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Investiční akce pokračují i v době dovolených
Ve čtvrtek 5. srpna 2010 jsem se 

vydal se starostou Josefem Bazalou na 
inspekční prohlídku Starého Města. 
Vzhledem k době dovolených a prázd-
nin všude vládl až nečekaně intenzivní 
pracovní ruch. 

Pracovníci firmy Stavaktiv s. r. o. 
pilně pracovali na opravě levé části ob-
vodového pláště budovy radnice. Čelní 
fasáda městského úřadu bude dokon-
čena do Michalských slavností. Ke dni 
1. října 2010 je naplánováno otevření 
pobočky České pošty, která bude pře-
místěna z ulice Za Radnicí do pravé 
části přízemí radnice. Od začátku srpna 
začaly práce na opravě severní části ná-
městí Hrdinů. Stavební ruch zde bude 
až do závěru letošního roku. Již kon-
cem září bude dokončena rekonstrukce 
zdravotního střediska. Byl vyměněn ob-
vodový plášť z takzvaných boletických 
panelů, budova byla zateplena, vyměně-
na okna a dosazena oblouková střecha. 
Velkou proměnou prošla i menší budo-
va dětského zdravotního střediska.

chově ulici, kde již brzy bude nová ko-
munikace a chodníky. Prohlédli jsme 
si také všechny dětská hřiště na území 
města, maminky s dětmi mají mnoho 
možností k posezení a hrátkám. Velký 
význam věnuje vedení radnice revitali-
zaci sídelní zeleně. 

Milan Kubíček

Začátkem srpna začaly stavební práce na rekonstrukci chodníku na Velehradské ulici. Starosta 
Josef Bazala přijel za dělníky na staveniště ve čtvrtek 5. srpna 2010. Foto: Milan Kubíček

Levá část budovy radnice je nyní zakryta lešením a plachtou. Do 
začátku Michalských slavností budou práce na opravě přední části 
fasády radnice dokončeny.  Foto: Milan Kubíček

Investiční akce pokračují i v době dovolených
S dočasným ome-

zením musí počítat 
chodci na Velehradské 
ulici, kde se provádí 
rekonstrukce stávají-
cího chodníku na bez-
bariérový. Nový pět set 
metrů dlouhý a v prů-
měru čtyři metry široký 
chodník se potáhne od 
křižovatky s Huštěnov-
skou a Velkomorav-
skou ulicí až po školní 
statek. Práce budou 
postupovat po částech 
a budou trvat do 15. říj-
na. Výstavba přijde na 7,6 milionu korun 
a město se bude podílet 25 % procenty ze 
svých prostředků, podstatnou část zaplatí 
Státní fond dopravní infrastruktury. Na 
Trávníku bude dosazeno veřejné osvět-
lení podél cyklistické stezky. K osvětlení 
budou použita výbojová svítidla 70 W 
umístěná na čtyři metry vysokých stožá-
rech. Rekonstrukce probíhá také v Má- dokončení na str. 3
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Na jaře 2010 se pilně pracovalo ve spodní části sídliště Kopánky.
 Foto: Oldřich Jambor

Revitalizace sídliště Kopánky byla největší investiční akcí roku 2010. 
Celkové náklady na realizaci projektu činily 36 097 833 Kč. 
 Foto: Milan Kubíček
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Budova zdravotního střediska počátkem srpna. V budově jsou vymě-
něna okna, původní rovná střecha se také výrazně změnila. Investiční 
akce bude dokončena do konce měsíce září.  Foto: MK

V Seifertově ulici bude položen nový povrch komunikace. 
Foto: Milan Kubíček

Severní stranu náměstí Hrdinů obsadila těžká stavební technika. 
Pracovat se zde bude do konce roku 2010. Foto: Milan Kubíček

Květinová výzdoba v ulici Altéře. Je potěšitelné, že většina domů v této 
uličce se pyšní pěkným vzhledem a upraveností.  Foto: MK
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Jen za poslední dva roky bylo vysázeno více než 3000 stro-
mů a keřů na území města, nejvíce na Kopánkách. Na sídlišti 
Kopánky, které je chloubou Starého Města, jsme naši inspek-
ci ukončili. Nechyběla také četná slova uznání od občanů, se 
kterými jsme se zde setkali.

Starosta Josef Bazala srdečně zve občany na nastávající 
kulturní, společenské a sportovní akce. Již v sobotu 28. srpna 
je na programu v SKC – sokolovně sportovní soutěž druž-
stev POHNISA, v sobotu 4. září v 19 hodin bude velká oslava 
tance verbuňku. Pořad se jmenuje Slovácký verbuňk – mis-
trovské dílo UNESCO a určitě si ho nenechte ujít. Ve dnech 
11. - 12. září se s mnoha Staroměšťany určitě uvidíme na Slo-
váckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti. Naše město má pravidelně velmi kvalitní expozici 
v Mikroregionu Staroměstsko v atriu Staré radnice v Pro-
střední ulici a naši krojovaní jsou vždy ozdobou slavností. 
V sobotu 18. září přijdou na radnici padesátníci. Muži a ženy 
ročníku 1960 budou přijati starostou města, který oslavil ab-
rahámoviny již v únoru. Ve dnech 23. - 26. září proběhnou 
Michalské slavnosti, na které jsou zváni všichni Staroměšťa-
né, přijede i mnoho rodáků a lidí z okolních obcí.

„Ve Starém Městě vždy vládla pospolitost a hrdost na své 
rodiště či bydliště. Věřím, že se společně setkáme na mnoha 
blížících se akcích,“ řekl starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček
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Vzhled sídliště Trávník a blízkého okolí se mění k lepšímu. Na komu-
nikaci je již dopravní značení a podél cyklostezky a chodníku bude 
dosazeno osvětlení. Staré Město se šesti cyklostezkami se stalo centrem 
milovníků cyklistiky a on-line bruslení.  Foto: MK

Stavební ruch zavládl v Máchově ulici, kde se bude provádět rekon-
strukce komunikace a chodníků.  Foto: MK

U bytových domů mezi ulicemi Alšova a Uprkova byly vysázeny 
stromky. Za poslední dva roky bylo ve Starém Městě vysázeno více 
než 3000 stromků a keřů. Tento počet mnohonásobně převyšuje počet 
vykácených, přestárlých stromů.  Foto: MK

Také v ulici Bratří Mrštíků se občané již brzy dočkají vylepšení povr-
chu vozovky.  Foto: Milan Kubíček

Dětské hřiště na sídlišti Alšova, Uprkova. Další dětská hřiště jsou na 
Kopánkách, v ulicích Michalská, Sées, Za Radnicí, Nerudova a Luční.
 Foto: Milan Kubíček 

dokončení ze str. 1
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U S N E S E N Í
z 68. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30. 6. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla

1.  o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Oprava místní komunikace Má-
chova Staré Město. Nejvhodnější na-
bídku předložil uchazeč Stamos spol. 
s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště. 

2.  o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Bezbariérový chodník ulice Velehradská 
ve Starém Městě. Nejvhodnější nabídku 
předložil uchazeč SVS-CORRECT spol. 
s r.o., Bílovice 176, 687 12 Bílovice. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 69. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13. 7. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 pronájem bytové jednotky č. 
9 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Danuši Huskové, bytem Staré Město, 
Svatoplukova 725 na dobu určitou do 
31.12.2010 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc.  
1.2 ukončení pronájmu bytové jednot-
ky č. 1 v domě s pečovatelskou službou 
ve Starém Městě, Bratří Mrštíků 2015, 
paní Boženě Ostrčilové, bytem Staré 
Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou 
k 30. 6. 2010.
- pronájem bytové jednotky č. 1 v domě 
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 
2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Josefu Maráškovi, 
bytem Staré Město, Kopánky 1727 na 
dobu určitou do 31. 12. 2010 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.
1.3  ukončení pronájmu pozemku p. č. 
6055/23 orná půda o výměře 288 m2 

v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Lubomíru Zajícovi, bytem Staré 
Město, Velehradská 1580, dohodou k 30. 
9. 2010, z důvodu směny a prodeje po-
zemku. 
1.8  pronájem části pozemku p. č. 233/7 
ost. plocha o výměře 230 m2, který se 
nachází podél nemovitosti č. p. 2059 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Ivě Špačkové a panu Pe-
tru Zetkovi, bytem Staré Město, Sées 

2059, od 1. 10. 2010 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné ve 
výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem zemědělské-
ho obhospodařování – rozšíření zahrady. 
Nájem je osvobozen od DPH.
1.9  pronájem části pozemku p. č. 6070/19 
orná půda o výměře 150 m2 a pozemku 
p. č. 4523/3 ost. plocha/jiná plocha o vý-
měře 34 m2, které se nachází v lokalitě Fin-
ská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Ing. Ivo Sádlovi, 
bytem Staré Město, Finská čtvrť 2019, na 
dobu neurčitou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 
a rok, za účelem rozšíření zahrady – ze-
mědělského obhospodařování. Nájem je 
osvobozen od DPH.
2.1  výzvu k podání nabídek pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Realizace úspor energie 
při provozu budovy sportovní haly Ši-
růch ve Starém Městě, určila do soutěže 
vyzvat tyto uchazeče STAMOS, spol. s r. 
o., Uherské Hradiště, CGM Czech, a. s., 
Boršice, Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huš-
těnovice, P a PP, s. r. o., Uherské Hradiš-
tě, Ing. Jiří Křen – TRADIX, Staré Měs-
to.
3.1  přijetí darů příspěvkovými organi-
zacemi:
-  Křesťanskou mateřskou školou, Za 
Radnicí 1823, Staré Město v hodnotě 
3.246 Kč 
-  Základní školou, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště v hodnotě 74.542 Kč.
3.3 - Sboru dobrovolných hasičů Staré 
Město na 3. ročník soutěže O putov-
ní pohár starosty města Staré Město 
v požárním útoku mužů a žen ve výši 
6.000 Kč,
-  Občanskému sdružení Staroměstští 
šohajíci na akci Slovácké beachové léto 
2010 ve výši 5.000 Kč,
- přípravnému výboru Javořinských 
slavností bratrstva Čechů a Slováků na 
setkání na Javořině ve výši 1.000 Kč,
- Občanskému sdružení MORRIGAN 
skupiny historického šermu Staré Měs-
to na pořádání lukostřeleckého turnaje 
Chřibský krkavec IV ve výši 2.000 Kč.
7.1  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
a vnitřní směrnicí č. S 01/2007, odmě-
ny ředitelům příspěvkových organizací 
města dle zápisu.
7.2   zvýšení osobního příplatku ředitel-

Severní strana náměstí Hrdinů je v současné době v rekonstrukci. Bude zde vybudován bezbarié-
rový chodník, moderní osvětlení a městský mobiliář. Stavební práce budou mít hodnotu 12 milionů 
korun, radnici přispěje dotací 2,7 milionu korun Státní fond dopravní infrastruktury. Přibližně 320 
metrů dlouhý chodník by měl být dokončen do konce roku 2010.                     Foto: Milan Kubíček
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ce MŠ Komenského dle zápisu.
7.4  smlouvu o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z rozpočtu Zlínského 
kraje č. D/1487/2010/KH.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.11  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6347 ost. plocha/jiná 
plocha o výměře cca 80 m2, který se na-
chází v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.
1.12  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6347 ost. plocha/jiná 
plocha o výměře cca 31 m2, který se na-
chází v lokalitě Obilní čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření 
stavebního pozemku. 
1.13  schválit převod majetku – směnu 
pozemku p. č. 6055/50 zahrada o výmě-
ře 122 m2 ve vlastnictví manželů Fryštá-
kových 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. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.
1.14  schválit převod majetku – pro-
dej rovným dílem části pozemku p. č. 
6055/23 orná půda o výměře 166 m2, 
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Radkovi a paní Haně 
Fryštákovým, bytem Staré Město, Vele-
hradská 2005 a manželům panu Lubo-
míru a paní Jaroslavě Zajícovým, bytem 
Staré Město, Velehradská 1580, za cenu 
150 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.  

III.  neschválila
1.5 žádost manželů pana Antonína Ko-
níčka, bytem Popovice 155 a paní Mag-
daleny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, 
Na Baště 324 o pronájem části pozemku 
p. č. 196/3 zahrada o výměře cca 90 m2 

v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem vybudování parkovacích míst 
a vjezdu na parkoviště, z důvodu využí-
vání tohoto pozemku na parkování pro 
sousední bytový dům.

IV.  nesouhlasí
1.7 s převodem stavby parkoviště v lokalitě 
ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, do majetku města z důvodu, 
že se nejedná o veřejné parkoviště, ale parko-
viště sloužící zákazníkům společnosti.

V.  rozhodla
2.2 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Územní plán Staré Město. Nejvhod-
nější nabídku předložil uchazeč Institut 
regionálních informací, s. r. o., Beethove-
nova 4, Brno.
2.3  o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Komunikace Trávník - veřejné osvět-
lení. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč TREVO s. r. o., Velehradská 1927, 
686 03 Staré Město.

