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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Jaké byly letošní Michalské slavnosti 
a hody s právem? Velkolepé a nádher-
né. I když nás všechny společně trochu 
pozlobilo nedělní deštivé počasí, které 
po patnácti letech zahnalo účinkující 
a diváky do sálů SKC - sokolovny.

Všechno začalo již ve čtvrtek 23. 
září v 17 hodin na radnici, kde bylo na 
programu Slavnostní zahájení Michal-
ských slavností a představení knihy 
„Staré Město ve fotografii“. Na stejném 
místě byla vernisáž fotografií současné-
ho Starého Města. Již začátek slavností, 
kterého se zúčastnilo více než 110 ná-
vštěvníků, sliboval velký zájem o letoš-
ní hody ze strany veřejnosti.

Přesvědčili jsme se o tom v sobotu 
25. září, kdy na sraz krojované chasy 
přišlo mnoho občanů a v průvodu od 
radnice jsme na stanovišti u Lidového 
domu napočítali celkem 198 krojova-
ných. Cestou ke staršímu stárkovi Pavlu 
Pluhařovi a starší stárce Barboře Vacu-
líkové se ke krojovaným přidávali další 

a s potěšením vyhověl, i když chase 
předal několik doporučení, jak se 
úměrně chovat na večerní zábavě.

Milan Kubíček (dokončení na str. 2)

Michalské slavnosti plné radosti a veselí
lidé v nádherných 
slováckých kro-
jích a také mnoho 
občanů rodáků 
i lidí z okolních 
i vzdálených obcí, 
kteří k nám jezdí 
pravidelně.

Na radnici 
krojovanou cha-
su již očekával 
starosta Josef 
Bazala s man-
želkou Blankou 
a také místosta-
rosta Radoslav 
Malina s chotí 
Ludmilou. Samo-
zřejmě nechyběl 
i duchovní otec 
staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslav 
Suchomel. O právo ke konání Michal-
ských hodů požádal starší stárek Pavel 
Pluhař a starosta města mu samozřejmě 

Hody s právem se těší ve Starém Městě velkému zájmu. Svědčí o tom i jedna z rekordních účastí krojovaných, které jsme vyfotografovali z okna 
radnice v sobotu 25. září 2010. Foto: Vladimír Kučera

Stárci Pavel Pluhař a Barbora Vaculíková. Co říkáte? Velmi jim to 
slušelo. Foto: Milan Kubíček
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OHLÉDNUTÍ ZA VYDAŘENÝMI MICHALSKÝMI SLAVNOSTMI

Starosta Josef Bazala uděluje povolení ke konání Michalských hodů. Na snímku dále 
zleva Blanka Bazalová, Ludmila Malinová, Radoslav Malina, P. Mgr. Miroslav Sucho-
mel.  Foto: Milan Kubíček

Letošní Michalské slavnosti byly v mnohém rekordní. 
Celkem se jich zúčastnilo více než 2300 lidí. Na sraz krojo-
vané chasy v sobotu 25. září v 13:30 hod a na povolení hodů 
v 16 hod. přišlo k budově radnice více než 1000 návštěvní-
ků a krojovaných. Hodová zábava byla vyprodána a lidé se 
bavili se Staroměstskou kapelou, Madisonem a cimbálo-
vou muzikou Dolina. Velká účast byla i na slavnostní mši 
v kostele sv. Michaela a vrcholem letošních slavnostní bylo 
hodové odpoledne v SKC-sokolovně, kam přišlo v nedě-
li 26. září více než 400 diváků a účinkujících. Tleskalo se 
nadmíru všem vystupujícím. Charakteristickým rysem le-
toška byla rozpustilost muzikantů i tanečníků. Na pódium 
postupně vystoupili muzikanti cimbálových muzik Bálešá-
ci, Cifra, Dolina, Harafica, zahrála Staroměstská kapela, za-
tančili Dolina, Dolinečka, Doliňáci, Cifra a Vsacan. Za rok 
opět na viděnou.

Milan Kubíček  

Cimbálová muzika Dolina a staroměstští šohajíčci krátce po slavnostním obřadu 
u radnice.  Foto: Milan Kubíček

V čele průvodu 198 krojovaných šla Staroměstská kapela.  Foto: Milan Kubíček

Radnice má novou a velmi slušivou fasádu. V sobotu 25. září 2010 sem přišlo více než 
1000 účastníků hodů.  Foto: Vladimír Kučera

Mladší stárci zleva Kristýna Vaculíková, Jan Pluhař, Lucie Tymrová a Pavel Dovrtěl. 
 Foto: Vladimír Kučera
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U S N E S E N Í
z 71. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8. 9. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.10 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovi-
ce, F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umís-
tění stavby „St. Město, Huštěnovská, kab. 
NN“ umístění zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelového 
vedení NN, uzemnění, přípojkových skříní 
na pozemku p. č. 4546/27 ost. plocha/ost. 
komunikace ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelového 
vedení NN, uzemnění, přípojkových skříní. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 
a rok. 
1.11 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,  
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 na právo 
umístění stavby „SB-4508-588, St. Město, 
p. Mikula, přípojka do 50m“ umístění nové-
ho kabelového vedení NN na pozemku p. č. 
6073/147 orná půda ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelového 
vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 
a rok.
1.12 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 

na právo umístění stavby „SB-4507-454, Staré 
Město, p. Tománek, rozšíření sítě NN“ umís-
tění zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění nového nadzemního vedení NN na 
pozemku p. č. 259/63 ost. plocha/ost. komu-
nikace ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění nového nadzemního vedení 
NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 
§ 18 zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětiná-
sobek ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2010 platí částka 9 Kč/m2 a rok. 
1.13 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umístění stav-
by „SB-4507-645, Staré Město, p. Zimčík, ka-
belová smyčka NN“ umístění zařízení distri-
buční soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN na pozemku p. č. 71/1 
ost. plocha/ost. komunikace ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění nového kabelového vedení 
NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu 

§ 18 zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pěti-
násobek ročního užitku, dle cenového vý-
měru MF pro stanovení regulovaných cen. 
Pro rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 a rok. 
1.14 projektovou dokumentaci na akci 
“Revitalizace významné sídelní zeleně ve 
Starém Městě“ a “Revitalizace významné sí-
delní zeleně ve Starém Městě II. etapa“.
1.15 pronájem části pozemku p. č. 2413 za-
hrada a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda 
o celkové výměře 2.780 m2 TC Staré Město,  
s. r. o., Staré Město, Karolíny Světlé 1013, na 
dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2025 
a nájemné ve výši 15,00 Kč/m2 a rok + pří-
slušná DPH, za účelem vybudování do-
plňkových aktivit (minigolf, lanová dráha, 
lezecká stěna apod.), s účinností smlouvy 
ke dni nabytí vlastnického práva TC Staré 
Město, s. r. o., Staré Město, Karolíny Svět-
lé 1013 k části pozemku p. č. 2414/1 orná 
půda a části pozemku p. č. 2413 zahrada 
o celkové výměře cca 6.000 m2.
2.1 nejvhodnější nabídku na akci Zdra-
votní středisko – oprava zpevněných ploch, 
úprava interiéru ve Starém Městě. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč STAVEB-
NINY Kodrla, s.r.o. 
7.1 přijetí finančního daru od Moravského 
rybářského svazu, místní organizace Staré 
Město na financování revitalizace rybníka
Širůch ve výši 300.000 Kč. 
7.3 prodejní cenu knihy „Staré Město ve 
fotografii“ ve výši 199 Kč vč. DPH.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.6 schválit bezúplatný převod pozemků 
pod polní cestou v rámci stavby „I/55 Staré 
Město, obchvat“:
- p. č. 6214/33 ost. plocha o výměře 41 m2 
- p. č. 6214/35 ost. plocha o výměře 77 m2 
- p. č. 6214/36 ost. plocha o výměře 65 m2

- p. č. 6214/42 ost. plocha o výměře 118 m2

- p. č. 6214/43 ost. plocha o výměře 132 m2

Nový chodník na severní straně náměstí Hrdinů.  Foto: Milan Kubíček 
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- p. č. 6214/44 ost. plocha o výměře 101 m2

- p. č. 6214/45 ost. plocha o výměře 27 m2 
- p. č. 6214/46 ost. plocha o výměře 1 m2

- p. č. 6214/103 ost. plocha o výměře 6 m2

- p. č. 6214/104 ost. plocha o výměře 25 m2

- p. č. 6214/105 ost. plocha o výměře 353 m2

- p. č. 6214/106 ost. plocha o výměře 625 m2

 vše v lokalitě obchvat ulice Tovární ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, od vlastníka pozemků Česká republika, 
právo hospodaření s majetkem státu Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56.
1.7 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2413 zahrada o výměře cca 
150 m2 a části pozemku 2414/1 orná půda 
o výměře cca 6.000 m2, vše v lokalitě Rybní-
ček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, TC Staré Město, občanské sdru-
žení, Staré Město, Karolíny Světlé 1013, za 
cenu 300 Kč/m2, za účelem výstavby teniso-
vého areálu. Převod pozemků bude ošetřen 
smlouvou o budoucí smlouvě kupní s pod-
mínkou složení kauce ve výši 500.000 Kč, 
s platností do uzavření kupní smlouvy, nej-
déle do 31. 12. 2014. 
1.8 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 44/58 ost. pl. /jiná pl. o výměře 
9 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Haně Hýžové, bytem Staré Město, Klukova 
2141, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.
1.9 schválit převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 44/55 ost. pl. /jiná pl. o výmě-
ře 54 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Antonínu Křivovi, bytem Staré Město, 
Klukova 63, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.
5.1 v souladu s ust. § 6, odst. 5, písm. 
b) a § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění schválit zadání nového 
územního plánu města.

6.1 schválit změnu rozpočtu – rozpočtové 
opatření č. 3/201 – příjmy města se zvyšují ze 
146.968.000 Kč na 147.290.000 Kč, výdaje se 
zvyšují ze 167.753.000 Kč na 168.075.000 Kč, 
financování zůstává beze změny.

III. neschválila
1.3 žádost paní Ivy Špačkové, bytem Staré 
Město, Sées 2059 o převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/7 ost. plocha o výměře 
cca 45 m2 v lokalitě ul. Sées ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
rozšíření kavárny Svatý Petr z důvodu blízkos-
ti hlavní kanalizační stoky, která je ve špatném 
technickém stavu.

IV. souhlasí
1.16 s připravovaným projektem občanské-
ho sdružení Rosnička – podrobný průzkum 
a zpracování analýzy rizika staré ekologické 
zátěže na lokalitě „Spaliště“ ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

V. zrušila
1.15 pronájem části pozemku p. č. 2413 za-
hrada a části pozemku p. č. 2414/1 orná půda 
o celkové výměře 2.780 m2 TC Staré Město, 
s. r. o., Staré Město, Karolíny Světlé 1013, na 
dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2025 a ná-
jemné ve výši 15,00 Kč/m2 a rok + příslušná 
DPH, za účelem vybudování doplňkových 
aktivit (minigolf, lanová dráha, lezecká stěna 
apod.), který byl schválen na 70. zasedání rady 
města pod bodem I./16. 

VI. pověřila
7.4 v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) a g) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
paní Ing. Helenu Štolhoferovou řízením od-
boru stavebního úřadu a územního plánu od 
15. 9. 2010. 

VII. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o územní sou-
hlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
4.2 vyjádření města k oznámení o zahájení 

územního řízení dle § 79 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
5.1 zprávu o průběhu přípravy nového 
územního plánu města.
6.2 příkaz k provedení inventarizace ma-
jetku města za rok 2010.

VIII. zavazuje se
7.2 zabezpečit financování projektu s ná-
zvem „Moderní učebny – Moderní škola“ 
v rámci ROP NUTS II Střední Morava, čís-
lo výzvy 16, název výzvy: Výzva č. 16/2009 
– 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělá-
vání, platnost od 9. 11. 2009 do 8. 1. 2010, 
prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu, oblast podpory Rozvoj měst, pod-
oblast podpory Infrastruktura pro rozvoj 
vzdělávání dle podmínek stanovených po-
skytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje 
zabezpečit hladké financování celé akce tak,
aby nedošlo k ohrožení její realizace i ná-
sledného provozu.

IX. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.1 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 55 m2 v lo-
kalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 4548/1 ost. plocha o výměře cca 150 m2 
v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.4 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6073/54 orná půda, části pozemku 
p. č. 6073/72 vodní plocha/zamokřená plo-
cha, části pozemku p. č. 6073/83 ost. plocha 
a části pozemku p. č. 6073/86 ost. plocha 
o celkové výměře cca 500 m2 v lokalitě ul. 
Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej budovy bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1529 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 40 m2 v lokalitě ul. Br-
něnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Zadat vypracování znaleckého posudku 
na prodej objektu bez č. p. na pozemku p. č. 
st. 1529 zast. plocha a nádvoří o výměře 40 
m2 v lokalitě ul. Brněnská ve Starém Městě.
1.16 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na výpůjčku části pozemku p. č. 7093 orná 
půda o výměře cca 500 m2, části pozemku 
p. č. 7095 orná půda o výměře cca 1.000 m2 
a části pozemku p. č. 7096 ost. plocha o vý-
měře cca 300 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy 
ve Starém Městě, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.
 
 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pohled na  budovu základní školy na náměstí Hrdinů a její okolí z věže kostela sv. Ducha.
Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 72. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17. 9. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 pronájem bytové jednotky č. 207 v do-
mě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Ludmile Rozehnalo-

U S N E S E N Í
z 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 17. 9. 2010 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

vé, trvale bytem Staré Město, Obilní čtvrť 278 
(bytem Staré Město, Obilní čtvrť 336) na dobu 
určitou do 31. 12. 2010 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.
 
 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2)
zprávu o činnosti rady města za uplynulé 
období.

K bodu 3)
hospodaření města k 31. 7. 2010.

K bodu 8)
8.2 závěrečnou zprávu o činnosti finanční-
ho výboru za období 2006 – 2010.

8.3 závěrečnou zprávu o činnosti kontrolní-
ho výboru za období 2006 – 2010.

II. schválilo
K bodu 4)
finanční dar povodní postiženému městu
Zákupy v okrese Česká Lípa na likvidaci 
povodňových škod ve výši 100.000 Kč.

K bodu 5)
změnu rozpočtu města – rozpočtové 
opatření č. 3/2010 – příjmy se zvyšu-
jí ze 146.968.000 Kč na 147.290.000 Kč, 
výdaje se zvyšují ze 167.753.000 Kč na 
168.075.000 Kč, financování 20.785.000 Kč
zůstává beze změny.

K bodu 6) 
v souladu s ust. § 6, odst. 5, písm. b) a § 47, 
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném zně-
ní zadání nového územního plánu města.

K bodu 7)
7.1 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6347 ost. plocha/jiná plocha o výměře 
cca 80 m2, který se nachází v lokalitě Obil-
ní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti ALMA baterie 
s. r. o., Staré Město, Obilní čtvrť 278, za 
cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.

7.2 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6347 ost. plocha/jiná plocha o výměře cca 
31 m2, který se nachází v lokalitě Obilní čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, manželům panu Ing. Radimu Stuchlému 
a paní Pavle Stuchlé, bytem Uh. Hradiště, Sva-
továclavská 400, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
rozšíření stavebního pozemku. 

7.3 převod majetku – směnu pozemku p. č. 
6055/50 zahrada o výměře 122 m2 ve vlastnic-
tví manželů Fryštákových bytem Staré Město, 
Velehradská 2005 za část pozemku p. č. 6055/
23 orná půda o výměře 122 m2 ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v lokalitě ul. Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

7.4 převod majetku – prodej rovným dílem 
části pozemku p. č. 6055/23 orná půda o vý-
měře 166 m2, vše v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, manželům panu Radkovi Fryštákovi a paní 

Haně Fryštákové, bytem Staré Město, Vele-
hradská 2005 a manželům panu Lubomíru 
Zajícovi a paní Jaroslavě Zajícové, bytem 
Staré Město, Velehradská 1580, za cenu 
150 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady. 

7.5 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
st. 330/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 
a části pozemku p. č. 6404 ost. plocha o vý-
měře cca 62 m2, vše v lokalitě ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům panu Antonínu Koníč-
kovi, bytem Popovice 155 a paní Magdaleně 
Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, Na Baště 
324, za cenu 1.000. Kč/m2, za účelem lega-
lizace vlastnických vztahů pod částí budovy 
a vybudování parkoviště pro bytový dům. 

