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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Kontrolní den se starostou města

Starosta Josef Bazala hovoří s Růženou Paškovou, která žije ve Sportovní ulici.
Foto: Milan Kubíček

V úterý 2. srpna 2011 jsme projeli 
a prochodili s prvním mužem radnice 
Josefem Bazalou podstatnou část ka-
tastru Starého Města a zajímali jsme se 
nejenom o harmonogram plnění inves-
tičních akcí, ale také o stav ulic a komu-
nikací, o nové a zrekonstruované stavby, 
všímali jsme si úsilí našich spoluobčanů 
při zvelebování svých domů a zahrádek 
a také jsme diskutovali s občany o jejich 
každodenních problémech a starostech. 
Žijeme v nelehké době, mnoha lidem 
chybí peníze a žijí od výplaty k výplatě. 
Nejen problémy mají naši spoluobčané, 
mnozí jsou hrdí na život v našem městě, 
cení si spousty věcí, které je navzájem 
spojují a nadšeně hovoří o tom, že jsou 
patrioty Starého Města. Také naše deba-
ty často končily na téma zdraví. Vždyť 
platí známé přísloví: Nemocí je bezpočet 
– zdraví jen jedno!

Prostranství před vchodem do fotbalového stadionu na Širůchu v době rekonstrukce Sportovní 
ulice dne 2. srpna 2011.

Foto: MK

Pokud si projdeme ulice, které od-
bočují z hlavních komunikací, vidíme 
krásně upravené domy, mnohá okna 
jsou plná nádherných květů, naprostá 
většina domů má novou fasádu z obdo-
bí posledních deseti let. Za minulé ob-
dobí vzniklo nejen množství přístaveb 
domů, kdy samozřejmostí jsou nová 
okna a dveře či zateplení obvodových 
plášťů budov, ale Staré Město se pyšní 
zcela novými čtvrtěmi a ulicemi. Bo-
hužel, na hlavních ulicích Brněnská, 
náměstí Hrdinů, Hradišťská. Velkomo-
ravská či Huštěnovská příliš květino-
vých domů nespatříme. 

Naše první zastavení bylo ve Spor-
tovní ulici, kde skončila rekonstrukce 
kanalizace a koncem srpna začala kom-
pletní obnova komunikace a chodníků.

Milan Kubíček 
 (dokončení na straně 12)



2 Hody 2011

Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
hody s právem

Staré Město 28. 9. – 2. 10. 2011
Program:
středa 28. 9. 2011 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice Vernisáž rytin a známkové tvorby Jaroslava Tvrdoně
 Výstava potrvá do 12.10. 2011, po - pá 8:00 až 15:30 hodin
pátek 30. 9. 2011 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC - sokolovna Ochutnávka mladého burčáku, 
 pletení věnců a předání práva 
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků
Sobota 1. 10. 2011 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
 T. Vavřík, L. Friedlová
 starší stárci
 J. Bazala, S. Miskovičová
 O. Bazala, V. Friedlová
 mladší stárci
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice  Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC - sokolovna Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  WETESH
  CM Dolina
Neděle 2. 10. 2011 Michalské slavnosti
10:00 hod.  kostel sv. Ducha Slavnostní mše
11:00 hod.  od kost. sv. Ducha Hodová obchůzka
13:00 hod.  Jezuitská ulice Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

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

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

Stárci Pavel Pluhař a Barbora Vaculíková na 
hodech v roce 2010
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3Zprávy z radnice

Přístaviště na Baťově kanálu mění svou tvář. V současnosti zde vyrůstá objekt, který bude poskytovat zázemí 
uživatelům služeb, nebude chybět i občerstvení.                                                                         Foto: Milan Kubíček

U S N E S E N Í
z 15. zasedání Rady města Staré Město ve věci pohovorů 

s uchazeči o funkci jednatele společnosti Školní hospodářství,  s. r. o., 
Staré Město, konaného dne 21. 6. 2011

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. doporučila
 
1.   valné hromadě společnosti Škol-
ní hospodářství, s. r. o., se sídlem Staré 
Město, Velehradská 1469 jmenovat do 

funkce jednatele společnosti Školní hospo-
dářství, s. r. o. Staré Město pana Ing. arch. 
Vladimíra Erbena, bytem Prostějov, O. 
Nedbala 18.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla
2.1   o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci Místní komunikace ulice Spor-
tovní Staré Město. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč STAMOS, spol. 
s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

I. schválila

1.1  pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 25, 
ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Kar-
lu Kotlárovi a paní Heleně Kotlárové 
(opatrovník – pan Karel Kotlár), dnes 
společně bytem Staré Město, Svatoplu-
kova 1218, na dobu určitou od 1. 8. 
2011 do 31. 8. 2011 a nájemné ve výši 
38,50 Kč/m2 a měsíc.
(Měsíční nájemné – 2.040 Kč, záloha na 
vodné a stočné – 950 Kč)
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o další měsíc, nejdéle však do 31. 12. 
2012.

1.6  nabídku společnosti Pragoplyn, 
a. s., Praha 1, Jungmannova 36/31, IČ: 
279 33 318, na akci „Veřejná zakázka na 
sdružené dodávky zemního plynu pro 
město Staré Město“ a jeho příspěvkové 
organizace. 

1.7   zrušení předkupního práva k po-
zemku p. č. 6073/234 ost. plocha o vý-
měře 513 m2  a pozemku p. č. 6073/235 
orná půda o výměře 241 m2, vše v lo-
kalitě Trávník II. ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Michalu Lenhartovi, bytem Hluk, Vy-
šehradská 538.

1.8   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 umís-
tění stavby „Novostavba RD na p. č. 
3169/3 k. ú. Staré Město (přípojka)“ 
umístění nového kabelového vedení 

U S N E S E N Í
z 16. zasedání Rady města 

Staré Město,
konaného dne 28. 6. 2011

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

U S N E S E N Í

NN na pozemku p. č. 6056/10, 6056/11, 
5212/1, 6053/307 a 4539/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění nového kabe-
lového vedení NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2011 platí částka 9 Kč/m2 a rok + přísluš-
ná DPH.

3.1  finanční příspěvky:
- O. S. MORRIGAN, skupině historic-
kého šermu Bratří Mrštíků 1598, Staré 
Město na pořádání lukostřeleckého 
turnaje „Chřibský krkavec“ ve výši 
2.000 Kč.
- O. S. Staroměstští šohajíci, Klukova 
830, Staré Město na úhradu proná-
jmu za prostory pro uložení písku ke 
sportovně společenské akci „Slovácké 
léto s ADEL TRADING  2011“ ve výši 
5.000 Kč.
- Šachovému klubu Staré Město,  
Brněnská 1249 na pořádání devátého 
ročníku mezinárodního šachového 
turnaje „FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 
2011“ ve výši 20.000 Kč.

3.2  mimořádný termín svatebního ob-
řadu 5. 8. 2011.
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II. doporučila zastupitelstvu města

1.5  schválit převod majetku – smě-
nu  části pozemku 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 vlastnictví 
Ing. Jiřího Křena – TRADIX za část 
pozemku p. č. 6053/198 ostat.pl./
ostat.komunikace o výměře 409 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše  
v lokalitě ul. Huštěnovská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem zřízení parkovacích 
stání u areálu půjčovny elektrostře-
diska firmy. 
 Cena směňovaných pozemků byla 
stanovena dohodou a činí 300 Kč/
m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných 
pozemků, jenž činí 146 m2 zapla-
tí Ing. Jiří Křen – TRADIX, Staré 
Město městu Staré Město 43.800 Kč 
(300 Kč/ m2).

III. souhlasí

6.2  s uzavřením Městské knihovny a IC 
Staré Město ve dnech 15. 8. 2011 – 19. 8. 
2011 z důvodu revize knihovního fondu.

IV. stanovila

6.3  prodejní cenu turistické zeměpisné 
mapy Chřibů a okolí na 45 Kč vč. DPH.

V. vzala na vědomí

6.1  činnost Městské knihovny a infor-
mačního centra Staré Město za I. pololetí 
2011.

VI. uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2   zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. st. 250 zast. plocha a nádvoří 

o výměře 122 m2 v lokalitě Obilní čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.3   zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 2390/5 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 2 m2 v lokalitě are-
álu Dolina Staré Město, a. s. ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě. 

1.4   zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. st. 1607/2 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře 123 m2 v lokalitě areálu 
Dolina Staré Město, a. s. ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.   

-  zpracovat majetkovou pozemkovou 
mapu areálu bývalého zemědělského 
družstva. 

 Miroslav Horký Radoslav Malina
 člen rady města místostarosta

Staroměstská radnice
Budova radnice byla postavena 

v letech 1907 - 1908 za starosty Jana 
Němečka (agrární strana), který byd-
lel v domě na náměstí Hrdinů č. p. 2. 
Tajemníkem byl tehdy Jan Křivák. 
Budova radnice byla chloubou Staré-
ho Města, byly zde nejen kanceláře, 
ale i byt tajemníka a obecního stráž-
níka, na radnici sídlil poštovní úřad 
a obecní hostinec. V období mezi 
světovými válkami zde fungovalo 
kino Jas, v sále se pořádaly zábavy. 
V letech 1935 – 1943 tady byly umís-
těny v malém muzeu v I. poschodí 
významné archeologické objevy An-

tonína Zelnitia a další materiály Mu-
zejního spolku Starý Velehrad. V roce 
1948 bylo na krátkou dobu slavnostně 
otevřeno pro veřejnost nové muzeum. 
V letech 1947 – 1954, a potom v letech 
1971 – 1990, bylo Staré Město součástí 
Uherského Hradiště, samostatné Staré 
Město je od 1. ledna 1991. Od 1. ledna 
1996 byl odstraněn přívlastek „u Uher-
ského Hradiště“ a Staré Město získalo 
nový oficiální název. Od 1. listopadu 
1997 je Staré Město povýšeno na měs-
to, stejně jako nedaleké Kunovice.

Milan Kubíček, kronikář města

Radnice v hodovou sobotu 25. září 2010.  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Co možná nevíte…
Dne 30. srpna 1902 byly pře-

místěny věžní hodiny na tehdy 
novou školní budovu 715 na sou-
časném náměstí Hrdinů. Instalaci 
provedla firma E. Schaur z Vídně, 
která hodiny zhotovila a v roce 
1887 instalovala na starou školní 
budovu č. 1. Připomeňme si, že 
nejstarší školní budova č. 1, kte-
rou vybudoval uherskohradišť-
ský stavitel Jedlička, byla zbou-
rána v dubnu 1995.

V roce 1893 chodilo do ško-
ly ve Starém Městě 640 žáků. 
Na konci školního roku byly vý-
sledky staroměstských dětí dosti 
chmurné. Celkem 30 žáků pro-
spělo velmi dobře, 55 dobře, 82 
dostatečně, 61 sotva dostatečně 
a 82 nedostatečně, 139 žáků ne-
dostalo známky pro nedbalou 
návštěvu školy, 59 žáků nebylo 
klasifikováno, protože měli úlevy 
ve školní docházce. (Do celko-
vého počtu žáků 640 však chybí 
ještě dalších 132, o jejichž osudu 
se zápis tehdejšího kronikáře ne-
zmiňuje).

MK
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U S N E S E N Í
z 18. zasedání Rady města Staré Město
Staré Město, konaného dne 4. 8. 2011

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  pronájem nebytových prostor 
– prostory pivnice, vinárny a bowlin-
gu s příslušenstvím, včetně zabudo-
vané dvoudráhové technologie bow-
lingu s příslušenstvím, vše v budově  
č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Milanu Burdovi, bytem Jalubí 
456, od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájem-
né ve výši 15.000 Kč/měsíc + příslušná 
DPH, za účelem provozování hostinské 
činnosti a bowlingu.
 Výše záloh na energie související s ná-
jmem:
elektrická energie 30.000 Kč/čtvrtletí  
vodné a stočné 2.500 Kč/čtvrtletí
teplo 7.500 Kč/čtvrtletí

1.4  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti UNIMEX 
GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., 
Praha 1, Václavské náměstí 815/53, IČ 
283 75 025 na právo umístění staveb:
- vodovodní přípojka – pozemek p. č. 
6068/46, 6068/96
- plynová přípojka – pozemek p. č. 
6068/72, 6068/153
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Půlkulaté jubileum oslavil zastupitel našeho města 
Ing. Ladislav Vaněk. K pětašedesátým narozeni-
nám mu poblahopřáli starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Malina a zastupitelé města. 
Ing. Ladislav Vaněk patří mezi nejdéle sloužící 
zastupitele. Společně s Františkem Slavíkem a Ra-
doslavem Malinou byl téměř u všech rozhodujících 
projektů a událostí ve Starém Městě za posledních 
20 let. Na snímku mu blahopřeje k narozeninám 
zastupitelka MUDr. Irena Pelechová.        Foto: JB

- přípojka nn – pozemek p. č. 6068/102, 
6068/157
- přípojka vn – pozemek p. č. 6068/157, 
3678/3
- přípojka telefonu – pozemek p. č. 
6068/1, 6068/2
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Obsahem věcných břemen je právo pří-
stupu na služební pozemky dotčené vý-
stavbou uvedených zařízení za účelem 
výstavby podzemního vedení přípojky 
vody, plynu, nn, vn a telefonu, napojení 
na stávající příslušná zařízení a dále za 
účelem kontroly údržby a oprav podzem-
ního vedení jednotlivých zařízení. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2011 platí 
částka 9 Kč/m2 a rok + příslušná DPH.

1.6   ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 
400 m2  v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Karlu Blahovi, Staré Město, Karoli-
ny Světlé 1084, dohodou k 31. 8. 2011.

2.1  projektový záměr na projekt Zlepšení 
systému povodňové služby a preventiv-
ní protipovodňové ochrany města Staré 
Město a obcí Staroměstska.

2.2  projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení akce Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy.

3.2  přijetí věcného daru příspěvkovou 
organizací Středisko volného času KLUB-
KO Staré Město od Nadace DSK v hod-
notě 15.000 Kč.

3.3  finanční příspěvky:
- Volejbalovému sportovnímu klubu, o. s., 
Staré Město na tradiční halový turnaj „O 
pohár hejtmana Zlínského kraje“, který se 
koná 3. 9. 2011 ve sportovní hale na Širů-
chu ve Starém Městě ve výši 5.000 Kč.
- Souboru písní a tanců Dolina, Staré 
Město pro rodiče stárků na Michalské 
slavnosti 2011 ve výši 12.000 Kč. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.2  schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 2390/5 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 2 m2 v lokalitě are-
álu 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.  

1.3  schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 1607/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 123 m2 v lokalitě 
areálu Dolina Staré Město, a. s. ve Sta-
rém Městě – pod budovou sýpky ve 
vlastnictví společnosti DARSHAN, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti DARSHAN, s. r. o., Uh. Hradiště, 
Luční 115, za cenu 600 Kč/m2, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů.

6.1  schválit vstup města Staré Město 
do Sdružení místních samospráv České 
republiky  
 se sídlem Zlín – Prštné, Nábřeží 599.

BLAHOPŘÁNI K NAROZENINÁM

František Slavík 
oslavil šedesátiny

Dne 15. července 2011 oslavil še-
desáté narozeniny František Slavík, 
bývalý starosta Starého Města (1991 
– 2000) a první hejtman Zlínského 
kraje (2000 - 2004). K jeho život-
nímu jubileu mu poblahopřáli za-
stupitelé města v čele se starostou 
Josefem Bazalou, přátelé i bývalí 
spolupracovníci. K blahopřání se 
připojuje i redakční rada Staroměst-
ských novin.               Milan Kubíček

Na snímku hejtman Zlínského kraje František Sla-
vík (vpravo) společně s ministrem dopravy Ing. Mi-
lanem Šimonovským při slavnostním otevření vel-
kého obchvatu Starého Města v září 2004. 