VI.  vzala na vědomí
1.15  dva záměry na vybudování jezdec-
kého areálu v lokalitě Olší.
4.1 oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení dle § 78, 87 
a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
4.2  žádost o územní souhlas dle § 96 a § 
104 zákona č. 183/2006 Sb. v platném zně-
ní dle zápisu.
7.3  zápis ze 17. jednání sociální komise ze 
dne 30. 6. 2010.

VII.  jmenovala
2.1  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci „Realizace úspor energie 
při provozu budovy sportovní haly Širůch 
ve Starém Městě“ ve složení: p. Josef Baza-
la, Ing. Petr Straka, Ing. Markéta Hruško-
vá, Bc. Robert Staufčík, Jiří Macháček.
 Náhradníci: p. Jiří Obdržálek, Ing. Kamil 
Psotka, Ing. Jan Němec, Ing. Vladimír Ku-
čera, Ing. Martina Pleslová.

VIII.  stanovila
3.2 prostor pro prezentaci kandidujících 
volebních stran ve Staroměstských novi-
nách v rámci volební kampaně pro volby 

do zastupitelstva města, které se budou 
konat 15. a 16. října 2010 na půl strany 
v říjnovém čísle Staroměstských novin.

IX.  uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.4  zveřejnit záměr na výpůjčku části 
pozemku p. č. 241/14 orná půda o vý-
měře 1.329 m2 a pozemku p. č. 241/32 
orná půda o výměře 414 m2 v lokalitě 
Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem užívání 
zahrádkářské kolonie, na úředních des-
kách. 
1.6  zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 4551/6 ost. plocha o vý-
měře 22 m2 v lokalitě ul. Velkomoravská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění stánku 
s prodejem tisku, tabáku a drobného 
zboží, na úředních deskách.
1.7  zveřejnit záměr na pronájem částí 
pozemku p. č. 340/130 orná půda o cel-
kové výměře 245 m2 v lokalitě ul. To-
vární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
1.10  zveřejnit záměr na převod majet-
ku - prodej pozemku p. č. st. 330/2 zast. 
pl. a nádvoří o výměře 17 m2 a části po-
zemku p. č. 6404 ost. plocha o výměře 
cca 62 m2, vše v lokalitě ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.    
2.  Veliteli městské policie
• uspořádat besedu pro seniory na téma 
jejich ochrany a bezpečnosti. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Jižní strana náměstí Hrdinů prošla rekonstrukcí v roce 2002. Již osm let je tento prostor změněn 
k nepoznání, pěším i cyklistům slouží chodník a cyklostezka, bylo dosazeno osvětlení, vysázeny 
stromky, nechybí květináče s pestrými květy a lavičky.                                   Foto: Milan Kubíček
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Nad šálkem kávy s místostarostou Radoslavem Malinou

Na 19. plenárním zasedání Okres-
ního národního výboru Uherské 
Hradiště dne 30. srpna 1990 bylo pod 
bodem č. 5 schváleno vyčlenění míst-
ní části Staré Město z katastru města 
Uherské Hradiště a k datu konání vo-
leb 26. listopadu 1990 byla vytvořena 
samostatná obec Staré Město. Součas-
ně plénum ONV Uherské Hradiště 
doporučilo Jihomoravskému Krajské-
mu národnímu výboru v Brně, aby ve 
smyslu zákona č. 36/60 Sb. obnovil 
název obce Staré Město u Uherského 
Hradiště.

Jak vzpomínáte na dobu před 
20 lety a jak po letech hodnotíte vý-
znam tehdejšího odloučení Starého 
Města od Uherského Hradiště?

„Před dvaceti lety v tuto dobu 
vrcholily představy a tužby Staro-
měšťanů o osamostatnění. Ale tomu 
předcházela celá řada jednání, vysvět-
lování i akcí s občany a také s orgány 
tehdejší samosprávy.

První impulz byl dán setkáním 
občanů začátkem roku 1990 v kině 

20 let obnovené samostatnosti Starého Města

Sputnik. Zde se občané razantně vyslo-
vili pro osamostatnění Starého Města. 
Vyjednávací skupinou se stala trojice 
spolužáků Jiří Lapčík, František Slavík 
a Radoslav Malina. Následovala dvě pí-
semná referenda občanů Starého Města. 
První referendum nebylo uznáno z for-
málních důvodů. Druhé bylo již zcela 
platné a téměř všichni občané se vyslo-

Před dvaceti lety bylo v lokalitě Trávník jen pole a blátivý chodník spojující Staré Město s Uherským 
Hradištěm. Dnes se Trávník proměnil k nepoznání, stojí zde 46 rodinných domů s pěkně upravený-
mi předzahrádkami. Velké proměny zaznamenaly všechny čtvrti Starého Města. 
 Foto: Milan Kubíček 

Místostarosta Radoslav Malina při obřadu Ví-
tání občánků do života.  Foto: Milan Kubíček

vili pro samostatnost Starého Města. 
První spojení s Uherským Hradištěm 
bylo provedeno za nacistické okupace 
a přetrvalo do padesátých let. Dal-
ší spojení bylo nařízeno na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let minu-
lého století. V těchto obdobích neza-
znamenalo Staré Město žádný vzrůst.

A zhodnocení významu samostat-
nosti? Stačí se projít dnešním Starým 
Městem a porovnat s předcházejícím 
stavem. I když to zní možná pompéz-

ně, já osobně považuji za čest, že jsem 
mohl být ve výše jmenované trojici, 
která realizovala přání občanů a do-
vedla Staré Město k volbám a samo-
statnosti od 1. ledna 1991. Považuji 
to za nejzávažnější čin ve svém životě 
a nikdy na to nezapomenu,“ sdělil vi-
ditelně dojatý místostarosta Radoslav 
Malina.

připravil: Milan Kubíček 

Staré Město se může pochlubit i dvěma hníz-
dišti čápa bílého. Snad nenajdeme město ve 
Zlínském kraji s podobnou kuriozitou. A naši 
hoši nohatí pracují skvěle, počet obyvatel Sta-
rého Města stále stoupá, již se přiblížil sedmi-
tisícové hranici. Naopak ve Zlíně, Uherském 
Hradišti i Uherském Brodě zaznamenali ci-
telný pokles obyvatel.  Foto: MK
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Termíny svatebních obřadů
V sobotu 18. září, 9. října, 

20. listopadu  
a 11. prosince 2010. 

V sobotu 29. května 2010 se usku-
tečnilo setkání ročníku 1950. Po přijetí 
na radnici starostou Josefem Bazalou se 
jubilanti odebrali ke společnému po-
sezení. Tam se spolužáci třídy 9. A do-
hodli, že část peněz, které byly původně 
určeny na setkání, odešlou na pomoc 
zaplavené obci Troubky. Za 2.300 Kč 
byly zakoupeny dvě mikrovlnné trou-
by a varná konvice. Do Troubek vše 

Ještě k setkání šedesátníků

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou

Staroměstské

Napsali jste nám

Vzpomínka
Dne 8. srpna 
2010 uplynulo 
první smutné vý-
ročí, co nás opus-
til můj manžel, 
bratr a strýc pan 
Miloslav Adam 
ze Starého Města. 
Rodák z Vysočiny, 

kraje Křemešník na krásné samotě. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka 
Milena, rodina a přátelé.

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  

ochotně odvezl pan Ladislav Kluka, který 
potřebné věci předal na obecním úřadě.

Občané již podruhé zaplavených 
Troubek vřele děkují Staroměšťanům za 
pomoc

MK
Redakční rada Staroměstských novin 

děkuje kolektivu bývalé třídy 9.A za zásil-
ku v nouzi potřebným.

Poděkování ochotníkům  
za krásný prožitek

Začátkem června jsme byli na krátké 
dovolené v Luhačovicích. Tyto hezké 
lázně jsme si oblíbili natolik, že se zde 
náš pobyt už po několik let opakuje 
a vždy máme nové zážitky.

Letos jsme měli ještě víc radosti, 
když jsme z plakátu přečetli program 
divadelního představení a zjistili jsme, 
že hrají moji rodáci ze Starého Města. 
Řekli jsme si, že na toto představení 
musíme jít a šli jsme.

Veselohra Tetička z Radějova s náře-
čím mých předků mě vrátila do doby, 
kdy ještě žili moji rodiče a blízcí. Zpí-
vané písničky a příhody z děje mi zněly, 
jako bych se s nimi setkala znovu.

Dobrá parta ochotníků, kteří věnu-
jí svůj volný čas kultuře a starají se tak 
o zábavu publika, mě přiměla k napsá-
ní dopisu. Dělají to skvěle. Moc nás po-
těšili.

Veliké poděkování za krásný proži-
tek! Srdečně zdravíme všechny členy 
souboru.

Marie a Jan Morávkovi, Lanškroun

Zdánlivé maličkosti
V jaké řeči jsou věty: Min ten ker. 

Voz ten ker mine. Ker mi dere tvár. Tvár 

mi dereš ty. No přece slovensky. Jedou dva 
Slováci na voze a ten jeden říká druhému: 
„Miň ten keř.“ „Vůz ten keř mine.“ Druhý 
odpovídá: „Keř mi dere tvář.“ Odpověď: 
„Tvář mi dereš ty.“

Dovětek. Celý dlouhý život jsem ly-
žoval. Ihned po dosažení důchodového 
věku jsem sloužil na Chopoku jako výta-
hář. Při službě jsem měl velké množství 
turistů Maďarů a předbíhali ve frontě. 
Tak jsem na ně zařval tuto říkanku a byl 
rázem pořádek. Vysvětlení později. Za-
stavíme u odbočky na Štrbské Pleso ve 
Vysokých Tatrách u stojícího Maďara 
a z rozpustilosti na něj prohodíme: „Min 
ten ker….“ Vystoupí, jde k nám a plynou 
slovenštinou: „Chtěl jste mě něco?“ Jsem 
Slovák a v roce 1945 nás s rodinou od-
sunuli do Maďarska a já jsem myslel, že 
něco chcete. Min ten je maďarsky všech-
no. Omluvil jsem se.

V předminulém století bylo z bídy vel-
ké stěhování do Ameriky, do Texasu. Tak 
se stalo, že v Texasu byla nejběžnější špa-
nělština, angličtina a čeština. Tam se sta-
la populární píseň „La Paloma.“ Je tady 
otázka? Není to vlastně oblíbená česká pí-
seň: Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená. 
Do tebe padají nejdražší semena. Padají, 
padají, ale nevstávají….

Miroslav Raštica, 86 let

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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Čas tiše plyne, 
nevrátí co vzal, 
jen vzpomínky 
na Tebe nám 
zanechal.
Dne 3. 10. 2010 
vzpomeneme na 
10. výročí úmrtí 
našeho tatínka, 

pana Zdeňka Vavřiníka ze Starého 
Města. Vzpomínají dcery Hanka 
a Zdeňka s rodinami, syn František 
s rodinou.
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Z naší farnosti

Učitelům, vychovatelům, dětem a rodičům
Na počátku školního roku 2010/2011 
v neděli 5. září je věnována mše svatá 
s prosbou o dary Ducha svatého pro 
ty, kteří chtějí odpovědně vychovávat 
a vzdělávat mládež. Učitelé, vychova-
telé a děti s rodiči i prarodiči jsou zvá-

ni v nedělním popoledni ve 14 hodin na 
prostranství u nového kostela k účasti na 
této bohoslužbě. Po mši svaté je připra-
veno pro všechny občerstvení a pro děti 
a mládež hry a soutěže. Úsměv a dobrou 
náladu s sebou, tak se už teď těšíme! 

V neděli 15. srpna 2010 se v kostele sv. Michaela uskutečnila bohoslužba a oslava dožínek. Na snímku z roku 
2009 duchovní otec farnosti P. Miroslav Suchomel přijímá jeden z darů, bochník do zlatova vypečeného chle-
ba.  Foto: Milan Kubíček
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Přihlášky do vyučo-
vání náboženství  

ve šk. r. 2010/2011

Přihlášku do křesťanské vý-

chovy – římskokatolického ná-

boženství ve farnosti Staré Měs-

to pro žáky 1. – 9. ročníku ZŠ na 

školní rok 2010/2011 naleznete 

a vytisknete na internetové ad-

rese www.farnoststaremesto.cz 

nebo vyzvednete u vchodu do 

kostela.  Na přihlášce naleznete 

podrobné informace. Výuka za-

čne v pondělí 20. 9. 2010.  Ode-

vzdejte do této doby v ředitel-

ně školy nebo třídnímu učiteli 

nebo na faře.