7.7 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 2413 zahrada o výměře cca 150 m2 
a části pozemku 2414/1 orná půda o výmě-
ře cca 6.000 m2, vše v lokalitě Rybníček ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, TC Staré Město, občanské sdružení, 
Staré Město, Karolíny Světlé 1013, za cenu 
300 Kč/m2, za účelem výstavby tenisového 
areálu. 
Převod pozemků bude ošetřen smlouvou 
o budoucí smlouvě kupní s podmínkou slo-
žení kauce ve výši 500.000 Kč, s platností do 
uzavření kupní smlouvy, nejdéle do 31.12. 
2014. 

7.8 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
44/58 ost. pl. /jiná pl. o výměře 9 m2 v lo-
kalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Haně Hý-
žové, bytem Staré Město, Klukova 2141, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání dne 17. září 2010.  Foto: Milan Kubíček

(dokončení na str. 6)
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BESEDA SE SPISOVATELEM MILOŠEM KRATOCHVÍLEM
V rámci letošního Týdne knihoven  

(4. – 10. 10. 2010) jsme připravily kromě již 
tradičních amnestií a prodeje vyřazených 
knih dvě besedy pro žáky 1. stupně se spiso-
vatelem Milošem Kratochvílem. Besedy se 
z důvodu malého prostoru v naší knihovně 
a velkého počtu dětí uskutečnily v prosto-
rách SKC. 

Postřehy jedné z besed nám poskytla 
paní učitelka Ivana Buršová., za jejíž příspě-
vek moc děkujeme.

„Nejdříve si vyslechli ukázky z některých 
jeho knih a poté nastala nekonečná řada 
dotazů, na které autor ochotně odpovídal. 
Děti chtěly vědět, kdy začal pan Kratochvíl 
knihy psát, kolik jich už napsal i jména jeho 
oblíbených autorů. Na závěr se uskutečni-
la autogramiáda spojená s podepisováním 
knih. Děti si mohly knížky na místě za-
koupit a získat tak velmi vzácný autogram 
s věnováním autora. Knihy se rozprodaly 
úplně všechny a další ještě chyběly. Čtenářů 
je tedy v naší škole stále hodně.”

Milada Rokytová a Jana Trubačíková

7.9 převod majetku – prodej pozemku p. č. 
44/55 ost. pl. /jiná pl. o výměře 54 m2 v lo-
kalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Antonínu 
Křivovi, bytem Staré Město, Klukova 63, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.

7.10 bezúplatný převod pozemků pod pol-
ní cestou v rámci stavby „I/55 Staré Město, 
obchvat“ :
- p. č. 6214/33 ost. plocha o výměře 41 m2 
- p. č. 6214/35 ost. plocha o výměře 77 m2 
- p. č. 6214/36 ost. plocha o výměře 65 m2

- p. č. 6214/42 ost. plocha o výměře 118 m2

- p. č. 6214/43 ost. plocha o výměře 132 m2

- p. č. 6214/44 ost. plocha o výměře 101 m2

- p. č. 6214/45 ost. plocha o výměře 27 m2 
- p. č. 6214/46 ost. plocha o výměře 1 m2

- p. č. 6214/103 ost. plocha o výměře 6 m2

- p. č. 6214/104 ost. plocha o výměře 25 m2

- p. č. 6214/105 ost. plocha o výměře 353 m2

- p. č. 6214/106 ost. plocha o výměře 625 m2

 
vše v lokalitě obchvat ulice Tovární ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, od vlastníka pozemků Česká republika, 
právo hospodaření s majetkem státu Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pan-
kráci 546/56. 

K bodu 8) 

8.1 zrušení zástavního práva u bytů v by-
tových domech č. p. 1881 – 1883, ul. Za 
Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, určených k prodeji.
 Zástavní právo smluvní ze dne 23. 2. 1998 

Starosta města předal všem ženám v zastupitelstvu kytici růží a každému členu nejvyššího orgánu města 
i novou publikaci Staré Město ve fotografii. Na snímku Josef Bazala předává knihu JUDr.Vlastě Dobešové,
která pracovala v zastupitelstvu dvě volební období.  Foto: Milan Kubíček

uzavřené mezi Okresním úřadem v Uh. Hra-
dišti, jakožto zástavním věřitelem, a městem 
Staré Město, jakožto zástavcem, které bylo 
ujednáno na zajištění zaplacení závazků z po-
rušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních 
bytů v obci, bude zúženo na bytové jednotky 
č. 1881/9, 1881/10, 1882/9, 1882/10, 1883/9 
a 1883/10 a spoluvlastnické podíly na společ-
ných částech domu a na pozemcích náležející 
k výše uvedeným bytovým jednotkám.

III. neschválilo
K bodu 7)
7.6 žádost pana Jiřího Čevory, bytem Tupesy 

460 o převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6030/133 orná půda o výměře 
cca 5.000 m2 za cenu ve výši 100 Kč/m2 (po-
zemek pro stavební účely) a část pozemku 
p. č. 6030/5 orná půda, část pozemku p. č. 
6030/133 orná půda, pozemek p. č. 6030/
132 orná půda a pozemek p. č. 6030/134 
orná půda o celkové výměře cca 15.482 m2 
za cenu ve výši 25 Kč/m2 (pozemky nevy-
užitelné pro stavební účely), vše v lokalitě 
Olší – Pod vinohrady ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Termíny svatebních obřadů
V sobotu 20. listopadu a 11. prosince 2010. 

V pátek 17. září 2010 se uskutečnilo v obřadní síni staroměst-
ské radnice letošní třetí Vítání občánků do života. Celkem jsme 
přivítali 18 dětí, deset chlapců a osm dívek, ve dvou skupinách. 
První batolata přijely na městský úřad v doprovodu rodičů 
a dalších rodinných příslušníků v 13 hodin. V úvodní skupině 
jsme napočítali rekordní počet 72 přítomných v obřadní míst-
nosti.        

K rodičům, několika prarodičům i dalším členům doprovodu 
promluvil místostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla matri-
kářka Jana Nosková a s krátkým hudebním pásmem vystoupily 
děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou 
Jitkou Minářovou. Na varhany zahrála Ing. Alena Pluhařová.

Při mnoha minulých obřadech jsme se většinou setkávali 
s jevem, kdy téměř každé dítě mělo jiné jméno. Tentokrát se to 
neopakovalo podle zavedené tradice, protože jsme přivítali tři 
chlapečky se jménem Ondřej. Na radnici dále přijely děvčata 
Adéla, Iva, Hana, Klára, Lenka, Lucie, Tereza, Terezie. Také ši-
kovní hoši Adam, Eliáš, Jáchym, Lukáš, Pavel, Tobiáš, Tomáš.

Milan Kubíček

Vítání občánků do života

Staroměstské noviny 11/10Staroměstské noviny 11/10

Na snímku matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při 
slavnostním obřadu.  Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Tereza Stuchlíková, Pavel Vítek, Lucie Lužová, Ondřej 
Stodůlka.  Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Adéla Víchová, Iva Dorazilová, Jáchym Pavlica, Eliáš 
Družbík, Adam Bureš.  Foto: MK

Na snímku zleva děti: Ondřej Vaněk, Lenka Dundálková, Hana Hájková, On-
dřej Němec.  Foto: MK 

Na snímku zleva děti: Tobiáš Vašťák, Tomáš Matějíček, Terezie Mazáčová, Klá-
ra Hrudňáková, Lukáš Fuglík.  Foto: Milan Kubíček

I. skupina dětí při obřadu 17. září 2010 v 13:00 hod.

II. skupina dětí při obřadu 17. září 2010 v 13:30 hod. 
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Z naší farnosti

V blízkosti kostela sv. Michaela jsme mohli spat-
řit v sobotu 14. srpna 2010 zajímavou společnost. 
Pan Omelka ze Starého Města se vyfotografoval 
se skupinkou Skotů, kteří přijeli z vážného důvo-
du do velkomoravského Veligradu. Jestli chcete 
vědět více, zeptejte se pana Omelky.

Foto: archiv  FO

VZPOMÍNKA

Čas tiše plyne, ne-
vrátí co nám vzal, 
jenom krásné vzpo-
mínky na Tebe nám 
zanechal.
Dne 22. listopadu 
2010 si připomene-
me druhé smutné 
výročí úmrtí pana 

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miro-
slav Suchomel hovoří s Ing. Josefem Vaculíkem a je-
ho ženou Jarmilou při Michalských hodech 25. září 
2010.                                           Foto: Milan Kubíček

Je čas zamyšlení 
a milosrdenství

V neděli 31. 10. večer se sejdeme ke mši svaté  
v 17 hodin. Po mši sv. vyjdeme světelným prů-
vodem na hřbitov, kde se spojíme k „dušičko-
vé“ modlitbě za zemřelé.
V pondělí 1. 10. Slavnost všech svatých - mše 
sv. v  6.30 a 17 hod. Co znamená být svatý? Při-
blížit se k Bohu, k jehož obrazu jsem stvořen, 
tedy maximálně zdokonalit své lidství. Žádný 
se však svatým nenarodí, ale je možné zemřít 
jako svatý - to je nejvyšší cíl, kterého můžeme 
dosáhnout. 
V úterý 2. 11. Svátek zemřelých - v církvi se 

Upozornění!
Veřejná sbírka na stavbu nové-
ho kostela sv. Ducha ve Starém 
Městě se přesunuje z původní-
ho termínu na 15. až 21. 11. 
2010.

„V konání dobra neumdlévejme, 
neochabneme-li, budeme sklízet 
v ustanovený čas. A tak dokud je 
čas, čiňme dobře všem, kteří patří 
do rodiny víry.“ (Gal 6, 9-10)

VEŘEJNÁ SBÍRKA  NA STAVBU 

NOVÉHO KOSTELA 
SVATÉHO DUCHA  

SE BUDE KONAT 

15. – 21. LISTOPADU 2010
 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Zástupci farnosti  budou prosit o pří-
spěvek na stavbu nového kostela sv. 
Ducha. Děkujeme, že se i vy chcete 
podílet na zbudování historicky vý-
znamné stavby. Nejde tedy jen o to, 
z vděčnosti naplnit touhy a přání na-
šich předků, ale zároveň nechat od-
kaz budoucím generacím. 

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME 
„PÁN BŮH ZAPLAŤ“

ZA VAŠE DARY!

Ing. Miroslava  Březiny ze Starého Města. 
S láskou stále vzpomíná a za tichou vzpo-
mínku všem přátelům, spolupracovníkům 
a známým děkuje rodina.

slaví Vzpomínka na všechny zemřelé věrné, 
tzv. Dušičky. Mše sv. je  v 6.30 h.  Po celý tý-
den (1. až 8. listopadu) je možno přinést osobní 
modlitbou úlevu duším zemřelých, které ještě 
nedosáhly záchrany. A to při návštěvě hřbi-
tova, nejlépe však 1. a 2. 11. při mši sv., kde 
smířeni s Bohem přijmeme svátost Eucharis-
tie a s církví prosíme Boha, aby byl zemřelým 
milostiv pro zásluhy Krista a svatých. Účinek 
těchto modliteb záleží v odpuštění či zkrácení 
dočasného utrpení duší, jež prochází nutným 
očistným procesem proměny člověka, která se 
neuskutečnila v jeho pozemském životě. Mod-
leme se třeba krátce: „Dobrotivý Pane Ježíši, 
dopřej mu (jí) pokoje věčného“  nebo „Odpo-
činutí věčné dej jim,  Pane, a světlo věčné ať jim 
svítí; ať odpočívají v pokoji! “ Dejme takový 
milosrdný dar duším těch, kteří nás předešli 
a na které vděčně vzpomínáme.
Smrt? Nebojme se. Sv. Terezička  z Lisieux, 
která zemřela ve 24  letech, napsala: „Neumí-
rám, ale vcházím do života. Smrt není nějaký 
přízrak nebo hrozná příšera, jak se maluje na 
obrazech. V Bibli se říká, že smrt je odlouče-
ní duše od těla. Nic jiného. A já nemám strach 
z odloučení, které mně umožní spojit se s dob-
rým Bohem.“ Na jednom bratislavském hřbi-
tově  je tento epitaf: „Být připravený na Setkání 
znamená mít radost, ne strach“. V Bibli čteme 
často slova: „Nebojte se!“ Tedy buďme připra-
veni a nebojme se!
V neděli 7. 11. bude v našem kostele dušičková 
sbírka na sociální a charitativní díla v církvi.
V pondělí 22. 11. jako každoročně bude při mši 
svaté v 17 h. společně udělována svátost poma-
zání nemocných.                                             SV

Změna doby 
večerních mší svatých

 - od přechodu na zimní čas (ze soboty 
30. 10. na neděli 31. 10.) se budou v naší 
farnosti slavit večerní mše sv. (v po, st, pá 

a so) od 17 hodin.

Biřmování - slavnost farnosti
Svátost biřmování patří spolu se křtem a eu-
charistií ke „svátostem iniciačním“: má moc-
něji uvádět do spojení člověka s Bohem a do 
společenství lidí: do vztahu, lásky a služby. 
Skrze dary Ducha má být posíleno (biřmo-
váno) všechno, co je slabé díky slabostem naší 
přirozenosti. Svátost biřmování je upevněním 
a rozšířením daru Ducha svatého, který kaž-
dý křesťan obdržel  při křtu. Biřmování je 
zpečetěním toho, že patříme Bohu, který nás 
vybavuje svým Duchem a vede k naplněné-
mu životu. Máme se stát dospělými křesťany 
- svědky našeho Boha v tomto světě.
V sobotu 30. 10. po mši sv. od 19 hodin 
adorace s biřmovanci - všichni jsou zváni 
k účasti na modlitbě za vyprošení darů Du-
cha svatého pro nově biřmované. 
V neděli 31. 10. mše sv. v 7 hod. a v 10 hod. 
Při mši sv. v  10 hodin přijme svátost biřmo-
vání s darem Ducha svatého 40 biřmovanců 
v naší farnosti z rukou pomocného biskupa 
olomouckého mons. Josefa Hrdličky. Ať oheň 
Ducha svatého hoří celý život v duši každého 
dospělého křesťana a zapaluje pro Boha lhos-
tejné a vlažné duše! 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc listopad 2010

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 2. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

 3. středa  Uh. Hradiště U  Očištění 18.00 100,-

 4. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Bůh masakru 19.00 180,-/160,-

 5. pátek  Uh. Hradiště  Tenor na roztrhání 
naposledy v UH 19.00 220,-/200,-

 6. sobota  Uh. Hradiště C  Bůh masakru 19.00 180,-/160,-

 8. pondělí  Uh. Hradiště školní před.  Emilia Galotti 10.00 50,-

 9. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Rychlé šípy 19.00 200,-

 10. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

 11. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Bůh masakru 19.00 180,-/160,-

 12. pátek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 
veřejná generální zk. 10.00 50,-

 13. sobota  Uh. Hradiště P  Cikáni jdou do nebe 
premiéra 19.00 250,-/230,-

 15. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Cikáni jdou do nebe 10.00 100,-

 15. pondělí  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

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

 18. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

 18. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Cikáni jdou do nebe 19.00 220,-/200,-

 19. pátek  Uh. Hradiště  Obchodník s deštěm 19.00 200,-/180,-

 20. sobota  Uh. Hradiště A  Cikáni jdou do nebe 19.00 220,-/200,-

 21. neděle  Uh. Hradiště H  Cikáni jdou do nebe 19.00 220,-/200,-

 22. pondělí  Uh. Hradiště školní před.

