní dům, noční dům 10.00 100,-
14. pondělí  Uh. Hradiště Y  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

15. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Denní dům, noční dům 10.00 100,-

15. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma
18.00 160,-

16. středa  Uh. Hradiště V  39 stupňů 17.00 100,-

17. čtvrtek  Uh. Hradiště
 Penzion pro svobodné 

pány
19.00 220,-/200,-

18. pátek  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-
19. sobota  Uh. Hradiště C  Denní dům, noční dům 19.00 200,- /180,-

19. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma 
19.00 160,-

20. neděle  Uh. Hradiště F  Modré květy 19.00 220,-/200,-

22. úterý  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden a dvě je 

šest) 75. repríza
19.00 220,-/200,-

23. středa  Uh. Hradiště O
 Penzion pro svobodné 

pány 
17.00 100,-

24. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna
 Konkurz podle 

Grönholma
18.00 160,-

24. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Denní dům, noční dům  19.00 200,-/180,-
25. pátek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-
25. pátek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

26. sobota  Uh. Hradiště A  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-
27. neděle  Praha-

 Pod 
Palmovkou

zájezd
 Penzion pro 

svobodné pány
19.00

29. úterý
 Zlín-Malá 

scéna
zájezd

 Penzion pro svobodné 
pány (uzavřené 

představení)
19.00 -----

30. středa  Uh. Hradiště školní. před.
 Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

10.00 60,-

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ

Upozornění

Svaz postižených civilizačními cho-
robami a Svaz tělesně postižených 
ZO Staré Město upozorňují své čle-
ny, že dne 25.listopadu 2011 se koná 
v sále SKC (sokolovna) ve Starém 
Městě předmikulášské posezení. Za-
čátek je ve 14 hodin. Všechny členy 
organizací na posezení srdečně zve 
výbor STP a SPCCh Staré Město.

Ve dnech 28. a 29. září 2011 se konala v SKC – 
sokolovně výstava ovoce a zeleniny. Průvodcem 
po expozici nejen staroměstských zahrádkářů, 
ale i občanů z okolních obcí, nám byl pan Josef 
Janulík.                                Foto: Milan Kubíček
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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
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PANÍ JITKY WILIMOVÉ
VE SPOLUPRÁCI S VERONIKOU KAŠTÁNKOVOU

A JEJÍMI TANEČNICEMI

POŘÁDAJÍ

DÁMSKÉ ODPOLEDNE
 

PRO ŽENY KAŽDÉHO VĚKU A JAKÉKOLIV POSTAVY,
KTERÉ POTĚŠÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA S NÁSLEDNÝM PRODEJEM 

PŘEDVÁDĚNÝCH MODELŮ ZA PŘÍZNIVÉ CENY.

TĚŠÍME SE NA VÁS 

V NEDĚLI 6.LISTOPADU V 15:00 HODIN
V SKC VE STARÉM MĚSTĚ

VSTUP ZDARMA

Neděle 6. listopadu 2011
W MÓDA – dámské odpoledne
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Začátek: 15:00 hod.
Vstup zdarma

Sobota 12. listopadu 2011
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla 
Oscar Wilde
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
„Strašidelně“ vtipná komedie pro děti od 6 let, rodiče, babičky 
i dědečky.
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné:  dospělí 80,- Kč; děti 40,- Kč 
Předprodej: od 1. listopadu  v Knihovně a informačním centru
St. Město 
Poznámka: Představení získalo Cenu diváků na prestižním Festiva-
lu ochotnických divadel Napajedla 2011!!

Vzpomínka na Michalské hody - děvčica v kroji a na koni.
                   Foto: PS
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

 Staroměstské noviny 11/11 Staroměstské noviny 11/11

TVOŘIVÁ DÍLNA – LISTOPADOVÁ TAŠKA
8. 11. úterý 16:30 – 18:30
Nechte si ponurý listopad rozzářit barvami. Přijďte si k nám 
pomalovat tašku podzimními barevnými listy. Na tuto dílnu 
je potřeba se přihlásit do 2. listopadu.
Cena: 120,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 90,- Kč

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY PRO ZŠ VELEHRAD
15. a 16. 11. 
Se žáky ZŠ Velehrad tvoříme vánoční výrobky na jarmark.

MARTINSKÉ PEČENÍ PERNÍČKŮ
11. 11. pátek od 17:00
Pro malé i velké je připraveno setkání s vůní perníků, kde si 
společně vykrojíme a upečeme toto vánoční cukroví. Přijďte 
i se svými dětmi se k nám naladit na přicházející předvánoční 
čas, strávit příjemné chvíle a ochutnat recepty jiných.
S sebou: vlastní připravené perníkové těsto a recept, o nějž 
se můžete podělit s ostatními, popřípadě vlastní zajímavá 
vykrajovátka

ADVENTNÍ VĚNCE
25. 11. pátek 16:00 – 19:00 
Přijďte si vyrobit adventní věnec nebo dekoraci na vchodové 
dveře. K dispozici materiál na výzdobu. Chcete-li si věnec 
barevně sladit s domácí výzdobou, přineste si vlastní svíčky 
a stuhy. Od 16:30 – 17:00 bude probíhat ukázka vázání věnce 
odbornou lektorkou.
S sebou: přezůvky
Cena: za jeden výrobek 50,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 25,- 
Kč. Na místě si můžete zakoupit korpus za 25,- Kč.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

BABY MASÁŽE
3. 11. čtvrtek 12:30 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

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

BABY MASÁŽE
10. 11. čtvrtek 12:30 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

MAMKAVÁRNA
14. 11. pondělí 9:00 – 12:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.

S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

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

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
23. 11. středa 15:00 – 16:00
V Městské knihovně ve  SM. Říkanky, písničky, čtená pohádka 
tentokráte O kočičce a pejskovi.
S sebou: přezůvky pro děti.

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

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

V kategorii třídění elektrozařízení v obcích nad 2500 obyvatel jsme dosáhli mety nejvyšší. Ke-
ramickou popelnici za 1. místo a odměnu 20000 Kč převzal místostarosta Radoslav Malina (na 
snímku druhý zleva).                                                                                                             Foto: KP
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Ve čtvrtek 22. září 2011 proběhlo 
v krásném prostředí podnikatelského in-
kubátoru Maštaliska ve Vsetíně vyhláše-
ní výsledků 5. ročníku soutěže ve třídění 
odpadů „O keramickou popelnici“. 

 O co nejlepší umístění bojují všech-
ny obce a města Zlínského kraje, letos se 
poprvé soutěžilo ve třech kategoriích.

Jako první byly vyhlášeny výsledky 
za kolektivní systém ASEKOL, kde šlo 
o kategorii třídění elektrozařízení ve 
městech. Naše město obsadilo krásné 
druhé místo. Cenu převzal pan mís-
tostarosta Radoslav Malina, To ještě ne-
tušil, že nestojí na pomyslných stupních 
vítězů naposledy.

Druhou kategorií, kterou zaštítil ko-
lektivní systém ELEKTROWIN, bylo 
třídění elektrozařízení v obcích nad 
2500 obyvatel. Tentokrát jsme dosáhli 
mety nejvyšší, získali jsme první místo.

Do třetice si pro keramickou popel-
nici šel pan místostarosta při vyhlašová-
ní výsledků kategorie třídění obalových 
materiálů, tedy papíru, plastů a skla, ga-
rantované systémem EKOKOM. V této 
kategorii jsme se sice „na bednu“ nepo-
stavili, ale zisk pátého místa mezi všemi 
městy Zlínského kraje lze považovat za 
velký úspěch.