POUTNÍ ZÁJEZD NA HOSTÝN
pořádá autobusem naše farnost v úterý 
14. září 2010. Společná mše sv. v hos-
týnské basilice v 9.15 h., výjimečná kří-
žová cesta krásnou přírodou a požehná-
ní poutníkům završí pouť. Je to vhodná 
příležitost  pro rodiny s dětmi i pro star-
ší lidi. Cena 120 Kč, přihlášky v sakristii 
nebo u paní Vladimíry Batůškové.
V tento den 14. 9.  je svátek Povýšení 
svatého Kříže, který je jako každá neděl-
ní eucharistie návratem k velikonočnímu 
tajemství. Kříž je nejenom znamením 
pokoření a smrti, ale také symbolem ví-
tězství, nejen důkazem mučednictví, ale 

také osvobození. Kříž sám o sobě není na-
ším cílem, u kříže přece radostné poselství 
evangelia nekončí. Kříž nás přivádí k nej-
hlubšímu tajemství poslání Syna Božího, 
svatý Jan nám připomíná, že tímto tajem-
stvím je láska. V kříži tak máme neustále 
před očima skutečnost, že my jsme schopni 
milovat, protože sami jsme někým milová-
ni. Bůh k nám lidem ve své lásce v Kristu 
sestoupil právě skrze kříž a stejným způ-
sobem, prostřednictvím kříže, jsme my 
schopni dostat se k Bohu. Pravá láska je 
totiž vzájemná. A to je také poslední cíl Ve-
likonoc, ke kterému jdeme..

Svatá Monika - příklad pro matky (27. srpna)
Sv. Monika je aktuálním příkladem pro ty, 
kteří se zmítají v osobních, manželských 
či rodinných problémech. Avšak zejména 
všem těm rodičům, kteří mají potíže s pře-
dáváním křesťanské víry svým dětem.
Sama žila nelehký a problematický ži-
vot. Její druhé dítě, Augustin, byl vášnivé 
a smyslné povahy, žil nevázaným životem 
intelektuála pozdní římské doby a nere-

spektoval matčiny domluvy. Ve svých 32 
letech však došel k obrácení a našel smysl 
života. Po desetiletích modliteb své matky 
Augustin se stal nejen křesťanem, ale roz-
hodl se zcela odevzdat Bohu. Bez matčiny 
vnitřní pevnosti, slz, vytrvalých modliteb 
i statečného utrpení pro syna by dnes církev 
a lidstvo nemělo takového svatého a génia, 
jakým je sv. Augustin. Monika také svým 

laskavým a trpělivým chováním dosáhla 
toho, že její muž Patricius rok před svou 
smrtí konvertoval ke křesťanství.
Sv. Augustin o své matce Monice napsal ve 
svém slavném Vyznání toto:
I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Mi-
losrdenství, propůjčil své dobré služebnici, 
která mne v lůně svém nosila, že kde jen 
mohla utišovala rozepře mezi rozhněva-
nými a se svářícími. Zachovávala ten způ-
sob, že co od jedné strany nejhanlivějšího 
slyšela, o druhé jak umí jedna si stěžovati 
na druhou nepřítomnou hrubými, jedo-
vatými slovy, vypukne-li náruživá a do-
sud neusmířená nízká zášť – nic z toho 
žádné nepověděla, než co přispělo k jejich 
smíru... 
Byla i ona služebnicí sluhů Tvých. Kdo-
koliv z nich ji znal, neustával Tě chválit, 
ctít a milovat v ní, poněvadž cítil Tvou 
přítomnost v jejím srdci, jak dosvědčovaly 
skutky jejího svatého života. Byla zajisté 
ženou jednoho muže, rodičům vděčnou 
službou oplatila, dům svůj zbožně řídila 
a měla svědectví v dobrých skutcích. Vy-
chovala své syny tak, že tolikrát je v bo-
lestech znovu rodila, kolikrát je viděla 
vzdalovat se od Tebe. -SV-
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc září 2010

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

datum čas představení skupina místo

1. středa 19.00 Harold a Maude Uh. Hradiště

2. čtvrtek 19.00 Penzion pro svobodné pány Q Uh. Hradiště

3. pátek 19.00 Adéla ještě nevečeřela Uh. Hradiště

4. sobota 19.00 Penzion pro svobodné pány G Uh. Hradiště

6. pondělí 19.30 Rychlé šípy zájezd Luhačovice

9. čtvrtek 19.00 Penzion pro svobodné pány B Uh. Hradiště

10. pátek 19.00 Rychlé šípy 
Vstupenky v předprodeji v Masters of Rock 

Café od 1.8.2010

zájezd Zlín-Čepkov

11. sobota 19.00 Očištění A Uh. Hradiště

12. neděle 19.00 Bambiland F Uh. Hradiště

14. úterý 18.00 Harold a Maude zájezd Kroměříž

15. středa 19.00 Tenor na roztrhání Uh. Hradiště

16. čtvrtek 19.00 Očištění J Uh. Hradiště

17. pátek 19.00 Donaha! Uh. Hradiště

18. sobota 19.00 Očištění L Uh. Hradiště

19. neděle 19.00 Očištění H Uh. Hradiště

21. úterý 10.00 Naši furianti š Uh. Hradiště

22. středa 10.00 Emilia Galotti š Uh. Hradiště

23. čtvrtek 19.00 Očištění K Uh. Hradiště

24. pátek 10.00 Pohádka z klobouku š Uh. Hradiště

25. sobota 19.00 Očištění R Uh. Hradiště

26. neděle 19.00 Fialové květy štěstí 
Divadlo Rokoko

HOST SD Uh. Hradiště

27. pondělí 19.00 Naši furianti Uh. Hradiště

29. středa 17.00 Obchodník s deštěm M Uh. Hradiště

30. čtvrtek 19.00 Očištění D Uh. Hradiště

Přijel cirkus Berosini
Cirkus ředitele Ferdinanda Berous-

ka s názvem Berosini letos projíždí 
napříč Českou republikou. Ve dnech 
2. až 4. srpna 2010 artisté vystupovali 
ve Starém Městě ve stanu na prostran-
ství před stavbou kostela sv. Ducha. 
V programu bylo možno vidět drezúry 
poníků, psů, koz, kačen, holubů. Divá-
ky zaujali žonglérské výkony a vzdušné 
akrobacie artistů. Oblíbené jsou i vy-
stoupení s živými prasátky. Ta napří-
klad troubí na trumpetu, nosí hračky 
a pouštějí vlajky. A jaké je nyní vstupné 
do cirkusu? Lóže: dospělí i děti 200 Kč, 
galerie: dospělí 150 Kč a děti 100 Kč.

Ze Starého Města cirkus odjel na 
další štaci do Uherského Brodu.

Milan Kubíček

Šapito a karavany cirkusu Berosini se na tři 
dny zastavily ve Starém Městě. 

Foto: Milan Kubíček

Zahájení školního 
roku ZUŠ

Oficiální zahájení školního roku
2010/2011 pobočky ZUŠ ve Starém 
Městě proběhne ve čtvrtek 2. září 2010 
v 16 hodin v sále Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě.

Radim Snopek

Když je ti smutno

Když je ti smutno,
utíkej.
Utíkej, až padneš vysílený
na teplou zem
a ucítíš vůni mateřídoušky.
Podívej,
nebe je tak vysoké,
že nedohlédneš svého smutku.

DS
Malý houslista Jan Gahura.  Foto: MK 

Moudra Jana Wericha

Když už člověk je, tak má 
koukat, aby byl. A když kouká, 
aby byl, a je, tak nemá být to, 
co není, jak tomu v mnoha pří-
padech je.

Člověče, voni mi hodně připo-
mínaj Švejka. Jen s tím rozdí-
lem, že Švejk byl chytrej a dělal 
blbýho.
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz1. září 2010
Zahájení kurzů cvičení ZUMBA
(více informací v samostatném článku na této straně)
Začátek: ve 20 hodin

4. září 2010 
VERBUŇK – přehlídka tanečníků
(podrobná pozvánka na str. 14)

25. září 2010 
HODOVÁ ZÁBAVA
Hrají: Staroměstská kapela, Madison, cimbálová muzika Dolina
Začátek 19:30 hod.

26. září 2010
HODOVÉ ODPOLEDNE
Začátek v 13:30 hod.
(jen v případě nepříznivého počasí, jinak ve dvoře základní 
školy na nám. Hrdinů)

Zahájení školního roku ZUŠ
Oficiální zahájení školního roku 2010/2011 pobočky 

ZUŠ ve Starém Městě proběhne ve čtvrtek 2. září 2010 
v 16 hodin v sále Společensko-kulturního centra ve Sta-
rém Městě. Radim Snopek

První lekce Zumby ve Starém Městě
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Mediálním partnerem 
Společensko-kulturního centra 
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

PROGRAM RC ČTYŘLÍSTEK ZÁŘÍ 2010

KROUŽKY RODINNÉHO CENTRA ZAČÍNAJÍ OD 1. 9. 2010

V PONDĚLÍ 30. 8. od 9:00-11:30 hodin

  Volné hraní - VSTUPNÉ- 10,-Kč
 REGISTRACE PŘIHLÁŠEK DO RC ČTYŘLÍSTEK

V PONDĚLÍ 13. 9. 2010 9:00-12:00

 PONDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU 
 Program pro rodiče s dětmi 0-4roky  
 S sebou přezůvky , vstupné 50,- Kč

V SOBOTU 18. 9. 2010 8:00-11:00 hodin

 BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
 !ZÁJEMCI O PRODEJ-REZERVUJTE SI MÍSTO!

V NEDĚLI 19. 9. 2010 16:00-18:00hodin

 NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
 Program pro rodiče s dětmi 0-4roky.
 S sebou přezůvky,vstupné 50,-

Info: Martina Všetulová, 603 267 285, martina.vsetulova@seznam.cz

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

Může přijít každý bez předchozího nahlášení, bez omezení věku a po-
stavy. Vhodné opravdu pro každého! Muži mají vstup zdarma. S sebou 
tričko na propocení, ručník, pití, tenisky. Pravidelné lekce budou probíhat 
následně každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. 

Podrobnosti naleznete na www.faridah.cz

Zumba a perfektní bříško

Taneční cvičení na latinskoamerickou hudbu s dlouhodobými výsledky 
hubnutí – více pracuje střední část těla. Spálíte 700 – 1000 kalorií. Vy-
rýsujte si tělo, užijete si choreografie. Skočte do toho, nepotřebujete žád-
né zkušenosti. Vytancujete si starosti! Pravá ZUMBA lekce dle metodiky 
Betta Pereze.

Lenka Ondruchová

STARÉ M�STO
Spole�ensko kulturní centrum 

Brn�nská 1249

1.zá�í ve 20.00 hod. 
www.faridah.cz
tel. 777 319 447 
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PREZENTACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ 

Ve dnech 15. - 16. října 2010 se 
uskuteční komunální volby, budou 
zvoleni členové a členky Zastupitelstva 
města Staré Město, kteří určí další směr 
rozvoje našeho města na příští čtyři 
roky. Na svém posledním zasedání roz-
hodli členové stávajícího zastupitelstva 
města, že zůstane v platnosti dosavad-
ní počet členů zastupitelstva. Občané 
Starého Města tak budou opět vybírat 
17 jmen z kandidátek politických stran. 
Ty se zaregistrovaly do 10. srpna 2010 
na registračním úřadě. Pro Staré Město 
a pět dalších obcí v regionu je registrač-
ní místo Městský úřad ve Starém Městě. 
Oznámení o konání voleb se zveřejní 
do 30. září. Zůstane v platnosti stávají-
cích pět volebních okrsků.

Volební okrsky č. 1 a č. 4 budou mít 
volební místnosti v budově základní 
školy č. p. 1000 na náměstí Hrdinů, vo-
lební okrsky č. 2 a č. 3 v budově základ-
ní školy v Komenského ulici a volební 
okrsek č. 5 bude v budově Střední od-
borné školy a Gymnázia. 

Stejně jako při volbách do Zastupitel-
stva města Staré Město v minulých letech 
dostanou volební strany a volební sdruže-
ní, které budou ve Starém Městě usilovat 
o přízeň voličů v říjnových komunálních 
volbách, možnost seznámit veřejnost se 
svým volebním programem prostřednic-
tvím Staroměstských novin.

Každá politická strana a sdružení do-
stane ve Staroměstských novinách k dis-
pozici pro svou prezentaci půl strany for-
mátu A 4 s černobílým tiskem v říjnovém 
čísle, které vyjde 22. září 2010. Jmenný 
seznam kandidátů všech stran bude uve-
řejněn zvlášť, kdy každá strana dostane 
k dispozici jednu čtvrtinu strany formátu 
A 4. Uzávěrka pro příjem podkladů pro 
zveřejnění je v pátek 10. září 2010. Pod-
klady podávejte nejlépe v elektronické 
podobě, v příslušné technické kvalitě.

Podrobnější informace sdělí re-
daktor Staroměstských novin na tel.: 
572 416 445, 724 041 366 nebo na e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz

Milan Kubíček

Stavba současné budovy radnice ve Starém Městě začala v listopadu 1907. Stavební, kamenické, štukatérské 
práce byly zadány Antonínu Šupkovi, tesařské, pokryvačské, sklenářské a natěračské práce firmě Josefa Scha-
niaka a práce zámečnické Antonínu Miklíkovi. Na stavbu si obec půjčila u Zemědělské banky v Brně částku 
170.000 Kč. Radnice byla postavena za velmi krátkou dobu a již v roce 1908 začala provizorně sloužit občanům. 
Počátkem roku 1909 byla radnice kompletně dokončena.                                                      Ilustrační foto: archiv

Přerušení dodávky 
elektřiny
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Upozorňujeme občany na přerušení do-
dávky elektřiny při provádění plánova-
ných prací na zařízení distribuční soustavy 
ve Starém Městě.