 Jak se bubnuje na 
princezny 

host SD: Agentura 
Pierrot

10.00 40,-

 23. úterý  Uh. Hradiště T  Harold a Maude 18.00 150,-

 24. středa  Uh. Hradiště V  Harold a Maude 17.00 150,-

 25. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

 25. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Cikáni jdou do nebe 19.00 220,-/200,-

 26. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Naši furianti 
45. repríza 10.00 50,-

 27. sobota  Uh. Hradiště G  Cikáni jdou do nebe 19.00 220,-/200,-

 27. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

 29. pondělí  Zlín – Malá 
scéna zájezd

 Tenor na roztrhání 
uzavřené představení, 

derniéra
19.30 ----------

 30. úterý  Uh. Hradiště E  Bambiland 18.00 100,-

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Vážení abonenti,
z provozních důvodů (těžký úraz herce Zdeňka Trčálka, který si vyžádá zhruba devítiměsíční 
pracovní neschopnost) jsme Vám byli nuceni nabídnout za neuskutečněné představení Penzionu pro 
svobodné pány inscenaci Bůh masakru, na kterou jste měli možnost získat slevu na vstupném 25%. 
Protože na jaře 2011 počítáme s obnovenou premiérou Penzionu pro svobodné pány s uzdraveným 
Zdeňkem Trčálkem, bude platit slibovaný bonus v podobě slevy 25% pro tuto inscenaci, kterou 
budeme uvádět mimo předplatné ve Slováckém divadle.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Igor Stránský, ředitel SD

Na snímku zleva redaktoři Českého rozhlasu Jiří 
Plocek a Jaromír Nečas.  Foto: Milan Kubíček

Před budovou Památníku Velké Moravy je nový 
poutač, kde je uvedena věta z Nestorovy kroniky 
z XII. století.  Foto: Milan Kubíček

Hudební pořad  
na Památníku  
Velké Moravy

V neděli 10.10. od 10 hodin se na 
Památníku Velké Moravy uskutečnil 
jeden z pořadů XX. festivalu hudeb-
ních nástrojů lidových muzik. Pořad 
inspirovaný cestami Ludvíka Kuby 
za lidovou písní měl název Křížem 
krážem slovanským světem. V po-

slechovém pořadu, který sledova-
lo asi 50 diváků, jsme se vydali do 
zemí slovanského světa, jež v druhé 
polovině navštívil národopisec Lud-
vík Kuba. (16. 4. 1863 Poděbrady – 
30. 11. 1956 Praha). Byl to český folk-
lorista, který studoval slovanské náro-
dy, aby poznal jejich hudbu, hudební 
nástroje a zvyky. Jeho zápisky z cest 
publikované souborně v knize Cesty 
za slovanskou písní jsou  neobyčej-
ně cenným a bohatým příspěvkem 
ke slovanskému národopisu. Autoři 
pořadu, rozhlasoví redaktoři Jaromír 
Nečas a Jiří Plocek, četbu z Kubo-
vých zápisků prokládali hudebními 
ukázkami tradiční i moderní, folk-
lorem inspirované hudby z Polska, 
Ukrajiny, Ruska, Bosny, Chorvatska, 
Makedonie a Bulharska. Program na 
Památníku Velké Moravy uspořádal 
Klub kultury v Uherském Hradišti ve 
spolupráci se Slováckým muzeem.

SM
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz
Neděle 28. listopad 2010
Pozor předpremiéra! První uvedení!
Jiří Cmíral – Robert Bellan
POPELKA
Pohádka pro děti i jejich rodiče
V muzikálovém provedení dětského pěveckého
sboru Komenius z Uh. Brodu
Začátek v 15:00 hod. vstupné 50,- Kč

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

ZUMBA - cvičíme i ve čtvrtek
   Ženy i muži si mohou zacvičit zumbu ve Sportovně-kulturním centru ve Sta-

rém Městě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. a každý čtvrtek od 20 do 21 hod. 
S sebou pití, ručník, tenisky a výbornou náladu! Podrobnosti na www.faridah.cz

VÝSTAVA MEDAILE A KNIHY
Městská knihovna a informační cen-

trum Staré Město Vás srdečně zvou na 
výstavu Medaile a knihy akademického 
sochaře André Víchy a nakladatelství So-
liton.cz. Vernisáž se uskutečnila ve středu 
13. října 2010 v 17 hodin za účasti starosty 

Josefa Bazaly, hostů a přátel sochaře André 
Víchy a Miroslava Sedláčka z nakladatelství 
Soliton.cz.

Výstava potrvá do 10. listopadu 2010. 
Přijďte se podívat na medaile, vzácné knihy 
a další umělecké předměty. MK

Do Starého Města přijela TV TOŽTAK - první slovácká reality show divadel-
ního spolku BAVSA. Před 78 diváky pořad moderoval vyhlášený spíkr Jožka 
Čert.  Foto: Milan Kubíček

Jindra Pelková 
měla výstavu 

na Myjavě
V kulturním domě Samka Dudíka 
na Myjavě se uskutečnila v době od 
22. září do 6. října 2010 výstava 
tapisérií, maleb a kreseb staro-
městské výtvarnice Jindry Pel-
kové. Vernisáž se konala 22. září 
2010 v 17 hodin.
Jindra Pelková je absolventkou 
výtvarné výchovy na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Myjava se stala na 
téměř 20 let jejím druhým do-
movem. Na zdejší Lidové škole 
umění vychovala desítky naděj-
ných výtvarníků, naučila je chápat 
umění.
K tvorbě Jindry Pelkové se vrátí-
me v některém z příštích čísel Sta-
roměstských novin.

Milan Kubíček

Kráska pod závojem je Jarda Strnad, ostatní herce spolku BAVSA určitě po-
znáte.  Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala předal André Víchovi knihu Staré Měs-
to ve fotografii.  Foto: MK

Řetěz knížete Rostislava. 
 Foto: Milan Kubíček

TV - TOŽ TAK
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Slavností vína a otevřených památek, které se konaly 
v září v Uherském Hradišti, se zúčastnilo rekordních 4735 
krojovaných. Největší počet z nich přijel ze Starého Měs-
ta a z regionu Staroměstsko, celkem 926 lidí. Slavností se 
také zúčastnilo mnoho Staroměšťanů a jejich rodinných 
příslušníků, kteří přišli za folklorem a zábavou. Znamená 
to, že každý pátý krojovaný byl ze Starého Města a okol-
ních obcí. Až se bude některý z občanů z města za Mora-
vou chlubit, jaké pořádají skvělé slavnosti, lze jim rychle 
odpovědět, že také především naší zásluhou.
 MK

Středisko volného času Klubko ve spolupráci s Městskou 
knihovnou a informačním centrem ve Starém Městě vyhlášují 
výtvarnou soutěž na téma:

POHÁDKY A ŘÍKADLA JOSEFA LADY  - VLASTNÍ  
ZTVÁRNĚNÍ LIBOVOLNOU TECHNIKOU.
Více informací na samostatném plakátě a webových strán-
kách www.klubkosm.cz
Úterý 9. listopad od 16:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
Přijďte si v rámci Tvořivé dílny vyrobit vánoční zvonečky nebo 
andělíčka.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 65,- Kč
Pátek 26. listopad od 16:00 hod.
ADVENTNÍ VĚNCE
Přijďte si vyrobit adventní věnec nebo dekoraci na vchodové 
dveře. K dispozici materiál na výrobu. Od 16:30 do 17:00 hod. 
bude probíhat ukázka vázání věnce odbornou lektorkou.
S sebou: přezůvky.
Cena: za jeden výrobek 50,- Kč, členové klubu Tvořivých dílen 
25,- Kč. Na místě si můžete zakoupit korpus za 25,- Kč.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVČ KLUBKO
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
Pondělí 1. listopad 9:00-12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč.
Čtvrtek 4. listopad 14:30-15:30 hod.
ŠÁTKOVÁNÍ
Pro všechny, co se chtějí naučit nosit své miminko v šátku.
Vhodné i pro nastávající maminky.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.
Úterý 9. listopad 13:00-15:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také 
výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 50,- Kč
Pondělí 15. listopad 9:00-12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč
Neděle 28. listopad 16:00-18:00 hod.
NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi.
Na programu říkanky, písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na 

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

závěr pohádka a sladká odměna.
Vstupné 50,- Kč
Pondělí 29. listopad 9:00-11:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč
Úterý 30. listopad 15:00-16:00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
V Městské knihovně Staré Město.
Říkanky, písničky, pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

Námořnický den v kroužku Žirafky uspořádala 21. září 2010 mladá paní Alena
Horáková.  Test: MK, foto: AH

Zdravotně postižení děkují sponzorům
Členové Místní organizace Svazu tělesně postižených a Zá-
kladní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
ve Starém Městě děkují všem sponzorům, kteří v roce 2010 při-
spěli peněžními i věcnými dary na činnost těchto organizací. 
Umožnili tak uspořádat pro nemocné a tělesně postižené spo-
luobčany ozdravné a rekondiční pobyty, kulturní a společenské 
akce.
Náš dík patří těmto podnikům a organizacím: nadace Děti-
-kultura-sport Uh. Hradiště, Europrojekt St. Město, Koop kon-
takt St. Město, Škola KOPOZ St. Město, Tradix St. Město, Vo-
do-topo Staré Město, Městský úřad Staré Město, Obecní úřady 
Babice, Jalubí, Jankovice, Kudlovice, Modrá, Sušice, Velehrad, 
Zlechov. ZP

Slavnosti vína v režii Staroměšťanů
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VERNISÁŽ NA RADNICI

Staroměstské noviny 11/10Staroměstské noviny 11/10

Michalské slavnosti byly zahájeny na radnici ve čtvrtek  
23. září 2010 v 17 hodin představením knihy Staré Město ve 
fotografii a vernisáží fotografií současného Starého Města. Zá-
jem občanů a hostů byl značný, přišlo jich 110.

Již dvacet let píše Staré Město svou samostatnou historii. Za 
tu dobu se jeho vzhled i život obyvatel v mnohém proměnil. 
Dnes je moderním městem, které však nadále zachovává své 
zvyky a obyčeje, a rodiny zde dodržují lidové tradice z dob dří-
vějších.

Nově vydaná kniha Staré Město ve fotografii zachycuje
současnou atmosféru našeho města. Autoři fotografií se jimi
snažili vyjádřit vztah k místu, kde žijí a přiblížit denní starosti 
a radosti. Naše výstava přináší výběr z více než 160 fotogra-
fií v knize obsažených. Věříme, že její zhlédnutí bude pro Vás
podnětem, abyste se s nově vydanou knihou blíže seznámili. 
Přejeme si, aby se dostala do všech domácností našeho města 
a sloužila nejen jako dokument současnosti, ale také našim ná-
sledovníkům jako zdroj inspirace a poučení.

Kolektiv autorů

Knihu si můžete zakoupit v Městské knihovně ve Starém Měs-
tě v ulici Za Radnicí, v informacích na radnici, v knihkupectví 
Portal a Řehořově knihkupectví v Uherském Hradišti. Prodejní 
cena je 199 Kč.

Kniha by neměla chybět v žádné staroměstské domácnosti. 
Foto: Vladimír Kučera

Členové autorského kolektivu zprava PhDr. Blanka Rašticová, Doc. Luděk Ga-
luška, Ing.Vladimír Kučera.  Foto: Milan Kubíček

Účastníky vernisáže přivítala cimbálová muzika složená z hudebníků Doliny 
a Bálešáků.  Foto: Milan Kubíček

S úvodním proslovem vystoupil starosta Josef Bazala.  Foto: Milan Kubíček
Erik Feldvabel seznamuje syna Robina s fotografiemi z období Velké Moravy.
 Foto: Milan Kubíček



  

Zajímavosti z dopravy

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Jen málo z nás je krásných.

O víkendech většinou nikoho nevídám. Jsem doma, 
trochu uklízím, lehce deprimuji.

Štěstí trvá krátce, jsou to okamžiky, zatímco ne-
štěstí se děje.

Tabáček a kořalinka, peřinka a pěkná žínka – tak si 
hovět od malinka!

Milostný trojúhelník může existovat pouze tehdy, 
když je jeden úhel tupý.

Kdo v lásce dlouho váhá, nakonec prohrává.

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lože.

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

Žiješ – tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, 
leda si škytneš.

Pranostiky na listopad
  Když dlouho listí nepadá, tuhá zima 

se přikrádá.
  Nepřijde-li sníh na vše svaté v noci, 

přijde o svatém Martině se vší mocí.
  Jaký listopad, takový březen.
  Když napadá sníh na zelené listí, 

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

zima tuhá, je-li však vlhká, bude 
zima mokrá.

  Martin a Kateřina na blátě – vánoce 
na ledě.

  Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá 
Barbora je škrobí.

  Na svatého Ondřeje konec pocení.
EM

Když se dva hlemýždi milují…
Foto: Milan Kubíček

Štěkanda po výplatě
Fanoš přijde po výplatě z hospůdky od 
Mayera a žena na něho štěká ve dveřích:
„Nestydíš se mít takovou opici?“
„Ale Maruš, já se za tebe nestydím.“

Fór jak semafór
Nejlepší politický vtip je takový, na který 
když si po letech vzpomenete, tak se smí-
chy až za mříže popadáte.

Chuďasi? Asi!
„Ti naši sousedé musí být strašně chudí?“
„Z čeho tak soudíš?“ „Ten jejich Adámek 
ráno spolkl desetikorunu, a to jsi měl vi-
dět, co se dělo. Řvali na sebe až do obě-
da.“ PI 

 Od 12. prosince 2010 vstoupí v plat-
nost nový jízdní řád Českých drah 
2010/2011. Odjezdy všech vlaků osob-
ní dopravy ze Starého Města ve směru 
na Břeclav, Přerov, Uherské Hradiště 
vám přineseme ve Staroměstských no-
vinách v prosinci.
 Vlak InterCity 530/531 „Hukvaldy“, 
který jezdí denně v trase Bohumín 
– Staré Město – Břeclav změní název. 
Od 12. prosince 2010 se bude nově 
jmenovat „Helfštýn“.
 Prozatím bezejmenný expres 525 
Praha – Luhačovice a rychlík 702 Lu-
hačovice – Praha budou mít název 
„Olšava“.
 Mimo již velmi známého 
rychlíku Šohaj“, který jezdi 
v trase Praha – Veselí nad Mo-
ravou, bude zaveden nový vlak 
Ex 521/R 700 s názvem „Buch-
lov“. Pojede v trase Praha hl. n. 
– Staré Město u Uh. Hrad. (příj. 
20:50 hod.) v pracovní dny, 
neděli a o některých svátcích. 
Nazpět ze Starého Města bude 
mít odjezd v 4:20 hod. a pojede 
v pracovní dny, sobotu a také 
o svátcích 24. 12., 5. 7., 28. 9., 
28. 10. a 17. 11. 2011.

 Další možností, jak cestovat brzy ráno 
do Prahy, je kombinace osobního vlaku 
14206 (odjezd ze Starého Města v 4:51 
hod. a v Otrokovicích přestoupit na IC 
522 „Zlínský expres“.
 Osobní vlaky ve směru na Přerov 
i Břeclav jezdí v pravidelném dvouho-
dinovém intervalu. V dopravní špičce 
v pracovní dny je interval jednohodino-
vý.
 Rychlíky ve směru na Břeclav, Olo-
mouc i Prahu jezdí po většinu dne ve 
dvouhodinovém intervalu.

Milan Kubíček

Při troše štěstí se můžete na staroměstském nádraží setkat  
i s pendolinem. Foto: Milan Kubíček
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STAROSTA JOSEF BAZALA PŘIVÍTAL JUBILANTY - SVÉ SPOLUŽÁKY

V sobotu 18. září 2010 si dali dosta-
veníčko spolužáci ročníků 1959/1960, 
aby společně oslavili abrahámoviny. 
Nejprve si prohlédli základní školu na 
náměstí Hrdinů, kde získali základy 
svého vzdělání. Potom odešli na hřbi-
tov, aby se poklonili památce zemře-
lých spolužáků. Od 15 hodin bylo na 
programu slavnostní přijetí na radnici, 
kde je přivítal další spolužák Josef Ba-
zala – starosta města. Shodou okolností 
i radní města Mgr. Vratislav Brokl je 

Společný přípitek, hodně štěstí a pevné zdraví do 
další padesátky.  Foto: Milan KubíčekDo obřadní místnosti městského úřadu přišlo 51 oslavenců.                                             Foto: Milan Kubíček

Všichni přítomní se zapsali do Pamětní knihy města. Na snímku se 
podpisuje Alena Vlčková, která přednesla za hosty krátký proslov.

  Foto:MK

Mezi jubilanty byli také bratři Petr (píšící) a Pavel Sýkorovi. Narodili se 7. listopadu 1959. 
V tento den oslavovali nejen padesátku, ale i společnou stovku. Komu z nás se to v životě 
podaří?  Foto: MK

narozený v roce 1960 a setkání se zúčast-
nil. Po proslovu starosty poděkovala za 
pěkné přijetí a pohoštění paní Alena Vlč-
ková. Po přípitku se všichni podepsali do 
Pamětní knihy města, pořídili jsme spo-
lečné fotografie, a pak se všichni odebrali
do SKC-sokolovny, kde bylo připraveno 
pohoštění od kuchařů z jídelny pana Bro-
nislava Poláška. Hodně zdraví do dalších 
let, přátelé!

Milan Kubíček

Jubilanty ročníku 1959/1960 přivítal starosta Jo-
sef Bazala a matrikářka Kamila Tomečková.

Foto: MK
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Setkání jubilantů na radnici
Třída A

Bývalá třída 9. A měla ve svých řadách 
i současného starostu Josefa Bazalu 
(horní řada první zleva) a také člena 
rady města Vratislava Brokla (horní 
řada první zprava). 

Foto: Milan Kubíček

Třída B

Třída 9. B se sešla v největším počtu. 
Celkem přišlo 21 spolužáků. Patrně se 
na sebe nejvíc těšili. 

Foto: Milan Kubíček

Třída C

Muži a ženy z bývalé třídy 9. C 
naopak přišli v počtu nejnižším. 
Pouze 14 z těch, kteří v roce 1975 
ukončili školní docházku. 

