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V sobotu 4. září 2010 se konala ve 
Společensko-kulturním centru ve Sta-
rém Městě velkolepá oslava našeho lido-
vého tance, slováckého verbuňku, který 
byl 25. listopadu 2005 zařazen za Mis-
trovské dílo ústního a nemateriálního 
dědictví lidstva UNESCO. Slovácký ver-
buňk se stal první a zatím také poslední 
oceněnou nemateriální památkou České 
republiky.

Spolupořadatelem galapřehlídky ver-
bířů byl Národní ústav lidové kultury 
Strážnice a doposud vystoupení viděli 
a také obdivovali diváci v Praze, Brně 
i na Slovensku v Detve a Východnej, 
kam se přijel podívat i prezident Ivan 
Gašparovič.

V programu, který uváděli Jan Bla-
hůšek a David Pavlíček, se představili 
verbíři Ruda Tuček z Tvrdonic, Jožíček 
Jagoš z Lipova, Ivan Marčík ze Záhoro-
vic, Stanislav Popela a mnoho dalších. 
Dnes se totiž slovácký verbuňk člení na 
sedm typů, strážnický, kyjovský, pod-
lužácký, horňácký, hanácko – slovácký, 

bela Robin již nyní patří mezi nejlepší 
ve své kategorii. Martin Baláž vyučuje 
nejmladší generaci.

Poděkování za báječný večer zaslou-
ží CM Burčáci z Míkovic a Bálešáci ze 
Starého Města, soubor Dolina, Doliňáci, 
děti z Dolinečky a všichni diváci, kteří 
zcela zaplnili divadelní sál.

 Milan Kubíček

Oslava slováckého verbuňku, mistrovského díla UNESCO
uherskobrodský a uher-
skohradišťský. 

Staré Město patří 
mezi uznávanou líheň 
těch nejlepších verbířů. 
Josef Bazala byl čtyřikrát 
druhý na Mezinárod-
ním folklorním festivalu 
ve Strážnici, o generaci 
mladší Erik Feldvabel 
byl na stejném festivalu 
dokonce pětkrát první. 
V historii nenajdete ví-
cekrát oceněného, a to 
počátky verbuňku spa-
dají do 18. století, kdy jej 
tančili mladí odvedenci 
na vojnu. Na pódiu SKC 
- sokolovny vystoupili i další Staroměšťané 
z Doliny, například Roman Škrabal, Aleš 
Rada, Martin Baláž, Pavel Pluhař, Jan Plu-
hař, Pavel Dovrtěl a další.

Nejvíce potěšilo zjištění, že nejlepší ta-
nečníci předávají zkušenosti mladým. Syn 
Josefa Bazaly Ondřej je vedoucím skupin-
ky nejmenších verbířů, syn Erika Feldva-

Nejmladší tanečníci slováckého verbuňku. Foto: Milan Kubíček

Společný závěr velkolepé oslavy.  Foto: Milan Kubíček
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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 - sokolovna 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
 Pavel Pluhař, Barbora Vaculíková
15:30 hod. radnice Povolení hodů
16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod. SKC - sokolovna 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
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Starosta Josef Bazala hodnotí volební období 2006-2010
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti zhodnotit kon-

čící volební období 2006 – 2010 postup-
ně tak, jak plynuly jednotlivé roky.

Rok 2007
Jednou z investicí, která započala již 

v roce 2006, byla přístavba archivu rad-
nice. Ten v současnosti slouží pro jed-
notlivé odbory městského úřadu. Pokra-
čovali jsme i s harmonogramem prací 
na Novém Světě v hodnotě 4,5 milionu 
korun. Provedli jsme rekonstrukci ka-
nalizace, chodníků a komunikace v ulici 
Na Hradbách.

Největší akcí roku 2007 byla výstavba 
cyklostezky Staré Město – Kostelany nad 
Moravou s celkovými náklady 18 milio-
nů korun. Cyklostezka je již součástí 
města a je plně využívána jak cyklisty, 
tak on-line bruslaři díky svému beto-
novému povrchu. Ten byl vůbec poprvé 
využit na cyklostezky v České republice.

Na Trávníku jsme rozšířili osvětlení 
a chodníky a vybudovali nové dětské 
hřiště.