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY 
PROBĚHNE VE DNECH:

22. září 2010 v době 7:30 – 10:30 hod. 
v Tovární ulici (východní strana) od kři-
žovatky s Brněnskou ulicí po objekty gará-
ží, část Finské čtvrti, Dům s pečovatelskou 
službou 2015.

23. září 2010 v době 7:30 – 10:30 hod. 
v Luční čtvrti po bývalý SAS, východní 
část Velkomoravské ulice, Klukova ulice 
mimo objektu Green Ways, Altéře u Vel-
komoravské ulice.

23. září 2010 v době 11:30 – 14:30 hod. 
na náměstí Hrdinů – jižní strana po ul. Za 
Špicí, ulice Za Špicí mimo objekt bývalého 
Telecomu, ulice Za Radnicí mimo bytové-
ho domu a objektu Křesťanské mateřské 
školy č. p. 1823, Hradišťská č. p. 1955.

24. září 2010 v době 7:30 – 10:30 hod. 
ulice Sées, celá lokalita Trávník včetně by-
tového domu v ulici Za Radnicí a objektu 
Křesťanské mateřské školy č. p. 1823.

24. září 2010 v době 11:30 – 14:30 hod. 
ulice Za Mlýnem včetně zdravotního stře-
diska a mateřské školy v Rastislavově ulici. 

Bližší informace na lince společnosti E-ON 
840 111 333

MK

Chcete levně
nakoupit?

Základní škola Staré Město nabízí  k odprodeji 
nepotřebný majetek: gramofony  250,- Kč, šicí 
stroje 500,- Kč, TV Merkur 150,- Kč, radiomag-
netofony 200,- Kč, mikroskop 300,- Kč, vysa-
vač 100,- Kč, promítačky diapozitivů 200,- Kč, 
diktafon100,- Kč, klávesy 500,- Kč, ohřívací 
pult 5.000,- Kč,  reproduktory 500,- Kč, zpětné 
projektory 500,- Kč  varný kotel 5.000,- Kč, vi-
deokamera 500,- Kč, rádio Prominent 200,- Kč, 
elektrická kamínka 100,- Kč, filtr na monitor
50,- Kč, ribstoly 600,- Kč, mechanický žebřík 
500,- Kč, odrazový můstek pružný 500,- Kč, 
kladinu 500,- Kč.
Prodej se uskuteční v sobotu 18. září 2010 v 
budově ZŠ Staré Město, Komenského 1720 od 
8 do 12 hodin

ZŠ



  

Nad návrhem jízdního řádu 2010/2011

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Jací jsme, takové to u nás bude.

Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy přichází 
věk sám.

Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu.

Hloupost není vzácná, ale přece lidi nejvíce stojí.

Čestný muž nepodvádí víc než jednu ženu.

Když Bůh nedá zdraví, doktor nenapraví.

Všechno má svůj konec, jitrnička dokonce dva.

Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno. Někdo 
má prázdniny celý život.

Ať se děje co se děje, nikdy nezůstávej bez naděje!

Pranostiky na září
  V září mnoho požárů bývá, proto 

se obloha rdívá.
  Září víno vaří a co nedovaří, říjen 

dopeče.
  Podzim na strakaté kobyle jezdí.
  Jaké počasí o Panny Marie naroze-

ní, takové bude osm neděl.
  Svatá Ludmila deštěm obmyla.
  Ozve-li se v září hrom, bude v zi-

mě zavát každý strom.
  Zářijová slota, hrstka deště, fůra 

bláta.
  Svatý Václav víno chrání, po něm 

bude vinobraní.
  Padají-li před svatým Michalem 

žaludy, nastane tuhá zima.
EM

Milé čtenářky, líbí se vám květy lilie? Dnešní vel-
ká kytice je tu jen pro vás !

Foto: Milan Kubíček

Známe je všichni, dnešní mladí. Mnozí jsou 
téměř němí, pusu neotevřou, komunikují přes 
sms a facebook. Když už promluví, mluva je to 
prostá, slovíčko super je ze všech nejčastější. 
Prožívají super pokec, super mejdan, suprový 
fotbal dokonce i super funus, a pak občas do-
stanou od těch vícemluvnějších super kopač-
ky. Navíc se stávají i trapasy. Třeba Radeček. 
Přijel na benzinku, na dotaz pumpaře, jak 
se má, odfrkl super, druhý dotaz přeslechl, 
odpověděl stejně, ale navíc důrazněji super 
super. Obsluha byla rychlá, natankovala pl-
nou, Radeček zaplatil, nějak však nepasovala 
skutečnost, že jeho audi není benzíňák, ale 
diesel. Panečku, oprava motoru bouráku ta 
byla SUPER! NI

Zvláštní vlak s parní lokomotivou 464.202 odjíždí 9. března 2009 
z železniční stanice Staré Město u Uh. Hradiště ve směru do Přerova. 

Foto: Robert Januška 

Trasa vlaku EuroCity 136/137 „Mora-
via“, který jezdí z Bohumína do Bra-
tislavy, bude prodloužena až do Bu-
dapešti. „Moravia“ zastavuje také ve 
Starém Městě.

S trojicí velkomoravských knížat se mů-
žeme setkat na tratích Českých drah. 
Jsou podle nich pojmenovány spoje 
InterCity 532/533 „Rastislav“ Bohumín 
– Staré Město - Břeclav, expres 526/527 
„Mojmír“ Praha – Staré Město - Luha-
čovice a rychlík 372/373 „Svatopluk“ 
Břeclav – Bratislava.

Velmi často opožděný 
rychlík 442 „Šírava“ Hu-
menné – Praha je postra-
chem cestujících ze střední 
Moravy. V Přerově jsou 
totiž k vlaku „Šírava“ při-
pojovány vozy od rychlí-
ku 700 ze Starého Města 
u Uh. Hradiště. Dochází 
k prodloužení jízdní doby 
a ujíždění přípojů po trase. 
Mnoho cestujících tento 
problém vyřešilo, vlakem 
R 700/R 442 již nejezdí.

Situace se má zlepšit s no-
vým jízdním řádem, kdy 

rychlík 700 pojede opět ve své dřívější 
trase Staré Město u Uh. Hradiště – Pra-
ha bez čekání v Přerově a rychlík 442/443 
bude veden po dluhonické spojce mimo 
železniční stanici Přerov.

Velmi dobré spojení je mezi Prahou a nej-
většími moravskými lázněmi Luhačovice. 
Přes den zde přijíždějí rychlíky a expresy 
v dvouhodinovém intervalu. Od 12. pro-
since 2010 nebudou tyto spoje zastavovat 
v železniční stanici Újezdec u Luhačovic. 
Tím se zkrátí jízdní doba ze Starého Měs-
ta do Luhačovic na 41 minut.

Milan Kubíček



14 Folklor Staroměstské noviny 9/10Staroměstské noviny 9/10

Mistrovské dílo
UNESCO

V programu se Vám představí:

Ruda Tuček z Tvrdonic, Štěpán Hubačka z Lužic, Jožíček Jagoš z Lipova,

Erik Feldvabel a Josef Bazala ze Starého Města,

Miroslav Vymazal z Velkých Pavlovic, 

Tomáš Machalínek a Jakub Džubera z Kyjova, 

Jan Gajda a Josef Šťastný ze Strážnice, Ivan Marčík ze Záhorovic,

Petr Vozár z Uherského Brodu a další významní tanečníci.

Dále soubor Dolina a děti z Dolinečky. 

Doprovází CM Burčáci z Míkovic a CM Bálešáci ze Starého Města

Sportovní a kulturní centrum Staré Město, Národní ústav lidové kultury Strážnice
a Soubor lidových písní a tanců Dolina

Sportovní a kulturní centrum Staré Město

sobota 4. září 2010 v 19:30 hodin

Vás srdečně zvou na folklórní pořadSlovácký verbuňk

Účinkují nejlepší tanečníci slováckého verbuňku z celého regionu jihovýchodní Moravy
Programem provází: Jan Blahůšek a  David Pavlíček 

Následuje beseda u cimbálu s CM Bálešáci
Občerstvení zajištěno
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MARIE – NEJČASTĚJŠÍ STAROMĚSTSKÉ JMÉNO 
ŽIJE JICH U NÁS 304

Již jen několik dní nás dělí od svátku 
Marie. Jedná se o nejčastější staroměst-
ské jméno ze všech mužských a ženských 
jmen. Slavit bude ve Starém Městě úcty-
hodný počet 304 Marií. Číše s přípitkem 
pozvednou a určitě krásnou kytičku kvě-
tin obdrží od svých nejbližších všechny 
naše příslušnice vznešeného jména, které 
má mnoho různých podob a zdrobnělin. 
Třeba Maruška, Mařenka, Maňa, Manka, 
Mánička, Marjánka, Marunka, Maryška. 
A víte, jak si nechá říkat úplně nejmladší 
Maruška Kolaciová, která v květnu osla-
vila dva roky? Trochu nezvykle – Maru. 
Jméno Marie v poslední době není ve Sta-
rém Městě příliš časté, při obřadu Vítání 
občánků jsem se s ním setkal  za posled-
ních sedm let snad jen dvakrát. Druhým 
děvčátkem se jménem Marie je sedmiletá 
Maruška Macháčková. Naopak nejstar-
ší nositelkou jména Marie je paní Marie 
Janíková, která v květnu měla 95. naroze-
niny.

V dlouhé histo-
rii je nejznámější 
biblická posta-
va a matka Ježíše 
Krista Panna Ma-
ria jejíž příběh 
inspiroval mno-
ho významných 
umělců napříč sta-
letími. Další bib-
lickou postavou je 
Máří Magdaléna, 
která byla podle 
podání Nového 
zákona učednicí 
Ježíše Krista. Jmé-
no Marie nesla celá 
řada královen a vé-
vodkyní, například 
skotská královna 
Marie Stuartovna, 
císařovna Marie 
Terezie i její dcera 
Marie Antoinetta. 
Podle církevního 
kalendáře se Marie 
slaví 8. září, jako 
den narození Pan-
ny Marie, i když 
přesné datum na-
rození P. Marie 
není známo. Podle 
českého kalendáře 

je svátek Marie 12. září. V některých pra-
menech se uvádí, že ke slavení svátku Marie 
právě v tento den dochází po 12. září 1683, 
kdy byla turecká vojska velkovezíra Karla 
Mustafy, odléhající 60 dní Vídeň, poražena 
říšsko-polskou armádou pod vedením pol-
ského krále Jana III. Sobieského. Mnoho ob-
ležených lidí i vojáků se tehdy modlilo právě 
k Panně Marii a stal se zázrak. Porážka Tur-
ků u Vídně znamenala konec rozpínavosti 
osmanské říše v Evropě. 

Ale vraťme se ještě ke staroměstských 
Maruškám. Hodně jich za poslední roky 
ubylo. Třeba ještě v roce 1998 jsem napsal 
článek Marií je stejně jako dnů v roce – 365, 
dále již počet Marií strmě klesal. V roce 
2001 – 354, v roce 2005 – 329 a letos k 31. 
červenci jen 304.

Jménem redakční rady Staroměstských 
novin posíláme všem našim Maruškám kvě-
tinku - lilii, která nikdy neuvadne.

Milan Kubíček

Lilie pro všechny Marušky.  Foto: Milan Kubíček

Z policejního deníku
Komáří kalamita

Po vydatných deštích a následném tep-
lém počasí se přemnožili komáři. Hlídka 
městské policie dostala nezvyklý úkol, 
když asistovala odborné firmě, která 
v našem městě uskutečnila postřik proti 
drzé havěti. Postříkány byly lokality Tráv-
ník, Havaj, cyklostezka od Moravy do St. 
Města, Vyhlídka, Špitálky, ulice Bratří 
Mrštíků a Kopánky včetně garáží. Dále 
ulice Salašská, Obilní čtvrť, okolí základ-
ních škol a Rastislavova, Palánek, Na Va-
lách i s parkovištěm na Velehradské, Sla-
vomírova a prostor u Hotelu Synot, ulice 
Nad Hřištěm, Jezuitská, Svatovítská, Mi-
chalská a sídliště, obslužní komunikace 
na náměstí Hrdinů a na závěr Hradišťská 
ulice a prostory za hřbitovem.

Nenechavci kradli popelnice
Občané z ulic Janáčkova a Salašská sdě-
lili, že jim někdo v noci odcizil plastové 
popelnice. Krátce na to oznámení muže 
z Komenského ulice, že dvěma sousedům 
byly také ukradeny téže noci popelnice. 
Dcera jednoho z oznamovatelů si snad 
všimla ve dvě hodiny v noci bílého picku-
pu (asi Škoda Felicia) jak se u jejich domu 
otáčí a něco tmavého má na ložné ploše. 
SPZ nebyla zjištěna. Všechny ukradené 
popelnice byly plné, obsah jedné z nich 
byl nalezen vysypaný u prodejny Jednoty. 
Nevšiml si někdo více?