Foto: Milan Kubíček
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Výlet Berušek z MŠ Rastislavova na Salaš
Ve čtvrtek 23. září 2010 se všechny 

děti z mateřské školy v Rastislavově 
ulici vydaly společně se svými učitelka-
mi na výlet. Pan řidič autobusu dovezl 
všechny děti do kempu, který se nachá-
zí na Salaši. Tam děti posvačily, pro-
běhly se a poté se vydaly na cestu plnou 
objevů. Cílovým místem byl Velehrad, 
kam se všechny děti moc těšily a to pře-
devším na dětské hřiště plné důmysl-
ných průlezek, kde se mohly do sytosti 
vydovádět. Cestou lesíkem děti pozo-
rovaly rostlinky, drobné živočichy, sbí-
raly spadané listy. Paní učitelky jim pak 
povídaly o tom, jak žijí zvířátka v lese 
u rybníka, u kterého si děti v půli cesty 
odpočinuly. Cesta byla velmi poučná, 
ale také zábavná, neboť jsme si zazpíva-

Spokojené Berušky na Salaši společně se svými 
učitelkami.  Foto: MŠ

li veselé písničky. Výlet se vydařil, protože 
nám po celou dobu krásně svítilo sluníč-
ko a děti si odnesly plno nových zážitků. 
Doufáme, že i nastávající akce budou tak 
úspěšné, jako tento podzimní výlet.

Veronika Holčáková mladší

PŘEHLÍDKA HVĚZDY 
A MÓDA

Rádi bychom poděkovali všem, kte-
ří nám zapůjčili modely na benefiční 
módní přehlídku „Hvězdy a móda“ 
a umožnili tak její vlastní realizaci.

Všem ze srdce děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci.

Zaměstnanci Diakonie ČCE – 
střediska CESTA Uherské Hradiště

Módní přehlídka se divákům velmi líbila. A to 
hlavně díky sličným modelkám.  Foto: Di

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

Dne 24. 9. 2010 jsme ve Starém Městě založili

1. FanKLUB
Ozdravného systému Mistra Borise Tichanovského

KAŽDÝ ČTVRTEK CVIČÍME:
17:00 – 18:00 Zázračný komplex na uzdravení páteře a kloubů
18:00 – 19:00 Automasáž Alakajevy
19:00 – 20:00 Koule v řece
20:00 – 21:00 Taj-czy cjuaň, Hra pěti ptáků a zvířat, styl Čcheň

KAŽDÝ 2. PÁTEK V MĚSÍCI:
17:00 – 21:00 Klubový večer na téma:
říjen Klouby
listopad Páteř
prosinec Uzdravení
leden Omlazení
únor Psychofyzická cvičení
březen Založení sadu mládí a zdraví
květen Reiki
červen Taj-czy cjuaň  

Klub je otevřen pro všechny příznivce Mistra Tichanovského, jeho Ozdravného systému a EPAMU. 
Je určen všem, kteří se chtějí uzdravit. Cvičíme ve spolupráci s SVČ Klubko Staré Město v RC Čtyřlís-
tek (bývalá družina).
Těším se na vás Libuše Holznerová

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel./fax: 572 543 087, 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

Kam pro Staroměstské 
noviny?

Náš oblíbený měsíčník si můžete 
zakoupit také v Uherském Hradišti 
v prodejně novin, časopisů a tabáku 
v Hradební ulici naproti obvodního 
oddělení Policie České republiky. Ve 
Starém Městě jsou noviny k dostání 
v prodejnách potravin, novinových 
stáncích a informacích ve vchodu do 
radnice.

Staroměstské noviny si můžete 
přečíst také na internetu, konkrétně 
na stránkách Starého Města www.sta-
remesto.uh.cz

Děkujeme Vám za přízeň.
Milan Kubíček
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Stalo se před 100 lety

Pane redaktore, prošla jsem si všechny butiky 
a prodejny v obchodní zóně u Intersparu, ale ni-
kde jsem nenašla pěknou a zároveň sexy sukni na 
diskotéku. Poradíte, kde ji můžu koupit?
 (Žaneta 17 let)
Co kdybyste se podívala do oddělení límců? 

Syn je blázen do rychlých auťáků a má nezvyklé 
přání. Chtěl by něco, co to vytočí na stovku za tři 
vteřiny. (Ladislav 47 let) 
Pro začátek mu kupte kuchyňskou váhu.

Bojím se oženit, když se tolik manželství rozvá-
dí. Co podle vás nejlépe udrží manželství?

(Bimboš 22 let)
Můj recept ti neprozradím. Staré čínské přísloví pra-
ví: Vždycky, když přijdeš domů, zmlať svoji ženu. 
Neví-li ona proč, ty to víš vždycky. Dnes je to jiné. 
Stokilová sousedka Andula vítá svého muže hudbou 
z přehrávače, kde je nachystána skladba: Padla fac-
ka, padla na sále. 

Byla jsem minulý týden u očního lékaře, zhoršil 
se mi zrak a mám jíst denně kilo mrkve. Myslíte, 
že to pomůže? (Lucie 15 let)
Podívej se na králíka, už jsi viděla nějakého s brý-
lemi?

Proč se říká, že sex je zábava chudých?
(žena asi 35 let)

Proto, že i bez peněz se dá hřešit ostošest.

Už jsme se třicet let neviděli. Myslíte, že jsem si 
uchovala stále pěknou figuru?

(dotaz na setkání padesátníků)
Nejenom uchovala, vy jste ji dokonce zdvojnásobi-
la!

Všiml jste si, že za každým mužem, který dosáh-
ne úspěchu, stojí zpravidla žena?

(Marie 55 let)
Já jsem si zase všiml, že za každým mužem, který 
zkrachuje, stojí obyčejně více žen.

Můj syn Václav po každém návratu z taneční zá-
bavy béká po celém domě furt to samé: „To byl 
ale výbuch!“ Jsem z toho nervózní, co se s ním 
vlastně děje? (mamina 46 let)
Není Vašíček náhodou na facebooku ve skupině pří-
znivců Alfreda Nobela?

Nejsem sice žena v přechodu, ale po padesátce 
stále podléhám depresím, jak jsem starý, když 
vidím již téměř dospělá vnoučata. Co poradíte, 
nějakou pilulku nebo doplněk zdravé výživy?

(František 59 let)
Ve skutečnosti to nejsou vnoučata, že se člověk cítí 
starým, ale vědomí, že je ženat s babičkou….

Mám pokračovat ve vztahu se starším mužem? 
Když mě objímá, vždycky mi naskočí husí kůže.

(Barbora, asi 25 let)
A jaká jiná by vám, mladá paní, pardon, stará sleč-
no, měla naskočit?
                                                             Milan Kubíček

OBCE NAŠE AŤ ZAHANBÍ STÁT!

Je tisíce rodin u nás, které mají buď 
otce nebo syny, případně i matky pro-
padlé nestřídmému pití lihových nápo-
jů, buď piva, nebo vína, neb kořalek.

Mnozí se stali pijáky vlivem blízké 
příležitosti, nebo vlivem zlého příkla-
du, nebo chtěli v pití zapomenout na 
neštěstí, na nezdary, na hanbu. U tako-
vých lidí dostavila se naprostá slabost 
vůle, neschopnost odporovati blízké 
příležitosti.  

Někteří pijáci dělají pohoršení veřej-
né, zvláště kořalečníci. Jiní občané jsou 
klidnými občany, nedělají zjevného po-
horšení, ale jejich zdraví a jejich jmění 
a jejich živnosti to bolestně pociťují. 
Nemoc, náhlá smrt, někdy výstřednos-
ti zločinné bývají uvolněním bolestné 

vášně pijácké. Rodina pijákova pláče, radí 
se, zapřísahá pijáka – ten slibuje, že se po-
lepší – a ještě týž večer je opilý. Co s ním? 
Zůstane-li ve své vášni, propije vše, uvrh-
ne celou rodinu do bídy, do neštěstí. Kam 
s ním? V nemocnici ho nepřijmou, v blá-
zinci též ne (nezuří-li již z pití). Jak mno-
há rodina si vzdychá? 

Kdyby tak byl ústav nějaký, kam by-
chom ho několik měsíců poslali, aby se 
vzpamatoval a poznal. A mnozí by rádi 
zaplatili a hodně zaplatili, ale ústavu ta-
kového u nás není. Do Švýcar nebo do 
Německa je daleko a stálo by to strašných 
peněz. Stát léčeben stavět nebude, neboť 
čím více se pije, tím je stát na tom lépe.

Slovácké noviny, r. 1910

V Státním Okresním archivu v Uher-
ském Hradišti zaznamenal Milan Kubíček 

Šéfkuchař Bronislav Polášek se svým kolektivem
připravil pro gurmány nejedno překvapení. Opět 
budete mít možnost ochutnat speciality z divočáka, 
zajíce, oblíbený gulášek a minutky ze zvěřiny. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

ZVĚŘINOVÉ 
HODY U POLÁŠKA

V pátek 19. listopadu
od 17 do 22 hod.

a v sobotu 20. listopadu od 11 
do 22 hod. se opět uskuteční 

Zvěřinové hody v jídelně Měst-
ského úřadu ve  

Starém Městě v ulici  
Za Radnicí. 

Čepovat se bude plzeňské pivo 
a pro děti je přichystáno pře-

kvapení.
Tel.:  572 543 739

605 331 286

NOVĚ OTEVŘENO  K A D E Ř N I C T V Í
ve Starém Městě (STUDIO EM)

Kde nás najdete: nám. Hrdinů 264, Staré Město, Lidový dům (bývalé kino Sputnik)
Otevírací doba: Po: 9-16, Út 9-16, St 9-16, Čt 10-17, Pá 9-16, So: na objednávku. 
Mimo provozní dobu pouze na objednávku. 
Telefon: 775 985 385.
Služby: stříhání dámské, pánské, dětské. Barvení, přelivy, melíry. Intenzivní módní 
odstíny ELUMEN. 
Zábaly, trvalá a vodová ondulace. Svatební a společenské účesy.
Pracujeme se světově známou značkou GOLDWELL.
Každá 5 návštěva střih ZDARMA

Neváhejte a navštivte nás. Na Vaši návštěvu se těší Veronika Skrášková.
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Mistrovství České republiky hry Plamen
V Litomyšli se uskutečnilo mistrov-

ství České republiky dorostu hry Pla-
men. Na mistrovství reprezentovala 
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě Monika Motyčková, která po-
stoupila z okresního a krajského kola 
v kategorii dorostenek - jednotlivkyň. 
Přitom Zlínský kraj reprezentovaly cel-
kem tři závodnice v této kategorii. 

Monika Motyčková zahájila své sou-
těžní klání disciplínou 100 m překážek. 
V této disciplíně závodnice vybíhá na 
trať dlouhou 100 metrů, první pře-
konává příčné břevno vysoké 80 cm, 
poté uchopí dvě hadice se spojkami 

ROT o minimální váze 2,5 kg. S hadice-
mi přebíhá kladinu dlouhou 8 m ve výšce 
80 cm nad zemí. Po seběhnutí vytvoří ha-
dicové vedení z rozdělovače, dvou hadic 
a proudnice. V disciplíně náročné jak na 
zručnost, tak rychlost, se Monika umísti-
la v půlce startovního pole, jež čítalo přes 
130 závodnic. 

Po nočním odpočinku dorostenky ab-
solvovaly disciplínu Test z požární ochra-
ny. Test se píše ze základních hasičských 
znalostí z nejrůznějších odvětví. Monika 
tento test zvládla bez trestných bodů.

Těsně před nedělním obědem se usku-
tečnila závěrečná disciplína Dvojboj. 

Součástí disciplíny je překonání bariéry 
s oknem o rozměrech 60x60 cm umís-
těném ve výšce 1,1 m nad zemí. Dále 
soutěžící přenáší práškový hasicí pří-
stroj s náplní 6 kg na vzdálenost 20 m. 
Po absolvování trati dlouhé 100 m sou-
těžící probíhá cílem.

Při sečtení výsledků všech tří dis-
ciplín se Monika Motyčková umístila 
na 26. místě z celkového počtu 42 zá-
vodnic. Za dosažení pěkných výsledků 
a skvělou reprezentaci, nejen Zlínského 
kraje, ale i Sboru dobrovolných hasičů 
ve Starém Městě, jí patří velké poděko-
vání. Lukáš Martínek

Mladí hasiči vyhráli závod
Dne 9. října 2010 se kolektiv mla-

dých hasičů zúčastnil Závodu požár-
nické všestrannosti konaného na Babí 
hoře v Hluku. Během závodu mají děti 
na trati dlouhé asi dva kilometry plnit 
úkoly na šesti stanovištích: střelba ze 
vzduchovek, překonání vodorovného 
lana, základy zdravovědy, základy to-

pografie, uzlování a stanoviště požární 
ochrany. 

Naše družstvo podalo výborný výkon 
a skončilo na celkovém prvním místě 
a tím si zajistilo velmi dobrý vstup do 
jarní části celostátní hry Plamen.

Lukáš Martínek

  Muži a ženy ročníku 1935 při společném setkání před budovou radnice.                       Foto: Milan Kubíček

Setkání pětasedmdesátníků na radnici
Muži a ženy ročníku 1935 pořídili společnou fotografii v sobotu 16. října 2010

v 13:30 hod. krátce po přijetí u starosty Josefa Bazaly. Na internetových stránkách Sta-
rého Města www.staremesto.uh.cz si můžete prohlédnout fotoreportáž ze zdařilého 
setkání.  Milan Kubíček

Staroměstské družstvo skončilo na prvním místě. 
Foto: SDH

Hejtman udělil  
hasičům pamětní list

Hejtman Zlínského kraje  
MVDr. Stanislav Mišák udělil 
pamětní list jednotce Sboru dob-
rovolných hasičů Staré Město 
jako výraz uznání a poděkování 
za mimořádné úsilí při záchran-
ných a likvidačních pracích při 
povodních v roce 2010.

Jménem všech občanů Staré-
ho Města našim hasičům děku-
jeme a blahopřejeme k uznání, 
které obdrželi za svou náročnou 
a obětavou pomoc lidem v nou-
zi.

Milan Kubíček
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Letní tábor plný her
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Jako každé prázdniny, tak i letos vy-
razily mladší děti na letní tábor plný 
her, nových kamarádů a dobrodruž-
ství. Tentokrát se chlapci a děvčata 
s rodiči rozloučili v sobotu 7. srpna 
2010 a odjeli směrem Suchá Loz do 
místního táborového areálu, který se 
stal na jeden týden jejich náhradním 
domovem. Krátce po příjezdu se děti 
setkaly s členy klubu Rychlých Šípů 
a právě v duchu jejich čestnosti a přá-
telství se nesla letošní celotáborová 
hra. Děti se tak náhle ocitly ve Fogla-
rově záhadném světě Vontů a Dru-
hostraníků, kterým je provázel Mirek 
Dušín, Jarka Metelka, Rychlonožka, 
Červenáček i Jindra Hojer. Rychlé Šípy 

se snažily dětem předat své zkušenosti 
a svým poutavým vyprávěním je inspi-
rovaly k vytvoření jednotlivých klubů, 
které se prezentovaly vlastním názvem, 
pokřikem a vlajkou. V červených bar-
vách bojoval klub Červených mravenců, 
v barvách modrých klub Delfínů a v ze-
lených klub Medvědích tlapek. Nejen-
že tyto kluby mezi sebou soupeřily, ale 
zvláště se všechny společně snažily od-
krýt tajemství Tleskačova deníku a najít 
starodávného ježka v kleci. Program byl 
zpestřen např. olympiádou, oblíbeným 
fotbalovým turnajem, odpoledními díl-
ničkami pro šikovné ruce či celoden-
ním výletem na koupaliště do Nivnice. 
S každým splněným úkolem a odehra-

nou hrou děti pronikaly hlouběji do 
děje a získávaly informace potřebné 
k dopadení jejich nepřítele Tajemného 
Em, který byl dalším zájemcem o zís-
kání ježka. Boje proti němu nebyly 
jednoduché. Ne v každé bitvě se klu-
bům podařilo zvítězit, avšak v průbě-
hu tábora měly příležitost zocelit svá 
těla i mysl lovem Bobříků a připravit 
se tak na závěrečný zápas s ním. Ten 
pro kluby dopadl naštěstí vítězně. 
Konečně získaly ježka v kleci, jenž je 
přivedl až k pokladu. Děti si tak z tá-
bora přivezly nejen spoustu zážitků 
a nových přátelství, ale také drobnosti 
ukryté v pokladu, které jim budou tá-
bor připomínat.  IKP

Hody, milé hody, už sem dohodoval, už sem štyry noce doma nenocoval
Tak si mohl zpívat nejeden staro-

městský (a nejen staroměstský) šohaj 
po posledním zářijovém víkendu. 