V říjnu byly zahájeny práce na dlou-
ho avizované a očekávané rekonstrukci 
chodníků a komunikací na sídlišti Mi-
chalská. Při této akci byla provedena 
i obnova veřejného osvětlení a vybudo-
váno nové dětské hřiště. Bylo také ote-
vřeno obchodní centrum STOP SHOP 
v ulici Východní, které přilákalo další 
kupující z širokého okolí. Pro zahrád-
káře a kutily byly v této části otevřeny 
prodejny Zahradní centrum GARDEN 
a MOUNTFIELD. Dá se říci, že v našem 
městě je možné nakoupit již všechny dru-
hy zboží a uspokojit jakékoli potřeby.   

V témže roce bylo založeno Sportov-
ní a kulturní centrum, které má v náplni 
efektivní využití zařízení města a zajiště-
ní kulturních a sportovních akcí tak, aby 
se zlepšilo volnočasové dění v našem 
městě. 

Město pokračovalo v poskytování 
půjček spoluobčanům v hodnotě 1,4 mi-
lionů korun z Fondu rozvoje bydlení. 

Z kulturních a společenských akcí 
byly pořádány např. desátý Staroměst-
ský ples, Motocyklové závody, Michal-
ské slavnosti, Košt slivovice, Fide open 
2007, Rybářské závody, Volejbalový tur-
naj. Poprvé se konal Staroměstský den 
a Vánoční jarmark, které si postupně 
získávají přízeň diváků a návštěvníků.

Po dlouhých letech váhání jsme se 
rozhodli vysadit květinovou výsadbu 

na náměstí Hrdinů 
v blízkosti radni-
ce a jejího okolí. 
Pokračovali jsme 
i v obnově památek, 
a to rekonstrukcí 
sochy sv. Jana Nepo-
muckého u hřbitova 
a částí chodníků na 
hřbitově. 

Rok 2008
Z Fondu roz-

voje bydlení byly 
poskytnuty půjčky 
v celkové hodnotě 
kolem dvou milio-
nů. Pořádaly se veš-
keré kulturní a společenské akce tak, jako 
v minulém roce. Úspěšně se rozvíjela nově 
založená organizace Sportovní a kultur-
ní centrum. Každý víkend byly pořádány 
kulturní a společenské pořady, které si po-
stupně získávají své diváky a návštěvníky.  

Probíhala investiční činnost: rekon-
strukce ulice Gorazdova 1,6 mil., „Rekon-
strukce sídliště Michalská“ 4,1  mil., cyklis-
tická stezka Staré Město – Zlechov 2,1 mil., 
výstavba mostu a dokončení komunikace 
v ulici Tyršova 3,2 mil., kompletní rekon-
strukce MŠ Komenského 9,3 mil., zatep-
lení budov MŠ Rastislavova 5 mil. a MŠ 
Za Radnicí 6,8 mil. včetně ZŠ 5,1 mil., 
výstavba garáži radnice 1,1 mil., výstavba 
inženýrských sítí Trávník II 4,5 mil. Pokra-
čovali jsme s obnovou chodníků na hřbi-
tově. Kaple sv. Jana Křtitele dostala za 800 
tisíc novou šindelovou střechu. Myslím, že 
významně pokračovala i stavba kostela  sv. 
Ducha na novém připravovaném náměstí 
Velké Moravy. 

Rok 2009
Rok 2009 byl bohatý na investiční, 

společenské, kulturní a sportovní událos-
ti. Opět se konaly plesy, verbířská soutěž, 
fotbalové i šachové turnaje, motocyklové 
a rybářské závody, koncerty ZUŠ, vystou-
pení Dolinečky, Doliny a mnohá další 
představení a prezentace, jako např. oslavy 
100 let Orla, Zahrada Moravy, divadel-
ní premiéra Sokola, Michalské slavnosti 
apod. 

V investicích jsme dokončili „Revita-
lizaci sídliště Michalská“, rekonstruovali 
jsme kanalizaci, chodníky a komunikace 
v ulici Kosmova, zahájili jsme první etapu 
revitalizace v ulici Obilní a Metodějova. 
Byly vybudovány cyklostezky podél Baťo-

va kanálu a na Trávníku. Zahájili jsme 
výstavbu komunikace Trávník, která 
byla dokončena v následujícím roce 
a významně přispívá jak k protipo-
vodňové ochraně města, tak i k celko-
vé dopravní obslužnosti nové lokality 
Trávník. Síť cyklostezek je dostupná 
a bezpečná pro cyklisty, kteří mají kolo 
za hlavní dopravní prostředek do za-
městnání, škol i k rekreaci. 

V blízkosti Moravy vyrostla stro-
mová alej, na které se mohli podílet 
občané města i jednotlivé spolky, školy 
apod. 