      Co dělat v případě ohrožení?
112  Integrovaný záchranný systém
150  Hasiči
155  Záchranná služba
158  Policie České republiky
572 416 416 Městská policie Staré Město

Poděkování strážníkům
Moje velké poděkování patří příslušní-
kům Městské policie ve Starém Městě za 
bleskurychlou akci při dopadení pachate-
le mého odcizeného jízdního kola, napsal 
redakci pan Radim Snopek ze Špitálky. 

Miloval klobouky a ujel na kole
A jak to bylo z pohledu strážníků? Po-
škozený oznámil ztrátu bicyklu, které mu 
bylo odcizeno před poštou. Pomocí ka-
merového systému byl podezřelý i s ko-
lem zachycen u sokolovny a posléze byl 
zloděj i s lupem zajištěn v Konstantinově 
ulici. Bicykl byl promptně vrácen majite-
li, navíc ve zlodějově batohu nalezeno pět 
klobouků, které lotr odcizil v prodejně  
„U Tonyho“ na bývalém Albertu. Ukrade-
né zboží vráceno obchodníkovi a Jalubjan 
s nenechavými prstíky oceněn blokovou 
pokutou. Určitě ho potěšila krátce po  jeho  
29. narozeninách.

MP+MK
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Z dopisů čtenářů
Vážení občané Starého Města, do-

volte mi, abych touto cestou poděkovala 
jistému řidiči stříbrné Škody Octavie, 
který pravidelně projíždí Finskou čtvrtí 
předepsanou rychlostí. Je totiž jediný.

Po prvním prázdninovém víkendu, 
kdy na českých silnicích zemřelo více 
než dvacet pět lidí a houfy dětí vyrážejí 
do ulic na bicyklech a v euforii z letního 
počasí a zaslouženého volna se zapo-
mínají rozhlížet před tím, než vběhnou 
do silnice, mi nezbývá, než apelovat na 
všechny nezbedné automobilisty, kteří 
zřejmě v podobné euforii nevidí (nebo 
nechtějí vidět) ceduli oznamující vjezd 
do obytné zóny, a tedy i nejvyšší po-
volenou rychlost v ní. Těmto mužům 
a ženám, kteří dopravní značku opomí-
její či přímo ignorují, není omluvou ani 
letní počasí. Jejich nedbalost je možné 
pozorovat po celý rok. Kupodivu ani 
krutá zima a nebezpečná námraza jim 
v zlověstné jízdě nebrání. 

Až se sama sobě podivuji, že tento 
apel píši teprve nyní. Vysvětlení je však 
docela jednoduché. S letním počasím 
nám vyvstal i čas odpolední kávy vypité 
na zelenající se předzahrádce. Ve chvíli, 
kdy jste nuceni sledovat rozjásané děti 

řítící se v ústrety automobilu, kterému 
ještě pneumatiky piští poté, co zatáčku od 
Domu s pečovatelskou službou „vybral 
bokem“, vám v ústech zhořkne i ten nej-
sladší zákusek.

Vážení občané Starého Města, dovolte 
mi, abych touto cestou poděkovala všem 
řidičům, kteří své doposud trestuhodné 
chování po přečtení tohoto dopisu pře-
hodnotí a (nejen) do naší obytné zóny 
budou při pohledu na dopravní značku 
vjíždět s úsměvem na rtech maximálně 
„třicítkou“. Těmto řidičům budiž satisfak-
cí pohled na šťastně si hrající děti, které 
díky jejich nově nabité ohleduplnosti ne-
skončí v nemocnici či hůře. Cynici, kteří 

v tuto chvíli ohrnují nos, nechť popře-
mýšlejí o tom, co by asi řekli rodičům 
zmrzačeného či mrtvého dítěte a jak by 
jejich zločin ocenili spoluvězni v krimi-
nále.

Všem ostatním přeji krásné léto!
Kristýna Němcová

Na snímku větve, které motoristům bránily výhledu 
na dopravní značku. Foto: KN

SE
 STAROMĚSTSKÝMI 
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w w w.architektka.cz

Zajímalo by mě, jestli by Policie ČR, 
která pravidelně měří rychlost na auto-
busové zastávce OSP ve Starém Městě, 
mohla posunout svůj radar o něco blíže 
lidem, kterým by tím pomohla a záro-
veň je i chránila. Vězte, že tito lidé by jí 
s radostí nabídli šikovný úkryt i výbor-
nou kávu, aby jí tak zpříjemnili vypiso-
vání pokutových bločků.                  KN

Zlepšení situace jistě pomůže i od-
stranění větví, které dopravní značku 
zakrývají. Obyvatelé domu, z jejichž 
zahrady strom vyrůstá, přislíbili jejich 
brzkou likvidaci.                               KN

Pomoc policistům

Větve jsou pryč
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

V italském Miláně se konalo ve 
dnech 12. - 13. června 2010 Mistrovství 
Evropy v naturální kulturistice. Čes-
kou republiku výtečně reprezentoval 
Martin Cetkovský ze Starého Města.Po 
2. místě na Mistrovství České republi-
ky Martin perfektně zabojoval v Itálii 
a získal velmi cenný bronz. 

Martin Cetkovský
vybojoval bronz
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Rádi bychom touto 
cestou všichni poděko-
vali Alence Chlupové, 
Vlastíkovi Chlupovi 
a Kačence Chlupové za 
jejich práci v Klubíč-
ku, folklorním krouž-
ku Střediska volného 
času Klubko. Práce to 
s námi nebyla mnoh-
dy lehká. Odměnou 
nám všem jsou hezké 
vzpomínky na spo-
lečné chvíle a zážitky 
z vystoupení. Za krás-
ná pásma a mnoho 
nových písniček děkují 
maminky s dětmi.

A. Horáková

Která cédéčka jste nejčastěji poslouchal přes 
prázdniny?

(Simča 17 let)
Mám rád elektronickou muziku, třeba Chemical 
Brothers, líbí se mi Bob Sinclair. Ale všem mladým 
mohu doporučit jedinečné 2 CD „Best Of  William 
Shakespeare,“ divadlo pro uši a to nejdůležitější ze 
14 her anglického velikána. Vždyť kdo by si nechtěl 
zopakovat věčný příběh lásky Romea a Julie nebo 
slavnou Hamletovu větu „Být či nebýt…“

Kamarád stále vzpomíná, jak jste mu loni vý-
tečně poradil se sestavením seznamovacího in-
zerátu. Můžete mi také vymyslet podobný sexy 
inzerát nebo vtipnou esemesku? Moc rád bych 
okamžitě nabalil bezva holku?

(Jiří 22 let)
Hledám něžnou a milou dívku, která chce poznat 
kluka, který, jde-li do tuhého, bere nohy (cizí) na ra-
mena (vlastní). Zn: 22/185

Jsem celý žhavý do ženění. Nerozmluvíte mi to?
(Roman 22 let)

Určitě. Když se chci občas napít piva, nemusím 
proto hned kupovat celý pivovar.

Jaký jste doposud obdržel nejkurioznější inzerát?
(Andula 26 let)

Hledám dvě klece pro křečka s žebříkem, houpač-
kou a kolotočem. Ale největším  trhákem byla vý-
zva: Vyměním cokoliv za něco jiného.

V minulosti jsem koketovala se stranou ODA, 
potom s Unií svobody. Nedopadlo to. Nyní mě 
lákají do další nové strany. Co myslíte, mám to 
zkusit do třetice?

(žena střední věk)
Znám jedno heslo: Zkrachovala jsi v politice – zkus 
to tedy v erotice!

Kdo vynalezl splachovadlo?
(Jarda 43 let)

Milovník příboje.

Máte nějaké oblíbené rčení, kterým se v životě 
řídíte?

(Zdena 45 let)
Chytrý muž si bere svou poslední ženu hned jako 
první.

Proč existují takové velké rozpory mezi názory 
a vztahy mladé a starší generace? Proč nás staří 
nechápou?

(Žanek 21 let)
Ale my vás smradi chápeme. Vždyť všichni staří 
blbci byli kdysi mladí blbci.

Kdo uloví za rok nejvíce hrabošů? Poštolka, ka-
lous nebo káně?

(Hanka 17 let)
Nejvíc káně (až 2000 ročně), potom kalous (asi 
1000) a poštolka (500). Ale hodně záleží na terito-
riu, kde dravci loví.

Milan Kubíček

Po tomto závodě startoval ještě na 
Word Cupu, kde skončil bez umístění. 
A co na zisk cenného kovu říká Martin 
Cetkovský? „Jsem velmi spokojený s re-
prezentací i s umístěním na Mistrovství 
Evropy.“

Jménem redakční rady Staroměstských 
novin mu přejeme další úspěchy i zisk 
medaile nejcennější.

Milan Kubíček
Martin Cetkovský vybojoval bronzovou medaili 
a získal pohár za 3. místo.                       Foto: CT

Prosadit se v náročné soutěži bylo velmi těžké. Mar-
tinu Cetkovskému se to podařilo.                Foto: CT 

Spokojený kolektiv maminek a dětí z Klubíčka.                       Foto: R. Horák

Děkujeme za společné krásné chvíle
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Prázdninové výlety v tuzemsku
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Do Kopřivnice
za Slovenskou strelou

Kopřivnice je malebné město ve 
východní části okresu Nový Jičín, 
ležící pod zříceninou starobylého 
hradu Šostýn. Město je také rodištěm 
čtyřnásobného olympijského vítěze 
a českého olympionika století Emi-
la Zátopka a malíře prehistorických 
zvířat Zdeňka Buriana. Narodila se 
zde i Marie Holubová, vdaná Marta 
Gottwaldová, manželka českoslo-
venského prezidenta.

Nejvíce z nás si Kopřivnici spojuje 
se závodem Tatra, jehož počátky sa-
hají až do roku 1850, kdy sedlář Ignác 
Šustala zahájil v objektu „Fojtství“ 
řemeslnou výrobu bryček a později 
i luxusních kočárů. Od roku 1882 se 
v Kopřivnici začaly vyrábět vagóny 
a v roce 1897 zde byl vyroben první 
automobil v tehdejším Rakousku-
-Uhersku, známý „Präsident“. Dnes 
se ve firmě vyrábějí nákladní auto-
mobily Tatra, které získaly přední 
umístění na světových soutěžích, 
zejména v závodě Paříž – Dakar. Ale 
svá nejlepší léta má kdysi významný 
evropský automobilový podnik dáv-
no za sebou.

   Příznivce dopravy asi nejvíce za-
ujme zdejší Technické muzeum, kde 
je hned u vstupu umístěn železniční 
motorový vůz M 290.002 „Slovenská 

strela“ z roku 1936. V prostorách expo-
zice můžeme rovněž vidět osobní želez-
niční drezínu T15/30, desítky osobních, 
sportovních, závodních, vojenských 
a nákladních automobilů, aerosaně 
z roku 1942 i sportovní letouny. Další 
informace můžete získat na e-mailové 
adrese: technika@tatramuseum.cz

Hanácké Athény

Město Kroměříž se svou městskou 
památkovou rezervací patří mezi kle-
noty Zlínského kraje. Zámek se svou 
84 metrů vysokou věží (pro srovnání 
mrakodrap ve Zlíně je vysoký 77,5 m) 
a také Podzámecká a Květná zahrada 
patří k nejvýznamnějším památkám 
zahradní architektury nejen v České re-
publice, ale i v Evropě. Celý areál zám-
ku se zahradami byl v roce 1998 zapsán 
do seznamu památek UNESCO. 

Podzámecká zahrada má plochu 64 
ha a roste zde asi 270 druhů stromů. 
V Květné zahradě návštěvníky nepo-
chybně zaujme monumentální koloná-
da dlouhá 244 metrů i kulaté a čtverco-
vé bludiště.

Na zámku je překrásně zdobená 
knihovna s 88 000 svazky, nejcennější 
zámeckou sbírkou je obrazárna s díly 
evropských malířů 15. - 18. století. Je to 
po Praze druhý nejcennější soubor ob-
razů u nás a jeden z předních v Evropě. 
Najdeme tu díla mistrů jako byli Lu-
cas Cranach st., Bartholomeus Spran-
ger, Hans von Aachen, Jacopo Bassano 
a Paolo Veronese. Je tu i Tizianův obraz 
Apollon a Marsyás, považovaný od-
borníky na nejcennější obraz na území 
České republiky. O pomyslné prvenství 
se dělí s raným Picassovým autoportré-
tem z Národní galerie v Praze. V České 
republice je ještě jedno Tizianovo dílo, 
Toaleta mladé ženy, kterou vlastní obra-
zárna Pražského hradu. (www.azz.cz)  

Po prohlídce zámku a zahrad se ur-
čitě zastavte na Velkém náměstí. Mají 
zde 40 m vysokou věž radnice a na ní 
neobvyklé věžní hodiny se dvěma ci-
ferníky, horní ukazuje hodiny, dolní 
minuty. A nedaleko leží gotický chrám 
sv. Mořice, který si letos připomíná 
750. výročí svého vzniku.