Od čtvrtka, kdy všechno začalo 
představením nové knihy Staré Město 
ve fotografii spojeným s ver-
nisáží fotografií z této knihy,
až do nedělního koštu vína 
u stárka a zakončením hodů 
u stárky se toho skutečně moc 
nenaspalo. Přesto jsme všichni 
vydrželi v dobré náladě a Mi-
chalské hody jsme si opravdu 
užili. My rodiče bychom tohle 
všechno ale určitě nezvládli 
bez pomoci rodiny a nezišt-
ných přátel, kterým chci za 
všechno moc poděkovat. Na 
hody jsme se moc těšili a zá-
roveň jsme samozřejmě měli 
obavy, jak to dopadne, jestli 
bude všeho dost, jestli budou 
hosté spokojení. I díky těmto 
lidem to byly obavy zbytečné. 
Nebudu jmenovat, nerada bych na ně-
koho zapomněla, jen několik příkladů 
za všechny ostatní:
–  Posezení, které se všem tak líbilo, 

jsme měli díky staroměstským rybá-
řům a myslivcům. Dva z nich oběta-
vě dva dny připravovali a vařili guláš, 
který všem tak chutnal.

–  Nechali jsme se „vyhecovat“ a souhla-
sili s tím, že půjdeme v krojích - hned 
se našli kamarádi, kteří nám nejenom 

kroje půjčili, ale doručili nám je nažeh-
lené až do domu.

–  V pátek odpoledne jsme zjistili, že ne-
máme decovky - během hodiny jsme 
jich měli 150.

–  Nemohli jsme najít osvětlení k poseze-
ní. Někomu by jistě šero nevadilo, ale 
přece jenom to bylo nepříjemné. Během 
chvíle nám kamarád dovezl náhradní 
(v tom momentě se našlo i to naše, jak 
jinak). 

–  Objednané občerstvení nám bylo dove-
zeno až do domu s tím, že se vyrovná-
me později. 

–  Roznášení pohoštění před domem - 
žádný problém. Pomohla rodina a ka-

marádka s dcerou místo toho, aby se 
venku bavily.
Mohla bych tak pokračovat dál, ale mys-

lím, že nám všichni věříte, že pocit, že nejste 
lidem lhostejní, že Vám chtějí pomoci a ne-

čekají za to s nataženou dlaní, dá 
člověku sílu všechno zvládnout. 

Věřili jsme, že stárci unesou 
odpovědnost a budou skvělí. 
Nezklamali nás a to, že souro-
zenecké páry Pavla s Barunkou 
a Honzy s Kristýnkou doplnili 
Pavel a Lucka, byla dobrá volba. 
Tak, jako si rozumí těchto šest 
mladých lidí, rozuměli jsme 
si i my rodiče. Takže dík patří 
i jim za výbornou spolupráci 
na klidném průběhu hodů. 

Neméně významný dík pa-
tří celé chase za udržení dobré 
nálady a super atmosféry, bylo 
nám s vámi dobře. 

Děkujeme starostovi Jožko-
vi Bazalovi za kvalitní výběr 

účastníků hodového odpoledne, jemu 
i vedení města za podporu. Děkujeme 
všem, kteří nám drželi palce i těm, kte-
ří se přišli na průběh hodů k domům 
stárků a k radnici podívat. Bez diváků 
by všechna snaha byla marná, pro jejich 
oko se krásné mládí i důstojné stáří stro-
jí do krojů. 

A když ještě poděkujeme Bohu za krás-
né sobotní počasí, bude výčet téměř úplný. 

Manželé Alena a Pavel Pluhařovi

Před radnicí se shromáždily stovky lidí a radovaly se z krásných hodů. 
Foto: Milan Kubíček
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Díkuvzdání
Podzimní příroda je nejen krás-

ná, ale nabízí pestré využití svých 
darů. Stačí se pozorně dívat kolem 
sebe, jak zajímavá a rozmanitá je 
těsně před zimou. Pro děti nám dává 
jeden nápaditý obyčej, hodně starý, 
ale pro děti vždy přitažlivý - dýňo-
vá strašidla. V naší KMŠ hodně po-
máhají rodiče. Nosí dýně různých  
tvarů a velikostí. My učitelky jsme je 
s dětmi vyřezaly nebo nazdobily vět-
vičkami, šípky, kaštany a listy. Každá 
byla jiná; děti zapojily svou fantazii 
naplno a posadily je na čestné místo 
uprostřed zahrady. 

Pro ty nejmenší děti to byly zá-
žitky naprosto nové a to jistě ještě 
nevěděly to, že celou slavnost po-
vede pan farář Miroslav Suchomel. 
Díky jemu se celá slavnost nesla ve 
velmi příjemné atmosféře. Společně 

jsme si  zazpívali písničky při kytaře 
a modlitbou jsme poděkovali za dary 
přírody.

A nakonec jsme se všichni pusti-
li do ochutnávání všech těch dobrot, 
které rodiče společně s dětmi připra-
vili. Ještě jednou bychom všem chtěli 
moc poděkovat. Simona Š.

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Miroslav Su-
chomel s dětmi na prostranství před budovou Křes-
ťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí. 
 Foto: KMŠ

28. ŘÍJEN – DEN STÁTNOSTI
Prapory, prapory, po celé ulici vese-

le vlají, barvami hrají červenou, mod-
rou a bílou. Psal se rok 1930. Byl opět 
Den svobody a T. G. Masarykovi bylo 
v tom roce už 80 let.

Na většině domů Starého Města 
vlály prapory a do školy se šlo pokud 
možno ve svátečním oblečení. Do 
třídy vyzdobené praporky, „turčáky“ 
a květinami. Někteří žáci recitovali 
básně uložené jim panem učitelem, na 
pořad přišly i lidové písně a na konec 
československá státní hymna ze dvou 
částí: Kde domov můj…. a Nad Tatrou 
se blýská, hromy divo bijú. Zastav-

me sa bratia, veď sa ony stratia, Slováci 
ožijú. V myšlenkách se nám vybavoval 
obrázek Mikoláše Alše zdobící čítanko-
vou básničku s nadpisem Slováček. Byl 
to slovenský dráteník cestou za výděl-
kem do světa, třeba i k nám. Vídali jsme 
je nabízející cestou své služby po sloven-
sky.

Básnička měla žalostný obsah, byla 
však i bratrsky soucitná: „Cesta kameni-
tá, vítr po ní pláče, stojí za ní, stojí, synek 
ze Slovače. Tatíčka mu v poli šavle poru-
bala, matička se doma žalem uplakala.“

Válečných sirotků bylo po našich 
vlastech nemálo. Měli jsme je i v našich 

třídách. Jejich rodiče, příbuzné a zná-
mé občany ve světové válce padlé nám 
připomíná památník u hřbitova. Bylo 
jich více než jedno sto. Chyběli v do-
movech, kde v době války narůstala 
bída prohlubující se policejním ra-
bováním pro vojáky bojující na fron-
tách „za císaře pána a jeho rodinu.“ 
Sílil odpor k monarchii, v níž neměly 
slovanské národy rovnoprávné posta-
vení a úsilí o vytvoření samostatného 
československého státu. To byla idea, 
o jejíž uskutečnění usilovala také čes-
ká národní rada působící v Paříži pod 
vedením T. G. Masaryka, Edvarda 
Beneše a Milana Rastislava Štefánika. 
Československé legie, vytvářející se 
z příslušníků našich národů žijících 
v zahraničí, ale i z česko-rakouských 
vojáků, přecházejících na druhou stra-
nu fronty ve Francii, Rusku a Itálii, 
svým nasazením na frontách účinně 
podporovaly naše úsilí v zahraničí. Ke 
konci války jich bylo v legiích na 100 
tisíc. Statečně bojovali na straně Do-
hody (Anglie, Francie a Rusko) proti 
Trojspolku (Německo, Rakousko-
-Uhersko, Itálie). Dohodu posílila voj-
ska USA a vystoupení našich krajanů. 
Za jejich přítomnosti deklaroval T. G. 
Masaryk ve Washingtonu vznik Čes-
koslovenského státu. Zákonné formy 
se mu však dostalo až 28. října 1918 
na schůzi Národního výboru v Praze 
se současným provoláním k národu: 
„Lide československý! Tvůj odvěký 
sen se stal skutkem. Stát českosloven-
ský vstoupil dnešního dne v řadu sa-
mostatných kulturních států světa…“

prof. Jan Slováček

Pozvánka na  
vzpomínkovou slavnost

Letošní vzpomínkovou slavnost na 
tyto dny uskutečníme ve čtvrtek  
28. října 2010  v 15:45 hod. u pa-
mětní desky na SKC - sokolovně  
a v 16 hod. u památníku českoslo-
venských legií před budovou zá-
kladní školy na náměstí Hrdinů.

Rada města, ČSBS,  
tělovýchovné jednoty  

a další politické  
a občanské organizace  

Starého Města
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Na paletě krojů
Vydala: Nadace Děti–kultura–sport 
a Slovácké muzeum, r. 2010
Rozsah: 371 stran, barevné obrázky

V uplynulém období připravoval 
tým autorů publikaci, která se stává 
archivem Slováckých slavností vína 
a otevřených památek v Uherském 
Hradišti. Archivem, do kterého se 
podle jejich možností a úsilí podaři-
lo nashromáždit zajímavé informace 
o našem regionu, o obcích, které po 
celou dobu existence této neobyčejné 
akce přicházejí vždy o druhém zářijo-
vém víkendu do Uherského Hradiště, 
kde se tento svátek stává součástí Dnů 
evropského dědictví.

Nebylo by snad ani možné připra-
vit knihu, která by dokázala souhrnně 
a výstižně představit všechny jednot-
livce, spolky, sdružení, soubory a sku-
piny. Proto se stránky publikace z tak 
objemného množství dat omezily „jen“ 
na charakteristiky obcí a subjektů, kte-
ré slavnosti vína v Uherském Hradišti 
každoročně navštěvují.

Kniha je koncipována do tří základ-
ních bloků. První oddíl chronologicky 
představuje Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek v deseti podka-
pitolách. Na něj navazuje devět velkých 
oddílů, v nichž je v závislosti na členění 

našeho regionu na mikroregi-
ony (hostitelské město Uher-
ské Hradiště, Staroměstsko, 
Za Moravú, Buchlov, Dolní 
Poolšaví, Ostrožsko, Východ-
ní Slovácko, Bílé Karpaty, 
Uherskobrodsko a Hosté) po-
dána stručná charakteristika 
krajiny, historie i kulturního 
vyžití. Stěžejní část předsta-
vuje populárně odborný po-
pis kroje, jeho jednotlivých 
součástí, včetně zdobných 
prvků. Doplňují jej názorné 
fotografie příslušných párů,
které byly pořízeny v krojo-
vém ateliéru o slavnostech 
vína v roce 2009 a dofocová-
ny v měsíci květnu a červnu 
2010. Autorům se podařilo 
zachytit páry v místních kro-
jích ze 75 obcí, včetně záběrů 
zajímavých detailů.

Publikace tak přináší roz-
sáhlé i náročné téma, které se 
týká mimořádně pestré variability krojů 
na Slovácku. Nezpracovává však vývojo-
vé proměny lidového odívání na základě 
odborných textů, nezabývá se nejstar-
šími variantami kroje, jejich pracovní, 
všední, sváteční či obřadní podobou. Zá-

měrem vydavatele bylo před-
ložit a přehledně prezentovat 
všechny obce a jejich součas-
ný kroj, soustředěné podle 
nového územního členění do 
mikroregionů, které díky to-
muto dobrovolnému svazku 
mohou iniciovat činnost ne-
jen v oblasti řešení místních 
problémů, ale zastoupení 
v mikroregionech je též po-
zitivním jevem ve venkov-
ském prostoru a jejich vznik 
a vyvíjení aktivit umožňu-
je obcím získávat finanční
prostředky z různých fondů 
pro společné programy, akce 
a konkrétní projekty.

Kniha se tak stává prů-
vodcem či doprovodným 
materiálem k velkolepě kon-
cipovaným ročníkům Slav-
nosti vína v Uherském Hra-
dišti. Zachycuje současnou 
podobu slavnostního kroje 
v jednotlivých obcích.

Aby bylo možné se v krojové roz-
manitosti lépe orientovat a uvědomit 
si, který typ kroje kam a také proč 
patří, je v knize zařazena také stať 
Rozmanitost krojů na Slovácku s vý-
stižnými texty o jednotlivých národo-
pisných subregionech v etnografické
oblasti Slovácko na základě regionální 
příslušnosti.

Přibližuje výjimečnou pestrost 
slováckých krojů nejen návštěvníkům 
slavností, ale i široké veřejnosti, a do-
kládá neutuchající životnost tohoto 
fenoménu. Přínosem může být i pro 
krojové krejčí a švadleny, kteří ji mo-
hou vnímat jako příručku, ale i pro 
odborníky, neboť přináší zajímavý 
ikonografický materiál, zaznamenáva-
jící určité vývojové stadium tradiční-
ho oděvu Uherskohradišťska.

Kroj, lidová píseň, hudba a tanec 
i další projevy tradiční lidové kultury 
zůstávají fenoménem, který v nás pře-
žívá, který si vědomě pěstujeme a kte-
rý si dnes dokážeme uchopit po svém 
k radosti vlastní i těch kolem nás. 
Snad i tato kniha bude malým skrom-
ným krokem k jeho udržení a názor-
nou ukázkou jeho podoby na začátku 
21. století!

Slovácké muzeum
Staroměstští šohajíčci.  Foto: Robert Januška 

Obálka knihy
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Před 25 lety zemřel archeolog prof. PhDr.Vilém Hrubý, DrSc.
Bylo pondělí 23. září roku 1985, čty-

ři hodiny po poledni. Šel jsem s prof.
Vilémem Hrubým, já žák a on učitel, 
od brněnského Moravského muzea, 
směrem na Zelný trh, kde všichni za-
městnanci naší druhé nejvýznamnější 
české muzejní instituce odevzdáním 
klíčů ukončovali svůj pracovní den. 
„Tak jsem si dnes byl vyřizovat dů-
chod,“ řekl Vilém Hrubý, teh-
dy skoro třiasedmdesátiletý 
prošedivělý pán s nezbytnou 
cigaretou v ústech a dodal, že 
od nového roku už nám při 
archeologických výzkumech 
ve Starém Městě bude jenom 
radit. „Prý mi na odchodnou 
i jakousi medaili dají,“ doplnil 
ještě a trpce se usmál. Řekli 
jsme si, „zítra na shledanou“ 
a rozloučili se. Žádná shledaná 
se však již nekonala. Pan profe-
sor přišel domů, aby se podíval 
na Televizní noviny. Už se ne-
dodíval.