Rád bych tímto poděkoval všem, kte-
ří městu k úspěchu v soutěži pomohli 
svým přístupem ke třídění odpadů. Je 
pouze zásluhou Vás občanů, že naše 
město v této oblasti patří k nejlepším 

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

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 kraji. 
Věřím, že letošní výsledky nejsou ojedi-

nělé, že naší snahou bude je v příštím roce 

obhájit, případně  ještě zlepšit.
Josef Bazala, 

starosta města



  

13

Co možná nevíte z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

• Havrani, ti černí tuláci, k nám opět 
přiletěli a zdržují se v okolí Staré-
ho Města. Dříve měli havrani jedno 
z největších zimovišť v České repub-
lice v Kunovském lese za čistírnou 
odpadních vod. Po dokončení obchva-
tu a vykácení části lesa havrani toto 
dlouholeté zimní stanoviště opustili. 
Bylo jedinečné každé ráno i večer sle-
dovat až 200 tisícové hejno při odletu 
a příletu v korunách stromů. 
• Největší oči ze všech živočichů má 
krakatice obrovská. U největšího zná-
mého jedince měly oči neuvěřitelných 
50 cm v průměru. Ruda Ondoň přijde k číšníkovi a ptá 

se: „Byl jsem tu včera večer?“
„Byl.“
„A propil jsem tu pět stovek?“
„Propil.“
„Tak tedy pěkně děkuju, už jsem si 
myslel, že jsem je ztratil!“

Nový výtah na radnici, mimořádně 
pomalý a plně obsazený. Starší pán 
ze Špitálky s námahou pootočí hla-
vu a nevrle řekne: „Nemůžete nechat 
toho strkání?“
„Já nestrkám,“ ozve se za ním vnad-
ná slečinka. „Já dýchám….“

NI

S R A N D O V N A

Pranostiky na listopad 
  Den Všech svatých je poslední, kte-

rý léto zahání.
  Když o Všech svatých nemá zima 

moci, tak o svatém Martině o půl-
noci.

  Utni z buku třísku: je-li suchá, bude 
zima tuhá, je-li však vlhká, bude 
zima mokrá.

  Jižní vítr na Martina – mírná zima.
  Když Kateřina po ledě už chodívá, 

Eva potom blátem oplývá.
EM

Sněhobílé královny na řece Moravě.                                                                               Foto: Vladimír Kučera

Snažte se dotýkat hvězd, i když na ně vždy nedo-
sáhnete. Určitě neskončíte s rukama plnýma bláta.

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen 
kvůli tom, aby si na něho mohlo štěstí sednout!

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Průšvih tě nečeká nehnutě: hledá tě, hlodá tě, honí tě.

Peníze a víno v džbánu, mění mrav i moudrých 
pánů.

Jací jsme – takové to u nás bude.

Ke zlaté svatbě – zlaté parohy!

Jak objímá ježek paní ježkovou? Opatrně!

Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu.

• Nejrychleji rostoucí rostlinou je je-
den druh bambusu – vyroste až 91 cm za 
24 hodin.
• Pavučina patří k nejodolnějším mate-
riálům na světě. Je pětkrát silnější než 
ocel a o 30 procent pružnější než nylon.
• Již brzy se objeví na řece Moravě labu-
tě bílé. Labuť má dlouhý krk a husté peří, 
které ji dokonale chrání před chladnou 
vodou. Některé z nich se výborně potá-
pějí a pod vodní hladinou vydrží až tři 
minuty. Při letu vydávají daleko slyši-
telný, svištivý zvuk a dosahují rychlosti 
60 – 100 km/hod. Příkladná je věrnost 
labutích párů.

Milan Kubíček

Zvěřinové hody
u Poláška

Jste srdečně zváni na
zvěřinové hody

v městské jídelně pana Bronislava 
Poláška v ulici Za Radnicí
v pátek 25. listopadu

od 17 do 22 hodin
a v sobotu 26. listopadu 2011 

od 11do 22 hodin.

Výběr z nabídky: kančí šípková, srn-
čí guláš, srnčí ragů, dančí po polsku, 

jelení steak na pepři. Děti obdrží 
malou sladkost jako dárek. 

Rezervujte si místa již dnes na tel: 
572 543 739
605 331 286
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1  - ukončení pronájmu bytové jed-
notky č. 209 v domě s pečovatelskou 
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Boženě Jabůrkové, by-
tem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, 
dohodou k 30. 9. 2011. 
- pronájem bytové jednotky č. 209 
v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Marii Zaorálkové, bytem Staré 
Město, Brněnská 478, na dobu urči-
tou do 31.12. 2011 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  
1.2  pronájem části pozemku p. č. 
240/352 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 35 m2 v lokalitě ul. 
Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
PALNAS, spol. s r. o., Zlechov 135, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 50,20 Kč/
m2 a rok, za účelem vybudování 
a užívání dvou parkovacích stání pro 
komerční využití – prodejnu svítidel.  
1.3  výpůjčku části pozemku p. č. 
240/446 ostat. plocha o výměře 50 

Letecký snímek Starého Města. Uprostřed fotografie vidíme rozestavěný kostel sv. Ducha a budovu Památníku
Velké Moravy.                                                                                                                     Ilustrační foto: Jiří Šicha

U S N E S E N Í
z 22. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 5. 10. 2011

U S N E S E N Í

m2  v lokalitě ul. Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
JUNÁKU - svazu skautů a skautek ČR, 
střediska „Hradišťská dvojka“ Uh. Hra-
diště, se sídlem Modrá 66, na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
účelem umístění 3 ubytovacích buněk 
pro činnost skautského střediska.
1.5  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené 
společností E.ON Česká republika, s. 
r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6 na právo umístění 
stavby „St. Město, Huštěnovská, kab. 
NN“ umístění nového kabelového ve-
dení NN na pozemku p. č. p. č. 6065/19 
a pozemku p. č. 4547/6 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady ve výši 
3.000 Kč + příslušná DPH.
1.6  mandátní smlouvu mezi městem 
Staré Město a společností eCENTRE, 
a. s., Praha 7, Jankovcova 1518/2  na 
provedení komplexní zadavatelské 
činnosti ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném 
znění a zastoupení mandanta ve 
smyslu ustanovení § 151 ZVZ v za-
dávacím řízení veřejné zakázky na 
sdružené služby dodávky elektrické 
energie. 
2.4  dodatek č. 1 ke smlouvě o dí-
lo na akci Místní komunikace uli-
ce Sportovní Staré Město z důvodu 
změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.
5.1 plán inventur na rok 2011.   

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4  schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6354 ostat. plocha/jiná 
plocha o výměře 9 m2, v lokalitě ul. 
Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, man-
želům panu Ivanu Hulckému a pa-
ní Janě Hulcké, bytem Staré Město, 
Obilní čtvrť 297, za cenu 600 Kč/m2, 
za účelem legalizace vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku. 

III. rozhodla

2.1  o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci Chodník na ulici Trávník Sta-
ré Město 2. část. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč JASS-UNI, s.r.o., 
Jalubí.
2.2  o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci Parkoviště Za Radnicí Staré 
Město, 1. část. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč Kartusek – Ekostav 
s.r.o., Staré Město.
2.3  o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci Krytá autobusová zastávka 
Velkomoravská. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč STAVAKTIV 
s. r. o., Staré Město.

IV. vzala na vědomí

4.1  vyjádření města k žádosti 
o územní souhlas dle § 96 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zá-
pisu.
4.2  vyjádření města k oznámení 
o zahájení spojeného územního a sta-
vebního řízení dle § 78, 87 a § 112 zá-
kona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
dle zápisu.
4.3  vyjádření města k oznámení 
o zahájení řízení o změně stavby 
před jejím dokončením dle § 78, 118 
odst. 2 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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V křesťanské mateřské škole jsme na sklonku léta uspořádali již dvacátou slavnost Díkůvzdání. 
Foto: KMŠ

Pod záštitou Antonína Panenky se uskutečnila soutěž ve fotbalových doved-
nostech.                                                                                                Foto: BH

20 let Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě

 Staroměstské noviny 11/11 Staroměstské noviny 11/11

Čas plyne jako voda. Ani by se nikdo 
nenadál, že uplynulo už 20 let od otevře-
ní Křesťanské mateřské školy ve Starém 
Městě.

Díky iniciativě paní Zdeňky Vojtkové, 
tehdejší sekretářce pana starosty Františ-
ka Slavíka a představitelce Křesťanských 
žen ve Starém Městě, členům zastupitel-
stva panu Vavruškovi, Chlachulovi i pa-
nu Krejčiříkovi, mohla tato školka vznik-
nout .