Klatovy s Černou věží

Klatovy jsou známy především 
svými katakombami a Černou věží. 
Do krypty pod jezuitským kostelem 
bylo mezi lety 1676 – 1783 pochováno 
více než 200 těl, která byla proudě-
ním vzduchu vysušena a tím mumi-
fikována. Černá věž byla vystavěna 
v letech 1547 – 1557 královským 
měšťanem mistrem Antonínem.

Za prohlídku stojí i komplex mo-
hutných kamenných zdí s branami, 
válcovými hranolovitými baštami 
a příkopy ze 14. až 16. století, které 
tvoří městské opevnění. Dominanta 
Klatov – Černá věž je 81 metrů vyso-
ká. Stojí zde i zvonice Bílá věž, vysoká 
60 m. Pro srovnání věž Staroměstské 
radnice v Praze ční do výše 70 metrů 
a věž Novoměstské radnice v Praze 
v blízkosti Karlova náměstí je vysoká 
jen 50 metrů.

V Klatovech je možnost ubytování 
a odtud lze podnikat výlety po Plzeň-
ském kraji, na Šumavu i do německé-
ho příhraničí. Třeba do historických 
sídel Řezna a Pasova, která nám na-
bídnou desítky nevšedních zážitků.

Milan Kubíček

Velmi zvláštní jsou hodiny na věži kroměřížské 
radnice. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní mi-
nuty.                                                     Foto: archiv Věž zámku v Kroměříži.                     Foto: archiv 
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Chřibský krkavec

Celkovým vítězem se stal Martin Haberle, na snímku 
uprostřed.                                                          Foto: BV

Skauti vysadili ibišky
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patří poděkování za finanční pomoc 
městu Staré Město, městysu Buchlovice, 
za poskytnutí prostor a zázemí panu Pet-
ru Špalkovi a „Hospodě u Špalka“, za růz-
nou výpomoc finanční společnosti Eu-
regnia, Kalírně Zlín Chytil a nástrojárně 
Flowtech ze Zlína.         Bohumil Višenka

Z historie 
města

Vydával se za Leciána

O lotrovi Leciánovi jsme již ve Sta-
roměstských novinách psali. Jen si 
připomeňme, že tento kriminálník 
večer 8. března 1927 zastřelil dvě-
ma ranami do prsou na silnici mezi 
Ostrožským Předměstím a Kvačice-
mi sedmadvacetiletého strážmistra 
Františka Stuchlého, který ho chtěl 
legitimovat. Veřejnost byla otřesena. 
Vražda strážmistra Stuchlého, který 
byl čtyři měsíce ženatý a jeho žena 
byla stejnou dobu těhotná, defini-
tivně rozmazala romantický obraz 
lupiče Leciána a veškeré sympatie 
se vytratily. Lidé se snažili pomáhat 
policii při pátrání po vrahovi. I díky 
velké odměně, která byla vypsána za 
pomoc při dopadení. Jednalo se teh-
dy o značnou sumu 10 tisíc korun.
Někteří však chtěli využít paniky 
k nejapným žertíkům, které se jim 
nevyplatily. Například Otakar Zajíc 
obchodní cestující s gumovými vý-
robky (rukavice, preservativy) si 29. 
března 1927 přisedl ve Starém Měs-
tě k několika svačícím cikánům. Ze 
žertu se jim představil jako Lecián. Se 
zlou se ale potázal. Cikáni s vidinou 
odměny ho ztloukli a pak odtáhli na 
četnickou stanici. Při tom, jak Zajíc 
posléze uvedl, ukraden mu byl kufřík 
s výrobky Primeros.

Milan Kubíček

Skupina historického šermu Morrigan 
uspořádala ve dnech 24. - 25. července 
2010 již čtvrtý ročník lukostřeleckého 
turnaje v původní lukostřelbě pod hra-
dem Buchlov. 
V sobotních čtyřech disciplínách (Střel-
ba ku ptáku, Ústupovka, Rychlostřelba, 
Lov na srnce) a v nedělním dopoled-
ním střeleckém maratonu „Windsour 
round“ se lukostřeleb zúčastnilo sedm-
náct střelců z Čech, Moravy a Sloven-
ska. Tři z těchto disciplín se započítáva-
jí do výsledků série turnajů „Moravská 
liga“. 
Celkovým vítězem se stal Martin Ha-
berle ze Zábřehu na Moravě. Všechny 
výsledky, fotografie a videa si můžete
prohlédnout na internetových stránkách 
www.morrigan.estranky.cz. I přes nepří-
zeň počasí byli všichni spokojeni a po-
tvrdili účast i v příštím pátém ročníku.
Za uspořádání této již tradiční akce 

   

Také jste je tam možná viděli při cestě 
kolem. Rušno bylo v prostoru dětské-
ho hřiště v ulici Sées, kde staroměstští 
skauti vysadili ibišky. Tyto rostliny 
věnoval pan Chlachula, bydlící v blíz-
kosti dětského hřiště. Ibišek kvete od 
léta do podzimu. Nejlépe se mu daří 
na slunných místech s dostatkem vlá-
hy. Všem skautům i panu Chlachulovi 
děkujeme za pomoc při zvelebování 
životního prostředí v našem městě.

 MK

Devět tropických
nocí

Rekordních devět tropických nocí jsme 
zaznamenali v červenci ve Starém Městě. 
Ve dnech 10. až 18. července 2010 bylo 
přes den vždy přes třicet stupňů, nejvýše 
se teplota vyšplhala k 35 °C. V noci pak 
teploty neklesly pod 20 °C, jednalo se 
o tropické noci. Letošní červenec tedy 
v tomto přepsal teplotní tabulky. Ve Sta-
rém Městě bylo v těchto dnech tepleji 
než v Athénách, Madridu či Římě.
Abnormální horka však činily velké pro-
blémy starým a nemocným lidem, vět-
šina z nich vůbec nevycházela ze svých 
obydlí. Velkou radost měli milovníci 
vodních sportů a zvláště děti, kteří ve 
velkém přicházeli na koupaliště na Širů-
chu.                                    Milan Kubíček

Staroměstské koupaliště v úterý 13. července 2010. 
Ve dnech největších teplot přicházelo k vodní hla-
dině i více než 1000 návštěvníků. 

Foto: Milan Kubíček

Skauti při výsadbě ibišků.                                                                                                                    Foto: SK
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Neinvestiční dotace ze Zlínského kraje 
Dne 6. srpna 2010 byla podepsána 

smlouva o poskytnutí dotace z roz-
počtu Zlínského kraje na odstranění 
následků prvotních povodňových škod 
mezi Zlínským krajem a městem Staré 
Město v celkové hodnotě 100.000,- Kč. 
Určené prostředky budou sloužit na mi-
mořádné náklady, které muselo město 

vynaložit v době vyhlášení stavu nebez-
pečí z důvodu zvýšeného průtoku v řece 
Moravě. „Chtěl bych touto cestou podě-
kovat za poskytnuté finanční prostředky,
a vyjádřit přání, že i nadále budou pokra-
čovat přípravné práce na dokončení pro-
tipovodňových opatřeních města,“ sdělil 
starosta města Josef Bazala. RR

Smutnou zprávu přinesly sdělo-
vací prostředky koncem června. Dne 
29. června 2010 tragicky zemřel ve věku 
nedožitých 62 let na ostrově sv. Vincent 
v Karibiku při záchraně tonoucích Mgr. 
Oldřich Mazurek, staroměstský rodák, 
skvělý a odvážný člověk.

Zádušní mše za Oldřicha Mazurka 
se konala 14. července v chrámu Panny 

Oldřich Mazurek se svou maminkou Viktorií Mazurkovou při oslavě 101. narozenin.
Ilustrační foto: Vladimír Kučera 

Poslední rozloučení se skvělým člověkem 
Oldřichem Mazurkem

Marie Vítězné (U Jezulátka) v Karmelit-
ské ulici v Praze.

Pohřeb se konal v pondělí 26. července 
v 15 hodin v chrámu sv. Michaela ve Sta-
rém Městě za velké účasti přátel, bývaých 
i současných členů souboru Dolina, spo-
lužáků a spoluobčanů.

Čest jeho památce.
MK

Pokud potřebujete fotografie na do-
klady nemusíte jezdit do Uherského 
Hradiště, ale stačí se zastavit ve Sta-
rém Městě u Širůchu v ulici V Zahradě 
1853. 

Fotografka Ivana Cetkovská (tel. 777 
810 415), e-mail: jacet@seznam.cz zho-
tovuje: digitální fotografie na občanský 
průkaz, pas, řidičský průkaz, portréty, 
fotoreportáže, svatby, na úřadě, v koste-
le, na zámku v Buchlovicích. Fotografie 
na porcelánu vhodné na pomníky, pro-
dej filmů a baterií, oprava fotopřístrojů 
všech značek včetně digitálních. 

Fotografie na doklady

ANISPORT přemístěn na 
Hradišťskou ulici

Prodejnu se sportovními potřebami ANISPORT 
nalezneme na Hradišťské ulici v prostoru mezi sta-
vební firmou Látal a stolařstvím HOČ.

Foto: Milan Kubíček

Možná jste již zaznamenali, že firma 
ANISPORT se v minulých dnech pře-
místila z původního malého obchůdku 
na Brněnské ulici do nových a moder-
ních prostor v Hradišťské ulici. Pro-
dejnu naleznete v místě mezi stavební 
firmou Látal a stolařstvím HOČ.

Firma ANISPORT nabízí funkčí 
značkové termoprádlo, které perfektně 
odvádí vlhkost. Lze jej využít jak v par-
ných dnech, kdy chladí, tak v zimě, kdy 
Vám tělo pěkně zahřeje. Anisport za-
stupuje značky Progress, Sensor a Craf. 
A nároční muži tu mohou najít kolek-
ci luxusního prádla značky Olaf Benz, 
nyní za 2/3 cenu (sleva 30 procent).

Celá nabídka je doplněna o prací, 
impregnační a dezinfekční přípravky, 
které už tak skvělou funkčnost prádla 
a oblečení vylepší. Více informací na 
www.anisport.cz PR

Zájezd pro důchodce
V úterý 7. září 2010 se uskuteční zá-

jezd pro důchodce od 70 let věku, který 
organizuje Komise kultury Zastupitel-
stva města Staré Město. Cílem letošní-
ho výletu bude vlastivědné muzeum 
ve Veselí nad Moravou a mlýn v Bu-
kovanech. Přihlášky přijímá paní Jana 
Nosková matrikářka Městského úřa-
du ve Starém Městě, tel: 572 416 441,  
e-mail: noskova@staremesto.uh.cz

JN

Ajnzbóni byli páni
Velmi dobře se měli železničáři za Rakousko- 

Uherska. Výhody pociťovali také četní Staroměšťané, 
kteří sloužili na Severní dráze císaře Ferdinanda. Kdo 
odpracoval na dráze 25 let, měl nárok na penzi ve výši 
dvou třetin posledního ročního platu. Po odsloužení 
40 let se penze rovnala poslednímu platu. Vdova po 
železničáři pak dostávala polovinu této částky. Nádra-
žáci, kteří pracovali na tzv. definitivu, měli před sebou
jasnou perspektivu, pravidelné platové postupy po 
třech letech i příspěvek na bydlení tzv. „kvartýrgelt.“ 
A jak jsme na tom v mnoha odvětvích dnes, takřka po 
100 letech? MK

PR
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Který z nich je německý ovčák?
Německý ovčák patří mezi nejznámější plemena psů. Našim čtenářům předkládáme tři psy a vaším úkolem je určit, který 

z nich je psem s největším podílem krve německého ovčáka ve svém těle. Správnou odpověď zveřejníme v příštím čísle. MK

Hrátky na louce.  Foto: VK Kondiční běh ve dvou.  Foto: BJ Nevěsta…  Foto: MB
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V PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY OŽÍVÁ 
HRADISKO VELIGRAD

Památník Velké Moravy soutěží o přízeň
Zajímavou zprávu nám sdělil 

PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti.

Nově rekonstruovaný Památník Vel-
ké Moravy ve Starém Městě byl odbor-
níky v cestovním ruchu nominován do 
soutěže Cena Kudy z nudy 2010. Z no-
minovaných aktivit budou moci ná-
vštěvníci stránek Kudy z nudy vybírat 
to nejlepší z turistické nabídky v České 
republice po oba prázdninové měsíce. 
Vítězům bude umožněna výrazněj-
ší propagace prostřednictvím kanálů 
agentury CzechTourism. 

Hlasování proběhne od 1. čer-
vence do 31. srpna 2010 prostřed-
nictvím vyplnění a odeslání hlaso-
vacího dotazníku, který bude po 
celou dobu konání druhého kola sou-
těže umístěn na internetovém portále  
www.kudyznudy.cz

Tak tedy hlasujte! Aktivita přispěje 
nejen ke zvýraznění Památníku Velké 
Moravy, ale jistě i samotného města. 