Foto: Vladimír Kučera
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V úterý 26. července 2011 se uskutečnilo v zasedací místnosti radnice jednání zástupců mikroregionu Staro-
městsko. V programu bylo schválení auditu, informace firmy DAT, účast mikroregionu na slavnostech vína
a také informace o systému protipovodňové ochrany a o výběrovém řízení na dodavatele energií. Členy mikro-
regionu Staroměstsko jsou obce Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Košíky, 
Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré Město, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, Újezdec, Vážany 
a Zlechov.                                                                                                                                     Foto: Milan Kubíček

III. souhlasí
1.4 s umístěním inženýrských sítí, 
úpravou komunikace, protihlukové stě-
ny a chodníku dle PD pro stavbu „Hob-
by Market – Staré Město“ do pozemků 
ve vlastnictví města Staré Město v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve prospěch 
společnosti UNIMEX GROUP, uzavře-
ný investiční fond, a. s., Praha 1, Václav-
ské náměstí 815/53, IČ 283 75 025:
- přeložka vodovodu – pozemek p. č. 
6068/1 6068/2, 6068/155
- přepojení kanalizačního výtlaku – po-
zemek p. č. 6068/2, 3678/73  
- přeložka vn – pozemek p. č. 6064/49, 
6068/1, 6068/2, 6068/34, 6068/102,                                                
6068/155, 6068/157, 3678/3  
- přeložka telefonu – pozemek p. č. 
6068/1, 6068/2
- úprava komunikace – pozemek p. č. 
6068/1, 6068/102
- chodník – pozemek p. č. 6068/102, 
6064/49, 3678/3
- protihluková stěna – pozemek p. č. 
6068/1
Umístění inženýrských sítí, úprava ko-
munikace, protihlukové stěny a chod-
níku na pozemcích města Staré Město 
bude ošetřeno Smlouvou o souhlasu 
s umístěním a realizací stavby na po-
zemcích města.

1.8  se záměrem uzavření plánovací 
smlouvy na řešení napojení novosta-
veb rodinných domů na budoucí místní 
komunikaci v lokalitě ul. Huštěnovská 
– zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, která bude vy-
budována společností Ing. Jiří Křen – 
TRADIX, dle projektové dokumentace 
vypracované společností GG ARCHI-
CO Uherské Hradiště, nejpozději do  

30. 4. 2013.
 Plánovací smlouva bude uzavřena za pod-
mínky vydání pravomocného stavebního 
povolení na výstavbu místní komunika-
ce a parkoviště v lokalitě ul. Huštěnovská 
– zahrady.
3.4   - s pořádáním 1. ročníku charita-
tivního Velkomoravského půlmaratonu 
dne  24. 9. 2011 na území Starého Města
- s použitím znaku města Staré Město na 
propagačních materiálech 1. ročníku   
  charitativního Velkomoravského půlma-
ratonu v souladu s obecně závaznou  
  vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4. 

IV. nesouhlasí
1.5  s žádostí paní Marty Kirschnerové, 
bytem Staré Město, Tovární 1077 o po-
volení průjezdu z pozemku p. č. 6070/7 
orná půda do sídliště Finská čtvrť ve Sta-
rém Městě – přes pozemek p. č. 6070/3 
orná půda, který je ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Martě Kirschnerové, bytem 
Staré Město, Tovární 1077 a trvá na pů-
vodně uzavřených nájemních smlouvách 
s panem Františkem Pelíškem a panem 
Ivo Sádlem. 

1.7  se záměrem výstavby objektu ne-
výrobního charakteru „Pneuservis Staré 
Město“ umístěného v areálu komplexu 
Interspar Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společností RTP group s. r. 
o., Kyjov, Nádražní 1377/7a, IČ 29281466, 
z důvodu trvalého snížení kapacity parko-
viště.

V. jmenovala
3.1  v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vy-
hlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, předsedu a členy konkurzní 
komise pro konkurz na funkci ředitele/
ředitelky Střediska volného času KLUB-
KO, Staré Město, příspěvková organiza-
ce, U Školky 1406, Staré Město. 
Předseda komise: Josef Bazala 
Členové komise: Mgr. Martin Zábran-
ský, Ing. Ilona Miklová, Mgr. Josef Vaš-
kových, Bc. Petra Kraváčková, Mgr. Pe-
tr Švrček.

VI. vzala na vědomí
2.1  - informaci o podání žádosti o do-
taci z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní proti-
povodňové ochrany města Staré Město 
a obcí Staroměstska. 
- finanční spoluúčast žadatele pro rok
2012 na projekt Zlepšení systému po-
vodňové služby a preventivní protipo-
vodňové ochrany města Staré Město 
a obcí Staroměstska v předpokládané 
výši 371.125 Kč.

2.2  informaci o podání žádosti o dota-
ci z Operačního programu Životní pro-
středí na projekt Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy.

4.1  vyjádření města k zahájení územ-
ního řízení dle § 79 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

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

4.3  vyjádření města k oznámení o za-
hájení stavebního řízení dle § 112 záko-
na č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.

5.1  hospodaření města k 30. 6. 2011.

VII. uložila
1.6  odboru správy majetku a životního 
prostředí zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha o výměře 400 m2  
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.                             

1.8  odboru správy majetku a životní-
ho prostředí předložit návrh plánovací 
smlouvy na řešení napojení novostaveb 
rodinných domů na budoucí místní 
komunikaci v lokalitě ul. Huštěnovská 
– zahrady ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.             

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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BLAHOPŘEJEME 297 STAROMĚSTSKÝM MARIÍM

Kytice květů pro všechny Marušky.                                  Foto: Milan Kubíček

TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 17. září, 15. října, 12. 
listopadu, 10. prosince 2011

Již jen několik dní nás dělí od svátku Marie. Jedná se 
o nejčastější staroměstské jméno ze všech mužských a žen-
ských jmen. Ve Starém Městě bude slavit celkem 297 Marií. 
Je to o sedm méně než v loňském roce. 

Číše s přípitkem pozvednou a určitě krásnou kytičku květin 
obdrží od svých nejbližších všechny naše příslušnice vznešené-
ho jména, které má mnoho různých podob a zdrobnělin. Třeba 
Maruška, Mařenka, Maňa, Manka, Mánička, Marjánka, Marun-
ka, Maryška. Jméno Marie v poslední době není ve Starém Městě 
příliš časté. Nejstarší nositelkou jména Marie je šestadevadesáti-
letá paní Marie Janíková, naopak nejmladší je tříletá Marie Ko-
laciová.

Hodně Marií za poslední roky zemřelo nebo se z města od-
stěhovalo. Třeba ještě v roce 1998 jsem napsal článek Marií je 
stejně jako dnů v roce – 365, dále již počet Marií strmě klesal. 
V roce 2001 – 354, v roce 2005 – 329 a letos k 26. červenci jen 
297. V osmdesátých letech minulého století bylo pojmenováno 
šest Marií, v devadesátých letech již jen pět a ve třetím tisíciletí 
pouze tři. V ročníku 1943 bylo pojmenováno patnáct Marií, v le-
tech 1951 a 1953 po třinácti.     

Jménem redakční rady Staroměstských novin posíláme všem 
našim Maruškám speciální kytici květů, která nikdy neuvadne.

Milan Kubíček

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ ROČNÍKU 1932
V sobotu 3. září ve 14 hodin se uskuteční setkání spolužáků ročníku 1932 a to jako 

obvykle v restauraci „Victoria“. Těšíme se na shledání.
Za výbor devětasedmdesátníků Kamila Jancová

NEJLEPŠÍ KAMARÁD JE PES!
  Možná jste již slyšeli, že nejspolehlivější ze zvířat je kůň, 

nejpracovitější včela, nejchytřejší prase, ale nejlepší kama-
rád je pes, který dokáže člověka milovat více než sebe…

MK

Chlapec se svým milovaným psem. 
Ilustrační foto: Ing. Miroslav Bajaja

STÁRCI NA MICHALSKÝCH HODECH
Tomáš Vavřík + Lucie Friedlová

starší stárci
Jan Bazala + Simona Miskovičová

Ondřej Bazala + Veronika Friedlová
mladší stárci

Švejkovina
Na ženskou bez inteligence byly v kabaretu přirážka 

šesták, poněvadž taková sprostá nádoba víc pobaví než 
nějaká vzdělaná dáma.

NI
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BUDOU SLAVIT V ZÁŘÍ
První den v září mají svátek Linda společně se Samue-

lem. Ve Starém Městě nyní žije pět žen se jménem Linda 
a jen tři muži se pyšní jménem Samuel. O mnoho počet-
nější jsou nositelky jména Adéla, kterých u nás žije 28, 
mužů se jménem Bronislav je deset a žen se jménem Bro-
nislava jen devět. V neděli 4. září slaví Jindřiška, kterých 
žije ve Starém Městě pouze osm. Tož milí oslavenci, na 
zdraví!                                                                              MK 
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Z naší farnosti

Anička Chlupová (na snímku vpředu) letos ukon-
čila Základní školu ve Starém Městě. I přes svůj 
mladý věk již několik let aktivně pracuje v soubo-
ru Dolinečka a vede naše nejmenší k tanci, zpěvu 
a odkazu lidových tradic. Patří jí  poděkování 
redakční rady Staroměstských novin.  

Foto: Milan Kubíček

Dne 15. září 2011 tomu 
bude rok, co mě navždy 
opustil můj manžel pan 
Josef Daníček ze Sta-
rého Města. Zemřel po 
dlouhé a těžké nemoci. 
Tiše vzpomíná manžel-
ka Ludmila.   

Dne 24. září 2011 vzpo-
meneme 10. výročí 
úmrtí pana Zdeňka 
Blahy ze Starého Měs-
ta. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají 

manželka, děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
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Dne 31. srpna si připo-
meneme páté výročí 
úmrtí pana Antonína 
Omelky. 

Dále vzpomínáme na 
rodiče maminku Marii 
Omelkovou a tatínka 
Tomáše Omelku. 

Za vzpomínku na naše 
zesnulé děkují syn 
František a dcera Ma-
rie Omelkovi, dcera 
Petra, Mlečkovi, Mlýn-
ští, Pavlicovi, vnuci, 
vnučky a pravnučka.

Velkomoravský koncert
Naše římskokatolická farnost je spo-
lupořadatelem benefičního Velkomo-
ravského koncertu, na který zve nejen 
všechny farníky a přátele, ale všechny 
občany našeho města a jeho přízniv-
ce. Velkomoravský koncert, na kte-
rém vystoupí Hradišťan a Spirituál 
kvintet, se koná pro širokou veřejnost 
v neděli 11. září 2011 v 16 hodin na 
prostranství u rozestavěného nového 
kostela sv. Ducha. 
Jak uvádí garant koncertu Jiří Pavlica, 
„myšlenka stavby nového kostela vy-
chází především  z toho, že by měl slou-
žit celé společnosti. Vznikl proto návrh 
Kulturně duchovního centra s kos-
telem sv. Ducha, který bude otevřen 
celému městu, bude místem kulturních 

akcí, přednášek, centrem nejrůznějších 
komunitních aktivit se zaměřením na ro-
diny, mladou i starší generaci. Jsou nastí-
něny cíle připravovaného koncertu.
• Přiblížit všem obyvatelům Starého Měs-
ta význam budovaného „Kulturně du-
chovního centra s kostelem sv. Ducha“ 
a akcentovat jeho přínos pro celé město. 
• Připomenout Moravanům, Čechům, 
Slovákům a Polákům (ale i všem Evro-
panům) odkaz sv. Cyrila a Metoděje (ev-
ropských patronů), jejichž misie je spjata 
právě se Starým Městem - památným Ve-
ligradem.
• Přinést finanční prostředky, které by
byly použity ke stavbě budovaného centra 
jednak výběrem ze vstupného na koncert, 
jednak sponzorskými dary od podnikate-
lů ze Starého Města i širšího okolí, jednak 
medializací a případnými dalšími dary 
(popř. sbírkou na místě koncertu). 
• Založit tradici, která by umožňovala 
prezentaci Starého Města v širších kultur-
ně společenských (a nejen regionálních) 
kontextech.“ Předprodej vstupenek bude 
od 1. září v městské knihovně.

Pozvánka
V neděli 28. srpna 2011 bude slouže-
na v 9 hodin mše svatá na poděková-
ní za úrodu, zvaná dožínková. A jako 
rozloučení s prázdninami můžeme 
doporučit návštěvu koncertu skupi-
ny NOBIMS, zvané Kytaráci.

Návštěva
Medjugorje

Ještě je několik volných autobusových 
míst na zájezd do bosenské Med-
jugorje k příležitosti 30. výročí mari-
ánského zjevení, kterého se členové 
naší farnosti zúčastní od pondělí 12. 
září do soboty 17. září 2011. Cena je 
2500 Kč plus na stravu a ubytování 54 
Euro. Bližší informace je možno zís-
kat na tel. 572 541 277 nebo na faře.

SV

Nový školní rok
Počátek nového školního roku otevře dě-
tem, studentům, ale i učitelům a vycho-
vatelům další kroky na cestě ke vzdělání 
a osobnostnímu růstu. Úspěch cesty není 
samozřejmý, je podmíněn ochotou při-
jmout takové dary. My křesťané prosíme 
Ducha svatého o jeho dary -  o dar moud-
rosti, o dar rady, o dar síly, o dar umění 
(poznání, vědění), o dar zbožnosti a o dar 
bázně Boží. Tento soubor darů je vyváže-
ný celek a  jen jako nerozdělený celek nás 
vede k vyššímu lidství. Prosbu o tyto dary 
společně vyslovíme při mši svaté na zahá-
jení školního roku, která se bude konat 
v neděli 4. září ve 14 hodin odpoledne 
v nedokončeném chrámu sv. Ducha. 
Bude požehnáno zvláště malým prvňáč-

kům, kteří si přinesou i své 
nové aktovky, už se na ně 
těšíme!
Přihlášku do náboženství 
- křesťanské výchovy pro 1.- 
9. ročník ZŠ si vyzvedněte 
v kostele nebo je tuto mož-
no stáhnout a vytisknout 
z /www.farnoststaremesto.
cz/. Přihlašujte se v sakristii 
kostela. Křesťanská výchova 
bude zahájena 19. září 2011.

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

na měsíc srpen                                                                 a září 2011

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

25. čtvrtek  Ořechov zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-
26. pátek  Luhačovice zájezd  Bůh masakru 19.30 -----

28. neděle
 Popovice-
Bukovina

zájezd  Rychlé šípy 20.00 200,-

29. pondělí  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden 

a dvě je šest)
19.00 220,-/200,-

30. úterý  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
31. středa  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

ZÁŘÍ 2011
Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. čtvrtek  Uh. Hradiště B
 Dům Bernardy 

Alby 
19.00 200,-/180,-

 2. pátek  Nový Světlov zájezd  Rychlé šípy 19.00 -----
 3. sobota  Uh. Hradiště A  Hráči 19.00 200,-/180,-

 4. neděle  Uh. Hradiště F
 Dům Bernardy 

Alby
19.00 200,-/180,-

 6. úterý  Uh. Hradiště
 Cikáni jdou do 

nebe 
19.00 260,-/240,-

 6. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-
 7. středa  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-
 8. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Hráči 19.00 200,-/180,-

 9. pátek  Uh. Hradiště

 Penzion pro 
svobodné pány 

obnovená 
premiéra 

19.00 220,-/200,-

10. sobota  Uh. Hradiště G
 Dům Bernardy 

Alby
19.00   200,-/180,-

12. pondělí  Teplice zájezd  Harold a Maude 19.00 -----
13. úterý  Děčín zájezd  Harold a Maude 19.00 -----

14. středa  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden 

a dvě je šest)
19.00 220,-/200,-

15. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Hráči 19.00 200,-/180,-

16. pátek  Uh. Hradiště
 Penzion pro 

svobodné pány
19.00 220,-/200,-

17. sobota  Uh. Hradiště C  Hráči 19.00 200,-/180,-
18. neděle  Uh. Hradiště H  Hráči 19.00 200,-/180,-

20. úterý  Kroměříž zájezd
 Penzion pro 

svobodné pány
18.00 -----

21. středa  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-
22. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Modré květy 19.00 220,-/200,-

23. pátek  Uh. Hradiště

 Dalskabáty, 
hříšná ves aneb 

Zapomenutý 
čert

19.00 200,-/180,-

24. sobota  Uh. Hradiště R  Hráči 19.00 200,-/180,-

26. pondělí  Uh. Hradiště školní před.