A kdo vlastně byl Vilém 
Hrubý? Původní profesí to byl 
učitel a nadšený vlastivědný 
a muzejní pracovník, který už 
v meziválečném období natr-
valo spojil svůj život s oblastí 
Uherskohradišťska. Po druhé 
světové válce vystudoval na Br-
něnské univerzitě archeologii, 
poté krátce pracoval ve Slovác-
kém muzeu, odkud v roce 1949 natr-
valo přešel do brněnského Moravské-
ho muzea.To už jako mladý vědec řídil 
archeologické výzkumy na půdě Sta-
rého Města, tehdy především na ploše 
bývalého Schilderova mlýna v polo-
ze Na valách, při kterých navázal na 
odkryvy svého předchůdce Antonína 
Zelnitia. V průběhu těchto výzkumů 
došlo nejen k objevu dalších více než 
tisíce hrobů někdejších obyvatel Sta-
rého Města – bývalého Veligradu Říše 
velkomoravské, ale za novátorského 
přispění Viléma Hrubého, také k obje-
vu základů první prokazatelně velko-
moravské zděné církevní architektury, 
kostela, jehož pozůstatky lze dodnes 
spatřit ve staroměstském Památníku 
Velké Moravy. Následovaly Hrubé-
ho další a další významné objevy na 
půdě Starého Města, ale i Uherského 
Hradiště-Sadů, Zlechova, Modré, či na 

hradisku sv. Klimenta u Osvětiman, na 
které brzy navazovala jejich odborná vy-
hodnocení v podobě studií i samostat-
ných knih, jakými byly např. monografie
Staré Město, velkomoravské pohřebiště 
„Na valách“ (1955) nebo Staré Město, 
velkomoravský Velehrad (1965). Vilém 
Hrubý však nebyl jen výborným terén-
ním archeologem, objevitelem, on byl 

i ceněným vysokoškolským pedagogem, 
zdatným rétorem a autorem mnoha vý-
stav a muzejních expozic. Nikdy nebyl 
politicky angažovaný, což při některých 
odborných střetech se svým dlouhole-
tým rivalem, vedoucím archeologických 
výzkumů v Mikulčicích a dlouholetým 
ředitelem Archeologického ústavu ČSAV 
v Brně akademikem Josefem Poulíkem, 
jako by poněkud oslabovalo jeho vyjed-
návací pozici. On však ze svých odbor-
ných stanovisek nikdy neustupoval, vždy 
hájil spojitost Starého Města i Uherského 
Hradiště s Velehradem, v němž spatřoval 
mocenské i církevní centrum Velké Mo-
ravy. Vilém Hrubý byl také dobrý člověk. 
Měl dar jednat s lidmi, cenil si všech co 
něco umějí, bez rozdílu společenského či 
politického postavení. Jako student ar-
cheologie měl jsem pět let možnost pod 
jeho vedením pracovat v terénu a přitom 
jej poznávat. Díky němu jsem získával 

nejen odborné zkušenosti, ale se i se-
znamoval s archeologickou topografií
Starého Města. Proto jsem v roce 1981, 
po prvním roce mých univerzitních 
studií, ani na vteřinu nezaváhal, když 
mi položil onu osudovou otázku, zda 
bych po něm jednou nechtěl převzít 
vedení archeologických výzkumů ve 
Starém Městě a stal se pracovníkem 

Moravského muzea. Že ono 
„jednou“ se naplní tak brzy, již 
v roce 1985, to jsem tehdy ne-
tušil…

Vilém Hrubý byl jedním 
z prvních Čechů, jenž se dostal 
do světové encyklopedie „Kdo 
je kdo na světě.“ Byl čestným 
občanem Starého Města a také 
rodné obce Říkovice na Pře-
rovsku. Místo jeho posledního 
odpočinku se nachází na staro-
městském hřbitově, jen kousek 
od míst, kde řídil svůj poslední 
archeologický výzkum. Je po 
něm pojmenována jedna z ulic 
města nedaleko Památníku 
Velké Moravy, jehož realizaci 
na počátku 60. let 20. století 
pomáhal prosadit. Budete-li 
procházet zmíněnou ulicí, či 
při návštěvě hřbitova blízko 
studny narazíte na hrob s vyš-
ším pomníkem a nebo navští-
víte-li nově zrekonstruovanou 
budovu památníku Na Valách, 

vzpomeňte na významného vědce 
archeologa a dobrého člověka, od je-
hož úmrtí nedávno uběhlo již celé jed-
no čtvrtstoletí.

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 

Slovácké muzeum v Uher-
ském  Hradišti pořádá

Vzpomínkový podvečer 
u příležitosti 25. výročí úmrtí

prof. Viléma Hrubého
s promítnutím filmu

„Dva roky s profesorem“ 
Hosté:

Doc. Phdr. Luděk Galuška, 
CSc, archeolog Ing. Jiří Deml, 

režisér filmu.
Památník Velké Moravy, 

25. listopadu 2010 v 17:00 hod.



Společně v tanci a zábavě.  Foto: Milan Kubíček
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Den otevřených dveří v domově na Kopánkách
Ve středu 6. října 2010 v době od 

9 do 17 hodin se uskutečnil Den ote-
vřených dveří v domově pro osoby 
se zdravotním postižením ve Starém 
Městě na Kopánkách. Pozvání přijal 
také místostarosta Radoslav Malina, 
který si prohlédl zařízení moderní-
ho domova, s ředitelkou Ludmilou 
Jančaříkovou prodiskutoval problé-
my i úspěchy sociálních pracovníků, 
kteří se 24 hodin denně starají o 64 
zde ubytovaných klientů.

Mohli jsme si prohlédnout výstav-
ku ručních prací osob se zdravotním 
postižením, ale je nutno si uvědomit, 
že větší část zde bydlících má takové 
zdravotní postižení, že do uvede-

ných činností prožití volného času se 
nemůže aktivně zapojit. V průběhu 
naší návštěvy jsme hovořili se studen-
ty Střední odborné školy a Gymnázia 
Staré Město, kteří sem pravidelně cho-
dí, aby poznali život zdravotně posti-
žených. Do diskuze s nimi se zapojil 
i místostarosta Radoslav Malina: „Milí 
studenti, uvědomte si, že v tuto chví-
li jste mladí, krásní a zdraví, ale mezi 
vaším životem a světem zde bydlících 
je pouze malinká hranice. Vždyť stačí 
chvilka nepozornosti, úraz při spor-
tu, dopravní nehoda, prasknutí cévky 
v mozku, a z vašeho světa do zdejšího 
se můžete ocitnout v kratičké době,“ 
sdělil druhý muž staroměstské radni-

ce. A po jeho slovech se většina stu-
dentů zamyslela a bezstarostný výraz 
v jejich tvářích na chvíli zmizel.

Do domova zavítal i známý bavič 
a pouštěč kompaktů Milan Kura, kte-
rý se zde těší velké oblibě. Přesvěd-
čili jsme se o tom ve společenských 
prostorách, kde se tančilo a veselilo 
na známé hudební hity, které si oby-
vatelé domova postupně vybírali. 
A staroměstští zde nebyli v zábavě 
sami. Přijeli za nimi také kamarádi 
z domovů na Velehradě a v Hodoní-
ně. Alespoň na chvíli zapomněli na 
svůj pohnutý osud. Díky všem, kteří 
se o ně starají.

Milan Kubíček

Výrobky uživatelů domova.  Foto: MK

Srdečně děkujeme všem 
milým obyvatelům Sta-
rého Města, kteří si své 
domy pěkně upravují, 
pečují o jejich vzhled 
a mají na oknech domů 
a bytů i v předzahrád-
kách krásné květy, jeh-
ličnany či jiné rostliny. 
Procházka ulicemi naše-
ho města je rok od roku 
pestřejší a zajímavější. 
Pokud máte fotografii va-
šeho květinového domu, 
pošlete ji do redakce Sta-
roměstských novin, rádi 
ji zveřejníme.

Milan Kubíček

KRÁSNÉ KVĚTINOVÉ DOMY Zima s Josefem Ladou
Slovácké muzeum Uherské Hra-

diště připravuje autorskou výstavu 
nejznámějšího českého malíře, kres-
líře, ilustrátora Josefa Lady (1887-
1957) je očekávána jako výjimečná 
kulturní událost Uherského Hradiš-
tě a nepochybně potěší všechny ge-
nerace. Soubor několika desítek vý-
tvarných děl bude zapůjčen z mnoha 
galerijních, muzejních i soukro-
mých sbírek z celé České republiky, 
zajímavým doplněním budou kni-
hy, které Lada ilustroval. Vernisáž 
se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 
2010 v Galerii Slováckého muzea, 
Uherské Hradiště, Otakarova ulice.

SMJeden z květinových domů v Obilní čtvrti.  Foto: Milan Kubíček
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Občané zvolili 17 členů zastupitelstva města
V pátek 15. října a v sobotu 16. října 

2010 se uskutečnily ve Starém Městě 
volby do zastupitelstva města. Stejně 
jako v roce 2006 kandidovalo šest po-
litických stran a hnutí: TOP 09 a Staro-
městské sdružení (jednička na kandi-
dátce Radoslav Malina), Komunistická 
strana Čech a Moravy (Ing. Ladislav Va-
něk), „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 
(Mgr. Martin Zábranský), Česká stra-
na sociálně demokratická (Miroslav 

Horký), Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová (Josef Ba-
zala), Občanská demokratická strana (Bc. 
Martina Stavjaňová). 

Ve Starém Městě bylo zapsáno 5 633 
voličů. Ve volebních místnostech bylo vy-
dáno 2 980 obálek (o 140 více než při ko-
munálních volbách v roce 2006). Volební 
účast ve Starém Městě byla 52,90 %, což je 
nejvíce mezi městy v okolí. Pro srovnání: 
Uherské Hradiště pouhých 42,98 %, Ku-

novice 52,58 %, Hluk 52,85%, Uherský 
Ostroh 48,96%, Otrokovice 41,69 %, 
Zlín 46,92 %.

Komunální volby ve Starém Městě 
v roce 2010 vyhrála s velkou převahou 
KDU-ČSL, která získala rekordních 
37,80 % hlasů. Oproti minulým volbám 
si KDU-ČSL polepšila o 10,26 % a získa-
la sedm mandátů v zastupitelstvu (o dva 
více). Suverénní postavení nejúspěšněj-
ších členů KDU-ČSL vidíme v tabulce.

Kandidátní listina Poř. č. Kandidát Věk Počet hlasů abs.

KDU-ČSL 1 Josef Bazala 50 1 634

KDU-ČSL 4 Františka Pavlicová 59 1 212

KDU-ČSL 2 Ing. Kamil Psotka 36 1 187

KDU-ČSL 3 František Slavík 59 1 167

KDU-ČSL 5 Ing. Josef Trňák 53 1 105

KDU-ČSL 6 Ing. Josef Vaculík 53 1 086

KDU-ČSL 7 Ing. František Šíma 47 1 033

TOP 09 a Staroměstské sdružení 1 Radoslav Malina 59 809

Starostové a nezávislí 2 Marie Hráčková 56 781

Starostové a nezávislí 1 Mgr.  Martin Zábranský 36 706

ČSSD 3 Jaroslav Pelka 52 651

ČSSD 5 MUDr. Irena Pelechová 49 534

ČSSD 10 Ing. Lubomír Hučík 47 530

TOP 09 a Staroměstské sdružení 2 MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková 32 482

ODS 7 František Vybíral 51 473

ODS 1 Bc. Martina Stavjaňová 39 471

KSČM 1 Ing. Ladislav Vaněk 64 361

Mnozí si jistě vzpomenou na povo-
lební situaci v roce 2006, kdy největší 
posun z volební kandidátky směrem 
nahoru zaznamenala Františka Pavli-
cová, která byla až na „nevolitelném“ 
desátém místě. Důvěra voličů ji vynesla 
na třetí místo kandidátky KDU-ČSL 
a celkově získala čtvrtý největší počet 
hlasů ze všech zastupitelů. Františka 
Pavlicová letos opět překvapila, když se 
ze čtvrtého místa kandidátky posunula 
na druhé místo a zaznamenala i druhý 
největší počet hlasů ze všech zvolených 
zastupitelů.

Na druhém místě skončila ČSSD, 
která získala 14,74 % hlasů (méně 
o 7,09 %) a tři mandáty. Místo součas-
ných čtyř členů bude mít v zastupitel-
stvu jen tři zástupce. Překvapením je 
nezvolení prvních dvou členů kandi-
dátky (Miroslav Horký, Mgr. Monika 
Langová) a velký posun Ing. Lubomíra 
Hučíka z desátého místa na třetí.

Pořadí na dalších místech je velmi 

překvapivé. Třetí nejvyšší přízeň voličů 
získali „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 
(13,70 % hlasů a dva mandáty) s lídrem 
Mgr. Martinem Zábranským, kterého 
přeskočila v počtu hlasů Marie Hráčko-
vá. Na čtvrtém místě skončila TOP 09 
a Staroměstské sdružení (13,17 % hla-
sů a dva mandáty) a teprve na pátém, 
předposledním místě se umístila Občan-
ská demokratická strana (12,72 % a dva 
mandáty), přičemž nejvyšší počet hlasů 
z členů ODS zaznamenal na kandidátce 
až sedmý František Vybíral. ODS oproti 
volbám v roce 2006 oslabila o 6,63 % a je-
jí výsledek lze považovat za nejhorší v její 
historii. Na posledním šestém místě jsou 
komunisté (7,85 %  a jeden mandát), kteří 
oslabili o 1,09 %.

Sedmnáct nově zvolených zastupi-
telů se sejde na ustavujícím zasedání  
a budou volit ze svých řad starostu, mís-
tostarostu a tři členy rady města.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala byl volit v pátek 15. října 
v 14:40 hod. ve volební místnosti č. 1. V jeho ob-
vodu získala KDU-ČSL rekordních 44,57 % hla-
sů. Díky preferenčním hlasům získal Josef Bazala 
důvěru 55 % občanů.  Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za 
Vaši důvěru, velmi si toho ceníme  
a slibujeme Vám, že uděláme vše,  

abychom Vás nezklamali.

Výbor a kandidátu MO KDU-ČSL Staré Město
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Perličky z komunálních voleb
Nejvíce hlasů ze všech 17 zvolených 

zastupitelů získal Josef Bazala (1634 
hlasů absolutně), když jej volili nejen 
sympatizanti KDU-ČSL, ale i velké 
množství občanů napříč politickými 
stranami, kteří mu dali preferenční 
hlas. Oproti volbám v roce 2006 si po-
lepšil o 533 hlasů, i když současný vo-
lební systém je odlišný. Celkem Josefu 
Bazalovi dalo hlas 55 % občanů, kteří se 
voleb zúčastnili.

Nečekaně se stal zastupitelem města 
František Vybíral (ODS), který poskočil 
ze sedmého místa kandidátky na prv-
ní. Také Ing. Lubomír Hučík (ČSSD) 
byl jistě překvapen, když z 10. místa se 
posunul na třetí a stal se členem „staro-
městského parlamentu.“

Naopak z volebních lídrů neprošel 
do zastupitelstva pouze Miroslav Hor-
ký (ČSSD), kterého předstihli kandidá-
ti na třetím, pátém a desátém místě.

Ve čtyřech městech (Bojkovice, Hluk, 
Uherské Hradiště, Uherský Ostroh) ze 
sedmi měst okresu Uherské Hradiště 
zvítězila ODS, i když všude ztratila vel-
ký počet voličů. V Uherském Brodě byla 
nejúspěšnější ČSSD, v Kunovicích (Ne-
závislí) a ve Starém Městě (KDU-ČSL).

Voliči ve Starém Městě nás opět 
přesvědčili svou občanskou vyzrálostí. 
Ze všech okolních měst byla ve Starém 
Městě nejvyšší volební účast 52,90 %.

I když 47,10 % nevoličů je číslo stále 
alarmující. Netečnost, lhostejnost a zvláš-
tě lenost určité skupiny obyvatel vždy byla 
zdrojem následných problémů.

Ze 102 kandidátů do zastupitelstva 
města byl nejstarší Václav Klon (71 let) 
na kandidátce ČSSD a František Janík 
(68 let) na kandidátce „STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ“

Naopak nejmladší byl student To-
máš Chovanec (19 let) na kandidátce 
ODS a Petr Reinberk (21 let) fotbalista 
1. FC Slovácko, který byl na kandidátce 
TOP 09 a Staroměstského sdružení.

Do zastupitelstva města bylo zvole-
no šest nových členů: MUDr. Veronika 
Pavlacká Vaverková (TOP 09 a Staro-
městské sdružení), Ing. Lubomír Hučík 
(ČSSD),  Ing. Josef Trňák (KDU-ČSL), 
Ing. František Šíma (KDU-ČSL). Při-
čemž oba zástupci KDU-ČSL již v mi-
nulosti byli členy zastupitelstva. Dále 
František Vybíral (ODS) a Bc. Martina 
Stavjaňová (ODS).

Ze současných 
členů zastupitelstva 
chybí JUDr. Blan-
ka Černá (Staro-
městské sdružení, 
n e k an d i d ov a l a ) , 
JUDr. Vlasta Dobe-
šová (ČSSD, nekan-
didovala), Mgr. Ja-
na Klonová (ČSSD, 
n e k an d i d ov a l a ) , 
Mgr. Vratislav Brokl 
(ODS, nekandido-
val), Bc. Robert Ja-
nuška a Jiří Bartošík 
(bývalí zastupitelé 
za ODS nepostoupi-
li z kandidátky TOP 
09 a Staroměstského 
sdružení).

Ze 17 členů zastupitelstva má devět vy-
sokoškolské vzdělání (šest inženýrů, dvě 
lékařky, jeden magistr a jedna žena má 
titul bakalář).

Zastupitelstvo nám opět zestárlo. 
V předminulém období byl věkový prů-
měr 48,53 roku, na počátku minulého vo-
lebního období 49,35 roku a v roce 2010 
je to již  49,53 roku. Nejstarším členem je 
Ing. Ladislav Vaněk (64 let, KSČM), kte-
rý také bude řídit ustavující zasedání no-
vého zastupitelstva. Naopak nejmladší je  
MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková 
(TOP 09 a Staroměstské sdružení), která 
má 32 let.

Josef Bazala pracuje v uvolněné funk-
ci na radnici již 10 let. Vyprofiloval se ve
významnou politickou osobnost Starého 
Města. KDU-ČSL dovedl k přesvědčivé-
mu vítězství a získal nejsilnější mandát 
k vedení města v jeho novodobé historii.

Ve Starém Městě máme pět volebních 
okrsků, ve kterých je zcela evidentně růz-
norodé rozložení politických sil a chuť 
občanů zúčastnit se volebního aktu.