Milan Kubíček

Netradiční pohled na Památník Velké Moravy z věže kostela sv. Ducha.
 Foto: Milan Kubíček

K nejnavštěvovanějším památkám Zlín-
ského kraje patří Památník Velké Mo-
ravy vybudovaný nad základy velko-
moravského kostela v poloze Na Valách 
ve Starém Městě. V minulém roce byl 
zrekonstruovaný a obohacený o multi-
mediální expozici. Ta je pojata zcela ji-
nak, než bývá u archeologických výstav 
běžné. Jejím základem je příběh velmože 
Mojslava z centrálního velkomoravské-
ho hradiska Veligradu, prezentovaný 
prostřednictvím dioramatických výjevů 
s využitím originálů i replik archeologic-
kých nálezů z této lokality. Návštěvníci 
oceňují možnost individuální prohlídky 
s elektronickým průvodcem, který jim 

dává možnost vlastního výběru a roz-
sahu informací a tím i délky pobytu 
v expozici.
  Lokalita Na Valách je největším zná-
mým velkomoravským pohřebištěm 
v rámci celé někdejší slovanské říše. 
Archeologové zde od dvacátých let mi-
nulého století prozkoumali již na dva 
tisíce slovanských hrobů, obsahujících 
kromě kosterních pozůstatků obyva-
tel Veligradu i četné milodary, včetně 
nádherných zlatých a stříbrných šper-
ků. Expozice je přístupná denně od 9 
do 17 hodin.

Jiří Jilík, 
Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za hlasování 
odměna – 

POBYT V LÁZNÍCH
Hlasování, ve kterém můžete dát hlas 
tomu nejlepšímu z turistické nabíd-
ky, končí již za pár dní, konkrétně 31. 
srpna 2010. Hlasující si mohou vybrat 
libovolnou turistickou zajímavost 
ve všech krajích Česká republiky na 
portále www.kudyznudy.cz. Můžete 
ovšem hlasovat pouze ve vámi vybra-
ných krajích. Z celkového počtu hlasu-
jících, kteří vyplní kontaktní formulář, 
budou vybráni tři občané, kteří budou 
odměněni víkendovým pobytem v láz-
ních. Tak na nic nečekejte a hlasujte. 
A nejraději budeme, když podpoříte 
naši jedinečnou Národní kulturní pa-
mátku –Památník Velké Moravy, který 
po dvouleté rekonstrukci opět slouží 
veřejnosti.

Milan Kubíček



FOTBALISTÉ TJ JISKRA 
ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJILI 

HALOVÝ TURNAJ „O POHÁR HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE“

V Městské sportovní hale na Širůchu se odehraje mnoho zajímavých zápasů.  Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Volejbalový klub VSK Staré Měs-
to pořádá v sobotu 28. srpna 2010 
v Městské sportovní hale na Širůchu 
ve Starém Městě tradiční halový turnaj 
„O pohár hejtmana Zlínského kraje“, 
letos je to již čtrnáctý ročník. Záštitu 
nad turnajem převzal starosta Starého 
Města. 

Letošního ročníku se zúčastní druž-
stva VSC Zlín „A“,VSC Zlín „B“ (juni-

oři), Slavia Havířov, SPU Nitra,Volejbal 
Myjava ,TJ Nivnice, Sokol Palkovice a do-
mácí VSK Staré Město. 

Vítězství v turnaji z loňského roční-
ku  obhajuje mužstvo VSC FATRA Zlín, 
která pro letošní sezónu získala nového 
sponzora firmu EkoSolar a je nejčastěj-
ším vítězem turnaje (celkem osmkrát).
Začátek turnaje je v 9:00 hod.  

Petr Straka

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2010
Šachový klub Staré Město uspo-

řádal od pátku 13. srpna do soboty 
21. srpna 2010 pod záštitou starosty 
Josefa Bazaly v pořadí již VIII. ročník 
mezinárodního šachového turnaje 
FIDE OPEN Staré Město 2010. Turnaj 
byl současně hrán jako krajský přebor 
jednotlivců v praktickém šachu pro 
rok 2010 v kategorii 
mužů, žen, juniorů 
M20 a dorostenců 
M18. Slavnostní 
zahájení se konalo 
v pátek 13. srpna 
v 15:45 hod.

Turnaj se usku-
tečnil v sále Spole-
čensko-kulturního 
centra ve Starém 
Městě. Hrálo se 
švýcarským sys-
témem na 10 kol. 
Ceny byly v cel-
kové hodnotě 

53600 Kč, pro vítěze turnaje pak bylo 
určeno 12000 Kč. 

Výsledky turnaje byly známy až po 
uzávěrce tohoto čísla, s průběhem se-
tkání šachistů z mnoha zemí a výsledky 
vás seznámíme v příštím vydání Staro-
městských novin.

Milan Kubíček 

Na turnaji FIDE OPEN se můžeme setkat s mezinárodními velmistry i s nejmen-
šími šachisty. Všichni si rozumění a navzájem se respektují.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

V neděli 8. srpna 2010 byla zaháje-
na okresní soutěž fotbalistů, ve které 
startují muži TJ Jiskra Staré Město. Za-
čátek soutěže se jim vydařil excelent-
ně, když v prvním utkání na Rybníčku 
porazili Popovice 5:2. Začátek zápasu 
se nevyvíjel ve prospěch Jiskry, když 
první branku vsítil již v 9. minutě po-
povický Tetera. 

Po přestávce domácí vyrovnali 
a vynikající střelou Andrýska se ujali 
vedení v 58. minutě, ale Popovice brzy 
srovnali na 2:2. Říká se, že závěr patří 
mistrům, a v tomto případě se borci 
Jiskry předvedli v tom nejlepším svět-
le, když třemi brankami završili utkání 
v poměru 5:2. Branky: 53., 73. T. Mül-
ler, 58. Andrýsek, 80. R. Bouřa a 91. 
A. Mikulica.                                     MK

TRAPLIČANŮM
BYLO TRAPNĚ

Již v pátek 6. srpna 2010 bylo sehrá-
no utkání prvního kola Poháru Okres-
ního fotbalového svazu. Fotbalisté 
TJ Jiskra Staré Město zahráli výtečně 
a porazili Traplice 5:2 (1:1). Hosté při-
tom hrají o třídu výše. 

Tři branky vsítil T. Müller, další při-
dali Panáček a trenér Bouřa. Věříme, 
že střelecká muška T. Müllerovi vydrží 
i v dalších utkáních, vždyť ve dvou zá-
pasech vsítil již pět gólů.

Milan Kubíček

V prvním kole ročníku 2010/2011 vsítili fotbalis-
té TJ Jiskra pět gólů, stejnou nadílku pak nasázeli 
i v poháru.  Ilustrační foto: MK
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2010-11
SPORTOVNÍ KROUŽKY
1.  Disko club – moderní tanec pro 

začátečníky a pokročilé.
 Skupiny: 1.–5. tř. 6.–9. tř. 
 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
2. Aerobik předškoláček - aerobik pro děti.
 4– 6 let. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 
3. Aerobik – určeno pro děti. 
 1.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
4.  Aerobik team - pro náročnější, určeno 

pro týmové soutěže.
 3.– 9. tř. 650,- Kč. Schůzky 2 x týdně 1 h.
5.  Aerobik PROFI - pro náročnější, zamě-

řeno na formování postavy a zlepšení 
kondice.

 12–18 let 600,- Kč. Schůzky 1 x týdně 1 h.
6.  Malá kopaná - pro kluky i holky, kteří 

nechtějí hrát fotbal závodně, ale jen tak 
pro zábavu.

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

pokročilé. Naučíte se pravidla, zdoko-
nalíte techniku a zahrajete si spoustu 
turnajů a jiných zajímavých her. 

 1. - 9. tř. 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
8.  Hejbni kostrou - pro děti, které mají 

rády zábavné sportování, hry a soutěže.
 1.– 5. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
9. Taekwondo – korejský bojový sport.
 3.- 9. tř. 800,- Kč. Schůzky 2x týdně 1,5 h.

TANEČNÍ KROUŽKY
10.  Mažoretky – hůlky, barevné 

pompony, kostýmy a rytmická hudba. 
 Skupiny: 1.– 4. tř. 5.-9. tř. 
 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 hodinu
11.  Westerňáček – country tance moderní 

i klasické.
 2.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
12.  Břišní tance pro děti - exotické tance 

při orientální hudbě. Začátečníci i po-
kročilí. 

 3.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 
13.   Step - připevníme si na boty plíšky 

a naučíme se s nimi tancovat.
 1.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
14.  Hip-hop - začátečníci i pokročilí

Moderní taneční styl pro mladé.
 2.– 9. tř. 600,- Kč.
 Schůzky 1x týdně v pátek 1,5 h.

HUDEBNÍ KROUŽKY
15.  Folková kytara začátečníci 

– bez not.
 3. tř.–18 let, 650,- Kč. 
 Schůzky 1x týdně 1 hod.
16. Folková kytara pokročilí – bez not.
 3. tř.– 18 let, 650,- Kč. 
 Schůzky 1x týdně 1 hod.
17. Píšťalka – hra na flétnu pro začátečníky. 
 1.- 5. tř, 650,- Kč. 
 Schůzky 1x týdně 1 hod.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
18.  Anglický jazyk – hravou formou 

se naučíme základní slovíčka 
a správnou výslovnost.

 2.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
19.  Francouzský jazyk – hravou formou se 

naučíme základní slovíčka a správnou 
výslovnost.

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

VÝTVARNÉ KROUŽKY
20.  Keramika – práce s keramickou 

hlínou a glazurami. 
 1.– 9. tř. 800,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
21.  Keramika pro nejmenší – práce a hra 

s hlínou pro nejmenší - předškoláky.
 Od 5 let 500,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
22.  Kresleníčko - výtvarná činnost pro děti. 
 5 let–3. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 
23.  Výtvarný ateliér – tradiční i netradiční 

výtvarné techniky všeho druhu pro starší 
děti 4.– 9. tř. 700,- Kč. Schůzky 1x týdně 
1,5 h.

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

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

TECHNICKÉ KROUŽKY
25.  Letecký modelář – přijď si vyro-

bit modely letadel z balzy a pak si 
hned vyzkoušet jak letí. Soutěže modelů 
nebudou chybět! 

 2.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 2 h.
26.  Elektrotechnický - kutění s pájkou, 

výroba vysílaček a přijímačů a jejich 
používání. 

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

27.  Papíráček – vytváření modelů z papíru 
(auta, letadla, města) a jiné skládanky 
a hrátky s papírem.

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

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
28.  Žabáček – poznáte zajíma-

vosti z rostlinné říše, naučíte 
se poznávat ptáky a zvířata a dozvíte 
se spoustu zajímavostí z jejich života. 
Seznámíte se se způsoby chovu rybiček 
a jak se starat o ně i o akvárium.

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

OSTATNÍ KROUŽKY
29.  Magie a kouzla – jen začátečníci !!! - 

kouzelnické triky už pro vás nemusí být 
neznámé! Odhalíš jejich tajemství. 

 1.– 5. tř. 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
30.  Vaření a cukraření - studená i teplá 

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

 3.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 2 h. 
31.  Cestovatelé – seznámíte se s různými 

zeměmi světa, jejich zvyky, jídly, krása-
mi a zajímavostmi.

 5.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h
32.  Chytráček – hlavolamy, křížovky, su-

doku, kvízy, známé i neznámé deskové 
a karetní hry. 

 1.– 9. tř. 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h. 
33.  Hrátky s písničkou - pro předško-

láky, kteří mají rádi zpívání a pohyb. 
Naučíme se nové písničky a říkanky, 
doprovodíme je hrou na rytmické 
nástroje, nacvičíme tanečky.

 5 - 7 let 600,- Kč. Schůzky 1x týdně 1 h.
34.  Poděs - pro kluky i holky, zkrátka 

všechny, kdo mají rádi dobrodružství 
a různé zajímavé akce, výpravy, hry 
a překvapení v partě stejně potrefených.

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

akce.
35.  Divadélko – pro mladé herce a herečky.
  1.– 9. tř. 650,- Kč. Schůzky 1x týdně 1,5 h.
36.  Redakce – tvorba časopisu o věcech 

kolem nás.
 7.– 9. tř. 600,- Kč Schůzky 1x týdně 1 h.

Ceny zápisného jsou na školní rok.
Dny a časy schůzek kroužků budou stanoveny na zahajovacích schůzkách /konec září-začátek října/

Podrobnosti Vám ochotně sdělíme na tel.: 572 541 103,  572 543 041, mobil 725 50 22 97
Přihlášky si můžete vyzvednout na SVČ KLUBKO SM, ve škole nebo stáhnout z webových stránek http://www.klubkosm.cz 

Vyplněné přihlášky odevzdejte nebo zašlete na SVČ KLUBKO do 24. 9. 2010.
Těšíme se na Vás !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 



25KlubkoStaroměstské noviny 9/10Staroměstské noviny 9/10

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

NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 2010 - 11
1. FOLKOVÁ KYTARA  Celoroční zápisné 800,- Kč
Pro začátečníky i pokročilé kytara bez not. Za jeden rok Vás 
naučíme hrát na kytaru !!! 
Schůzky: 1x týdně 1 hod.   