 Dalskabáty, 
hříšná ves aneb 

Zapomenutý 
čert

10.00 60,-

27. úterý  Uh. Hradiště S  39 stupňů 18.00 100,-

29. čtvrtek  Uh. Hradiště J
 Dům Bernardy 

Alby
19.00 200,-/180,-

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

Stati z národopisu, archeologie, his-
torie, dějin umění i muzejnictví přináší 
sborník Slováckého muzea SLOVÁCKO 
2010. 

Ze zajímavých materiálů připomíná-
me „Lidové jídlo v rukopisné kuchařce 
z poloviny 19. století“ od Ludmily Tar-
calové. Zemědělská usedlost č. p. 15 
v Kněžpoli a život jejich obyvatel“ od 
Olgy Floriánové. Luděk Galuška a Mi-
roslav Jankových píší o středověkých 
hrobech vampýrů z Modré u Vele-
hradu. Tomáš Chrástek o mohylovém 
pohřebišti ze střední doby hradištní 
u Hluku (v Hlubočku). List Bočkajov-
ců městu Uherský Brod z roku 1605 
připomíná Marek Vařecha, kunovické-
mu starostovi Janu Fornůskovi zvané-
mu Bismark je věnována stať Vladimíra 
Těthala. Sborník obsahuje dále články 
věnované Bedřichu Beneši Buchlova-
novi a jeho „loutkovému světu“, Fran-
tišku Kretzovi a jeho vztahu ke Sloven-
sku a Slovácku, či medailon archeologa 
Viléma Hrubého v souvislosti s 25. vý-
ročím jeho úmrtí. Zájemce o dějiny 
výtvarného umění zaujme stať Alžběty 
Kadlecové o malbách Paola Paganiho 
ve velehradské bazilice. Součástí jsou 
i přehled výstavní činnosti muzea za 
uplynulý rok a nabídkový list publika-
cí a CD vydaných Slováckým muzeem. 
Sborník Slovácko je k dostání v zaříze-
ních Slováckého muzea, to je i v Památ-
níku Velké Moravy ve Starém Městě.

 JJ

Vyšel sborník
SLOVÁCKO

Děvče ve staroměstském kroji. Obraz od prof. Ja-
na Slováčka
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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

Science fiction roku 3000. Všichni občané Světa chodí v univerzálním 
oblečení a mluví jediným univerzálním jazykem worldštinou. 

Foto: Milan Kubíček

SOUBOR ONDRÁŠ VYPRODAL SÁL 
SPOLEČENSKO-KULTURNÍHO CENTRA

Ve středu 13. července 2011 zavítal do Starého Měs-
ta Vojenský umělecký soubor Ondráš s pořadem Mu-
seum 3000, který režíroval Robert Bellan. 

Diváci se z ničeho nic najednou ocitli z tropického 
červencového dne roku 2011 téměř o tisíc let dopředu 
v roce 3000. Tomu odpovídaly i kostýmy tanečníků. Na 
jevišti se nám představili bioroboti, pouze muzika sou-
boru Ondráš si zachovala své původní kostýmy. A jak 
vypadal rok 3000 podle autora scénáře Martina Rezka 
a režiséra Roberta Bellana?  

Všechny národy se již spojily v Zemskou unii, zají-
mající své místo v Unii planet sluneční soustavy galaxie 
Beta. Globalizace světa dosáhla vrcholu. Nejen hranice 
států, ale i jednotlivé národní zvyky a tradice vzaly již 
dávno za své. Všichni jsou občané Světa, chodí v uni-
verzálním oblečení a mluví jediným univerzálním  jazy-
kem – worldštinou. Poslední možností lidí, jako znovu 
zažít dobu tradic a národních specifik, je navštěvovat 

specializovaná biorobotická muzea.
Samotný pořad Museum 3000 se skládal se sedmi čás-

tí. Diváci se postupně seznámili s obecnou historií, ob-
lečením a zvláště krojem, aktéři představení – bioroboti 
zavzpomínali na povahu a rázovitost dřívějšího lidu, na 
práce a řemesla, zábavu a společenské akce i sociální 
poměry.

„Bylo to velmi originální a vtipné představeni. Jsem 
ráda, že jsem je viděla,“ řekla po skončení pořadu Marie 
Hráčková. „Chvíli mi trvalo, než jsem se vžil do předsta-
vení, ale pak jsem nelitoval. Bylo to zajímavé,“ doplnil 
Jaroslav Bednařík, jehož syn Lukáš hraje v Ondráši na 
housle.

Vojenský umělecký soubor Ondráš v čele se staro-
městským režisérem Robertem Bellanem odvedl dob-
rou práci a po předpremiéře v našem SKC se uskuteč-
nila slavnostní premiéra 21. července 2011 v průběhu 
Letních folklorních večerů v Brně.

Na zaplněném nádvoří Staré radnice premiéru sledo-
vali také Josef Bazala a Ladislava Košíková.

Milan Kubíček

Již pět minut před začátkem představení souboru Ondráš byla všechna sedadla 
v přízemí, na balkoně i galerii obsazena. 

Foto: Milan Kubíček

sobota 27. srpna
POHNISA
petangue - beach volejbal - tenis
turnaj amatérských družstev 

1. září 2011
Zahájení školního roku 2011/2012 ZUŠ
Začátek v 16:00 hod.

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

2. října 2011 
HODOVÉ ODPOLEDNE
Začátek v 13:30 hod.
(jen v případě nepříznivého počasí, jinak ve dvoře základní školy 
na nám. Hrdinů)
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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

Kompletní čapí rodinka na hnízdě v Klukově ulici. Poznáte dva dospělé a tři 
mladé čápy?                                                                               Foto: Dušan Vala

ZŠ Staré Město realizuje projekt Moderní učebny - Moderní 
škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč díky Regionálnímu ope-
račnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 
- 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Inte-
grovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, 
podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Projekt je zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti 
učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) 
budou modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Ko-
menského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počíta-
čová) pak v budově 
I. stupně na náměstí 
Hrdinů 1000. Základ-
ním cílem projektu je 
zlepšení kvality výuky 
žáků v informatice 
a ve výuce cizích jazy-
ků. Projekt napomůže 
žákům a pedagogům 
ke snadnějšímu pří-
stupu k informacím 
a pomocí infor-
mačních a komuni- 
kačních technologií 
podstatně vylepší je-
jich znalosti ve zmí-
něných předmětech. 
Zkvalitněné zázemí 
umožní efektivnější 
způsoby výuky, při-
nese do vyučovacích 
hodin více názornosti 
a přiblíží žákům lec-
kdy abstraktní pojmy. 
Z pohledu techniky 
nejvíce inovací do 
školního zařízení přinesou instalace  nových počítačových uče-
ben  a  interaktivních tabulí.

Realizace projektu probíhá během prázdnin. Učebny budou 
do provozu uvedeny se zahájením nového školního roku.

ZŠ

Moderní učebny - Moderní 
škola

zve rodiče s dětmi, děti, mládež i dospělé na akci

ZKUS A VYBER SI SVŮJ KROUŽEK
aneb Burza kroužků SVČ Klubko Staré Město

Chtěli by jste vědět, co se dělá v kroužku taekwondo, 
geocaching, step, mažoretky, aerobik, keramika, 

Žabáček, korálkování a dalších ?
Přijďte se ZDARMA podívat na vlastní oči a vyzkoušet vlastní-

ma rukama a tělem!!!!!   K vyzkoušení budou kroužky:

Po celou dobu akce: V určený čas:
kytara 14:00 zahájení
flétna 14:15 aerobik
stolní tenis 14:30 mažoretky
keramika 14:45 břišní tance
kresleníčko 15:00 moderní tanec
žabáček /přírodovědný/ 15:15 country tance
letecký modelář 15:30 step
vaření,cukraření 15:45 hip-hop
jazykové /angl., franc./ 16:00 taekwondo
korálkování 16:15 divadélko
geocaching

16:30 losování a předání ceny
3 výherci získají poukaz na slevu

zápisného do kroužku SVČ Klubko

Neděle 4. září 2011
14:00 –17:00 hod.

RC Čtyřlístek Staré Město (bývalá školní družina)
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ !!!

Během celé akce bude probíhat program pro předškolní děti 
(pouze v případě pěkného počasí a konání akce venku).

Školní budova I. stupně na náměstí Hrdinů 
1000. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Kontrolní den se starostou města

Starosta Josef Bazala při rozhovoru se stavbyvedoucím firmy Tradix panem Zdeňkem Ťokem. Na
konci ulic Alšova, Úprkova vyrůstá bytový dům, kde bude po dokončení 66 bytových jednotek. Je 
předpoklad, že po jeho osídlení počet obyvatel Starého Města překročí sedmitisícovou hranici. 

Foto: Milan Kubíček

Dětské hřiště v Alšově ulici. Na připomínku občanů starosta zareagoval oka-
mžitě a bylo zajištěna výměna písku na hřišti. 

Foto: Milan Kubíček

Z pohledu techniky nejvíce inovací do školního zařízení přinesou instalace no-
vých počítačových učeben a interaktivních tabulí. Na snímku jazyková učebna 
v budově ZŠ Komenského.                                                                      Foto: MK

(dokončení ze strany 1)

Rekonstrukce Sportovní ulice provádí uher-
skohradišťská firma Stamos a její dokončení se
předpokládá do 31. října 2011. V příštím roce 
pak bude pokračovat rekonstrukce ulice U Po-
toka.

Další naše cesta vedla do objektů základních 
škol, kde se realizoval projekt Moderní učebny 
– Moderní škola v celkové hodnotě 4.287 575 
Kč. Projekt je zaměřen na modernizaci a staveb-
ní úpravy šesti učeben. Čtyři učebny (z toho dvě 
počítačové a dvě jazykové) byly zmodernizovány 
v ZŠ Komenského a dvě učebny (jedna počítačo-
vá a jedna jazyková) v budově školy na náměstí 
Hrdinů. Více informací přinášíme na straně 11.

Další změna nastala ve společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o. (bývalý školní statek). Byl 
jmenován jednatel společnosti Ing. arch. Vladi-
mír Erben, všechna hospodářská zvířata byla ze 
Starého Města odvezena a rozprodána, v srpnu 
byla sklizena úroda z části osevní plochy.

V současnosti se pracuje na výstavbě bytové-
ho domu na konci ulic sídliš-
tě Alšova – Úprkova, vyrůstá 
nový objekt přístaviště Baťova 
kanálu, který bude poskytovat 
zázemí vyznavačům lodní do-
pravy a cykloturistům, nebude 
chybět sociální zařízení a sty-
lová restaurace.

V nejbližší době se uskuteč-
ní několik významných kul-
turních a společenských akcí  
ve Starém Městě a Uherském 
Hradišti. Starosta Josef Bazala 
zve všechny Staroměšťany na 
Slavnosti vína a otevřených pa-
mátek, které se konají v Uher-

ském Hradišti 9. - 11. září 
2011. Slavnostním zahájením 
slavností byla letos poctěna 
Dolina. Soubory mikroregionu 
Staroměstsko budou vystupo-
vat na tradičním místě na ná-
dvoří Staré radnice. V neděli 
11. září v 16:30 hod se koná 
na náměstí Velké Moravy ve 
Starém Městě Velkomoravský 
koncert, na kterém vystoupí 
Hradišťan a Spirituál kvintet. 
Pozvánky na obě akce najdete 
na str. 15.

Těšíme se na Vaši účast.
    

Milan Kubíček

Bytové domy v Alšově a Úprkově ulici se mění k nepoznání. Mají nové zatep-
lení a barevnou fasádu. Na snímku bytový dům v Alšově ulici.        Foto: MK
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K odletu se chystá pětice čápů – dorostenců

Moudra Mr. Orang Utana

Letošní teplé a slunné počasí vcelku 
přeje čapí rodince, která má hnízdo na 
komíně v Klukově ulici. V minulosti 
jsme již byli svědky nešťastné událos-
ti, kdy několik dní intenzivně pršelo 
a malá čápata se v hnízdě utopila, pří-
padně staří čápi nebyli schopni sehnat 
v období dlouhých dešťů dostatek po-
travy. Na hnízdě tak můžeme letos sle-
dovat trojici čapích dorostenců společ-
ně se svými rodiči. Tři mladí čápi byli 

U pivečka na Špici se potkali Bohuš 
Gombela a Nasťa Blembáková.
„Některé děvčice mají nohy křivé 
jako koza, jiné holčiny v tanci jak 
koza skáčí, další jsou zase mlsné jako 
koza, ale nejhorší jsou ty, které jsou 
umíněné jako koza,“ stěžuje si Bohuš 
Gombela.
„Zato úplně nejhorší jsou muži, kteří 
všemu rozumí jak koza petrželí, pak 
je druhá kategorie chlapů, kteří by 
si vzali třeba kozu, kdyby měla páru 
zlatých vozů. Asi nejlepší je však mla-
dý, který je bohatý, jak kozel rohatý,“ 
doplňuje Nasťa Blembáková.

PI

S R A N D O V N A

Pranostiky na září
  V září mnoho požárů bývá, proto se 

obloha rdívá.
  Když 1. září prší, celý podzim voda 

crčí.
  Jaké počasí na Narození Panny Ma-

rie, takové potrvá čtyři neděle.
  Touží - li září po rose, bude v říjnu 

bláta po ose.
  Divoké husy na odletu – konec ba-

bímu létu.
  Když čečetek nevídati, připrav se na 

tuhou zimu.
  Září jezdí na strakaté kobyle.
  Podzimek bohatý na mlhu věští v zi-

mě mnoho sněhu.
  Svatováclavské časy přinesou pěkné 

počasí.
  Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to 

zimy moc. EM

Čápi na komíně v Klukově ulici, aneb, když dva dělají totéž. 
Foto: Milan Kubíček

na tomto hnízdě vychováni naposledy 
v roce 2007, v loňském roce bylo hnízdo 
po celé jaro a léto osídleno, ale dvojice 
čápů neměla žádného potomka.

„Jedináček byl vychován v roce 2010 
na hnízdě v Komenského ulici, v letoš-
ním roce si rodiče pořídili dvojici dlou-
honohých zobáčů a ti se mají čile světu,“ 
sdělil nám pan Oldřich Jambor, který 
bydlí nedaleko hnízda.

Milan Kubíček

Také v dnešních novinách jsme nezapomněli na 
naše čtenářky, kterým posíláme pro potěšení foto-
grafii nádherně rozkvetlých mečíků.

Foto: Milan Kubíček

Směšným může být každý, vtipným pouze moudrý.

Taky se mi líbí, když jsou lidé šťastní. Ale moc šťast-
ných lidí jsem neviděl.

Děti nikdy nebijeme, snad jen v sebeobraně.

Kdo nemá v padesátce vnuky, je jako starý strom bez 
kořenů.

Nepůjčit – krátká nepříjemnost, půjčit – dlouhá 
nenávist.

Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. 
Člověk musí být zcela průměrný, pak je oblíben.

Jak chutná moc? Moc.

Sukní ženy – třasořitky si rozum obloudit nedej, 
lichotně šveholí, ale po tvé sýpce šilhá.

Pivo po víně – jedině pro svině, víno po pivu – 
hodno obdivu.

Než si nadávat, lepší se poprat!

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.

Květiny pro naše čtenářky
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Archeologové pracovali v lokalitě za obchodní zónou

Na pracoviště archeologů zavítal 2. srpna 2011 starosta Josef Bazala. S posledními nálezy jej 
seznámil Vratislav Hubík (na snímku vpravo).                                             Foto: Milan Kubíček

Když jsem se vypravil začátkem července do lokality u In-
tersparu za partou archeologů, míjel jsem velmi zdařilou 
maketu kostelíka sv. Víta, který stával od dob Velké Moravy 
až do konce osmnáctého století na rozcestí současných ulic 
Michalská a Svatovítská. Kostelíku sv. Víta se stal osudným 
dekret tehdejšího panovníka Josefa II., který jej v roce 1789 
zrušil, společně s mnoha jinými církevními objekty, a krátce 
na to byl kostelík zbořen. Již od pradávných časů se tradují 
legendy a podle jedné z nich měl být právě ve staroměstském 
kostelíku sv. Víta pokřtěn arcibiskupem Metodějem kníže 
Bořivoj a kněžna Ludmila. Legendy se pochopitelně vypravu-
jí, ale přímých důkazů o této významné události nemáme.