Na popud rodičů – křesťanů, začína-
la v roce 1991mateřská škola se 24 dětmi. 
V průběhu let byla postupně rozšiřována. 
V současné době čítá 95 dětí. 

A to už je důvod k pořádné oslavě. 
Abychom zapojili i rodiče dětí, uspo-

řádali jsme již dvacáté Díkůvzdání, kde 
se maminky předvedly se svým pekařským uměním a děti 
svými hlásky přispěly ke sváteční pohodě, spolu s duchovním 
otcem farnosti Miroslavem Suchomelem. 

Pozváni byli všichni, kdo mají zásluhu na vzniku, budová-
ní a chodu školky.

Velký dík patří panu starostovi Josefu Bazalovi i všem 
členům Zastupitelstva  města ve Starém Městě, kteří nešetří 

finančními prostředky ani na jedné ze svých tří mateřských
škol a příkladně se o ně starají. O tom svědčí na první pohled 
i vybavení, spousta pomůcek a materiálu.

Také nesmíme opomenout ani paní ředitelku Vítězslavu 
Černou, která se velkou měrou podílí na chodu mateřské ško-
ly a vytváří v ní příjemnou domáckou atmosféru.

Kolektiv KMŠ

Místní duchovní správce farnosti otec Mgr. Miroslav 
Suchomel měl připravenou besedu s dataprojekcí o setkání 
mládeže s papežem v Madridu. Velmi se líbily tři židovské 
tance, které nás naučila Mgr. Jana Pítrová. Pátek i sobota 
rychle uběhly a na neděli jsme připravili program k dětské 
bohoslužbě v podobě scénky k evangeliu, přímluvy a zpěv 
při kytaře.

Poděkování patří všem, kteří se na celé akci podíleli a vy-
tvořili dobré zázemí pro toto setkání mladých.

 Za organizační výbor Mgr. Jana Ferdová

Ústřední Rada mládeže uspořádala setkání mladých Orlů 
pod názvem „CRASH“, tentokrát v jednotě Orla Staré Měs-
to.

Sjela se parta 29 lidí z župy Bauerovy, Klapilovy, sv. Zdi-
slavy a Velehradské.

Mládež prožila společný víkend od 23. do 25. září 2011, 
naplněný bohatým programem, a to nejen sportovním, ale 
i kulturně duchovním. Aktivity probíhaly v tělocvičně, na 
víceúčelovém hřišti, v sále Orlovny a Centru první pomoci, 
kde přítomní získali praktické poznatky první pomoci, pod 
vedením záchranáře Mgr. Radima Křiváka.

CRASH – setkání mladých Orlů

Fotbalové dovednosti
Dne 4. července se na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré 

vůle uskutečnil už 6. ročník soutěže ve fotbalových dovednos-
tech, pod záštitou Antonína Panenky, kterou pořádá tělový-
chovná organizace Orel.

Mladí sportovci si mohli vyzkoušet mnoho disciplín, např. 
vedení míče, střely na bránu, slalom s míčem a další. Dopo-
ledne proběhla soutěž pro veřejnost a v odpoledních hodinách 
se uskutečnilo finále, do kterého postoupili nejlepší fotbalisté
z dopoledního klání a základních kol, které pořádal Orel na 
různých místech už během června.

Ceny nejlepším předával osobně Antonín Panenka, který 
také podepsal mladým sportovcům diplomy a trička.

Bc. Barbora Halodová
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Slavnostní přijetí ročníku 1961 na radnici
Spolužáci ročníku 1961 si naplá-

novali setkání na sobotu 15. října 
2011. Krátce po 14. hodině zavíta-
li naši vážení jubilanti do obřadní 
síně staroměstské radnice. 

Vedoucí odboru hospodářsko-
-správního Kamila Tomečková hos-
ty nejprve přivítala, a potom se ujal 
slova starosta Josef Bazala, který 
přítomné ve stručnosti seznámil se 
současným děním v našem městě 
a připomněl i některé údaje z histo-
rie Starého Města i vznešené budo-
vy radnice. Všechny přítomné navíc 
dobře znal, vždyť to byly o jeden rok 
mladší spolužáci ze staroměstské 
základní školy.

Následoval společný přípitek bí-
lým vínkem, zapsání do Pamětní 
knihy města a po neformální roz-
mluvě se starostou pak všichni ode-
šli do místa svého srazu.

Milan Kubíček

STAROMĚSTŠTÍ SENIOŘI NA ZÁJEZDĚ

Účastníkům zájezdu přálo počasí a všichni byli s jeho průběhem a organizací spokojeni.                  Foto: JR

Muži a ženy ročníku 1961 pozorně naslouchají proslovu starosty města.                            Foto: Milan Kubíček
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Staroměstští senioři, kteří se 
13.září 2011 zúčastnili zájezdu do 
skláren Květná a do Uherského 
Brodu – Muzeum Komenského po-
řádané městským úřadem, děkují 
zástupcům radnice paní Kamile 
Tomečkové a paní Janě Noskové 
za krásně prožitý den. Účastníci 
zájezdu připojují společné foto.

JR

Starosta Josef Bazala při proslovu k jubilantům, vedle něj Kamila Tomečková, která naše milé hosty přivítala.
 Foto: Milan Kubíček

Fráňa Šrámek
POHÁDKA

Jako dítě….Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.

Jezírka pláčou, v snách měsíc visí.
- Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?

Pohádkou ty jsi
a já jsem dítě.

Někde je svět, někde je krev,
tady jsou zakleté stezky.

Zavolám lásku: zjev se mi, zjev,
srdce mám čisťounké a hlas mám

dětský.

Pohádkou ty jsi. V snách měsíc visí.
- Děvčátko, kam jdeš, děvčátko, čí jsi?

Pláču jak dítě.
Pohádkou ty jsi.

Přání jubilantům
Postřehnout lze jenom stěží,
jak ta léta kvapem běží.
Ještě mnoho šťastných let,
ať Vás stále baví svět.                           MK
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Krásný slunečný den 23. září 2011 děti z MŠ v ulici Rastislavova prožily na výletě.                               Foto: MJ
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Už jste někdy navštívil husí hody na jižní Moravě, 
Slovensku nebo Maďarsku? Ve kterém městě mají 
husičky nejkřupavější a nejpropečenější kůžičku?

(Lukin 26 a Monča 22 let)

Mladí přátelé, podívejte, tam se již tak moc nejezdí, 
jako před dvaceti, třiceti lety. Doporučím vám račí hody 
ve Švédsku, zde si můžete společně pochutnat na obrov-
ských porcích raků uvařených v koprovém láku.

Jak se bude pravděpodobně v příštích letech 
vyvíjet svět? 

(Roman 26 let)

První polovina 21. století bude obdobím Číny.Vidíme to 
již dnes, když „četník zeměkoule“ prosí Čínu o půjčky. 
Pak přijde půlstoletí prosperity Ruska. A to především 
díky jeho obrovskému nerostnému bohatství. Osobně 
Ti doporučuji  nejprve poznat dílo učence Konfucia, 
který žil již v 6. století před naším letopočtem. V ději-
nách Číny nikdy nebyl nikdo tak uznáván a ctěn jako 
Konfucius. Konfucianismus vyžadoval přísnou kázeň 
k sobě a laskavost k druhým. Když si z jeho rad vezmeš 
jen setinu, budeš neskutečně bohatý.

Který sportovní klub jste měl za dobu svého půso-
bení ve Starém Městě nejraději?                                                                         

(Radim a Tomáš, studenti VŠ)

Těžko říci, vážím si nejen lidí, co sportují, ale hlavně 
těch, kteří děti a mládež ke sportu vedou. Někde jsem 
slyšel, že více než 50 procent kluků neudělá pořádný ko-
trmelec a deset kliků. Osobně bych rád zažil dobu, kdy 
před druhou světovou válkou ve Starém Městě působily 
čtyři fotbalové kluby: Viktoria, DTJ, SK a Orel.

Pane novináři, což netoužíte poznat, co krásy skýtá 
láska?

(telefonický dotaz, žena střední věk) 

Ne! Za prvé na to ještě nejsem dostatečně zkušený, za 
druhé mě to nebaví a za třetí již jednoho darebáka 
doma mám!