2. KERAMIKA  Celoroční zápisné 1000,- Kč
Večerní keramika pro dospělé, kde se naučíte základní techni-
ce práce s hlínou a točení na kruhu.
Schůzky: 1x za 14 dnů 2 hod.

3. ZÁZRAČNÝ KOMPLEX CVIČENÍ NA PÁTEŘ 
A KLOUBY  Celoroční zápisné 800,- Kč
Pro vás, kteří jste vzali zdraví do svých rukou. Letos navážeme 
na dvanáctiletou tradici Rozcvičky z tajné muslimské jógy. Za-
hájíme oblíbeným Tibetským protahováním. Postupně zařadí-
me i automasáž Alakajevy, bodovou masáž na imunitu a sesta-
vu Koule v řece. Až počasí dovolí, budeme cvičit v přírodě. Pod 
vedením Libuše Holznerové. 
Schůzky: RC Čtyřlístek čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.
První schůzka: 23. 9. 2010 

4. AUTOMASÁŽ BABUŠKY ALAKAJEVY 
 Celoroční zápisné 800,- Kč
Pro všechny, kteří se chtějí uzdravit. Je to nesmírně energeticky 
silné cvičení, harmonizuje Jing a Jang. Pod vedením paní Libu-
še Holznerové.
Schůzky: RC Čtyřlístek čtvrtek 18:00 – 19:00 hod. 
První schůzka: 23. 9. 2010

5. KOULE V ŘECE  Celoroční zápisné 800,- Kč
Výuka probíhá východním způsobem – přímo z učitele na 
žáka. Je pro Vás, kteří chcete začít něco měnit, chcete se uzdra-
vit, najít radost v pohybu a duševní pohodu. Energeticky silný 
komplex je snadný na naučení, cvičit pak můžete i doma. Pod 
vedením paní Libuše Holznerové.
Schůzky: RC Čtyřlístek čtvrtek 19:00 – 20:00 hod.
První schůzka: 23. 9. 2010

6. TAJ CZY CJUAŇ 1 - ZAČÁTEČNÍCI
  Celoroční zápisné 800,- Kč
Staré čínské cvičení se vztahem k tanci. Harmonizuje celé tělo, 
duši i ducha. My se naučíme 24 forem styl Čen, které jistě kaž-
dý z vás zvládne. Pro děti, ženy i muže. Věkově neomezeno. 
Pod vedením paní Libuše Holznerové (Mistr Reiki, instruktor 
ozdravného systému Borise Tichanovského, praktik TČM) 
Schůzky: RC Čtyřlístek čtvrtek 20:00 – 21:00 hod.
První schůzka: 23. 9. 2010

5. ANGLICKÝ JAZYK  Celoroční zápisné 800,- Kč
Naučíme se základní slovíčka a správnou výslovnost. Na své si 
přijdou začátečníci i pokročilí! 
Schůzky: 1x týdně 1,5 hod. 

6. COUNTRY TANCE Celoroční zápisné 800,- Kč
Nejsou nijak těžké, zvládnou je všichni, kdo mají rádi country 
hudbu a rytmus v těle. Pro začátečníky i pokročilé. 
Schůzky: 1x týdně 1,5 hod.  
 
7. KORÁLKOVÁNÍ Celoroční zápisné 800,- Kč
Podlehněte kouzlu vlastnoručně vyrobených náušnic, náhrdel-
níků, náramků a další bižuterie z korálků všech druhů a barev. 
Naučíte se různé techniky a uvítáme i vaše nápady - fantazii se 
meze nekladou. 
Schůzky: 1x za 14 dní 2 hod.

8. BŘIŠNÍ TANCE  Celoroční zápisné 800,- Kč
Tradiční exotické tance při orientální hudbě – taneční pohyb 
místo cvičení
Schůzky 1x týdně 1 hod

9. TVOŘIVÉ DÍLNY  Celoroční zápisné 100,- Kč
Budou probíhat formou seminářů, zaměřených na nejrůznější 
výtvarné techniky (např. malování na hedvábí, výroba šperku, 
keramika). Cena jednotlivé tvořivé dílny bude záležet na tech-
nice dílny a bude se platit na místě. Členové kroužku Tvořivé 
dílny mají slevu !!!
Informace o tvořivých dílnách budou na měsíčních plakátech 
SVČ Klubko Staré Město. 
Dílny budou probíhat 1x až 2x v měsíci.

Břišní tanečnice předvádějí exotické tance při orientální hudbě.
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Rodinné centrum Čtyřlístek
při SVČ Klubko Staré Město

Žirafky úterý  9:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná činnost, zpěv a pohádky pro 
rodiče s dětmi 2-3 roku

Klubíčko  úterý 15:30-17:30 národopisný kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let

Tygříci středa  8:00-10:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná činnost, zpěv a pohádky pro 
rodiče s dětmi 1-2 roky 

Lvíčata  středa 10:00-12:00  cvičení a pohybové hry, výtvarná činnost, zpěv, tanec rodičů 
s dětmi 1 - 2 roky 

Slůňátka  čtvrtek  9:00-12:00 cvičení a pohybové hry, výtvarná činnost, zpěv a pohádky pro 
rodiče s dětmi 1,5 - 2,5 roku 

Výtvarné hrátky  čtvrtek 16:00 -18:00 hraní, cvičení a výtvarná činnost celých rodin (děti od 2 let 
i jejich starší sourozenci)

Méďové  pátek  9:00-12:00 cvičení a pohybové hry, zpěv rodičů s dětmi 2-3 roky

RODIČE:

Maminec schůzky aktivních maminek i babiček, které se chtějí zapojit do vedení programů nebo pomoci 
při vylepšování prostředí RC + scrabble, šipky ….. 

Cvičení s Martinou jednoduchý aerobik

Zápisné do kroužků je 500,- Kč / člen a školní rok /

PRAVIDELNÉ AKCE: - termíny a podrobnosti ve vývěsce, na plakátech a na www.klubkosm.cz 

DĚTSKÁ HERNA A MAMKAVÁRNA: pondělí 1x měsíčně 9:00-11:00. Volná hra pro děti a posezení pro rodiče 

MASÁŽE MIMINEK A ŠÁTKOVÁNÍ: 1x za 14 dní pro rodiče s dětmi 6 týdnů – 6 měsíců 

HRANÍ S MIMINKY: 1x za 14 dní rozvojové hry, cvičení a zpívání rodičů s dětmi 3-10 měsíců

RODINNÉ NEDĚLE: neděle 1x za měsíc 16:00-18:00 program pro celou rodinu – cvičení, zpívání, vyrábění

BURZY DĚTSKÝCH VĚCÍ, BESEDA S PSYCHLOŽKOU, KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ, ČTENÍ PRO DĚTI V KNIHOVNĚ 
a další termíny a akce najdete ve vývěsce a na www.klubkosm.cz i na e-mail adrese martina.vsetulova@seznam.cz

  
 

 
 

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

•  rodina, která se přihlásí v průběhu roku, má nárok na odpočet 50,- Kč za každý již uplynulý měsíc a člena
•  první návštěva kroužku je zdarma, zápisné je třeba uhradit při příští návštěvě spolu s přihláškou
•  pro každý kroužek je nutná samostatná přihláška pro každého člena kroužku, dospělého i dítě zvlášť
•  na program kroužku mohou přijít i nepřihlášení rodiče s dětmi - jednotlivá návštěva kroužku 50,- Kč/osoba
•   akce pro celé rodiny, besedy s odborníky, výlety, MAMINEC atd. 

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

NABÍDKA KROUŽKŮ RC ČTYŘLÍSTEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 - 2011:
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti
hody s právem

Staré Město 23. 9. – 26. 9. 2010
Program:
čtvrtek 23. 9.2010 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice  Představení knihy „Staré Město ve fotografii“ a vernisáž 

fotografií současného Starého Města
 Výstava potrvá do 16. 10. 2010, po – pá 8:00 až 15:30 hod.

pátek 24. 9.2010 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC Ochutnávka mladého burčáku a pletení věnců
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků
 

Sobota 25. 9. 2010 Hody s právem
13:00 hod. u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod. od radnice Odchod pro stárky
15:30 hod. radnice Povolení hodů
16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod. SKC Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  Madison
  CM Dolina

Neděle 26. 9. 2010 Michalské slavnosti
10:00 hod. kostel sv. Michaela Slavnostní mše
11:00 hod. od kostela sv. Michaela Hodová obchůzka
13:00 hod. Jezuitská ulice Průvod účinkujících souborů
(parkoviště naproti klubu Synot)

13:30 hod. školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
účinkují folklorní soubory:  Staroměstská kapela
 CM Harafica z Uherského Hradiště
 Vsacan ze Vsetína 
 Cifra z Uherského Hradiště
 Dolina, Dolinečka, CM Bálešáci Doliňáci a 
 CM Dolina ze Starého Města

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra – sokolovny



STAROMĚSTSKÉ NOVINY: Vydává Městský úřad ve Starém Městě, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, tel. 572 416 445. 
Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Milan Kubíček tel. 572 416 445, mobil 724 041 366, e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - středa 12:30-16:30 hod., jinak dle telefonické domluvy. 
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
e-mail: lvprint@lvprint.cz, Tisk L.V. Print Uherské Hradiště, www.lvprint.cz, tel. 776 776 008. Registrační číslo MK ČR E 13099.

28 Sport

O posledním srpnovém víkendu bu-
dou opět po roce na území Zlínského 
kraje slyšet motory soutěžních speciá-
lů. 40. ročník Barum Czech Rally Zlín 
se uskuteční ve dnech 27. – 29. srpna. 
Největší automobilovou soutěž u nás 
zahájí v pátek ráno shakedown, násle-
dovat bude slavnostní start v 17 hodin 
před zlínskou radnicí a ostré závodění 
začne oblíbenou noční speciálkou uli-
cemi Zlína ve 21:15 hodin. Tradiční 
rychlostní zkoušky Troják, Pindula, 
Kudlovice, Halenkovice, Zádveřice 
a Semetín v sobotu a v neděli doplní 
staronové testy Biskupice a Velký Oře-
chov, na kterých se naposledy soutěžilo 
před šesti lety. Servisní zóna bude opět 
umístěna v areálu Barum Continental 
v Otrokovicích. Pořadatelé letos oče-
kávají až 30 vozů kategorie Super 2000 
s kompletní špičkou seriálu IRC, včet-
ně továrního týmu Škoda Motorsport 
i nejlepší tuzemské posádky v čele 
s loňským vítězem Janem Kopeckým. 
Celkem má letošní ročník Barumky 17 
rychlostních zkoušek o celkové délce 
265 kilometrů. 

Součástí Barum Czech Rally Zlín je 
i mezinárodní soutěž historiků pod ná-
zvem Star Rally Historic, která se po-
jede na městské speciálce a v sobotu na 
vybraných zkouškách. Soutěž historiků 
nabídne i takový skvost jakým je legen-
dární Lancia 037 skupiny B.

Anekdoty na poslední stranu

Tonda z Kopánek se vrátil z lázní a hned na 
nádraží radostně objímá manželku, která mu 
přišla naproti k rychlíku. „Tak jsem ti kočičko 
něco koupil. Jenomže nevím, co to bylo a kde 
a kdy jsem to zapomněl.“

Bóža a Jóža jedou pouličkou na rajz do Hra-
diště. Najednou se Bóža nakloní k Jóže a vzruše-
ně povídá. „Neotáčej se po něm, ale ten frajer za 
tebou se po mně neustále kouká.“

   „No, to ti holka ani moc nezávidím, já ho 
totiž znám. Je to proslavený archeolog.“ PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
22. září. Uzávěrka je 10. září 2010.

U Škodovky bylo v roce 2009 stále plno. 
 Foto: Vladimír Kučera
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Jubilejní 40. ročník Barum Czech Rally Zlín klepe na dveře

Vstupné na jednotlivé rychlostní 
zkoušky, shakedown a do servisní zóny 
bude 60,- Kč. Na páteční noční speciál-
ce se vstupné vybírat nebude. K dispozici 
budou i visačky VOLNÝ VSTUP v ceně 
170,- Kč, které opravňují ke vstupu na 
všechny akce se vstupným. Tyto visač-
ky i program budou v prodeji od úterý 
17. srpna na vybraných čerpacích stani-
cích v okolí trati.

Více informací, včetně časového har-
monogramu soutěže, startovní listiny 
a prodejních míst visaček a programu, 
najdete na www.CzechRally.com.

Vladimír Kučera

Fiatům se na loňské Barumce vůbec nedařilo.  Foto: Vladimír Kučera

Posádka Jan Kopecký – Petr Starý vyhrála loňskou Barumku s tovární Fabií S 2000.  Foto: Vladimír Kučera