Také je známo, že v současné Michalské ulici se nacházely 
především dílny, a to ponejvíce kovářské, kovolitecké a hrn-
čířské. Byly zde nalezeny i nádoby na výrobu lihovin, patřící 
k těm zcela nejstarším objevených na území České republiky. 
Je vidět, že již naši dávní předci měli velmi pozitivní vztah 
k výrobě a následné konzumaci kořalky, což přetrvalo až do 
současného období.

Pan Vladislav Tureček odkryl tři keramické pece v krátkém období od 27. červ-
na do 1. července 2011.                                                         Foto: Milan Kubíček

Archeologožka Mgr. Lucie Valášková je vedoucí 
výzkumu v době nepřítomnosti Dr. Luďka Ga-
lušky. Na odkryvu sídelního objektu pracovala 
společně s Jánem Leškem.  Foto: Milan Kubíček

Desetičlenná skupina archeologů při práci v pá-
tek 8. července 2011. 

Foto: Milan Kubíček

Maketa kostelíku sv.Víta, který stával až do konce 
osmnáctého století na rozcestí současných ulic Mi-
chalská a Svatovítská. 

Foto: MK

Desetičlenný tým archeologů v čele 
s Dr. Luďkem Galuškou a Mgr. Lucií Va-
láškovou z Moravského zemského muzea 
v Brně pracoval v lokalitě za obchodní zó-
nou již od 13. června 2011. Jednalo se o zá-
chranný výzkum, který předchází výstav-
bě jednoho z dalších obchodních center na 
území Starého Města. 

Vedoucí pracovní čety amatérských ar-
cheologů Vratislav Hubík zde kopal i v roce 
2007. Při letošním archeologickém bádání 
v lokalitě  byly objeveny keramické pece, 
úlomky keramiky z doby Velké Moravy, 
ale i z pozdějšího období od 13. do 15. sto-
letí. Nalezen byl také železný hrot do kuše.

Výzkumy zde pokračovaly až do 10. 
srpna 2011. S výsledky archeologického 
průzkumu naše čtenáře seznámí Dr. Luděk 
Galuška v příštím vydání Staroměstských 
novin. 

Milan Kubíček
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PROGRAM   MIKROREGIONU  STAROMĚSTSKO
NA NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE

10:30 – 10:55 hodin Dechová hudba Nedakoňanka 

11:00 – 11:20 hodin Ženáči, Mužský a Ženský pěvecký sbor
 z Nedakonic 

11:25 – 11:45 hodin  Folklorní soubor Kalina z Babic

11:50 – 12:10 hodin  Střešnička z Jalubí a Lipečka z Jankovic

12:15 – 12:25 hodin Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města
  
12:30 – 12:45 hodin  Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města

12:50 – 13:05 hodin  Mužský a Ženský sbor z Kudlovic   

13:10 – 13:25 hodin   Dechová hudba Boršičanka

13:30 – 13:45 hodin CM Stanislava Gabriela

13:50 -  14:10 hodin Bohunická chasa s CM Bohunica a 
   Folklorní klub Lajbl z  Kostelan nad Moravou 

14:15 – 14:30 hodin  Staroměstská kapela  

14:35 – 14:50 hodin  Folklorní soubor Pentla  z Boršic

14:55 – 15:10 hodin   Drmolice z Polešovic

15:10 – 15:25 hodin  Společné zpívání starostů a místostarostů
  s CM Dolina

15:30 – 15:40 hodin Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města     

15:45 - 16:10 hodin  Pěvecký sbor Tupeské parádnice 
 z Tupes

Slovácké slavnosti a den otevřených památek 
9. – 11. září 2011 Uherské Hradiště

Program se uskuteční na nádvoří Staré radnice v Uherském Hradiš-
ti.                                                          Ilustrační foto: Milan Kubíček

Folklorní soubor Dolina při vystoupení na Slováckých slavnostech vína. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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16 Ze života spolků

Mladí hasiči patří mezi nejlepší v okrese
Výchova a práce s kolektivem mla-

dých  hasičů ve staroměstském sboru 
trvá nepřetržitě již 20 let. Po celou dobu 
této činnosti patří náš kolektiv mladých 
hasičů mezi nejlepší v okrese. Letošní 
sezónu zahájil kroužek  přípravou na 
zkoušky odborností, které všichni čle-
nové zvládli na výbornou. 

Získali tak odbornost strojník. Poté 
následoval zimní trénink v tělocvičně 
zdejší základní školy. Po jeho skon-
čení se začalo s přípravami kondice, 
dovedností a znalostí  na Velkou cenu 
okresu Uherské Hradiště a také na hru 
Plamen. Ve velké ceně děti absolvovaly 
celkem 12 závodů. Starší i mladší druž-
stvo si  ve všech soutěžích vedlo velmi 
dobře. Mladší družstvo skončilo ve 
Velké ceně okresu Uherské Hradiště na 
čtvrtém místě. Starší družstvo si vedlo 
ještě lépe, Velkou cenu okresu Uherské 
Hradiště vyhrálo. 

Na okresním kole hry Plamen ve 
Vlčnově jsme soutěžili s mladším 
i starším družstvem. Mladší družstvo 
skončilo na pátém místě. Starší druž-
stvo si udrželo koncentraci po celou 
dobu soutěže a tím  se umístilo celkově  
na druhém místě. Zajistilo si tak  po-
stup na krajskou soutěž Mladých hasi-
čů v požárním sportu.

Do výchovy mládeže patří také dorost. 
Bohužel družstvo dorostenců v našem 
sboru nefiguruje, tak se naši dorosten-
ci soutěží zúčastňují jako jednotlivci. 
I v této kategorii slavíme úspěchy. Není  
výjimkou, že naši svěřenci postupují do 
krajských kol. 

Práce s mládeží je náročná jak po 
stránce fyzické, tak i po stránce finanční,
a proto se neobejdeme  bez značné finanč-
ní podpory. Zde je nutné poděkovat těm, 
kteří tuto činnost chápou. Mezi takové 

Kolektiv mladých hasičů před hasičskou zbrojnicí ve Starém Městě.                                                         Foto: LM

patří  manželé  Hana a Stanislav Houd-
kovi, majitelé firmy bt servis, kteří nám
poskytují nemalé finanční zajištění již
několik let. Díky tomu mají mladí ha-
siči nejen nové dresy, ale i vybavení na 
velmi vysoké úrovni. Dále naše mladé 
hasiče podporuje Helen Doron – Early 
English, Dagmar Stodůlková.

Touto cestou bychom chtěli našim 
sponzorům poděkovat, jejich spoluprá-
ce si velmi vážíme.

Lukáš Martínek, vedoucí kolektivu
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Ukončení školního roku 2010/2011

Od triviální školy po současnost

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

V poslední třetině 18. století se 
v habsburské monarchii, jejíž součástí 
byly i české a moravské země, usku-
tečnila řada významných reforem. 
V roce 1774 byla zavedena povinná 
školní docházka pro děti od šesti do 
dvanácti let. Nejnižší stupeň vzdělání 
poskytovaly takzvané triviální školy, 
v nichž se kromě nábožen-
ství učilo čtení, psaní a po-
čty. Vídeňská vláda dlouho-
době prosazovala používání 
němčiny v celé monarchii, 
a tak i v části triviálních škol 
se děti musely učit německy. 
Ve staroměstské škole se 
učilo česky.

V současnosti děti ze Sta-
rého Města a okolních obcí 
navštěvují tři budovy základ-
ních škol, dvě z nich jsou na 

Právě jsem přišla z koupaliště a stala jsem se 
terčem posměchu. Prý mám  kolem pasu pneuma-
tiku, volali na mě puberťáci. A taky, že jsem jako 
Bibendum, maskot firmy Michelin. Jaký je nejlepší
prostředek proti obezitě? (Pája 16 let)
Lehni si do postele a trpělivě čekej, až budou létat peče-
ní holubi přímo do pusy.

Padá na mě splín, zkuste mi povědět nějaký vtip, 
může být i kameňák.

(telefonický dotaz Markéta střední věk)
Vincek Prcek nasedá do letadla a ty nejlepší místa  
u okna v jeho řadě obsazuje maminka s dítětem. Vin-
cek je deset minut soustavně pozoruje a pak v naštva-
nosti říká: „Paní, vy máte ale škaredé děcko! Vypadá 
jak opice!“ Mamince toto sdělení vyrazí dech a po chvíli 
se rozpláče. Přiběhne letuška a ptá se maminky: „Co 
pro vás mohu udělat? Čaj, kávičku, mlíčko, tatranečku 
nebo banánek pro opičku?“

Do Starého Města jsem se nedávno přistěhovala 
a každý měsíc sleduji, že se snažíte lidem vždy 
nějak poradit. Ale, když vy nevíte kudy kam, kdo 
vám nejlépe poradí? (Adéla 28 let)
Zajdu do špitálu na kožní oddělení, tam jsou nejchy-
třejší lidi na světě. Jsou všemi mastmi mazaní.

Pane redaktore, co mám proboha dělat? Manželce 
nosím domů 25 tisíc, ale furt se hádáme o peníze.
 (Karel 48 let)
Pokud se chcete vyhnout hádkám o peníze, položte 
manželce po výplatě na stůl jen pět tisíc. Taková částka 
za hádku vůbec nestojí.

Můžete nám poradit nejlepší prostředek pro 
dobrou potenci. Hodně se o tom v poslední době 
mluví a vidíme mnoho reklamy v televizi.

(Zdeněk a Pavel 21 let)
Nejlepším prostředkem je pravá láska. A tu nekoupíte 
v žádné lékárně.

Jak bezpečně žena pozná, že už ji partner nemilu-
je? (Mirka 37 let)
Dokud muž miluje ženu, hovoří s ní mnoho o ní, pře-
stane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.

Chtěla bych pracovat jako au-pair a mám jít příští 
týden na konkurz do Prahy. Poraďte, jak mám 
porotu originálně zaujmout, aby si mě dobře 
pamatovali než vynesou rozhodnutí? 

(Jaňula 19 let)
Když se vás zeptají, jakým jazykem mluvíte slečno, od-
povězte, tím co mám v hubě!

Připravili jsme si pro vás kulišárnu. Jak se může za 
cenu jednoho poukazu na dovolenou zrekreovat 
celý kolektiv malé firmy?

(telefonický dotaz ženy, pokročilý věk)
Madam, na mě si nepřijdete. Poukaz se daruje šéfovi.

Jak se pozná pravá láska od té platonické?        
(Mišpulka 14 let)

Na pravou lásku máš ještě času dost a dnes ti poodha-
lím tajemství té druhé lásky. Platonická láska je, když 
má maminka ráda tátu kvůli platu. 

V září mi bude sedmnáct a stále nemám kluka. 
Jsem z toho strašně zoufalá…. (Romča 16 let)
Neboj, každý hrnec má svoji pokličku.

Nějak v životě tápu, jenom šetřím a stále nic ne-
mám. S takovou se ani neožením, když jsem chudý 
jak kostelní myš. (Martin 26 let)
Marťane, chovej se pragmaticky! Moc nepřemýšlej, kde 
ušetřit. Vždy přemýšlej, kde vydělat. Milan Kubíček

Jako každoročně i letos ukončily tá-
borákem školní rok v Orle oddíly Cvi-
čení a pohybové hry, Rekreační sporty 
a Cvičení rodičů s dětmi. Prvním dvou 
oddílům počasí přálo. Děti si nejen 
opekly špekáčky, ale i zadováděly si na 
víceúčelovém hřišti. Při kytaře si za-
zpívaly jak děti, tak rodiče. Nejmladší 
oddíl Rodičů s dětmi již takové štěstí 
neměl. Při opékání začaly padat první 
kapky a déšť všechny zahnal do Or-
lovny. Jen vytrvalí muži zůstali u ohně 
a opékali pro ostatní špekáčky, takže 
nikdo nedošel zkrátka. Děti si zadová-

děly v sále Orlovny, protože déšť nedovo-
lil hrát si na hřišti. Moje poděkování pat-
ří dobrovolným cvičitelům všech oddílů, 
kteří s láskou a obětavostí věnují svůj vol-
ný čas cvičencům v naší organizaci. 

Zároveň bych chtěla pozvat na zaháje-
ní školního roku 2011/2012 „ODPOLED-
NEM PLNÝCH HER“, který se uskuteční 
v neděli 28. srpna 2011 v 15:00hod. na ví-
ceúčelovém hřišti na Orlovně ve Starém 
Městě (za nepříznivého počasí bude akce 
probíhat v sále Orlovny).

Dagmar Zálešáková
starostka Orla St.Město

Děti z Orla si nejen opekly špekáčky, ale také si zadováděly na víceúčelovém hřišti.  Foto: OR

náměstí Hrdinů a nejnovější budova II. 
stupně ZŠ se nachází v Komenského ulici.

Již za několik dní skončí prázdniny 
a děti opět nastoupí do svých tříd. Mezi 
prvňáčky se vypravíme hned v úvod-
ních dnech školního roku 2011/2012 
a pořídíme společné fotografie.

Milan Kubíček

Budovy základních škol na náměstí Hrdinů mají pěkné barevné 
fasády.  Foto: Milan Kubíček
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA SÉES
Ve dnech 7. - 11. července 2011 se 

uskutečnila návštěva francouzského 
města Sées, kterou připravil partner-
ský výbor Starého Města. Naši delega-
ci v čele se starostou Josefem Bazalou 
tvořili zastupitelé města, členové part-
nerského výboru, bývalý starosta Fran-

tišek Slavík, zástupce ředitele Střední 
odborné školy a Gymnázia ve Starém 
Městě Mgr. Martin Zábranský, ředitel 
základní školy Mgr. Josef Jurnykl, ře-
ditelka mateřské školy v Rastislavově 
ulici Iveta Polášková a další. Zúčastni-
li se také staroměstští občané, kteří se 
dlouhodobě aktivně podílí na zajišťo-

vání partnerských návštěv u nás a udr-
žují přátelské kontakty s francouzskými 
rodinami.

O průběhu návštěvy redakci infor-
movali Mgr. Helena Pilušová, předsed-
kyně partnerského výboru a Bc. Jan 
Houdek, člen partnerského výboru.

„ Po intenzivní přípravě a dolaďování 
programu s francouzskou stranou, jsme 
dorazili na místo ve čtvrtek 7. července 
v podvečer. Staré Město bylo zastoupe-
no 30 účastníky tzv.„oficiální delegace“,
kterou tvořili jak zástupci města, tak pře-
devším spoluobčané, kteří se při minulé 
návštěvě aktivně podíleli na ubytování 

francouzských přátel ve Starém Městě. 
Na pozvání a přání francouzské strany 
vycestoval do Sées také soubor Dolina. 
Celkový počet návštěvníků v Sées tedy 
tentokrát čítal na 65 osob. Program po-
bytu byl velmi zajímavý a pestrý. Ne-
chyběly exkurze, návštěvy zámků a pa-
mátek, účast na mši v nádherné místní 
katedrále, společná setkávání ani ofici-
ální recepce na radnici v Sées. Po celou 
dobu pobytu panovala mezi hostiteli 
a hosty velmi příjemná a přátelská at-
mosféra, díky níž byla překonána i po-
čáteční jazyková bariéra,“ řekla po ná-
vratu domů Mgr. Helena Pilušová

„Má představa, že s angličtinou 
či němčinou zvládnu vše a nějak se 
s Francouzi domluvím, se rychle roz-
plynula. Nezbývalo nic jiného, než se 
vrátit do dětských let, kreslit a zapojit 
ruce i nohy. Prvotní zklamání z to-
ho, že se nedomluvím, vyprchalo po 
vřelém přijetí do partnerské rodiny, 
kde nás přivítala třiašedesátiletá paní 
v důchodu. Tímto bych chtěl vyjádřit 
obdiv nejen nad jejím elánem a chutí 
do života, ale i odvahou vzít pod křídla 
dva studenty. I za krátkou dobu, kterou 
jsme u ní já i přítelkyně prožili, se pro 
nás stala francouzskou babičkou,“ do-
plnil Bc. Jan Houdek.