Také jste si všiml, že se lidé na ulici čím dál méně 
zdraví?

(Ludmila 53 let)

Co s tím? Že bychom znovu zavedli bývalou etiketu. 
Mladí nikdy v reálu nezažili ty trojité chruščováky 
a dvojité brežněváky. Ale to je již překonaný způsob 
pozdravu. Proto doporučuji postupy arabských tradici-
onalistů, kteří se navzájem zdraví políbením na vousy. 
Ale vousatých mužů i žen ubývá, proto navrhuji k po-
souzení eskymácký způsob, kteří si při setkání navzá-
jem třou nos o nos.

Které jsou podle vás, nejvýraznější osobnosti 
českých dějin?

(Dáša 38 let)

Tak nějak si myslím, že největší velikáni našich tisíci-
letých dějin pochází z Moravy, z obcí a měst jen něko-
lik kilometrů vzdálených od Starého Města. Jan Amos 
Komenský je bytostně spjat s Nivnicí, Komňou a Uher-
ským Brodem, T. G. Masaryk se narodil v Hodoníně 
a část svého dětství prožil v nedalekých Čejkovicích 
a František Palacký se narodil v Hodslavicích u Nového 
Jičína.

Milan Kubíček

První podzimní den 23. září využi-
ly děti z „Beruškové školky“ k výletu 
do přírody na Velehrad. Krásné počasí 
umožnilo chlapcům a děvčatům po-
zorovat z okna autobusu okolí Starého 
Města, skanzen na Modré a obec Ve-
lehrad. Autobus nás ráno zavezl až do 
kempu na Velehradě. Po „velké“ svači-
ně se celá školka vydala na podzimní 
procházku lesem směrem na Velehrad. 
Děti pozorovaly různě zbarvené stro-
my, keře, naslouchaly zpěvu ptáků. Na-
sbíraly si přírodniny, se kterými si poz-
ději vyzdobily třídy ve školce. Na polích 

i v zahradách měli kluci i holky možnost 
vidět velké množství podzimních plodin. 
Děti potkaly i koně a pozorovaly šneky 
a mravence. Během procházky byly pro 
děti důležité také zastávky k odpočinku, 
ale hlavně ke konzumaci všeho dobrého, 
co jim starostlivé maminky daly do ba-
tůžků. Na závěr výletu se ještě vydovádě-
ly na dětském hřišti a zcela znavené na-
stoupily do autobusu. Ve školce po obědě 
usnuly během krátké chviličky. První 
podzimní den se dětem z „Beruškové 
školky“ vydařil.

Marcela Jaluvková

Děti z „BERUŠKOVÉ ŠKOLKY“
na výletě

V listopadu je podle tradiční čínské medicíny po-
třeba posilovat plíce. Při dýchání v nich probíhá 
výměna plynů mezi vzduchem a krví. Správné dý-
chání je jednou z cest k prodloužení a zkvalitnění 
života.
Dne 1. listopadu – ve znamení Kozoroha.
Dne 2., 3., 4. listopadu – ve znamení Vodnáře.
Vodnář ovlivňuje i křečové žíly. Kromě genetické 
dispozice patří mezi základní příčiny vzniku kře-
čových žil dlouhé stání, chůze na delší vzdálenosti, 
či nošení těžkých břemen. Prevence: všechny druhy 
ovoce a zeleniny, dýňová a slunečnicová semena, 
ořechy a celozrnné pečivo.
Dne 5., 6. listopadu  – ve znamení Ryb.
Dne 7., 8., 9. listopadu – ve znamení Berana.
Pokud počasí dovolí, přesazujte ovocné stromky.
Dne 10., 11. listopadu – ve znamení Býka.
10. listopadu – Úplněk 21:16. Držíme půst. Pozor 
– půst není hladovění. Jí se jednoduchá strava.
Dne 12., 13., 14. listopadu – ve znamení Blížen-
ců.
Keře růží zahrňte zeminou s kompostem (cca 
20 cm nad očkování) výhony seřízněte před nahr-
nutím asi o třetinu.
Dne 15., 16. listopadu – ve znamení Raka.

Propláchnout močové ústrojí a zároveň podpořit ját-
ra, dokáže čerstvá šťáva z řepy.
Dne 17., 18. listopadu – ve znamení Lva.
Den začínejte čerstvou citrusovou šťávou s vodou, 
působí proti cholesterolu v krvi, zlepší krevní oběh 
a dodá energii.
Dne 19., 20., 21. listopadu – ve znamení Panny.
Na pročištění střev snězte občas tabletu živočišného 
uhlí. Seznamte se s principy dělené stravy. Není to die-
ta, je to úprava jídelníčku a následně celého životního 
stylu.
Dne 22., 23. listopadu – ve znamení Vah.
Lekníny ponechte v nádržích hlubších než jeden metr, 
jinak je přeneste na zimu do sklepa.
Dne 24., 25. listopadu – ve znamení Štíra.
Dne 26., 27. listopadu – ve znamení Střelce.
Zabalte kmeny stromů do pletiva, ochráníte je před 
zvěří.
Dne 28., 29. listopadu – ve znamení Kozoroha.
Jezte ryby, pomáhají vstřebávat tělu vápník (sardinky, 
makrely, losos). Půda už potřebuje odpočívat.
Dne 30. listopadu – ve znamení Vodnáře.
Prevencí proti křečovým žilám je cvičení a dostatek 
vitamínů. Noste v tyto dny stahovací punčochy.

 M. J.

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři
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Letecký snímek Starého Města.                                                                                                                                                                Ilustrační foto: Jiří Šicha
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Žáci základní školy se v Louvru vyfotografovali u známé pyramidy.                                                                                                                         Foto: ZŠ
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Putování za krásami Francie
Ve dnech od 27. září do 3. října jsme 

se se ZŠ Staré Město a za doprovodu 
paní učitelek Inky Kubíkové a Mi-
chaely Škrabalové vydali na exkurzi 
do Francie. Byli jsme plni očekávání 
a samou nedočkavostí jsme nemohli 
dospat úterního dne, kdy jsme v šest 
hodin odpoledne konečně vyrazili za 
poznáváním cizí země.

Naše první zastávka ve Francii pa-
třila městečku Remeš a první kroky 
směřovaly do katedrály. Začali jsme 
nasávat francouzskou atmosféru. 
Cestou do Poitiers jsme navštívili zá-
mek Fontaineblau – letní sídlo králů 
a projížděli kolem překrásných zám-
ků na Loiře se zastávkou v Chambord. 
Obrovský zážitek jsme měli ze zábav-
ního centra Futuroscope, kde jsme si 
mohli užít potěšení z různých filmů,
převážně dokumentárních, ve 3D 
nebo dokonce ve 4D formátu, „zatan-
čili“ jsme si v rytmu tanga na robotic-
ké paži, vyhlídkovou věží shlédli celé 

Poitiers a večer se kochali promítáním 
filmu na vodní stěně. Zavítali jsme také
do našeho partnerského města Sées.  
Přivítal nás pan místostarosta Duval, 
který byl nesmírně pozorný a věnoval 
se nám celý den. Za jeho doprovodu 
jsme se mohli podívat do místní školy 
a prošli se romantickými uličkami měs-
ta Sées. Největší zážitky jsme ovšem na-
sbírali v Paříži. Paříž je úchvatná a dva 
dny na prohlídku všech jejích krás nám 
nestačily. Nicméně se nám podařilo vi-
dět Paříž z ptačí perspektivy ze samot-
ného vrcholu Eiffelovy  věže. Zastihli
jsme zpívající fontány ve Versailles,  
nedělní modlitbu v Notre-Dame,  pro-
šli jsme se po Montmartru k bazilice 
Sacré-Coeur, supermoderní obchodní 
čtvrtí La Défense,  bulvárem Champs 
Elysées, kolem Velkého paláce, přes 
most Alexandra III. k Invalidovně, kde 
odpočívá  Napoleon Bonaparte, dalších 
členové jeho rodiny a několik Napole-
onových důstojníků. V Louvru jsme se 

vyfotili u známé pyramidy a odpočí-
vali v Tuilerijských zahradách. Naše 
dvoudenní putování Paříží jsme za-
končili projížďkou po Seině.  