I když KDU-ČSL zvítězila ve všech 
pěti okrscích, rozdíly v podpoře byly 
značné. Nejvíce voličů měli lidovci 
v okrsku č. 1 (44,57 %), nejméně v okrs-
ku č. 5 (33,54 %). Velmi si pohoršila ODS 
v okrscích č. 1, 3, 4, kde obsadila shodně 
až 5. místo. V okrsku č. 5 byla ODS druhá 
a v okrsku č. 2 pak třetí. 

ODS ve Starém Městě doplatila na 
vnitřní problémy, nejednotnost a rozhá-
danost. Také zvolený styl volební kampa-
ně, kdy se po celém městě tyčily největší 

volební poutače kolem všech hlavních 
komunikací, několik týdnů pracovalo 
„agitační středisko“ na náměstí Hrdinů 
a vedla se kontaktní kampaň, k ničemu 
nevedl. Občané Starého Města nepotře-
bují „nadlidi“ na billboardech  a moře 
slibů. Staroměšťan si totiž zvykl za 20 let 
samostatného města na nebývalé množ-
ství odvedené práce a obětavé členy sa-
mosprávy. K očekávanému volebnímu 
výsledku ODS, kdy deklarovali alespoň 
pět členů v novém zastupitelstvu, nepři-
spěly i některé události v kuloárech. 

Úspěchem je výsledek uskupení 
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“. Ob-
sadili nečekaně třetí místo s počtem 
13,70 % hlasů. Nevedli téměř žádnou 
volební kampaň, neviděli jsme jediný 
velký volební poutač. Občané volili 
obětavé a svými výsledky práce pro-
věřené osobnosti s lídry Mgr. Marti-
nem Zábranským a Marií Hráčkovou. 
Hodně preferenčních hlasů získal šestý 
muž jejich kandidátky Erik Feldvabel. 
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ ne-
chali za sebou TOP 09 a Staroměstské 
sdružení i ODS.

Nové zastupitelstvo se musí sejít do 
patnácti dnů od vyhlášení voleb. Za-
stupitelé zvolí starostu, místostarostu 
a radu obce. 

V době uzávěrky novin nebylo ješ-
tě zřejmé, koho vítězná strana osloví 
k další spolupráci a vytvoření koalice. 
Výchozí pozice KDU-ČSL je však velmi 
silná. 

Milan Kubíček

Členky volební komise v budově základní školy na náměstí Hrdinů ochotně 
vysvětlují voliči, jakým způsobem označit vybrané kandidáty. 
 Foto: Milan Kubíček



U S N E S E N Í
z 73. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 6. 10. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.7 nájem části pozemku p. č. 3884/2 ost. 
plocha o výměře 60 m2 v lokalitě ul. Zer-
zavice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povodí Mora-
vy, s. p., Brno, Dřevařská 11, na dobu urči-
tou - ode dne uzavření nájemní smlouvy do 
dokončení stavby, maximálně však na dobu 
dvou let s možností dalšího prodloužení 
a nájemné ve výši dle cenového výměru MF 
platného v době uzavření nájemní smlouvy 
(v současné době dle cenového výměru MF 
č. 01/2010, čl. 3, odst. 1, písmeno d, položka 
23 činí 9,00 Kč/m2 a rok), za účelem umís-
tění stavby Elektrická kabelová zemní pří-
pojka přístaviště Staré Město, ul. Zerzavice 
a stavby Kanalizační přípojka přístaviště 
Staré Město, ul. Zerzavice.
1.8 výpůjčku části pozemku p. č. 7093 orná 
půda o výměře cca 500 m2, části pozemku 
p. č. 7095 orná půda o výměře cca 1.000 m2 
a části pozemku p. č. 7096 ost. plocha o vý-
měře cca 300 m2, vše v lokalitě Zadní kruhy 
ve Starém Městě, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, občanskému sdružení ROSNIČ-
KA, Staré Město, Kostelanská 2158, na dobu 
určitou od ukončení sanace „Spaliště Staré 
Město“ na dobu 12 let, za účelem sanace (re-
kultivace) daného území. 
1.9 změnu výše nájemného u pronájmu 
nebytových prostor v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, občanskému sdružení Motosportklub, 
Uh. Hradiště, Šaňákova 48. Od 1. 10. 2010 
se sjednává nájemné ve výši 20.000 Kč/rok 
z důvodu nekomerčního využití nebytových 
prostor. Nájem je osvobozen od DPH.
1.10 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 2927200810 uzavřené mezi městem Staré 
Město a Českými dráhami, a. s., Praha 1, ná-
břeží L. Svobody 1222/12, kterým se ruší pro-
nájem části pozemku p. č. st. 461 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 535 m2.
1.16 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umístění stav-
by „St. Město, T46 Škola, TS“ umístění zaříze-
ní distribuční soustavy spočívající v umístění 
nového kabelového vedení NN na pozemku 
p. č. st. 1274 zast. plocha a nádvoří, p. č. 135/1 
ost. plocha, p. č. 135/12 zahrada, p. č. 4546/13 
ost. plocha a p. č. 4546/23 ost. plocha ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění nového kabelového vedení 
NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude vy-
počtena dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění poz-
dějších novel, a to výnosovou metodou, jako 
pětinásobek ročního užitku, dle cenového vý-
měru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro 
rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 a rok (11.700 Kč 
+ DPH). 
1.17 zřízení úplatného věcného břemene ve 
prospěch města Staré Město na právo umís-
tění stavby „Elektrická kabelová zemní pří-
pojka přístaviště Staré Město, ul. Zerzavice 
a stavby Kanalizační přípojka přístaviště Staré 
Město, ul. Zerzavice“ na části pozemku p. č. 
3884/2 ost. plocha o výměře cca 60 m2 v loka-
litě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povodí 

Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 
11. Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stavby – 
umístění stavby „Elektrická kabelová zemní 
přípojka přístaviště Staré Město, ul. Zerzavi-
ce a stavby Kanalizační přípojka přístaviště 
Staré Město, ul. Zerzavice“ a jejich užívání, 
provádění údržby, kontrol a oprav, a za tím 
účelem vstupovat a vjíždět na pozemek za 
podmínek stanovených ve smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a v mezích a hranicích 
vypracovaného geometrického plánu, a to 
po celou dobu funkčního užívání přípojek. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady - výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Nelze-li věcné břemeno 
ocenit výnosovým způsobem, bude činit 
jednorázová splátka částku 10.000,- Kč  
+ DPH. 
2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava místní komunikace ulice Máchova 
Staré Město z důvodu změn oproti projek-
tové dokumentaci, změny ceny díla a změ-
ny termínu dokončení stavby. 
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava místní komunikace ulice Máchova 
Staré Město z důvodu změn oproti projek-
tové dokumentaci, změny ceny díla a změ-
ny termínu dokončení stavby.
2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
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Budova zdravotního střediska, ve které jsou především ordinace dětských léka-
řů, se změnila k nepoznání. Pryč je tmavě modrý obvodový plášť z energeticky 
velmi neúsporných tzv. „boletických panelů“.  Foto: Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina 12. října 2010 besedoval s žáky třetích tříd Zá-
kladní školy Staré Město. Třeťáci přichází pravidelně na radnici v měsíci říjnu 
a seznamují se s činností rady a zastupitelstva města, náplní práce jednotlivých 
odborů a také si prohlédli výstavu fotografií v zasedacím sále. Naše dětí se po-
prvé setkají s prostředím radnice krátce po narození, kdy je a rodiče očekává 
vedoucí představitel města při obřadu Vítání občánků do života. 

Text + foto: Milan Kubíček

V pátek 1. října 2010 zaměstnanci firmy Kodrla
pracovali na zateplení obvodového pláště budovy 
městské sportovní haly na Širůchu. 

Foto: Milan Kubíček 
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Dopravní terminál ve Starém Městě - pro-
jektová dokumentace z důvodu rozšíření 
projekčních prací a změny termínu dokon-
čení díla.
3.1 finanční příspěvek Střední odborné 
škole a Gymnáziu Staré Město na výměnný 
pobyt žáků 3. ročníku do Tönisvorstu v Ně-
mecku ve výši 20.000 Kč.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.12 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. plocha o výměře 
55 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Emílii Chlachulové, bytem Brno, Sed-
lákova 678/8, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívané-
mu pozemku.
1.13 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4548/1 ost. plocha o výměře 
cca 150 m2 v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Jiřině Supové, bytem Staré Město, Spo-
jovací 1163, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
rozšíření stavební parcely.
1.15 schválit převod pozemků – výkup po-
zemků p. č. 162/13 ost. pl. o výměře 452 m2, 
p. č. 4547/23 ost. pl. o výměře 72 m2,  
p. č. 4560/9 vodní plocha o výměře 812 
m2 a p. č. 4560/12 vodní plocha o výměře 
858 m2, v lokalitě ul. Velkomoravská a ul. 
Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků 
Česká republika, právo hospodaření s ma-
jetkem státu Jihomoravské vodovody a ka-
nalizace, státní podnik – v likvidaci, Brno, 
Soběšická 820/156, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 227.890 Kč, za účelem na-
rovnání vlastnického vztahu k pozemku 
pod mlýnským náhonem. 

III. souhlasí
7.1 s jmenováním Ing. Heleny Štolhoferové 
do funkce vedoucí odboru stavebního úřa-
du a územního plánu od 8. 10. 2010. 

IV. vzala na vědomí
1.14 žádost paní Jaromíry Verbíkové, bytem 
St. Město, Brněnská 1518 a žádost paní Ire-
ny Chlachulové, bytem St. Město, Nová čtvrť 
1313 o prodej hospodářské budovy na pozem-
ku p. č. 1529 zast. plocha a nádvoří o výměře 
40 m2 a navrhuje odprodat objekt za cenu dle 
znaleckého posudku.
1.18 návrh provozní-
ho řádu přístavu Staré 
Město.
4.1 žádost o územní 
souhlas dle § 96 zákona 
č. 183/2006 Sb. v plat-
ném znění dle zápisu.
4.2 oznámení o zahá-
jení spojeného územ-
ního a stavebního říze-
ní dle § 78, 87 a § 112 
zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zá-
pisu.
4.3 oznámení o zahá-
jení stavebního řízení 
dle § 115 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
4.4 žádost o odstra-
nění stavby dle § 128 
zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zá-
pisu.
5.1 zprávu o průběhu 
projednávání nového 
územního plánu města 
Uherské Hradiště, při-
pomínky neuplatňuje.

V. uložila
1. Odboru správy ma-
jetku a životního pro-
středí
1.1 zveřejnit na úřed-
ních deskách záměr na 
výpůjčku hudebních Nový chodník v dolní části Velehradské ulice.  Foto: MK

Na náměstí Hrdinů se pilně pracovalo při rekonstrukci severní strany náměstí. 
Hotovo bude do konce roku 2010.  Foto: Milan Kubíček

Děti ze základní školy zavítali na služebnu městské policie. Strážníci Miroslav Nosek (na snímku vlevo)  
a Petr Hubáček seznámili chlapce a děvčata s výzbrojní a výstrojní technikou a povídali si také o bezpečném 
chování na komunikacích a na přechodech ve městě. Foto: Milan Kubíček

nástrojů a věcí souvisejících s hudební pro-
dukcí dle zápisu. 
1.3 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem kinozařízení. 
1.4 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem vodní nádrže ČSO Staré Město 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště (“Jama” 
v lokalitě Louky). 
1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 233/7 ost. 
plocha o výměře 10 m2 ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 6070/3 
orná půda o výměře 90 m2 a části pozemku 
p. č. 6070/19 ost. plocha o výměře 117 m2 
v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
1.11 - zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej pozemku p. č. 
715/23 orná půda o výměře 665 m2 v loka-
litě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
- prověřit šířku pozemku nutnou pro vybu-
dování cyklostezky podél silnice na Neda-
konice. 
 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta



28  Staroměstské noviny 11/10Staroměstské noviny 11/10

V listopadu je potřeba podle tradiční čínské 
medicíny posilovat plíce.
Dne 1. listopadu – ve znamení Lva.
Dne 2., 3. listopadu – ve znamení Panny. Ne-
pracujte s půdou ani rostlinami.
Dne 4., 5. listopadu – ve znamení Vah. Pij-
te šípkový čaj, kromě přírodního vitaminu C 
obsahuje také kofein a ještě další povzbudivé 
látky.
Dne 6., 7. listopadu – ve znamení Štíra. Trsy 
pažitky z volné půdy zasaďte do květináčů na 
světlém okně k zimní spotřebě.
Dne 8., 9. listopadu – ve znamení Střelce.
Dne 10., 11. listopadu – ve znamení Kozoroha. 
Pijte šťávu z červené řepy, je to vynikající zdroj 
minerálů. Dobré účinky proti nádorovým cho-
robám má právě čerstvá řepová šťáva.
Dne 12., 13., 14. listopadu – ve znamení 
Vodnáře. Lekníny ponechejte jen v nádržích 
hlubších než jeden metr, jinak přeneste na 
zimu do sklepa.
Dne 15., 16. listopadu – ve znamení Ryb.
Dne 17., 18., 19. listopadu – ve znamení 
Berana. Řežte rouby na zimní a jarní štěpení. 
Odebírejte řízky z okrasných dřevin na jarní 
rozmnožování.
Dne 20., 21. listopadu – ve znamení Býka. 
Dne 21. listopadu úplněk v 18:27 hod. Drží-
me půst.
Dne 22., 23., 24. listopadu – ve znamení Blí-
ženců. Hodně pijte čerstvé vylisované šťávy 
a bylinné čaje.
Dne 25., 26. listopadu – ve znamení Raka.
Dne 27., 28. listopadu – ve znamení Lva. Při 
nespavosti vypijte půl hodiny před spaním sil-
ný odvar z lipového čaje slazený medem.
Dne 29., 30. listopadu – ve znamení Panny. 
Činnost střev a jater příznivě ovlivňuje ostro-
pestřec mariánský (čaj nebo kapky).  M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Putování po Valašském království skončilo
Žáci třetích ročníků se v týdnu 

od 27. září do 1. října 2010 vydali na 
ozdravný pobyt do „Švestkozemě“ 
neboli na území ogarů a cérek Praot-
ce Čecha. No prostě vyrazili jsme na 
Valašsko …

Ubytovali jsme se v hotelu Jelenov-
ská nedaleko Valašských Klobouků. 
Služby hotelu předčily naše očeká-
vání: pestrá a hojná strava, příjemný 
personál, krásné a čisťoučké jizbičky, 
když venku přituhlo, přitopili nám, 
když jsme byli špinaví, oprali nám. 
A co nás okouzlilo nejvíce, okolní va-
lašská příroda. 

Program putování souvisel jednak 
s pobytem v krásné přírodě, jednak 
s učivem prvouky ve třetím ročníku: 
Krajina kolem nás a Jak lidé žili dříve. 
A kde jinde než na Valašsku bychom 
našli tolik ukázek minulého a dávno 
zašlého života a přesto stále živého. 
Proto jsme si nemohli první den ne-
chat ujít návštěvu Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde nás okouzlily kopie starých dře-
věných chalup s ukázkami starých li-
dových řemesel. Lidová řemesla jsme 
si mohli vyzkoušet o dva dny později 
ve skromném prostředí původní dře-
věnice Kosenky č. p. 11 ve Valašských 
Kloboukách. Zpracovávali jsme ovčí 
vlnu, předli na kolovrátku, poleželi 
si na peci a vyrobili jsme si dřevěný 

štípaný šin-
del. Sezná-
mili jsme se 
s tradicemi 
Valašska, pís- 
ničkami, folk- 
lorem, pově- 
stmi a míst- 
ním jazykem. 

Prošli jsme 
se po kopcích 
a dolinách 
Valašska, byli 
jsme pasová-
ni na čestné 
občany Valaš- 
ského králov-
ství, a proto 
musíme dodržovat povinnosti občana 
Valacha: 
-  Neztrácat humor 
-  Neztrácat ovce 
-  Neztrácat valašku. 

Naše putování jsme zakončili ná-
vštěvou půvabného lázeňského měs-
tečka Luhačovice, kde jsme ochutnávali 
minerální prameny z darů naší země: 
Dr. Šťastného, Ottovku, či nejznámější 
Vincentku. Na cestovní pas Valašského 
království jsme se mohli vrátit domů, 
sice trochu od bláta, protože počasí 
nám opravdu nepřálo, ale zato pěkně 
po valašsku vydovádění…. 

Mgr. Jana Broklová

Děti ze staroměstské školy na ozdravném pobytu ve „ Švestkozemi.“  Foto: JB

Exkurze do ZOO ...
V prvním říjnovém týdnu pro-

běhly tradiční exkurze „osmáků“ do 
zlínské ZOO.

Po dobrých zkušenostech z mi-
nulých let jsme objednali výukové 
programy nabízené vzdělávacím 
centrem zlínské ZOO se zaměřením 
na jednotlivé ekosystémy planety 
Země. 