„V průběhu pobytu proběhlo i ofi-
ciální jednání zástupců měst, škol 
a partnerských výborů, na kterém byly 
projednány další možnosti spoluprá-
ce obou měst. Snahou zástupců Sées 
a Starého Města je především zapojit 

Fotografie účastníků delegace Starého Města společně s francouzskými představiteli před katedrálou v městě Sées.  Foto: Ing. Bohumil Ferda

Na snímku zleva Damien Taupin předseda partnerského výboru města Sées, Rémy Duval místosta-
rosta  Sées, Francis Bouquerel  starosta Sées, Josef Bazala starosta Starého Města a Mgr. Helena 
Pilušová předsedkyně partnerského výboru Starého Města. Foto: Ing. Bohumil Ferda
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do činnosti mladé lidi, podnítit a pod-
pořit vzájemné návštěvy jednotlivých 
skupin a spolků, působící ve městech 
Sées a Staré Město. Jak bylo francouz-
skou stranou konstatováno, naší velkou 
devizou je především mladistvý elán 
a nadšení, progresivní nápady a chuť 
do další činnosti. Že máme v našem 
městě opravdu šikovné a aktivní lidi, 
kteří mají snahu otevřít se další spo-
lupráci a propagovat tak Staré Město, 
potvrzuje i skutečnost, že v průběhu 
této oficiální schůzky byla ihned do-
jednána návštěva města Sées pro žáky 
základní školy, kteří se připravují na 
poznávací exkurzi do Francie v měsíci 
září. Rovněž možnosti výměnných po-
bytů a praxí pro žáky Střední odborné 
školy a Gymnázia ve Starém Městě byly 
vyhodnoceny jako zajímavá příležitost 
dalšího prohlubování našeho partner-
ství. Silnou stránkou je v tomto případě 
i skutečnost, že se na našem gymnáziu 
intenzivně vyučuje francouzština a tu-
díž by pobyty našich žáků v Sées byly 
přínosné nejen z poznávacího hlediska, 
ale bezesporu by přispěly i k rozšíření 
komunikačních kompetencí žáků.

 V rámci činnosti a plánovaných cílů 
partnerského výboru byl tedy uskuteč-
něn další krok k našemu dalšímu vzá-
jemnému setkávání, poznávání kultur, 
stylu života, porozumění. Pro mnohé 
účastníky výjezdu to byla opravdu ces-
ta k přátelům, protože se zde setkali 
se známými, kteří byli ubytováni ve 
staroměstských rodinách při své mi-
nulé návštěvě našeho města. Někteří 
se znají již 19 let a navštěvují se i sou-
kromě. Věříme, že i ti, kteří se této akce 
zúčastnili poprvé, si odnesli plno neza-
pomenutelných zážitků a že i jejich na-
vázaná přátelství budou pokračovat,“ 

sdělila Mgr. Helena 
Pilušová. 

 „Se svými no-
vými přáteli jsme 
se vydali k pobřeží, 
kde jsme navštívili 
opatství Mont Saint 
– Michel. Opatství 
se rozprostírá na 
hoře, která je při 
přílivu obklopena 
mořem a při odli-
vu lze hranici moře 
spatřit až na hori-
zontu. Po nároč-
ném výletu nás če-
kala pořádná večeře. 
A když pořádná, tak opravdu pořádná. 
U nás je zvykem, pokud se sejde u jedno-
ho stolu v obývacím pokoji 20 lidí, jedná 
se nejspíše o rodinnou oslavu. Ve Francii 
se jedná o běžnou záležitost, kdy se na 
posezení domluví několik rodin. Každá 
připraví nějaký chod a hoduje se a vyklá-
dá až do nočních hodin. My za domluvu 
vděčíme naší výborné překladatelce Ven-
dule. Jako menu se na stole objevily fia-
lové květy, tepelně upravený polní plevel 
a korunu všemu daly nevyloupané uvaře-
né krevety. Musím ale podotknout, že vše 
chutnalo výborně a klidně bych si všech-
ny pokrmy dal znovu. Ráno nás probu-
dila cimbálová muzika Bálešáci, která 
hrála na náměstí, kde se konal pravidelný 
sobotní trh. Tanečníci Doliny i cimbálo-
vá muzika sklízeli na všech vystoupeních 
obrovský úspěch. Při dalším zasedání vý-
boru partnerských měst budu určitě usi-
lovat o posílení vazeb i s dalšími městy 
Evropy a otevření se ještě více občanům 
města. Zároveň bych chtěl, aby se partner-
ský výbor více věnoval rozvoji cestovního 
ruchu, protože jak jsem pochopil, Staré 

Město může 
být turistic-
ky atraktiv-
ní pro celou 
Evropu,“ řekl 
Bc. Jan Hou-
dek.

P ř e d s e d-
kyně partner-
ského výboru 
Mgr.Helena 
Pilušová ješ-
tě doplnila: 
„Ráda bych 
poděkova la 
Mě s t s k é mu 
úřadu Staré 
Město, dále 

všem svým kolegům z partnerské-
ho výboru za týmovou práci a aktiv-
ní nasazení při organizaci a zajištění 
pobytu, řidičům obou autobusů za 
bezpečnou dopravu, profesionální tlu-
močnici paní Mgr. Vendule Štáfové za 
naprosto úžasné a zcela profesionální 
tlumočnické služby, všem účastníkům 
za vytvoření příjemné atmosféry po 
dobu celého pobytu. Děkuji také všem 
členům souboru Dolina a cimbálové 
muzice Bálešáci, díky jejichž nadšení 
a spontaneitě, se kterým prezentova-
li náš folklor a tradice, se povědomí 
o naší kultuře a o kultivovanosti na-
šich současných mladých lidí, ještě 
prohloubilo. Děkuji nejen za skvělou 
reprezentaci města v oblasti taneční-
ho a hudebního folkloru, ale jménem 
zúčastněných rodin i za aktivní jazy-
kovou výpomoc a vstřícnost při tlu-
močení „rodinných“ rozhovorů všeho 
druhu, při kterých členové Doliny díky 
svým jazykovým schopnostem ochotně 
asistovali. Se všemi účastníky se těšíme 
na další milou spolupráci a věříme, že 
se řady zájemců o navázání partnerství 
s francouzskými přáteli budou nadále 
rozšiřovat.“

Se starostou města Josefem Baza-
lou jsem hovořil 21. července 2011 po 
jeho návratu z dovolené. „Je vždy velmi 
přínosné navštívit zemi s tradicí a bo-
hatou kulturou. A tou Francie určitě 
je. Děkuji všem milým lidem v Sées za 
pěkné přivítání a v mnoha případech 
i za dlouholetá přátelství, která udržu-
jí. Již v září odjede do Francie a navštíví 
město Sées delegace učitelů a žáků Zá-
kladní školy Staré Město. Cítili jsme se 
v Sées a okolí skvěle, skoro jako doma. 
Také krajina je velmi podobní té naší,“ 
dodal s úsměvem první muž radnice.

Milan Kubíček

Opatství Mont Saint-Michel.                                      Foto: František Ingr

Dolina sklidila velký aplaus při vystoupení v biskupských zahradách nedaleko 
katedrály Sées.                                                                  Foto: Ing. Bohumil Ferda
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Historie vzájemných vztahů Staré Město – Sées
„Jak se Vám líbí česká děvčata? V čem 

jsou jiná než Francouzky?“, zeptal jsem 
Damiena Taupina, předsedy Výboru pro 
spolupráci Sées a Starého Města při pod-
pisu vzájemné smlouvy o partnerství 
16. dubna 1995. Mladý Francouz mi tehdy 
odpověděl: „ Mohu Vám říci, že jsem tady 
získal určité poznatky. Jiná jsou děvčata na 
Moravě a třeba v Praze, to je úplně odlišná 
věc. Myslím si, že staroměstská děvčata 
víc respektují rodinné tradice a jsou vy-
chovávána v rodinném duchu. U nás ve 
Francii je tomu jinak. Třeba v Sées nemá 
rodina takový základ, jak můžu pozoro-
vat zde. A staroměstská děvčata jsou velice 
pěkná,“ odpověděl Damien.

Ale vraťme se k historii vztahů Sta-
rého Města a Sées. Již v roce 1992 byla 
zastupitelstvu města nabídnuta možnost 
spolupráce s některým západoevropským 
městem, konkrétně s normandským měs-
tečkem Sées v západní Francii a to zají-
mavým způsobem – přes umělecké těleso 
tehdejší ČSR. Sées bylo známé organizací 
varhanních festivalů a proslulé bohatou 
historií, Staré Město mohlo nabídnout 
lidovou kulturu a zejména folklor  a na-
ši přímí předkové v době Velké Moravy 
proslavili Staré Město – Veligrad po celé 
Evropě. Již na podzim 1992 Staroměšťa-
né zavítali na první neformální návštěvu 
Sées. O úspěšné vyjednávání se zasloužil 
především pan Vrzala, rodák ze Slovácka, 
žijící toho času v Paříži. Ve Starém Městě 
mnoho práce odvedli místostarosta Ví-
tězslav Mach a starosta František Slavík. 

V květnu 1993 pak přijela první skupina 
občanů Sées do Starého Města a v září 1994 
delegace občanů Starého Města spolu s před-
staviteli okresní správy podepsala smlouvu 
o vzájemné spolupráci v rámci Evropské 
charty přímo v Sées. Jedna z místních ulic 
nese od té doby jméno Starého Města. Part-
nerství Sées – Staré Město pak bylo potvr-
zeno podepsáním smlouvy na staroměstské 

Město se rozkládá uprostřed úrodné 
krajiny asi 140 km západně od Paříže, 
poblíž řeky Orne, ve stejnojmenné 
provincii, součástí Normandie. Žije 
zde asi 5000 obyvatel. Město je bra-
nou do národního parku Normandie 
a láká návštěvníky nejen svými sta-
vitelskými skvosty jako je katedrála, 
palác Argentré, kanovnická kaple, 
zahrady Biskupského paláce i okolní-
mi šlechtickými zámky a nedalekým 
proslulým hřebčínem. Po římských 
výbojích v Galii bylo město obsaze-
no Římany a prožilo velký rozmach 
a výstavbu již kamenných budov. Na 
místě současného náměstí stával kdy-
si římský chrám zasvěcený Herkulovi. 
Ve 4. století po Kristu, po zániku vlivu 
Říma, bylo město obsazeno Sasy a ti 
drželi své sídlo až do 10. století. Pod-
le Sasů (Saie) bylo město nazýváno 
SEEZ. V roce 1860 bylo město převe-

deno (na základě Turínské smlouvy) 
ze správy saské (anglické) pod správu 
francouzskou a pojmenováno roz-
hodnutím zastupitelstva z původní-
ho SEEZ na SEES. Druhá světová válka 
se podepsala na tváři města zničením 
asi jedné čtvrtiny domů. Po válce byla 
opravena katedrála, která je středis-
kem duchovního života i místem, kde 
se konají slavnostní kulturní události. 
Město Sées je sídlem biskupství. Z vý-
znamných osobností města, které se 
zapsaly do světových dějin, je Nicolas 
Jasquese Conté (1755 - 1805) - zapále-
ný francouzský důstojník, malíř a prů-
kopník balonového létání (jehož mal-
by se zachovaly v nemocniční kapli). 
Jeho vynálezem je tužka, složená ze 
dvou druhů dřeva s psací tuhou upro-
střed. Contého bronzová busta zdobí 
náměstí naproti katedrále.

Milan Kubíček

radnici o velikonoční neděli 16. dubna 
1995. Za naše město podepsal  tehdejší 
starosta František Slavík a starosta Sées 
a generální rady departementu Ĺ Orne 
André Dubuisson. Také ve Starém Městě 
jsme pojmenovali tehdy rozestavěnou uli-
ci podle města Sées, která je nyní chlou-
bou našeho města.

Milan Kubíček

Zajímavosti ze Sées 

Na snímku zleva starosta Sées Francis Bouquerel v rozho-
voru se starostou Josefem Bazalou, jeho ženou Blankou 
a bývalým starostou Františkem Slavíkem, který byl jedním 
z iniciátorů partnerství Starého Města a Sées. 

Foto: František Ingr 
Chlapci a děvčata ze souboru Dolina a cimbálová muzika Bálešáci skvěle reprezento-
vali Staré Město při všech vystoupeních ve Francii.  Foto: Ing. Bohumil Ferda
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Nebojme se padesátky
Život ubíhá rychle, než se člověk naděje, už je tu padesátka, 

s ní oslavy, blahopřání. Vzniká dojem, že padesátník už má po-
malu život za sebou. A milý padesátník teď neví, zda má truch-
lit, když už má většinu tvořivého věku za sebou, či zda má být 
veselý, že už má do důchodu malý skok. (Mladší generace si 
tento skok značně prodlouží).

Ovšem docela bez potíží ten život kolem padesáti přece jen 
není. Sem tam se padesátníkovi na několik okamžiků zatočí 
hlava, horší se postupně paměť pro čerstvé události, je mělčí 
spánek. Jsou potíže z počínajícího kornatění mozkových cév, za-
čínajícího někdy před, někdy po padesátce, je ale možno s nimi 
dožít třeba i sta let, ovšem za patřičné životosprávy. Dřívější lékaři 
řadili tyto potíže k tak zvanému 
mužskému přechodu.

Pravý přechod je ale jen 
u žen. Jde zde o vynechání 
funkce pohlavních žláz, u mu-
žů však pohlavní žlázy fungují 
do pozdního stáří, proto ani 
muži nemají tak tíživé potí-
že (pocení, návaly, závratě 
atd.), jako ženy v klimakteriu. 
Ovšem leckterý muž kolem 
padesátky si stěžuje na menší 
potenci. Nejde však většinou 
o menší činnost žláz, ale spíše 
o duševní záležitost. A na zlep-
šení většinou nijak neúčinkují 
drahé pilulky, které jsou houf-
ně inzerovány v tisku a televizi. 
Nejlepší prostředek na dobrou potenci je totiž pravá a obou-
stranná láska.

Jako každý stroj, i člověk se časem opotřebuje. Tělo je jako 
odpadní nádoba, kam se ukládají všechny jedovaté látky z ne-
vhodného jídla, stresu, přepracování, kouření, pití alkoholu, 
i okolního prostředí. Neustálé působení jedů pak způsobuje 
degeneraci orgánů, vzniká artróza, kornatění cév, cukrovka, 
infarkt, roztroušená skleróza a další civilizační nemoci. Pokud 
vše pokračuje, spolu s účinkem karcinogenních, radioaktivních 
látek nebo UV záření, vznikají zhoubné nádory či leukémie. 
V padesátce by měly být tyto orgány opotřebovány co nejmé-
ně. O tom, jak budou vypadat, se bohužel rozhoduje už dvacet 
roků předtím. Například kuřáci svým nadměrným kouřením 
opotřebovávají dýchací cesty a cévy. Dochází u nich k chronic-
kým katarům průdušek s výslednou rozedmou plic a násled-
nou srdeční slabostí. Cévní systém kuřáků pak zase trpí před-
časným kornatěním cév jak srdečních, tak končetin, a bolestí 
svíravého či tlakového charakteru pod hrudní kostí, či bolestmi 
v lýtku, jež přinutí nemocného při chůzi se zastavit, zase z ne-
dokrevnosti dolních končetin.

Jaká má být tedy vlastně životospráva kolem padesátky? Od-
pověď zní: má být stejná, jako by měla být před padesátkou. 
Strava podle rčení – jez do polosyta, pij do polopita a vyjdou ti 

dobře léta. Jinak řečeno, když ti nejlépe chutná, přestaň. Pocit 
životní svěžesti nám dodá pak po padesátce cílený pohyb, ať je 
to pravidelné cvičení, procházky apod. (Všimněte si, jaké pěkné 
figury mají často majitelky psů, zvláště těch loveckých, se který-
mi denně ujdou či naběhají hezkou řádku kilometrů). 