Velký dík patří panu řediteli Jo-
sefu Jurnyklovi, že nám tuto exkur-
zi umožnil, paním učitelkám za je-
jich chuť se s námi do Francie vydat 
a v neposlední řadě naší paní prů-
vodkyni paní Dagmar Samsonové za 
její cestovatelské postřehy. ZŠ

VZPOMÍNÁME
NA PANÍ UČITELKU

MGR. JANU 
KLONOVOU

V nejbližších dnech bude uložena na urnový 
hřbitov ve Starém Městě.

Za žáky Romana K.

Vzpomínka na paní učitelku
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Papežský vlak přijel do Starého Města

Interiér třívozové soupravy papežského vlaku. V soupravě  byla 
instalována výstava s názvem Poutník Jan Pavel II. Návštěvníci 
si prohlédli velkoformátové fotografie a texty z poutních cest pa-
peže. Ve vlaku bylo i studio a několik televizí. S myšlenkou na 
vznik papežského vlaku přišli polští železničáři během jedné ze 
svých poutí. Chtěli tak vyjádřit díky muži, který je považován za 
největšího Poláka v historii.                                           Foto: MK

Starosta Josef Bazala promluvil k desítkám zájem-
ců o prohlídku papežského vlaku. Byl historicky 
prvním starostou v České republice, který ve svém 
městě přivítal papežský vlak a přestřihl žlutou stu-
hu při slavnostním zahájení výstavy. Potom se ujal 
slova P. Miroslav Suchomel, zástupci Českých drah 
a Polských železnic.                  Foto: Milan Kubíček
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Ve čtvrtek 22. září 2011 jsme ve Starém 
Městě zaznamenali významnou událost. 
U prvního nástupiště ve směru na Huš-
těnovice byla v době od 9 do 17 hodin 
k vidění třívozová souprava vlaku papeže 
Jana Pavla II. – TOTUS TUUS.

Proč právě na nádraží ve Starém Měs-
tě? Příjezd „papežského vlaku“ do Starého 
Města předcházela jeho dlouhá cesta z do-
movského Polska přes území Slovenska 
a Maďarska. Během cesty byla elektrická  
jednotka 14 WE-07 řady EN61 polského 
dopravce Przewozy Regionalne, která plní 
nejen funkci dopravního prostředku, ale 
také pojízdné expozice života Jana Pav-
la II. a pojízdné kaple, k vidění nejprve 
v Prešově dne 9. září. Součástí čtyřdenní-
ho putování po slovenských městech byly 
prohlídky vlaku, mše a požehnání reliéfu 
sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky že-
lezničářů. Dále „papežský vlak“ putoval 

Lidé ze širokého okolí si mohli prohlédnout žlutou soupravu 
TOTUS TUUS ve čtvrtek 22. září 2011 od 9 do 17 hodin. Jed-
ná se o jediné kolejové vozidlo, které bylo vysvěceno nástupcem 
polského pontifika Benediktem XI. Jednotka se využívá mimo
zvláštních vlaků i v příměstské dopravě mezi Krakovem a Zako-
paným. Délka soupravy 68 m, max. rychlost 110 km/hod., hmot-
nost vlaku 137 t, 187 míst k sezení.              Foto: Milan Kubíček

do Košic, Zvolena a Bánské Bystrice. Dne 
12. září odjel do Maďarska, kde byl zájem-
cům k dispozici do 20. září. Ve středu 21. 
září vlak přijel do Starého Města a násle-
dující den 22. září si jej mohli prohléd-
nout všichni zájemci. Vlak s papežským 
erbem Jana Pavla II. se žlutým křížem na 
modrém pozadí měl lidem připomenout 
život někdejšího papeže a postupně projel 
zeměmi Visegrádské čtyřky, kterou tvoří 
Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česko. Za-
stavil symbolicky  v místech, kde Jan Pavel 
II. pobýval při svých cestách. V České re-
publice byl celkem třikrát. Poprvé v dub-
nu 1990 v Praze a na Velehradě, podruhé 
v roce 1995 v Praze a Olomouci a potřetí 

v roce 1997 navštívil Prahu a Hra-
dec Králové. Papež Jan Pavel II. se 
snažil být lidem co nejblíže, a to 
nejenom prostřednictvím své-
ho myšlení, projevů a motlitby, 
ale i fyzickou přítomností. Už ke 
konci osmdesátých let se říkalo, 
že papež během svých cest urazil 
vzdálenost, která se rovná vzdá-
lenosti ze Země na Měsíc a polo-
vině zpáteční cesty. Název vlaku 
TOTUS TUUS (Celý Tvůj) byl 
odvozen od apoštolského motta 
Jana Pavla II., který byl marián-
ským ctitelem a své motto převzal 
z motlitby svatého Louise Maria 
Grigniota de Montfort.

Po skončení naší prohlídky 
jsme na staroměstském nádraží 
sledovali příjezd vlaku EuroCity 
„Sobieski“ z Vídně do Varšavy. 

Krátce po zahájení prohlídky byli přítomni také zástupci televizí i dalších médií. V pa-
pežském vlaku je umístěno 14 LCD monitorů, CD, DVD, tuner, notebook, 48 míst 
s možností duálního tlumočení. Na dvou monitorech můžeme sledovat snímání tratě 
z pohledu strojvedoucího.                                                                                     Foto: MK 

Také tento vlak má název po  významném 
Polákovi, králi Janu III. Sobieském , který 
v září roku 1683 vyhnal se svým vojskem 
Turky od Vídně. Na hlavu porazil 100 tisíc 
vojáků velkovezíra Kary Mustafy.  

Ze Starého Města se papežský vlak vydal 
do Olomouce, dalšími zastávkami byly Hra-
dec Králové, Praha a svou pouť ukončil na 
Národní svatováclavské pouti ve Staré Bo-
leslavi 28. září, kam přivezl státní a církevní 
představitele.

Milan Kubíček 
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Vystoupení dětí z Dolinečky II na mezinárod-
ním folklorním festivalu v Českém Krumlově. 

Foto: DL

Děvčátka z Dolinečky na pódiu v Českém Krumlově.  
         Foto: DL
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DOLINEČKA II V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Překrásné město Český 

Krumlov hostilo ve dnech 
23. a 24. září 2011 malé 
a mladé folkloristy  z Čech, 
Moravy a Slovenska. Na 
pozvání ředitelky festivalu 
paní Vlasty Dvořákové se 
tohoto mezinárodního folk-
lorního festivalu zúčastnil 
i soubor Dolinečka II. 

rech, protože já jsem s sebou měla nejmladšího člena souboru 
a musela jsem se o něj starat. 

- Panu řidiči, který nás bezpečně dopravil za nevšedním zážit-
kem i zpátky domů.

- Firmě KOVOSTEEL za sponzorský dar.
- Na dálku organizátorům festivalu, bylo nám s nimi dobře 

a cítili jsme se jako doma.
Alena Pluhařová

Chlapci tančí s Aničkou Chlupovou. 
Foto: DL

Odjížděli jsme v pátek ráno v dobré náladě, ale přece jenom 
s menšími obavami. Vydat se s dětmi ve věku 2,5 až 7 let na ta-
kovou cestu může přinést mnohá i nepříjemná překvapení. Naše 
obavy byly ovšem zcela zbytečné, cestu nám zkomplikovala pou-
ze oprava části komunikace, díky níž jsme přijeli do cíle s men-
ším zpožděním.

Po příjezdu nás čekalo ubytování, převlečení dětí do krojů 
a v podstatě ihned jsme se vydali do ulic města, kde se jednotlivé 
soubory představily na pěti stanovištích v rámci akce roztančené 
město. Únava z cesty na našich dětech nebyla vůbec znát, před-
vedly svá pásma s chutí a téměř bezchybně.

Večerní muzicírování bylo příjemnou tečkou za krásným 
prvním dnem festivalu. 