Žáci tříd 8.C a 8.D absolvovali 
programy „Život pod vodní hladi-
nou“ a „Africké stepi a savany“. Dru-
hý jmenovaný neprobíhal v učebně, 
ale přímo v ZOO mezi africkými 
zvířaty. Žáci tak měli možnost si pří-
mo „osahat“ některé typické přírod-

niny (vejce pštrosa, kopyto zebry, roh 
nosorožce, kůži slona).  

Další den čekaly na žáky 8.A a 8.B 
programy s názvem „Amazonský dešt-
ný prales“ a „Ledové světy“. Dozvěděli 
se mnoho zajímavých informací, po-
znávali netradiční ovoce a koření a zá-
věrem zjišťovali své nově nabité vědo-
mosti. 

Po oba dny byla návštěva ZOO spo-
jena s prohlídkou expozic a výběhů 
jednotlivých zoogeografických oblastí.
Počasí nám docela vyšlo, exkurze byla 
dobře připravená, takže se budeme tě-
šit na další nově připravované ekosys-
témy. Mgr. Martin Motyčka

Ahoj děti!
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Třetina obyvatel Zlínského kraje považuje sběr elektroodpadu za zbytečnou námahu
Obyvatelé Zlínského kraje mají dobré 
znalosti o zpětném odběru elektroza-
řízení. Nicméně až 36 procent z nich 
považuje odvoz elektroodpadu do 
sběrného dvora za zbytečnou námahu. 
Kraj se tak řadí k regionům s nejnižší 
ochotou recyklovat vyřazené elektro-
spotřebiče. 31 procent obyvatel si totiž 
myslí, že zpětný odběr elektrozařízení 
nemá cenu, protože tato zařízení stejně 
skončí na skládce. Naopak v Ústeckém 
kraji je až 83 procent obyvatel ochot-
ných elektroodpad recyklovat. Zařadil 
se tak na první místo v republice. Češi 
nejčastěji recyklují ledničky a mraz-
ničky. Ty ve Zlínském kraji končí ve 
sběrných dvorech až ze 71 procent. 
Tato čísla vyplývají z průzkumu agen-
tury Markent. Ten poukázal také na 
dopady ekonomické krize.
Výrazně se prodlužuje například délka 
užívání jednotlivých spotřebičů. Lidé 
se více snaží využívat elektrospotřebi-
če po celou dobu jejich životnosti. „Na-
příklad sporák z důvodu pořízení nověj-
šího modelu ve Zlínském kraji vyřazuje 
přibližně 20 procent obyvatel. Zbývajících 
80 procent sporák vyřadí až tehdy, když 
nejsou možné další opravy,“ vysvětluje 
Roman Tvrzník, generální ředitel spo-
lečnosti ELEKTROWIN. 
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává 
k recyklaci již třetina českých domác-
ností. A tento podíl neustále roste, kaž-
dým rokem o 30-40 procent. Češi se učí 
recyklovat zejména větší elektrozařízení. 
Nejméně úsilí jsou ochotni vynaložit 
na recyklaci drobného elektroodpadu. 
„Mnozí z nás nevědí, že i holící strojek, 
žehlička nebo vysoušeč vlasů se dají dru-
hotně využít. I z těchto výrobků je mož-

Ing. Alena Pluhařová má na starosti péči o životní prostředí. Na snímku je s ke-
ramickou popelničkou, kterou občané našeho města obdrželi za druhé místo ve 
sběru elektroodpadu v kategorii měst Zlínského kraje. Foto: Milan Kubíček

né vytěžit užitečné 
suroviny, jejichž 
opětovným použi-
tím se navíc ušetří 
velké množství elek-
třiny a ropy,“ uvádí 
Tvrzník. Například 
recyklací žehličky 
lze vyrobit hned 
několik nových ple-
chovek, až 300 met-
rů měděného drátu, 
a k tomu ještě dět-
skou fleecovou mi-
kinu. Obsahuje totiž 
až půl kila železa, 
půl kila plastu a 200 
gramů neželezných 
kovů. Její recykla-
cí se navíc ušetří 
23 kWh elektrické 
energie a spotřebuje 
se o 2 litry méně ropy, které by bylo třeba 
vynaložit na výrobu nových materiálů.
Dohromady Češi v prvním pololetí ode-
vzdali 7519 tun chladniček a mrazniček. 
Následovaly velké spotřebiče jako sporá-
ky, pračky a myčky na nádobí o celkové 
hmotnosti 3581 tun. Zlínský kraj se na 
tomto výsledku podílel 774 tunami. Každý 
jeho obyvatel tak zrecykloval v průměru 
1,3 kilogramu elektroodpadu. 

ELEKTROWIN a.s., je největším subjek-
tem zaměřeným na zpětný odběr vyslou-
žilých elektrospotřebičů v České republice. 
Společnost byla založena 25. května 2005 
jako provozovatel kolektivního systému 
zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění elektro-
zařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 

velké a malé elektrospotřebiče i elektric-
ké a elektronické nástroje. 
Společnost je koncipována jako nezisko-
vá, jejími akcionáři jsou přední výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. 
Prostřednictvím 744 sběrných dvorů 
v 580 městech a obcích, počet provozo-
ven posledních prodejců se blíží 2500 
a mobilních svozů zajištěných ve ví-
ce než 4010 obcích smluvně pokrývá 
přes 93 % obyvatel ČR. 
Zpětný odběr více než 90 000 tun elek-
trospotřebičů realizovaný od roku 2005 
do současnosti zajišťuje kolektivnímu 
systému ELEKTROWIN prvenství mezi 
kolektivními systémy v ČR v množství 
zpětně odebraných vysloužilých elek-
trozařízení.
 ZK

Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom touto cestou poděkovat  Vám všem, 
kteří jste nezištně přispěli do humanitární sbírky na 
pomoc obyvatelům oblastí postižených povodní. 
Díky Vám i občanům okolních obcí bylo odvezeno 
obrovské množství oblečení, čistících a úklidových 
prostředků, domácích potřeb, hraček. 
Jak jsme již informovali v minulém čísle Staroměst-
ských novin, byla tato pomoc směřována do města 
Zákupy na Českolipsku. Převoz zajistila bez nároku 
na odměnu firma Kamex, s. r. o. ze Starého Města,
proto i jí chceme za tento čin poděkovat. Jsme rádi, 
že jsme ve snaze pomoci nezůstali osamoceni.

Josef Bazala, starosta města
Radoslav Malina, místostarosta

NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o rozšíření služeb v oblasti zpětného sběru elektrozařízení a baterií. 
V současné době většina drobných použitých elektrospotřebičů bohužel končí ve směsném komunálním odpadu, tedy na 
skládkách nebo ve spalovnách, čemuž bychom rádi zabránili. Proto budou na několika místech ve Starém Městě umístěny 
kontejnery právě na zpětný sběr těchto zařízení. Jedná se o červené kontejnery, do kterých je možné ukládat všechna malá ne-
funkční elektrozařízení a všechny druhy baterií, kontejnery budou zabezpečeny proti vykrádání a budou vybaveny speciálním 
vhozovým otvorem na baterie. 
Do kontejnerů bude možné ukládat následující druhy spotřebičů:
- hračky, vybavení pro sport a volný čas
- lékařské přístroje (vyjma implantovaných a infikovaných výrobků)
- elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
- přístroje pro monitorování a kontrolu
- výpočetní a kancelářská technika
- spotřební elektronika
Do kontejnerů nepatří:
- zářivky
- televizory
- monitory 
Přesné datum a místo uložení kontejnerů zveřejníme po dohodě s firmou ASEKOL, s. r. o. , která službu bude zajišťovat, ve
Staroměstských novinách.  Josef Bazala, starosta města
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NA PRČOVSKÉM BÁLE BYLO VESELO V SÁLE
Sobota 16. října 2010 byla ve Sta-

rém Městě neobyčejně bohatá na udá-
losti. Občané volili nové členy měst-
ského zastupitelstva, na radnici přišli 
v 13 hodin jubilanti ročníku 1935, kte-
ré přijal starosta Josef Bazala, v SKC – 
sokolovně byla na programu od 14:30 
hod. první slovácká reality show TV 
TOŽTAK, a na stejném místě se konal 
od 18 hodin třetí Prčovský bál, kde 
si dali dostaveníčko nejen obyvatelé 
a rodáci z Obilní čtvrti (dříve lidově 
Prčov).

Hlavním organizátorem Prčovské-
ho bálu byl neúnavný a obětavý Zde-
něk Štangl, který dlouhé týdny do-
předu akci organizoval a zajišťoval vše 
potřebné.

V divadelním sále společensko-kul-
turního centra jsme viděli mnoho zná-
mých tváří, vesměs se jednalo o hrdé 
staroměstské patrioty, kteří nedají na 
svoje město a svoji čtvrť dopustit. Ne-
chyběl Josef Panáček, československý 

střelec a olympionik, který získal zla-
tou medaili ve skeetu (střelba na asfal-
tové terče) na olympiádě v Montrealu 
v roce 1976. A navíc v roce 1980 vyhrál 
mistrovství Evropy ve sportovní střelbě 
v Zaragoze a jako trenér se zúčastnil OH 
1992 v Barceloně. Málokdo o něm ví, že 
je mistr republiky ve vrhu koulí z roku 
1956.

Bohužel prostor 
v novinách nám ne-
umožňuje zabývat se 
více zajímavými lid-
mi z tohoto bálu. Ale 
určitě zde platilo, co 
člověk, to pozoru-
hodná osobnost.

Také organizá-
tor Zdeněk Štangl 
byl dříve vynikající 
fotbalista, všichni 
známe fotbalistu Jo-
sefa Taláka a další. 
K tanci vyhrávala 

Výtěžek bálu 10.000 Kč byl odevzdán dětem z MŠ Rastislavova. Na snímku 
Zdeněk Štangl s učitelkami z mateřské školy.  Foto: MK To jsme my, hrdí Prčovjané… Foto: Milan Kubíček

Na setkání rodáků a obyvatel Prčova přijel olympijský vítěz Josef Panáček. 
Foto: Milan Kubíček Jiří Horsák s manželkou na tanečním parketu.  Foto: MK

skupina Duha se zpěvačkou Marcelou 
z Jarošova. Nad Prčovským bálem pře-
vzal osobní záštitu starosta Josef Ba-
zala, který učitelkám MŠ Rastislavova 
předal peněžní dar 10.000 Kč, výtěžek 
dobrovolného vstupného. Byla to pěk-
ná akce v režii našich občanů, která 
zaslouží následování.

Milan Kubíček

Hlavní organizátor Zdeněk Štangl s vnučkami Adrianou (1 rok), Sabinou 
(3,5 roku) a vynikajícím fotbalistou Josefem Talákem.  Foto: Milan Kubíček
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PĚTASEDMDESÁTNÍCI BYLI PŘIJATI STAROSTOU NA RADNICI
V sobotu 16. října 2010 jsme na radnici přivítali 

jubilanty ročníku 1935. Sešlo se jich po pěti letech 
celkem třiadvacet a viděli jsme mezi nimi nejenom 
Staroměšťany, ale i několik rodáků, které zavál 
osud do jiných míst republiky.

Hlavní organizátorkou setkání byla paní Milena 
Hlavinková, která poděkovala starostovi Josefu Ba-
zalovi za milé přijetí v obřadní místnosti na radni-
ci. Starosta ocenil jubilanty za jejich zájem o dění 
ve městě, za aktivní podíl při zvelebování města 
ve svých obydlích a především všem popřál pevné 
zdraví. „Když je člověk zdravý, má tisíce přání, když 
ale onemocní, má jediné přání, být zdravý,“ sdělil 
starosta pozornému publiku. Všichni přítomní se 
podepsali do Pamětní knihy Starého Města, potom 

Do pamětní knihy města se podepsala paní Marie Březinová.  Foto: Milan Kubíček 

Pětasedmdesátníci pozorně poslouchají řeč starosty města.  Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala poděkoval Mileně Hlavinkové za krátký proslov. 
Foto: MK

jsme si všichni připili bílým vínem, zazpívali trojnásobně 
gradovanou gratulaci živió, živió, živió, kterou je provolá-
váno přání zdraví a následovalo pořízení společné fotogra-
fie před budovou radnice. Jubilejní snímek k 75. narozeni-
nám již zdobí nejen městskou fotokroniku, ale i rodinná 
alba přítomných.

Po skončení oficiálního programu na radnici jubilan-
ti odešli do restaurace NET v Uherském Hradišti, kde 
měli zajištěno pohoštění a posezení spojené s povídáním 
a vzpomínkami na léta dávno minulá.

Těšíme se na další setkání, přátelé. A nemusí to být až 
při oslavě osmdesátých narozenin.

Milan Kubíček 

Společný přípitek, kdy jsme si popřáli především zdraví.  Foto: MK
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IX.. ročník atletického čtyřboje žáků 
O pohár starosty města Uherské Hra-
diště se konal 23. září. Naši školu re-
prezentovala čtyři tříčlenná družstva 
v kategorii mladšího a staršího žactva. 
Starší žáci a žákyně soutěžili v běhu na 
60 m, 800 m, skoku dalekém a vrhu kou-
lí. Mladší v běhu na 60 m, 600 m, skoku 
dalekém a hodu kriketovým míčkem. 

Školu k kategorii  mladší žáci repre-
zentovali Vojtěch Kovařík 6.A, Tadeáš 
Sobek 6.D, Milan Koželuha 8.D, mladší 
žákyně – Lucie Goliášová, Kateřina Ma-
linová 7.C, Michaela Železníková 8.D, 

Anekdoty na poslední stranu
Kikirikí

Reneček přiběhne za maminkou a žaluje na 
mladšího bratříčka. „Mami, Jareček si hraje na 
kohouta!“ 
„Ale jen ho nechej kokrhat!“
„On nekokrhá, on jí žížaly!“

Chlupatý jazýček
Lékařka se diví: Pane Makovičko, jak se vám 
mohlo zadřít do jazyka tolik třísek?“
„Ale paní doktorko, vždyť se mi rozlila na zem ta 
nejlepší slivovica.“

Sarkasmus jak řemen!
„Má tchýně je anděl.“ – „Jaké štěstí! Moje je ještě 
na živu.“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 26. listopadu. 
Uzávěrka je 15. listopadu 2010. 
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Žáci staroměstské školy druzí v atletickém čtyřboji 

Mladí atleti ze Základní školy Staré Město.  Foto: MEK

starší žáci – Adam Kaňovský 8.B, Tomáš 
Verbík 9.A, Marek Šimoník 9.D, starší žá-
kyně – Veronika Míšová 9.B, Tereza Zelin-
ková 9.C, Petra Malovaná 9.D. 

V celkovém pořadí 13 škol okresu Uher-
ské Hradiště vybojovali chlapci a děvčata 
ze Základní školy Staré Město vynikající 
2. místo. Získali pěkný pohár a věcné ceny. 
Zásluhu mají nejen družstva mladších 
žáků - celkově 2. místo a starších žákyň - 
celkově 3. místo, ale i všichni ostatní. 

Všem našim žákům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. 

Mgr. Eva Koňaříková

Úspěšný začátek 
sezony prvoligo-
vých volejbalistů
Volejbalisté VSK Staré Město 

zahájili sezonu 2010/2011 v pá-
tek 1. října v 18:30 hod. v Městské 
sportovní hale na Širůchu s velmi 
zdatným soupeřem ČZU Praha B. 
Pražáci hráli loni finále playoff a do 
Starého Města přijeli pro co nejlepší 
výsledek. Domácí kouč Petr Kara-
bec měl k dispozici kompletní kádr, 
včetně odchovance Miroslava Svo-
body, který po 15 letech „cestování“ 
v extraligových klubech (Brno, Zlín, 
Havířov) a několika zahraničních 
angažmá, odbyl obnovenou premié-
ru ve staroměstském dresu. Začátek 
utkání se více vydařil Pražanům, ale 
Staré Město v závěru setu skvělými 
bloky stav otočilo a druhý setbol 
proměnil Kment po útoku středem. 
V druhém setu omlazený tým ČZU 
Praha B již na domácí nestačil a tře-
tí set se proměnil v exhibici Staro-
měšťanů. Staré Město – ČZU Praha 
B 3:0 (23, 20, 12).

Petr Straka  

Na snímku horní řada zleva: Libor Kamler, Jakub Košík, David Erman, Aleš Paták, Michal Koláček, Lukáš 
Maděra, Jiří Kment, trenér Petr Karabec.
Dolní řada zleva: Josef Pecháček, Jakub Janouch,Miroslav Svoboda, Martin Špalek, Ing. Petr Straka, Jindřich 
Pospíšil.  Foto: Milan Kubíček