Pamatujme si, budeme i po padesátce tak dlouho zdraví, jak 
dlouho budeme v pohybu. S rostoucí mechanizací a počtem 
aut v domácnostech ubývá pohybu a papučová kultura u tele-
vize a počítačů přímo napomáhá k tloustnutí. Mluvíme-li o tě-
lesné svěžesti v padesátce, nesmíme zapomenout na svěžest 
duševní. Nelze říci, „už jsem vše poznal, nepotřebuji se učit.“ 
I po padesátce je nutno jít s dobou, s technologickým pokro-

kem, který teď ve všech obo-
rech rychle postupuje. Je třeba 
stále číst, chodit do knihovny, 
studovat, vyhledávat nové 
informace na internetu a mít 
zájem o všechno dění kolem. 
Čím delší bude náš zájem o vše 
nové, o to déle budeme mla-
dými. Vždyť mnohý sedmde-
sátník je mladší třicátníka svou 
životní svěžestí, elánem a zá-
jmem o novinky. Znám ženy 
padesátnice, které mají chůzi 
jako srna a sametově hebkou 
pleť, na rozdíl od některých  
otrávených a zamindráko-
vaných třicátnic, které svým 
vzhledem připomínají hroudu 

tuku a muže pramálo lákají často prokouřeným obličejem.
Jsou zase výjimky. Vidím to denně kolem sebe. Mnohý pa-

desátník se stává konzervativním, nic nového pro něho není 
dobré, nejlepším měřítkem pro nové jsou pro něho jeho pro-
žitá léta, kdy všechno bylo nej (lepší, krásnější, pohodlnější, 
snadnější). Setkání s takovým morousem jen druhého otráví. 
Mnohý se stává dráždivějším a lakomějším, plačtivějším i žár-
livějším, než tomu bylo v mládí. Komunikují jen s ovladačem 
svého televizoru, téměř nikam nechodí a ničeho prospěšného 
se nezúčastňují. Zvláště dochází ke komplikacím, když se hroutí 
vztahy s jeho nejbližšími v rodině. 

    Přes tyto „mouchy“ je vidět, že se dá dobře žít i po padesát-
ce, a vůbec si nesmíme myslet, že padesátka je pouze dalším 
stupněm k důchodu. Je jen nutno si leccos odříci, vyloučit ciga-
rety, omezit alkohol a mít odvahu se mnohému i po padesát-
ce naučit. Ale hlavně, nehodit flintu do žita, a dovést soutěžit
s mladými a snažit se třeba i nad nimi zvítězit – aspoň psychicky 
a svým přístupem k životu! Mnozí z nás to opravdu umí, vidím 
to denně kolem sebe ve Starém Městě a blízkém okolí.

Nejlepší medicínou je humor. „Kdo je jím dobře prosolen, 
uchová se dlouho čerstvý,“ napsal již před 80 lety spisovatel 
Karel Čapek. 

Milan Kubíček  

Dědáčci a babičky, vaše starosti na naše hlavičky! 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Děvčata si velmi oblíbily taneční obor základní umělecké školy.
 Ilustrační foto: Milan Kubíček

STAROMĚŠŤANKA SI VŽDY PORADÍ
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•Zlaté šperky budou opět zářit ve svém původním lesku, vy-
čistíme-li je popelem z cigaret. Můžete jej použít i pro rostliny, 
neboť popel ničí i mšice. Že však cigarety ničí i vaše zdraví, 
sami moc dobře víte!
•Nedávej čerstvou petrželku nikdy do vody. Lepší je skleněná 
nádoba, která se dá zavřít. Tak zůstane petrželka déle čerstvá.
•Jsou-li podrážky bot již hodně prochozené, vyrobím z nich 
papuče na zahradu. Jednoduše odstřihnu zvýšenou část boty, 
aby se lépe obouvala. Nemohu jít sice ve svých „nových“ papu-
čích na módní přehlídku, ale na zahradu určitě ano!
•Staré vysloužilé ponožky zase navlékám v zimě na vnější zr-
cátka u auta a ráno z nich pak nemusím oškrabávat sníh nebo 
zmrzlou jinovatku.
•Necháme-li ležet citrony delší dobu v kuchyni při obvyklé 
teplotě, snadno ztvrdnou. Stačí je však na chvilku ponořit do 
teplé vody a opět změknou.
•A když už hovoříme o citronech: vložíme-li kousek citronu 
do košíčku na příbory v myčce, získá vaše nádobí nádherný 
lesk.
•Rostliny můžeme chránit proti škůdcům i česnekem. Zastrčte 
stroužek česneku do květináče a uvidíte, jak budou všechna ta 
jinak velmi odolná zvířátka prchat.
•Naproti tomu moly ze skříně vyženu prostřednictvím hřebíč-
ku, mám samozřejmě na mysli koření.
•Víte, jak nejlépe vyčistíte hrnce nebo myčku z ušlechtilé oceli? 
Vytřete je syrovým bramborem.
•Tip pro zjemnění chuti polévek a omáček: dejte zmrazit zbyt-
ky vína v nádobce na kostky ledu. Budete je tak mít již napor-
cované a vždy po ruce.

•Mšice a jiné škůdce na pokojových rostlinách odpudíme 
balíčky s levandulí, kterou vložíme mezi květináče.
•K osvěžení barvy u starších koberců použijte hadřík či kar-
táček namočený v octové vodě, kterým koberec, po před-
chozím vyluxování, vyčistíme.
•Aby se fíky při krájení nelepily, vložíme je před krájením na 
chvíli do mrazáku.
•Vana znečištěná skvrnami od rzi se dá vyčistit citrónovou 
šťávou.
•Skvrnu od červeného vína posypeme solí a potom ihned 
vypereme. Nebo polijeme bílým vínem a vodkou a vypere-
me v teplé vodě.
•Bramborová kaše bude hladká a nadýchaná, pokud do ní 
budeme přidávat horké mléko a rozehřáté máslo.

Podle rad a doporučení našich hospodyněk sestavil: 

Milan Kubíček

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

ZUŠ zahajuje nový školní rok
Zahájení školního roku 2011/2012 ZUŠ proběhne ve 

čtvrtek 1. září 2011 v 16 hodin v prostorách Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě.

ZHUBNĚTE
PRO ZDRAVÍ I PRO KRÁSU

725 29 89 24
skvelakondice@seznam.cz

JE MNOHO NOVIN, 
POUZE JEDNY JSOU 

 STAROMĚSTSKÉ
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SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

Zájezd pro
důchodce

V úterý 13. září 2011 se uskuteční 
oblíbený zájezd pro důchodce od 70 let 
věku, který organizuje Kulturní komise 
Rady města Staré Město. Cílem zájez-
du budou sklárny Květná a dále město 
Uherský Brod, kde navštívíme Muzeum 
s expozicí Jana Amose Komenského, 
dominikánský kostel a klášter na Ma-
riánském náměstí a další pamětihod-
nosti. Přihlášky přijímá Jana Nosková, 
telefon 572 416 441.

Jana Nosková

Přijďte
do Památníku 
Velké Moravy

Využijte posledních dnů dovolené 
a prázdnin a přijďte společně s celou 
rodinou do Památníku Velké Moravy. 
Otevřeno je denně od pondělí do nedě-
le v době od 9 do 12 hod a od 12:30 do 
17 hodin. O víkendu je prohlídka vždy 
v celou hodinu.

Vstupné: Děti, studenti, důchodci: 
30 Kč. Dospělí: 50 Kč, Rodinné pasy 
: 50 Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí + 
děti): 80 Kč.

Aktuální expozice: Vampyrismus.
Milan Kubíček

Pravidelná lodní 
linka – prám

Kordulka
V měsících srpen a září vždy v pátek, 

sobotu a neděli můžeme využít pravidel-
nou lodní linku – prám Kordulka, který 
pendluje mezi přístavištěm v Uherském 
Hradišti a jezem v Kunovském lese. 
V pátek a sobotu jsou odjezdy Kordulky 
z přístaviště v 17:00 a 18:00 hodin, v ne-
děli jsou v jízdním řádu čtyři odjezdy a to 
v 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod. Plavba 
po proudu k jezu v Kunovském lese trvá 
20 minut, po 10 minutách se „hradišťský 
pendl“ vydává zpět s příjezdem na přísta-
viště v Uh. Hradiště vždy pět minut před 
celou hodinou. Kapacita prámu je 11 
osob, přeprava jízdních kol. Možné i spe-
ciální plavby na objednávku. Více infor-
mací na www.hamboot.cz, www.pujcov-
nalodi.cz e-mail: hampala@pujcovnalodi.
cz tel.: 603 802 691                             MK

Z kalendáře 
zahrádkáře

Okopáváme, čistíme a hnojíme sta-
ré jahodiště a dobře zakořeněné jaho-
dy přesazujeme. Naposledy vyséváme 
špenát, salát, mrkev a petržel pro zim-
ní a jarní sklizeň. Sbíráme zralá se-
mena letniček, vysazujeme dvouletky  
a trvalky. Řízkujeme pelargónie, poko-
jové lipky a tradeskancie. Připravíme 
sklepy a komory na ukládání ovoce. 
Sbíráme semena a uložíme je na vzduš-
ném místě. Připravujeme jámy pro vý-
sadbu ovocných stromů. Vysazujeme 
rebarboru, zdravé stroužky česneku 
a stále zelené rostliny. Do květináčů sá-
zíme pažitku pro zimní rychlení. Záho-
ny po zeleninách pohnojíme chlévskou 
mrvou nebo kompostem a hluboko 
zryjeme. Vysazujeme trvalky a množí-
me je dělením trsů.

Milan Kubíček 

Jaroslav Tvrdoň pracoval v letech 
1974 – 1992 na rytinách pro výrobu od-
znaků, plaket a medailí ve vlčnovském 
Kovoznaku. Za výtvarný projev si zvo-
lil dnes ojedinělou grafickou techniku
– ocelorytinu, která je ponejvíce vyu-
žívána při tvorbě bankovek, poštovních 
známek a cenných papírů. Od roku 
1993 pracuje „na volné noze“ se zamě-
řením na grafické listy, novoročenky, ex
libris, cenné papíry a posléze i na poš-
tovní známky. Jaroslav Tvrdoň se svý-

Výstava staroměstského rodáka Jaroslava Tvrdoně na radnici

mi ocelorytinami zúčastňuje řadu let 
souborných i autorských výstav doma 
i v zahraničí. Jeho rytiny jsou součástí 
mnoha zahraničních galerií a soukro-
mých sbírek po celém světě.

Výstav potrvá do 12. října 2011 
a můžete si ji prohlédnout od pon-
dělí do pátku od 8 do 15:30 hod. Jste  
srdečně zváni na milé setkání se sta-
roměstským rodákem, který nyní žije 
ve Vlčnově.

Milan Kubíček

Součástí programu letošních Michalských slavností bude i vernisáž 
rytin a známkové tvorby staroměstského rodáka Jaroslava Tvrdoně 
(1950), která se uskuteční ve středu 28. září 2011 v 17 hodin v sále 
na staroměstské radnici.
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Turnaj FIDE OPEN 2011 zahájil starosta Josef Bazala, vlevo ředitel tur-
naje Radovan Studený, vpravo rozhodčí a člen organizačního výboru 
Ing. Robert Staufčík, v pozadí tlumočník Jindřich Pikner. 

Foto: Milan Kubíček
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Staroměstský šachový klub uspořádal ve dnech 12. 
- 20. srpna 2011 již devátý ročník mezinárodního 
turnaje FIDE OPEN Staré Město 2011. Slavnostní 
zahájení se uskutečnilo v pátek 12. srpna v 16 hodin 
za účasti starosty Josefa Bazaly.

V obou sálech Společensko - kulturního centra nakonec 
nastoupilo 150 šachistů a šachistek, kteří k nám přijeli z ně-
kolika evropských zemí, například z Německa, Polska, Ruska, 
Slovenska a Ukrajiny. Největší část tvořili pochopitelně Češi 
a nechyběla družina šachistů ze staroměstského oddílu.

Mezi favority turnaje patřili borci s tituly šachových vel-
mistrů a mezinárodních mistrů. Letos k nám přijeli ukrajin-

Šachový turnaj FIDE OPEN 2011

TJ Jiskra Staré Město – Babice 
4:1 (3:0)

V neděli 7. srpna 2011 v 16:30 bylo 
na programu první kolo fotbalových 
soutěží. Borci TJ Jiskra Staré Město se 
na úvod okresní soutěže představili ve 
velmi dobrém světle, když porazili Ba-
bice 4:1. Kanonádu zažilo přítomných 
šedesát diváků zvláště v druhé polovině 
prvního poločasu, když se třikrát trefi-
li do sítě O. Hastík (27), R. Šopík (36) 
a O. Svoboda 40). Navíc O. Svoboda 
vsítil čtvrtou branku Jiskry v 59. minutě 
utkání. Za Babice korigoval v 56. minutě 
T. Müller. Nejlepším hráčem Jiskry byl 
vyhlášen Ondřej Hastík, za Babice pak 
nestárnoucí Libor Soldán. 

MK

Mezi favority patří mezinárodní velmistr Marek Vokáč, který se v loňském 
roce umístil na třetím místě, v roce 2005 byl ve Starém Městě nejlepší. 

Foto: Milan Kubíček

ští velmistři Alexej Kislinskij (ELO 2521), Edvard Andrejev 
(ELO 2458), dále vítězové z uplynulých ročníků Marek Vo-
káč, Lukáš Klíma i loňský přeborník Vladimír Talla. Pro ví-
těze turnaje byla připravena finanční odměna ve výši 12 tisíc
korun, celkem bylo  nejlepším šachistům rozděleno 49 600 
Kč.

 V sobotu 13. srpna 2011 dopoledne byla na programu 
atraktivní simultánka s mezinárodním velmistrem Markem 
Vokáčem na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, které 
přihlíželo několik desítek vyznavačů šachového sportu.

V příštím vydání Staroměstských novin vás seznámíme 
s výsledky turnaje.

Milan Kubíček

KANONÁDA NA RYBNÍČKU VOLEJBALISTÉ 
POŘÁDAJÍ

TURNAJ
Volejbalisté VSK Staré Město pořá-

dají v sobotu 3. září 2011 od 9 hodin 
v Městské sportovní hale na Širůchu 
turnaj „O pohár hejtmana Zlínského 
kraje“ MVDr. Stanislava Mišáka. Le-
tošního ročníku se zúčastní družstva I. 
a II. volejbalové ligy. 

Slavnostní zahájení je v 9:00 hod., 
první utkání ve skupinách se hrají od 
9:30 hod. Nad turnajem převzal zášti-
tu starosta města Josef Bazala. Srdečně 
zvou pořadatelé.

Ing. Petr Straka, Milan Kubíček

POZVÁNKA NA FOTBAL

Neděle
21. září 2011 v 16:30 hod.
TJ Jiskra Staré Město – Boršice 
u Blatnice

Neděle
4. září 2011 v 16:30 hod.
TJ Jiskra St. Město –Kunovice

Neděle
18. září v 16:00 hod.
TJ Jiskra St. Město – Buchlovice
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DOLINEČKA III NA KUNOVSKÉM LÉTU
V týdnu 13. – 19. 6. 2011 se v sou-

městí Kunovice - Uherské Hradiště 
- Staré Město uskutečnil již 18. ročník 
Mezinárodního dětského folklorního 
festivalu „Kunovské léto“. V letošním 
roce se ho zúčastnila úspěšně Dolineč-
ka III vedená manžely Balážovými.

Již od čtvrtka 16. června bylo mož-
né slyšet v ulicích Uherského Hradiště 
zvuky a hlasy folklorních souborů, kte-
ré k nám přicestovaly z různých koutů 
Evropy, např. Slovinska, Makedonie, 
Maďarska, Litvy, Slovenska… Počasí 
sice nepřálo průvodu, který byl zru-
šen, ale po krátkém dešti si každý mohl 
vychutnat vystoupení jednotlivých 

souborů na Masarykově náměstí. V pá-
tek měly všechny děti možnost využít 
nového Aquaparku v Uherském Hradišti 
a zúčastnit se sportovního zápolení. Před 
oficiálním otevřením venkovního areálu
si také jako jeho první návštěvníci moh-
li vychutnat i venkovní atrakce. Odtud si 

většina dětí odnesla nejvíce zážitků. Do-
linečka zde v silné konkurenci obsadila 
3. místo. 

Nové zážitky pak přinesl i nový den, 
hned ráno se na Masarykově náměstí sešli 
chlapci, aby předvedli své umění v Národ-
ní přehlídce dětského verbuňku. Za Staré 
Město vystoupilo hned pět verbířů, kteří 
v silné konkurenci opět dokázali uspět. 