V sobotu probíhal program na překrásném historickém ná-
městí, jedna jeho část pak v seminární zahradě. První soubor na-
stoupil na jeviště v 10:00 hodin, poslední ukončil festival v 18:30 
hodin. Během této doby mohli diváci shlédnout čtyři bloky 
programu, ve kterých se postupně vystřídaly všechny soubory. 
Pro tanečníky a muzikanty to tedy znamenalo celodenní sou-
středění, čtyřikrát museli předvést své umění obecenstvu. Bylo 
obdivuhodné, jak i ty naše jednoznačně nejmenší děti dokáza-
ly všechny vstupy předvést s radostí, překonaly značnou únavu 
a ukázaly se v tom nejlepším světle. 

Domů jsme se vrá-
tili v pozdních noč-
ních hodinách, una-
vení, ale spokojení 
a šťastní.

Chtěla bych tímto 
poděkovat: 

- Dětem za jejich 
nasazení, naprostou 
poslušnost a téměř 
profesionální vystu-
pování. 

- Rodičům, kteří 
obětovali své volno 
a jeli s námi jako do-
provod. Byli báječ-
ní a trpěliví. Každý 
z nich měl na starosti 
dvě děti a dbal na to, 
aby vždycky byly tam, 

kde být mají. 
- Cimbálové muzice Bálešáci, která nás doprovázela. Odvedla 

bezchybný výkon jak při doprovázení dětských pásem, tak v só-
lových vstupech.

- Další rozhodně ne nejmenší dík patří Aleně, Vlastíkovi, 
Aničce a Katce Chlupovým, bez nichž si činnost Dolinečky ani 
nelze představit. Celá organizace zájezdu spočívala na jejich bed-

Staroměstský šohajíček. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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SBĚRNÝ DVŮR
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Vážení spoluobčané, všichni jistě víte, že v areálu firmy KOVOSTEEL je pro Vás k dispozici sběrný dvůr, kam můžete uložit
vše nepotřebné z domácnosti. Většina z Vás již tuto možnost využila, přesto dochází občas k problémům s placením uložených 
odpadů. 

Chtěla bych Vám připomenout základní zásady, které u této služby platí:
- U každého druhu odpadu je stanoven limit pro jednu domácnost (ne pro jedince).  
- Množství odpadu pod tento limit může domácnost uložit na sběrném dvoře bezplatně.
- Nadlimitní množství je zpoplatněno podle níže uvedeného ceníku. 
- Platba za nadlimitní množství neprobíhá přímo na sběrném dvoře, vybírá ji město Staré Město tak, že občan obdrží 

následně na adresu uvedenou na vážním lístku výzvu k zaplacení odpadu. Důvodem je nutnost evidence uloženého množství 
odpadu tak, aby byl skutečně od uloženého množství odečten  bezplatný limit.  

- Při přebírání vážního lístku doporučuji kontrolu druhu odpadu, který je na lístku uveden. Důležité to je hlavně u staveb-
ních odpadů, kde je značný rozdíl v ceně. Zatímco sazba u čistého stavebního odpadu je 0,55 Kč, u směsného činí 2,80 Kč. 

S dotazy či připomínkami se můžete obracet na tel. 572 416 423 nebo na elektronickou adresu pluharova@staremesto.uh.cz. 
Alena Pluhařová

Kód
odpadu

Název odpadu

Limitní množ-
ství na jednu  
domácnost 

v kg/rok

Cena za nad-
limitní množ-
ství v Kč/kg

15 01 06 Směsné obaly – PVC, novodur,kanystry čisté do 50 2,60 
16 01 19 Plasty (z aut) do 50 3,00
16 01 20 Sklo (z aut) do 50 3,00

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady (sklo, plasty, dřevo, izolace z de-
molice, atd.)

do 100 2,80

17 01 07
Oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků – kusovi-
tost do 50mm.

do 100 0,55

20 01 39 Folie do 50 2,10
20 01 39 Petky do 50 4,50
20 01 01 Papír tříděný do 50 1,00

17 06 05
Stavební mat. obsahující azbest  (eternit -  hradí si v plné výši občan 
sám)

- 3,50 

20 03 07 Objemný odpad   do 100 2,60
20 01 11 Textil do 50 2,60
16 01 03 Pneumatiky (osobní+nákladní do průměru 1,5 m) do 50 2,50
20 02 01 Odpad ze zahrad – biologicky rozložitelný odpad   do 100 0,75
20 01 02 Sklo bílé, barevné – tabulové, obaly do 50 0,80
20 03 07 Kompletní dřevěná okna (včetně skleněné výplně)   do 100 2,60
15 01 10 obaly obsahující.nebezpečné látky –kovové, plastové, papírové do 10 8,50
16 01 07 olejové filtry do 10 7,40
20 01 27 barvy a laky do 10 9,00
20 01 31 cytostatika- nepoužitelná léčiva do 1 16,50
20 01 13 rozpouštědla do 10 7,50
16 05 06 chemikálie do 10 19,00
20 01 19 pesticidy do 10 19,00
20 01 21 zářivky,  rozbité, neúplné do 10 ks 9,00 Kč/ks
20 01 25 olej, tuk do 10 3,50
20 01 37 dřevo obsahující nebezpečné látky do 50 9,50
13 01 13 jiné hydraulické oleje do 10 1,50
13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje do 10 1,50
15 02 02 absorpční činidla (mastné hadry) do 5 8,50
20 01 33 baterie, akumulátory do 10 8,50
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28. říjen – státní svátek velkého významu
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Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, 28. říjen, vešel do 
našich národních dějin s připomín-
kou, jak lehce bylo možno o národní 
samostatnost přijít a jak těžce se znovu 
nabývala. Tíha nesmyslné světové války 
těžce dopadala na sužovaný lid bídou 
a krveprolitím bez vyhlídky na slibo-
vaný brzký konec.Vedla však současně 
k narůstání hnutí odporu v domácím 
i zahraničním odboji s cílem získat 
uznání práva na samostatný českoslo-
venský stát ve středu Evropy.

V čele tohoto úsilí stály velké osob-
nosti českého a slovenského národa, 
Tomáš Garrique Masaryk, Edvard 
Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vý-
znamnou podporou jejich snah byly 
československé legie bojující na straně 
Dohody na všech frontách. A tak 14. 
října 1918 byla v Paříži ustavena a me-
zinárodně uznána prozatímní česko-
slovenská vláda, jejíž program připravil 
a zveřejnil pod názvem „Prohlášení 
nezávislosti československého národa“ 
Tomáš Masaryk. Úsilí císaře monarchie 
Habsburků Karla o záchranu státu no-
vými sliby nenašlo potřebného lidové-
ho souhlasu. Za to vůli a přání lidu na-
plňoval Manifest vydaný 28. října 1918 
Československým národním výborem 
„Lide československý! Tvůj odvěký sen 
se stal skutkem.“

Poslední panovník habsburského 
soustátí Karel, který žil od rozpadu mo-
narchie v listopadu 1918 ve vyhnanství 
ve Švýcarsku, se však trůnu nevzdal. 
Zůstával totiž ještě maďarským králem 
a korunovační přísaha ho zavazovala 
chránit nedílnost uherského království, 
i když jeho území bylo po válce zmen-
šeno ve prospěch Československa, Ju-
goslávie, Rumunska a Rakouska.

Jeho první pokus o návrat do Maďar-
ska nevyšel. Maďarská vláda se Karlova 
návratu obávala a lid už o něj neměl zá-
jem, za to naděje části politických kruhů 
v zemi i v zahraničí na obnově velkých 
Uher přetrvávaly. A tak s tichou podpo-
rou maďarské vlády Karel v Maďarsku 
přistál a v čele několika posádek maďar-
ské armády, vedených monarchistickými 
důstojníky, vytáhl na Budapešť. To vedlo 
k protestu maďarských sousedních států, 
tzv. Malé dohody, Československa, Jugo-
slávie a Rumunska a k diplomatickému 
tlaku na mocnosti Velké dohody (Francie, 
Velká Británie, Itálie a USA) k zákroku 
u maďarské vlády. Její jednotky Karlovy 

oddíly 21. října 1921 za-
stavily. Král s manželkou 
byli zadrženi. Malá doho-
da žádala, aby byl vypo-
vězen ze země a jeho rod 
navždy zbaven uherského 
trůnu.

Podle mírové smlouvy 
mělo Maďarsko přistoupit 
konečně na odzbrojení. 
Nedůvěra v počínání ma-
ďarské vlády vedla země 
Malé dohody k mobili-
zaci. Vlastních branných 
sil. Československá vláda 
20. října 1921 rozhodla za 

předsednictví prezidenta T. G. Masary-
ka, že další setrvání Karla v Maďarsku 
je již důvodem k válce.

Mobilizace se setkala s plným po-
chopením a podporou naší veřejnosti. 
Bez ohledu na národní příslušnost pře-
vážil odpor vůči Habsburkům a přijetí 
nové československé demokracie, kte-
rou byli občané bez rozdílu národností 
a názorů připraveni hájit. Zmobilizova-
né jednotky zůstaly zpravidla v míro-
vých posádkách, jen horské a jezdecké 
brigády zajistily hranice jižního Slo-
venska a Podkarpatské Rusi. Mobiliza-
ce skončila úspěchem. Maďarská vláda 
musela Karla předat spojencům, a ti ho 
pak na britském křižníku poslali na os-
trov Madeira.

Dne 10. listopadu začala demobi-
lizace československé armády a již 8. 
istopadu, ve výroční den bělohorské 
porážky, vydal prezident Masaryk ar-
mádní rozkaz, kterým obráncům re-
publiky a demokracie vyslovil poděko-
vání.

Ne dosti důsledně jsme my, ani naši 
spojenci, brali potřebné poučení z his-
torie – matky moudrosti, pro součas-
nost. Došlo k další, ještě strašnější vál-
ce.

S těmito vzpomínkami a položením 
kytic květů k památníkům obětí svě-
tových válek uctíme jejich památku 
v předvečer 28. října 2011.

Jan Slováček

Proslov starosty Josefa Bazaly u památ-
níku Československých legií v minulém 
roce. 

Foto: Milan Kubíček

Již jen pamětníci si vzpomenou na pomníčky hrdinů na 
stejnojmenném náměstí naproti radnice.

Foto: archiv SN

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme k účasti na oslavě 
93. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, která se bude 
konat ve čtvrtek 27. října 2011.
v 16:30 hodin
-  položením kytic květů k pamětní 

desce na sokolovně, následně
-  položením kytic květů k památníku 

Československých legií
-  s projevem představitele města 

a kulturním programem
-  položením kytic květů k památníku 

obětí 1. světové války u hřbitova

Srdečně zvou Rada města Staré Měs-
to, ČSBS, TJ Sokol a Orel a ostatní 

občanské a politické organizace
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Nová kosmetika – luxusní francouzskou značkou THALGO
Aqua centrum – 1 hod. jen za 130 Kč

Masáže – 60 min. celého těla za 550 Kč
Pronájem salonku a pivnice pro rodinné a firemní oslavy.

Ubytování – pokoj od 550 Kč AKCE:
Pivnice Hotelu

Sobota 19. 11. – COUNTRY VEČER se skupinou Lofoši
Sobota 26. 11. – Beseda u cimbálu hrají Bálešáci

Info a objednávky na tel.: 572 541 745
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Jen se všichni podívejte, jak pěkně se umí vyparádit antický bůh vína 
Bakchus oděný v bílé říze.                       Ilustrační foto: Milan Kubíček

O módě a životě s citem a vtipem

 Staroměstské noviny 11/11 Staroměstské noviny 11/11

Napsali o životě
Život je nemocnice, v níž každý pacient 
je posedlý touhou změnit postel.

Baudelaire

Život dává jen sám Bůh, ale bere kdeja-
ká svoloč.

Ruské přísloví

Lepší jeden den na tomto světě, než deset 
tisíc dní na onom.

Čínské přísloví

Život člověka je z celkového pohledu 
vždy tragédie, ale v podrobnostech je to 
komedie.

Jak se vám líbí oblečení, které nosí 
některé dívky? Ušmudlané bazaro-
vé a supermarketové džíny s děsnými 
fleky, špinavé a vyšmajdané botasky,
tukové faldičky přetékající z nevkus-
ně vybraných bokovek? Začátkem září 
jsem pozoroval na ulici asi patnáct děv-
čat, elegantně bylo oblečeno jen šest 
z nich. Téměř všem oblečkům chyběl 
nějaký nápad a doplňky, cit ve sladění 
barev byl na bodě mrazu. Co na způsob 
oblékání dcerušek říkají jejich matky? 
Ve skutečnosti stále platí osvědčené po-
řekadlo: Jaká matka – taká Katka. 

Mladým dámám velice sluší ne-
nápadná černá klasika, určitě je stále 
módní červenočerná kombinace oble-
čení s černými doplňky. Boty do špičky 
se již dávno odložily. Letí zase kulatější 
a pohodlné. Džínová móda nic nezkazí, 
ale také nenadchne. Když už džíny, pak 
jsou k nim lepší sportovní boty s kula-
tou špičkou.

  Bokové kalhoty již mají dávno od-
zvoněno (pardon, frčí snad ještě někde 
za Uralem). Ženy, které je nosí, větši-
nou v nich vypadají přitrouble, nejsou 
v módě vepředu, ale minimálně o dvě 
kola zpátky. Každý nemá ideální štíhlou 
postavu, ale naprosté většině do boko-
vek oděných dívek a žen chybí alespoň 
trocha soudnosti a vkusu. 

Ve způsobu oblékání dívek skoro 
vymizely lehké letní šatičky a sukýnky, 
které dají vyniknout liniím krásných 

boků a štíhlých nohou. Dnešní unifor-
mita v oblékání náctiletých ve stylu triko 
– rifle mi hodně připomíná fádnost jed-
notného stylu sovětských komsomolců 
za Brežněvovy éry, nebo vizáž čínských 
družstevníků, kteří se poprvé ocitli v pat-
náctimilionovém Pekingu.

A copak lze neznalým doporučit k ob-
měně šatníku? Těm nejvíce nevkusným 
snad jen indické sárí, řeznickou zástěru 
nebo oděv mistra „Monteryho“. Samot-
nou kapitolou je občas malování dívek, 
které v některých  případech připomíná 
baladu o očích topiče parní lokomotivy 
anebo se dá pohled na ně srovnat s bás-
ní Antonína Sovy – Kdo vám tak zcuchal 
tmavé vlasy. 

Všeobecně platí, že oděv je jaksi řečí 
těla a lze z něho usuzovat na povahu člo-
věka. Ušmudlaně vypadající dívka, s vul-
gárním slovníkem, s cigaretou přilepe-
nou v ústech, bude horko těžko pořádná 
v domácnosti a přitažlivá pro elegantního 
a sympatického muže. Takovou můru 
žádný trochu rozumně  uvažující chlap 
nebude chtít. Tisícovku za týden pro-
kouří, domácí práce jsou ji cizí, vaří jen 
podle sloganu: Hamé, Hamé, co si dáme? 
A když ji mládeneček bude někdy chtít na 
pár chvil, rozhodně si ji nevezme. Ani na 
čtvrt úvazku! A jestli přece jen nedopat-
řením působením bludných proudů si ji 
vezme, velice rychle ji opustí. A i kdyby 
náhodou neopustil, bude určitě zahýbat, 
holčiny budou mít mindráky a propad-
nou depresím. Ještě štěstí, že se nešťastné 

děvy tolik nevěší na lustrech a stro-
mech jako muži.Vždyť každý strůjcem 
svého štěstí…..

Kapitolou samo o sobě je kouření. 
U Evropanů všeobecně je kouření čím 
dál méně v kurzu, ve vyspělých zemích 
klesl počet kuřáků až o 20 procent. 
Výjimkou jsou však stále Češi a zvláš-
tě ženy ve věku od 14 do 25 let, kde 
statistici zaznamenali nejvyšší nárůst 
kuřaček. Cigaretovému kouři se někdy 
oddávají i těhotné ženy. Proč jim ještě 
nedošlo, jak bláznivou hru s nimi a je-
jich zdravím hrají tabákové koncerny?