V nejmladší kategorii 
do 9 let získal 2. mís-
to Jan Mikuš a pěkný 

výkon předvedl i Marek Pavlica. Ve 
střední kategorii od 10 do 12 let uspěl 
na 2. místě Robin Feldvabel a na 3. mís-
tě Lukáš Balajka, který v letošním roce 
postoupil do národního kola soutěže 
Zazpívej, Slavíčku, která se uskutečnila 
ve Velkých Losinách. 

V odpoledních hodinách se sta-
roměstské děti předvedly v soutěžní 
přehlídce choreografií v pořadu Dět-
ský svět s pásmem „Pod májú.“ Za své 
vystoupení sklidily velký potlesk a od 
odborné poroty získaly jako jediný 
soubor z patnácti přítomných dvě oce-
nění. První za působivou stylizaci ná-
mětu a příkladné propojení s hudební 
složkou a druhé za výrazné dívčí zpěvy 
v choreografii Pod májú… Po tomto
úspěchu byla děvčata také pozvána na 
nedělní ranní koncert v chrámu Páně 
v Kunovicích, kde měla možnost své 
pěvecké umění předvést ještě jednou. 

V neděli 19. června již festivalu pří-
liš počasí nepřálo, proto se pořad „Kde 
jsme doma“ po průvodu Kunovicemi 
uskutečnil v místní sportovní hale. 

Poděkování zaslouží cimbálová mu-
zika Bálešáci s primášem Tomášem 
Vavříkem, která Dolinečku doprováze-
la po celý festival.

Z festivalu si děti odnesly plno zá-
žitků a nových přátelství – především 
s maďarským souborem, za kterým se 
Dolinečka o prázdninách chystala od-
cestovat.

Jarmila Balážová

Pozn. redakce: O cestě Dolinečky za 
svými kamarády do Maďarska si přečte-
te na straně 26.

Společná fotografie v centru Kunovic.  Foto: Jarmila Balážová

Dolinečka při průvodu folklorních souborů v Kunovicích.  Foto: JB Cimbálová muzika Bálešáci se velmi líbila divákům.  Foto: JB
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ZAUJALO NÁS 
V LUNÁRNÍM KALENDÁŘI 

V měsíci září je podle tradiční čínské 
medicíny třeba posilovat slezinu a sli-
nivku.
Dne 1. září – ve znamení Vah.
Vysazujte na jaře kvetoucí dvouletky 
– tulipány, narcisy, hyacinty, modřence, 
krokusy, ladoňky aj. Do nádob zasaďte 
vybrané cibuloviny, pokvetou na vánoce.
Dne 2., 3. září  – ve znamení Štíra.
Vysazujte nebo přesazujte jehličnany 
a stálezelené dřeviny.
Dne 4., 5., 6. září – ve znamení Střelce.
Dne 7., 8. září – ve znamení Kozoroha.
Vysazujte česnek.
Dne 9., 10. září – ve znamení Vodnáře.
Vysazujte dvouletky – macešky, hvozdí-
ky, pomněnky a sedmikrásky.
Dne 11., 12., 13. září – ve znamení Ryb.
Dne 12. září – 11:26 LČ úplněk. Drží-
me půst.
Dne 14., 15. září – ve znamení Berana.
Dne 16., 17., 18. září – ve znamení Býka.
Lidový lék na nachlazení: nastrouhaný 
čerstvý křen promíchaný s medem.
Dne 19., 20. září  – ve znamení Blíženců.
Sklízejte zelí, krouhejte a nakládejte.
Dne 21., 22., 23. září – ve znamení Raka.
Hodně zalijte jehličnany, aby dobře pře-
čkaly zimu.
Dne 24., 25. září – ve znamení Lva.
Dne 26., 27. září – ve znamení Panny.
Při vhodném počasí sázejte zimní cibuli 
a česnek.
Dne 28., 29. září – ve znamení Vah.
Začněte přenášet do domu pokojové 
květiny, nejdříve ty, které jsou choulosti-
vější na noční mrazíky (tučnolisté rostli-
ny, kaktusy).
Dne 30. září – ve znamení Štíra.

M. J.

Od nového školního roku začne každý pátek fungovat nová skupinka Dolinečky, 
pro děti od 4 do 6 let pod vedením Simony Miskovičové a Veroniky Friedlové. Všichni 
zájemci jsou srdečně vítáni. 

Při práci s dětmi vycházejí vedoucí souboru především z odkazu místních tradic. 
Konkurz proběhne v pátek 9. 9. 2011 od 14:30 v tělocvičně na 1. stupni Základní 

školy Staré Město. Prosíme o předem připravenou písničku. 
Těšíme se na všechny budoucí tanečnice a tanečníky!

Veronika Friedlová a Simona Miskovičová

V minulém čísle Staro-
městských novin jsme vám 
přinesli fotoreportáž z Ta-
nečního večeru základní 
umělecké školy, který se 
uskutečnil v Kulturním 
klubu v Uherském Hra-
dišti v úterý 21. června. 
Na jedné z fotografií jsme
omylem uvedli, že je na 
ní učitelka ZUŠ Veronika 
Kaštánková, což ovšem 
není pravda. Mnozí z vás 
poznali, že se jedná o jinou dívku, která 
je však paní učitelce velmi podobná. Naší 
milé a mezi dětmi velmi oblíbené učitel-
ce jsem se pochopitelně omluvil, a když 
jsme si povídali, zeptal jsem se, co je u ní 
nového.

Veroniko, prázdniny jsou v polovi-
ně, jak je prožíváš?

„Teď momentálně pokračuji v dovole-
né, i když nevím, jestli se to dá nazvat do-
volená. Adámek je velmi čiperný chlape-
ček a dá mi opravdu hodně zabrat, ale to 
by asi mohla říci každá maminka o svém 
dítěti. Prožívám teď moc krásné období 

Veronika Kaštánková prožívá krásné období
a jsem za ně ráda. I se sku-
pinkou slečen, které jsem 
učila v uplynulém škol-
ním roce a budu je učit 
i v nadcházejícím, jsem 
prožila moc krásných ne-
zapomenutelných chvil 
a ráda se s nimi setkávám 
i během prázdnin. Mám 
už pro ně vymyšlené ně-
které úryvky z choreogra-
fií, tak moc se na ně těším

a mám ráda práci s nimi.“
Tak nám prosím řekni, co v nejbližší 

době připravuješ?
„V nadcházejícím školním roce se chys-

táme s kolegyněmi vytvořit společné téma 
z tanečního večera. I když máme způsob 
práce každá jiný, pokusíme se téma večera 
spojit do jednoho duchu. Téma vám zatím 
neprozradím, ať se máte na co těšit. Já se už 
teď, vlastně celé prázdniny, těším na nový 
školní rok, kdy začneme na tom všem pra-
covat.“

 Za odpovědi na otázky poděkoval: 
Milan Kubíček

Veronika Kaštánková (na snímku vpravo) společně s učitelkami Jarmilou Krystoňovou a Jitkou Košíkovou. 
Ilustrační foto: Martina Gogolová

KONKURZ DĚTÍ DO DOLINEČKY IV

MOUDRÁ MYŠLENKA
KAPKA ŠTĚSTÍ

NAD BEČKU MOUDROSTI
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RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 
PŘI SVČ KLUBKO  STARÉ MĚSTO

Maminky s dětmi z Rodinného centra Čtyřlístek při vystoupení ve Společensko-
-kulturním centru ve Starém Městě. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

(budova bývalé školní družiny, náměstí Hrdinů – vedle škol) 

•  rodina, která se přihlásí v průběhu roku, má nárok na odpo-
čet 50,- Kč za každý již uplynulý měsíc a člena

•  první návštěva kroužku je zdarma, zápisné je třeba uhradit 
při příští návštěvě spolu s přihláškou

•  pro každý kroužek je nutná samostatná přihláška pro každé-
ho člena kroužku, dospělého i dítě zvlášť

•  na program kroužku mohou přijít i nepřihlášení rodiče 
s dětmi - jednotlivá návštěva kroužku 50,- Kč/osoba

•  akce pro celé rodiny, besedy s odborníky, výlety, MAMINEC 
atd.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na
tel.: 572 541103, 572 543041,
mobil: M. Všetulová: 603 267 285

NABÍDKA KROUŽKŮ RC ČTYŘLÍSTEK
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 - 2012

Žirafky úterý 9:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv a  pohádky prorodiče s dětmi 1,5 - 3 roku
Klubíčko úterý 16:00-17:30 národopisný kroužek pro rodiče 
s dětmi od 2 let 
Méďové  středa 8.00-10.00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv a  pohádky pro rodiče s dětmi 2-3 roky
Hrošíci středa 10:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv, tanec rodičů s dětmi 2-3 roky 
Tygříci čtvrtek 8:00-10:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv a  pohádky pro rodiče s dětmi 1-2 roky 
Lvíčata čtvrtek 10:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv, tanec rodičů s dětmi 1 - 2 roky 
Slůňátka pátek 9:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná 
činnost, zpěv a  pohádky pro rodiče s dětmi 2,5 - 4roky

RODIČE:
Maminec schůzky aktivních maminek i babiček, které se chtějí 
zapojit do vedení programů nebo pomoci při vylepšování 
prostředí RC + scrabble, šipky ….. 
Cvičení s Martinou - jednoduchý aerobik

ZÁPISNÉ DO KROUŽKŮ JE 500,- KČ / ČLEN A ŠKOLNÍ ROK/

PRAVIDELNÉ AKCE: termíny a podrobnosti ve vývěsce, na plaká-
tech a na www.klubkosm.cz 
DĚTSKÁ HERNA A MAMKAVÁRNA: pondělí  1x měsíčně   9:00-12:00 
Volná hra pro děti a posezení pro rodiče   
MASÁŽE MIMINEK A ŠÁTKOVÁNÍ:  dle programu  pro rodiče s dětmi 
6 týdnů – 6 měsíců  
HRANÍ S MIMINKY:  1x za 14 dní rozvojové hry, cvičení a zpívání 
rodičů s dětmi 3-10 měsíců
RODINNÉ NEDĚLE:  neděle 1x za měsíc  16:00-18:00  program pro 
celou rodinu –cvičení, zpívání, vyrábění
BURZY DĚTSKÝCH VĚCÍ,BESEDA S PSYCHLOŽKOU,KARNEVAL PRO NEJMEN-
ŠÍ,ČTENÍ PRO DĚTI V KNIHOVNĚ a další termíny a akce najdete ve 
vývěsce a na www.klubkosm.cz i na mail adrese  martina.
vsetulova@seznam.cz

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2011

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 9:00-12:00 HOD.
Mamkavárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičeb-
ní náčiní.
Posezení pro maminky.
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK A PLATEB ZÁPISNÉHO!
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

PRAVIDELNÉ DOPOLEDNÍ KROUŽKY RC ZAČÍNAJÍ  

OD 6. ZÁŘÍ 2011

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ  13:00-15:00 HOD.
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a ta-
ké výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,- Kč

SOBOTA 17. ZÁŘÍ  8:00-11:00 HOD.
Burza dětských věcí
Místo na prodej je nutné si rezervovat!
Vstupné: prodávající 50,- Kč, kupující 1,- Kč

PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ 9:00-11:00 HOD.
Mamkavárna
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičeb-
ní náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 
PŘI SVČ KLUBKO  STARÉ MĚSTO
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NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI
NA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012

 
SPORTOVNÍ KROUŽKY
1. Disko club – moderní tanec - pro začátečníky a pokročilé.
 Skupiny:  1.–5. tř.     6.–9. tř.  
 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.

2. Aerobik předškoláček - aerobik pro děti.
 4– 6 let. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 

3. Aerobik – určeno pro děti. 
 1.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

4. Aerobik team - pro náročnější, určeno pro týmové soutěže.
 3.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 2 x týdně 1 h.

5.  Aerobik PROFI - pro náročnější, zaměřeno na formování postavy 
a zlepšení kondice. 

 12–18 let  600,- Kč. Schůzky 1 x týdně 1 h.

6.  Malá kopaná - pro kluky i holky, kteří nechtějí hrát fotbal závod-
ně, ale jen tak pro zábavu.

 1.– 9. tř.   650,- Kč  Schůzky 1x týdně 1,5 h.
 
7.  Stolní tenis - pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíte se pravi-

dla,  zdokonalíte techniku a zahrajete si spoustu turnajů a jiných 
zajímavých her. 

 1. - 9. tř.   650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.

8.  Hejbni kostrou - pro děti, které mají rády zábavné sportování, 
hry a soutěže.

 1.– 5. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

9. Taekwondo – korejský bojový sport.
 3.- 9.  tř.   800,- Kč. Schůzky 2x týdně 1,5 h.

TANEČNÍ KROUŽKY
10. Mažoretky – hůlky, barevné pompony, kostýmy a rytmická hudba. 
 Skupiny: 1.– 4. tř. 5.-9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 hod.

11. Westerňáček –  country tance moderní i klasické.
 2.– 9. tř. 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.

12.  Břišní tance pro děti -  exotické tance při orientální hudbě. 
Začátečníci i pokročilí.

 3.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 

13. Step - připevníme si na boty plíšky a naučíme se s nimi tancovat.
 1.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

14. Hip-hop - začátečníci i pokročilí. Moderní taneční styl pro mladé.
 2.– 9. tř.   650,- Kč. Schůzky 1x týdně v pátek 1,5 h.

HUDEBNÍ KROUŽKY
15. Folková kytara začátečníci – bez not.
 3. tř.–18 let 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 hod.

16. Folková kytara pokročilí – bez not.
 3. tř.– 18 let 600,- Kč Schůzky 1x týdně 1 hod.

17. Píšťalka – hra na flétnu pro začátečníky.
 1.- 5.tř 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 hod.

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

JAZYKOVÉ KROUŽKY
18.  Anglický jazyk –  hravou formou se naučíme základní slovíčka 

a správnou výslovnost .
 2.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

19.  Francouzský jazyk –  hravou formou se naučíme základní 
slovíčka a správnou výslovnost .

 2.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

VÝTVARNÉ KROUŽKY
u některých cena + materiál
20.  Keramika – práce s keramickou hlínou a glazurami. 
 1.– 9. tř. 800,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.

21.  Keramika pro nejmenší –  práce a hra s hlínou pro nejmenší 
- předškoláky.

 od 5 let 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
 
22. Kresleníčko - výtvarná činnost pro děti.  
 5 let–3. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 

23.  Výtvarný ateliér – tradiční i netradiční výtvarné techniky všeho 
druhu pro starší děti 4.– 9. tř.  650,- Kč  Schůzky 1x týdně 1,5 h.

24.  Korálek - Seznámíte se se světem korálků. Naučíte se vyrábět 
z korálků zvířátka, přívěsky, náramky a spoustu dalších věcí.

 4.– 9. tř.  700,- Kč. Schůzky 1x týdně 2 h.

25.  Dráteníci – drátujeme celý rok. Seznámení se s drátem, vytváře-
ní dvourozměrných i trojrozměrných objektů, šperků a doplňků. 

 od 10 let 600,- Kč. Schůzky 1 x měsíčně 3 h

TECHNICKÉ KROUŽKY
26. Letecký modelář - přijď si vyrobit modely letadel z balzy a pak 
si  hned vyzkoušet jak letí. Soutěže modelů nebudou chybět!  
 2.– 9. tř. 700,- Kč. Schůzky 1x týdně 2 h.

27.  Elektrotechnický - kutění s pájkou, výroba vysílaček a přijímačů 
a jejich používání. 

 3.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

28. Papíráček – vytváření modelů z papíru (auta, letadla, města) 
a jiné skládanky a hrátky s papírem.
 3.- 9. tř.    600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
 
PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
29.  Žabáček – poznáte zajímavosti z rostlinné a živočišné říše, nau-

číte se poznávat zvířata, rostliny a dozvíte se spoustu zajímavostí 
z jejich života. 

 2. – 9.tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

OSTATNÍ KROUŽKY
30.  Magie a kouzla – jen začátečníci !!! - kouzelnické triky už pro 
vás nemusí být neznámé! Odhalíš jejich tajemství.   
 2.– 5. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

31.  Vaření a cukraření - studená i teplá kuchyně a to nejen česká 
ale i světová, pečení a cukraření -  tak právě to je hlavní náplní 
tohoto kroužku.

 3.– 9. tř. 700,- Kč. Schůzky 1x týdně 2 h.