 Ale určitě platí, že nikdo není doko-
nalý. Na závěr lze vyslovit tisíceré po-
děkování a velkou kytici obdivu všem 
ženám a dívkám, které pěkně vypa-
dají, voní a nekouří, hezky se oblékají 
(v mnoha případech za vskutku málo 
peněz) a je na ně radost pohledět.

Milan Kubíček

Muži jsou šťastnější
Jirka a Petr probírají na hodové zábavě, proč jsou v naprosté 
většině případů muži šťastnější než ženy:

1. Celý život nám zůstane jedno příjmení.
2. Nikdy nemůžeme otěhotnět.
3. Automechanici nám říkají pravdu.
4. Stejná práce, lepší plat.
5. Vrásky nám přidávají na charakteru.
6. Břicho nám většinou schová široké boky.
7. Spodní prádlo nás většinou přijde na 75 Kč za tři kusy.
8. Každé místo na obličeji má svou původní barvu.
9. Stejný účes nám vydrží roky, někomu i desetiletí.
10. Nikdy nám na veřejnosti nepadá ramínko.
11.  Když máme své dny, prožíváme je zcela v pohodě s ferne-

tem.                                                                                    PI
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Šachové soutěže zahájily

Co se v mládí naučíš, ve stáří jak najdeš.                                                                    Foto: Radovan Studený
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Starosta Josef Bazala při šachové partičce.
Foto: Radovan Studený

hráčů základní sestavy. Hosté jsou již 
zkušeným soupeřem a jejich ambice 
byly především neprohrát, což se jim 
nakonec po zásluze podařilo, a tak 
utkání skončilo remízou 4-4. Za „D“ 
mužstvo vyhrál Igor Štefanko a Mar-
tina Fusková, remízu přidali kapitán 
mužstva Milan Rachůnek, Dušan 
Sochna, Jenda Šmíd st. a Tonda Váv-
ra.

„E“ mužstvo odjelo sehrát své první 
utkání do Holešova, kde nakonec po 
velkém boji prohrálo se svým soupe-
řem těsně 3,5-4,5. Vyhrál Jožka Kno-
tek a Ondra Stuchlý, remízu přidali 
Jožka Burda, Radim Stuchlý a Jožka 
Trubačík. 

Milan Rachůnek

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
poctivému nálezci, který mi ztra-
cenou peněženku, ve které jsem 
kromě peněz měl i všechny svo-
je doklady, přinesl až domů. Než 
jsme stačili zareagovat, odešel, aniž 
bychom zjistili, o koho se jedná. 
V dnešní době je málo takových 
lidí a je třeba si jich vážit. Proto 
chci vyjádřit svůj dík alespoň touto 
cestou. 

František Šíma st. 

1. liga
Tradičního rivala v podobě muž-

stva Gordicu Jihlava dostalo v prvním 
kole v neděli 2. října 2011 „A“ mužstvo, 
a tak se očekával zajímavý a urputný 
zápas o každý bod. Obě mužstva na-
stoupila v nekompletních sestavách, ale 
i tak se hrály zajímavé partie. Bohužel 
naše mužstvo pokazilo některé pozice, 
čehož soupeř zkušeně využil a odváží si 
ze Slovácka cenné tři body za vítězství 
4,5-3,5. Vyhrál kapitán Petr Bažant ml. 
a Honza Hudeček, remízu přidali Pavel 
Zpěvák, Honza Sosna a Jakub Uřičář. 

2. liga  
V neděli 9. října začala svým úvod-

ním kolem 2. liga, kde mají Staroměš-
ťané dva týmy. „B“ mužstvo, které bude 
patřit k hlavním favoritům soutěže, do-
kázalo svoji kvalitu a vyhrálo v Adamo-
vě přesvědčivě 7-1. Vyhrál Petr Bažant 
ml., Petr Bažant st., Jarek Sháněl, Vojta 
Dobeš, Robert Staufčík i Antonín Va-
vruška, remízu přidali Pavel Dvouletý 
a kapitán mužstva Radovan Studený. 

„C“ mužstvo na úvod soutěže přiví-
talo doma nováčka mužstvo TJ Podlu-
žan Prušánky, ale bohužel nenavázalo 
na výsledky z předchozích dvou sezón 
a prohrálo nečekaně 2,5-5,5. Remizova-
li Honza Horsák, Lukáš Fusek, Roman 
Omelka, Petr Blaha a Jenda Šmíd st.    

Krajský přebor
Nezvykle brzy, již první říjnovou ne-

děli, začal kolotoč šachových mistrov-
ských utkání. „D“ mužstvo, jehož úkolem 
bude především předvádět lepší výkony 
než v minulé sezóně, hostilo na domácí 
půdě mužstvo TJ Sokol Francova Lhota. 
Mírným favoritem bylo domácí

mužstvo, i když nastoupilo bez dvou 
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Cimbálová muzika ZUŠ s učitelem Radimem Snopkem a primášem 
Robinem Feldvablem.                                             Foto: Milan Kubíček

Roztančená Dolina při vystoupení na Hodovém odpoledni v neděli 
2. října 2011.                                                            Foto: Milan Kubíček

Slavnostní mši v kostele sv. Michaela celebroval P. Miroslav Suchomel.
Foto: Milan Kubíček

Kostel sv. Michaela se zcela zaplnil krojovanou chasou a věřícími. 
Foto: Milan Kubíček

Děvčice z Doliny v průvodu krojovaných prochází Velkomoravskou 
ulicí.                                                                         Foto: Milan Kubíček Před radnicí tančí naši nejmenší.                           Foto: Milan Kubíček

Erik a Jitka Feldvabelovi patří mezi dlouholeté aktivní členy souboru 
Dolina. Nelze je mezi krojovanými přehlédnout. Úroveň jejich ustroje-
ní je vždy vynikající.                                               Foto: Milan Kubíček V čele průvodu jsme viděli Staroměstskou kapelu. Foto: Milan Kubíček
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 30. 
listopadu. Uzávěrka je 21. listopadu 2011.

Bratři Sikorovi patří mezi pravidelné účastníky hodů. Jsou té-
měř k nerozeznání. Odlišují se pouze nepatrně jiným opletením 
svých demižonků. Poznáte, který z nich je Pavel a který Petr?     
                                                                     Foto: Milan Kubíček

Čí byly Michalské hody? Naše!

Anekdoty na poslední 
stranu

Děvčice z Dolinečky III při vystoupení na Hodovém odpoledni v neděli 2. října 2011. 
Foto: Milan Kubíček  

Opět zvesela hraje Staroměstská kapela.                                                           Foto: Milan Kubíček
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Sklony ke změně
Žena se vdá za muže po nevydařené 

zábavě na hodech v očekávání, že se muž 
změní a on to neudělá.

Muž si vezme ženu po bouřlivé noci na 
hodech v očekávání, že se žena nezmění 
a ona to udělá.

Ruské mudrosloví
První sklenka – zlatá rybka, druhá 

sklenka – stříbrná štika, všechny ty násled-
né, čert je ber – potěr!

Slovenské přísloví
Víno skáč, pivo sráč, pálenka spáč. Opi-

tý od vína letí na bok, od piva na chrbát, 
od pálenky na nos.

Na hodové zábavě
Před sokolovnou stojí Jura a Bára. 

Děvče se ptá: „Juro, proč ten chlápek tady 
kolem nás furt ocmrndá?“ „Ztratil tisícov-
ku.“ „Jak to můžeš vědět?“ „Protože na ní 
stojím!“

PI

Letošní Michalské hody 
byly tak vydařené, že opro-
ti minulým letům přidá-
váme další stranu, a to 
hlavně našim čtenářům, 
kteří se nemohli zúčastnit 
ze zdravotních či osobních 
důvodů. Přinášíme výběr 
fotografií z celého průběhu 
slavností od středy 28. září 
až po neděli 2. října 2011. 
Těšíme se na příští hody 

Krása slováckých krojů je nepřekonatelná. 
To již tvrdily naše baběnky. 

Foto: Milan Kubíček

a také na perfektní stárky a krojovanou 
chasu. Už tušíte, kteří stárci to budou?

Milan Kubíček 

Čí byly Michalské hody? Naše!