32. Cestovatelé – seznámíte se s různými zeměmi světa, jejich 
zvyky, jídly, krásami a zajímavostmi.
 5.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h
  
33.  Hrátky s písničkou -  pro předškoláky, kteří mají rádi zpívání 

a pohyb. Naučíme se nové písničky a říkanky, doprovodíme je 
hrou na rytmické nástroje, nacvičíme tanečky.

 5 - 7 let 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.

34. kurz Leonardo - základy žonglování, kreslení „pravou hemisfé-
rou“, tanec, hudba a zpěv pro radost, relaxaci a pohodu.
 od 12 let 600,- Kč + materiál. Schůzky 1 x měsíčně 3 h
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35.  Divadélko – pro mladé herce a herečky.
 1.– 9. tř. 650,- Kč Schůzky 1x týdně 1,5 h.

36.  Vytvoř si KOMIKS - Chcete umět něco, co umí jen pár lidí. Nau-
číte se různé styly kresby, tvorbu příběhu a rozvinete svou fantazii. A  
nemusíte ani umět kreslit.
 4.– 9. tř. 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.

37. Geocaching - Vyhýbej se mudlům a najdi tajnou skrýš, která 
skrývá poklad. Vydej se s námi prozkoumávat okolí s mapou či 
GPSkou a přitom nepozorovaně objevovatmísta, o nichž vědí jen ti 
zasvěcení.
 4.–9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x za 14 dní 1,5 h.

Ceny zápisného jsou na školní rok.

-Dny a časy schůzek kroužků budou stanoveny na zahajovacích 
schůzkách 

/ konec září - začátek října /

Podrobnosti Vám ochotně sdělíme 
na tel.: 572 541 103,  572 543 041, mobil 725 50 22 97

Přihlášky si můžete vyzvednout  
na SVČ KLUBKO SM, ve škole nebo stáhnout z webových strá-

nek http://www.klubkosm.cz 

Vyplněné přihlášky odevzdejte nebo zašlete na SVČ KLUBKO 
do 24. 9. 2011.

Těšíme se na Vás !!!!!

SLOVO STAROSTY K SITUACI VE ŠKOLNÍM HOSPODÁŘSTVÍ S. R. O.
Vážení spoluobčané, 

chci vás informovat o současné situ-
aci ve Školním hospodářství. Na mimo-
řádném zasedání zastupitelstva města 
dne 14. 3. 2011 jsem navrhl, aby město 
podalo nabídku Zlínskému kraji na od-
koupení 100% obchodního podílu spo-
lečnosti Školní hospodářství s. r. o. ve 
výši 15 milionů korun. Tento návrh byl 
přijat velkou většinou zastupitelů a na-
bídka byla zaslána majiteli. Ve výbě-
rovém řízení jsme uspěli. Následovalo 
zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 
dne 27. 4. 2011, které schválilo odpro-
dej Školního hospodářství městu Staré 
Město za cenu 15 milionů korun. Na 
dalším mimořádném zasedání dne 16. 
5. 2011 schválilo zastupitelstvo města 
jak koupi obchodního podílu ve spo-
lečnosti Školní hospodářství s. r. o., tak 
i způsob krytí finanční částky 15 milio-
nů, a to tak, že 3 miliony budou použity 
z účtů města, 7 milionů z naspořených 
finančních prostředků ve Fondu rozvo-
je bydlení, aby i v příštích letech bylo 
možno poskytovat půjčky občanům. 
Zbylých 5 milionů bude kryto úvěrem 
od Komerční banky. Tento způsob fi-
nancování zajišťuje i do budoucnosti 
běžný chod města, včetně dalších in-
vestic, které máme v plánu.  Ponechám 
stranou, že tento obchodní podíl ve ŠH 
měl být městu převeden bezplatně, ane-
bo jako přímý odprodej, bez výběrové-
ho řízení.

Školní hospodářství s. r. o. je v ma-
jetku města od 17. 6. 2011, tedy ode 
dne uhrazení částky 15 milionů ko-
run. Byla ustanovena Valná hromada, 
která je v působnosti Rady města Staré 
Město, dále dozorčí rada. K 1. 7. 2011 
byl jmenován nový jednatel, Ing. arch. 

Vladimír Erben, který má za úkol stabi-
lizovat finanční hospodaření ŠH, které
k 31. 12. 2010 bylo ve ztrátě 7 milionů 
korun a k 30. 6. 2011 vykázalo za letošní 
rok ztrátu 4,5 milionů korun. K dnešní-
mu dni je třeba říci, že v areálu již není 
žádný dobytek, provádějí se revize nájmu 
pozemků a půdní agenda. Hlavním úko-
lem jednatele a rady města je zachovat 
co největší množství pronajaté půdy, aby 
ŠH mohlo dále hospodařit, i přestože se 
výpovědí nakupilo velké množství. Těm, 
kteří se neukvapili, chci poděkovat, že vy-
čkali na nového vlastníka ŠH.  Na polích 
proběhla sklizeň řepky, která vykázala 
mimořádnou úroda. Díky nepříjemnému 
letnímu počasí se zpozdila sklizeň pše-
nice, která nedosáhla na potravinářskou 
normu a výtěžek z úrody bude nižší. Roz-
váží se hnůj, provádí se podmítka a při-

Pět členů Rady města Staré Město nasedlo v průběhu svého zasedání ve čtvrtek 4. srpna 2011 na jízdní 
kola a společně projeli část katastru našeho města. Porozhlédli se po Starém Městě a pohovořili s občany. Na 
snímku zleva radní Mgr. Martin Zábranský, starosta Josef Bazala, radní Miroslav Horký, radní Ing. Kamil 
Psotka a místostarosta Radoslav Malina. 

Foto: Vladimír Kučera

pravuje se osevní plán pro podzimní 
práce. Předpokládám, že díky úrodě se 
velká část dluhů uhradí. Z třinácti za-
městnanců ŠH zůstali jen čtyři včetně 
nového jednatele. Jistě je to nepříjem-
né, ale je to jediný způsob jak zachovat 
ekonomický chod hospodářství. Město 
nyní připravuje nový územní plán tak, 
aby areál ŠH byl změněn na zónu ur-
čenou pro bytovou výstavbu. Na další 
kroky je ještě dostatek času. Všichni 
nájemci, kteří mají pronajaty výrobní 
a kancelářské prostory v areálu ŠH mů-
žou být bez obav, pokud řádně užívají 
prostory a platí nájemné. Tady změny 
pravděpodobně nenastanou dříve, jak 
za pět let. O dalších krocích jednatele 
a valné hromady budete průběžně in-
formováni. 

Josef Bazala
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DOLINEČKA III VE MĚSTĚ PAPRIKY
V úterý 5. července 2011 v dopo-

ledních hodinách, kdy si většina Sta-
roměšťanů užívala svátku sv. Cyrila 
a Metoděje a připravovala se na vele-
hradskou pouť, vrcholily přípravy dět-
ského folklorního souboru Dolinečka 
a cimbálové muziky Rubáš na odjezd 
do maďarské Kalocse. 

Jednalo se o náš první velký zahra-
niční zájezd, na který jsme se půl roku 
pilně připravovali a velmi se na něj tě-
šili. Někteří nemohli večer před odjez-
dem ani dospat, jiní zvraceli a někteří 
dokonce dostávali cestovní horečku. 
Nakonec se vše zdařilo a přesně v 9:30, 
po dlouhém loučení s rodiči a blízký-
mi, odjížděl autobus firmy Sedláček
– Racing se svými 42 pasažéry na cestu 
směr Bratislava – Buďapešť – Kalocsa. 

Oslnila nás krása města s 18 000 oby-
vateli, které jsme si s naší festivalovou 
průvodkyní Edinou měli možnost pro-
jít, poznat jeho historii, arcibiskupský 
palác, katedrálu, muzeum a další pa-
mětihodnosti města. Každý den nás če-
kal pestrý festivalový program, během 
kterého jsme procestovali i tři krásná 
městečka ležící na břehu Dunaje. At-
mosféra ve všech městech – Uszód, Or-
das a Géderlak – byla nezapomenutel-
ná, každý ze starostů nás po programu 
osobně pozval na typickou maďarskou 

večeři. Měli jsme tak mož-
nost proniknout do taměj-
šího kulinářského umění 
kuchařů a na vlastní kůži 
ochutnat ostrá maďarská 
jídla. I my jsme později 
představili naši typickou 
kuchyni, za kterou jsme si 
přivezli ocenění. Společně 
s ostatními zahraniční-
mi soubory jsme zasadili 
strom národů, naučili se 
typické maďarské tance. 
Naše pásma „Pod májú“, 
„Dovádění“ a „Z vand-
ru“ měly u maďarského publika velký 
úspěch, proto jsme některá vystoupení na 
požádání museli prodlužovat. Jako jediný 
dětský soubor se Dolinečka III neztratila 
mezi konkurencí Turků, Srbů, Chorvatů, 
Bulharů a dalších.

Organizátoři nám také zajistili krásný 
volnočasový program, ve kterém jsme na-
vštívili dvě muzea, místní skanzen, měli se 
možnost vyfotografovat profesionálním 
fotografem a starostou města Kalocsa. Ve 
čtyřiceti stupňových horkých dnech jsme 
si našli čas na koupání v místním jezeře 
Dunapataj či v termálním krytém bazénu 
přímo ve městě. 

V pondělí 11. 7. 2011 se nachýlil čas 
odjezdu a loučení. I když jsme odjížděli 

smutní z toho, že něco krásného 
končí, přece nás uklidňovalo, že 
na nás doma čekají a těší se na náš 
návrat.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří se aktivně po-
díleli na přípravách, rodičům za 
finanční a psychickou podporu,
naší „zdravušce“ Magdaléně Zem-
kové, dospělému doprovodu Jose-
fu Vandovi a Janě Štěrbové a cim-
bálové muzice Rubáš z Buchlovic 
za velmi příjemnou spolupráci 
v průběhu celého zájezdu.

Jarmila Balážová

A jak zájezd viděla Denisa Bure-
šová, jedna z tanečnic Dolinečky?

Celý měsíc jsem čekala a připra-
vovala se na odjezd. No, a jak to 
vždycky dopadá? Určitě to znáte. 
Balení na poslední chvilku a pár 
věcí stejně zůstane doma. Musím se 

přiznat, že jsem se trošku bála cesty, ale 
nakonec sedmihodinová cesta utekla 
jako voda. A ani se nedivím, když nám 
při cestě hrála naše doprovodná síla 
CM Rubáš. Když jsme dojeli na místo, 
celý soubor se zalekl ubytovny, ve které 
jsme měli strávit šest nocí. Žádný lu-
xus to teda nebyl, ale dalo se to přežít. 
Asi všechny překvapila maďarská ku-
chyně. Jelikož je Kalocsa výrazný pro-
ducent papriky, tak ji najdete asi v kaž-
dém jídle. Skoro všechno se točí kolem 
papriky. Muzea, sušící se papriky na 
domech, na lidových výšivkách, či čer-
vená barva symbolizující papriku na 
vlajce. Barvy na maďarské vlajce jsou: 
červená – symbolizuje papriku, bílá 
- symbolizuje oblohu, zelená - symbo-
lizuje krajinu a přírodu. Počasí, kte-
ré nás provázelo po celý pobyt, nikdo 
z nás nečekal. Dva dny vyšplhala teplo-
ta dokonce na 42⁰, to nám bylo opravdu 
horko. Vystoupení dopadla skvěle, měli 
jsme úžasné publikum. I volný program 
byl perfektní. Koupali jsme se v jezeře, 
šli jsme do aquaparku, fotili se na pro-
pagační materiály a v neděli večer před 
odjezdem se bavili na rozlučkovém 
večírku. Nikdo se tam určitě nenudil, 
zvlášť když jsme dobrá parta a máme 
skvělé vedoucí.

Postřeh na závěr
A co mě tak napadá za postřeh? 

Když jsme se rozhlíželi v jednom 
z místních zelinářství, všimli jsme si, že 
v Maďarsku je všechno větší než u nás. 
Půlmetrové mrkve, listy od kapusty, že 
bychom se s nimi přikryli, no a o hru-
dích našich sympatických průvodkyň 
ani nemluvě... JB

Při zájezdu v Maďarsku nás doprovázela cimbálová muzika Ru-
báš.  Foto:  Gyula Bedi

Starosta města Kalocsa je profesionální fotograf. Ve  stu-
diu Dolinečce pořídil několik snímků.  Foto: Gyula Bedi
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Mladí Staroměšťané úspěšní v Maďarsku

V Kaloczi – městě papriky jsme pořídili společnou fotografii.  Foto: Gyula Bedi Dolinečka při průvodu souborů v městě Kalocsa.  Foto: Martin Baláž

Děti při návštěvě učebny v základní škole v Géderlaku.  Foto: MB Chlapci zaujali publikum při představení v Géderlaku.  Foto: MB

Šohajíčci předvedli Klobúkový tanec divákům v městě Kalocsa.  Foto: MB Dolinečka se velmi líbila i v městě Uszód.  Foto: Martin Baláž
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Anekdota na poslední stranu

Fanoš rovná anténu
Manželé z Nového světa si koupí v baza-

ru televizi a když muž na střeše rovná an-
ténu, žena otevře okno a křičí: „Franto, co 
s tím pořád děláš?“ Ze střechy se ozve, „tak 
říkej“, a manžel se snaží a snaží a ženuška 
jenom huláká na celou ulici: „Zrní, zrní, 
ještě zrní!“

Jde okolo Pepin a zvolá: „No Fanošu, že 
se nestydíš, ty si koupíš televizi a Božka ti 
doma řve hlady!“                                    PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 27. září. Uzávěrka je  19. září 2011.

Pozvánka na BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Atmosféra loňské barumky hodně připomínala letošní léto. 
Foto: Vladimír Kučera

Pořadatelé představili na úvodní tis-
kové konferenci konečnou podobu tratě 
letošního již 41. ročníku Barum Czech 
Rally. Soutěžní posádky absolvují cel-
kem 248 ostrých kilometrů během 15 
rychlostních zkoušek, které se pojedou 
na osmi úsecích rychlostních testů včet-
ně městské speciálky v ulicích krajské-
ho města v pátek večer. Starému Městu 
se barumka nejvíce přiblíží v neděli 28. 
srpna, kdy budou na programu dva prů-
jezdy rychlostními zkouškami Kudlovice 
a Halenkovice.

Milovníci historických vozidel se mo-
hou těšit na zcela ojedinělou exhibiční 

Nečekaný vítěz loňského ročníku Freddy Loix a Škoda Fabia S2000. 
Foto: Vladimír Kučera

Pavel Valoušek si v servisní zóně na nezájem 
diváků nemohl stěžovat. 

Foto: Vladimír Kučera

jízdu pod názvem OLDTIMER GRAND 
PRIX ZLÍN, ve které se představí závodní 
skvosty třicátých let minulého století, včet-
ně bugatky Elišky Junkové.

Předehrou populární automobilové sou-
těže před pátečním slavnostním startem 
na náměstí Míru ve Zlíně bude testovací 
rychlostní zkouška (tzv. shakedown),  na 
úseku Napajedla – Halenkovice – Žlutava 
v pátečních dopoledních hodinách.

Výběr vstupného - cena lístku pro JED-
NORÁZOVÝ VSTUP bude 70 Kč na jed-
notlivé rychlostní zkoušky nebo do servisní 
zóny. Tyto lístky budou k dostání na přístu-
pových místech k rychlostním zkouškám 

a jsou určeny pro diváky, kteří navštíví 
maximálně dvě rychlostní zkoušky. Dále 
jsou k dispozici visačky VOLNÝ VSTUP, 
které budou v ceně 200 Kč a platí na 
všechny akce po celou dobu soutěže. Vi-
sačky a programy soutěže budou v pro-
deji na čerpacích stanicích, ve vybraných 
trafikách a prodejních místech v okolí 
trati rally od úterý 16. srpna. Ve Starém 
Městě budou k dostání na čerpací stanici 
OMV u nádraží.

Více informací, včetně časového har-
monogramu, startovní listiny a prodej-
ních míst visaček a programu najdete na 
www.czechrally.cz

Vladimír Kučera

Po roce bude Slovácko a Valašsko opět hostit největší tuzemskou automo-
bilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín. Letošní 41. ročník se bude konat 
v termínu 26. - 28.  srpna.
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