Největší investicí, kterou jsme v ro-
ce 2009 spustili, byla „Revitalizace síd-
liště Kopánky“, která byla dokončena 
v červnu 2010 a jistě významně přispě-
la k pohodlí a komfortu spoluobčanů 
bydlících v této části města. Nelze ne-
vzpomenout i vybudování dětského 
hřiště v Nerudově ulici a výsadbu ze-
leně na sídlišti Michalská, v ulicích Al-
šova a Úprkova. Významnou investicí 
byla výměna a technologie koupaliště, 
která stála 7,7 mil. korun. Byl to ne-
lehký úkol, neboť jsme chtěli stihnout 
pěkné letní počasí, aby mohlo být kou-
paliště v provozu po celou letní sezonu. 
V budově základní školy Komenského 
č. 1720 proběhla první etapa výměny 
elektroinstalace. Zahájení rekonstruk-
ce fasády se nakonec dočkala i radnice, 
která stojí ve městě již sto let.

Po dlouhých letech byla v našem 
městě zahájena rekonstrukce Památ-
níku Velké Moravy v částce 30 mil. ko-
run. Pro veřejnost byl otevřen 16. ledna 
2010. Návštěva památníku doplněná 
o plavbu po Baťově kanále společně se 
sítí cyklostezek, lidovými tradicemi, 

Starosta Josef Bazala.  Foto: MK
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sportovišti a krásným okolím je jedním 
z lákavých důvodů, proč navštívit naše 
město. 

Věže kostela dosáhly výšky 42 metrů. 
Bylo vystavěno dvanáct sloupů s beto-
novým prstencem, na kterém byla uchy-
cena nosná konstrukce střechy kostela 
Svatého Ducha.

Významným počinem jistě bylo říj-
nové setkání starostů a hejtmanů Jiho-
moravského a Zlínského kraje, kteří na 
staroměstské radnici podepsali „ Dekla-
raci samospráv“. Zúčastněné strany tak 
vyjádřily podporu vybudování rychlost-
ní komunikace R55, od které očekává-
me další rozvoj našeho regionu. V mě-
síci listopadu jsme pak v zaplněném sále 
vzpomněli 60. výročí objevení základů 
kostelů z dob Velké Moravy společně 
s Doc. PhDr. Luďkem Galuškou, CSc., 
PhDr. Vladimírem Vavřínkem, CSc. 
a mnohými dalšími významnými hosty 
a pamětníky.

Rok 2010 
Rok 2010 jsme zahájili návštěvou 

u stoletého pana Jana Hampaly, kterému 
jsme popřáli do dalších let hodně zdra-
ví, sil a spokojenosti. Jak už bývá tradicí, 
navštívili jsme i prvního občánka roku, 
kterým byla Anežka Hanáková. Po ple-
sové sezoně a dlouho trvající zimě nás 
příroda obdarovala velkým množstvím 
dešťových srážek. V důsledku toho jsme 
museli po několik dní kontrolovat a být 
v pohotovosti kvůli zvýšeným průtokům 
vody v řece Moravě. Kromě náletů ko-
márů jsme pak museli opět zasahovat po 
nebývale silné vichřici, která způsobila 
na území města nemálo škod v podobě 
vyvrácených stromů a zničených střech. 
Příroda si s námi  skutečně pohrála. 

Kromě tradičních kulturních spole-
čenských akcí byl rok obohacen o novou 
zajímavost, a to Košt vína, který byl po 
dlouhé době ve Starém Městě obnoven. 
Samozřejmě pokračovaly ostatní spole-
čenské akce včetně Velikonočního baza-
ru, který je charitativní událostí ve městě 
vedle Tříkrálové sbírky, která se koná na 
začátku ledna.

V březnu pak byly obnoveny stavební 
práce na fasádě radnice včetně příprav 
na otevření pošty. Provoz v nových pro-
storách by měl být zahájen začátkem 
října. V ulici Máchova, Velehradská 
a na zdravotním středisku byly zahájeny 
stavební práce. Všechny tyto investiční 
akce budou dokončeny do září letošní-
ho roku. Rekonstrukce náměstí Hrdi-
nů bude probíhat do prosince. Hlavní 
náměstí tak získá nový vzhled, který 
doufám, bude vyhovovat všem spolu-

občanům. V měsíci 
září získají ulice Bratří 
Mrštíků a Seifertova 
nový povrch.

Ještě v letošním 
roce bude zahájeno 
zateplení sportovní 
haly a rekonstrukce 
rybníku Širůch.

Vážení spoluobča-
né, končí volební ob-
dobí 2006 – 2010, ve 
kterém jsem měl mož-
nost, díky Vaší důvěře 
a důvěře zastupitelů, 
být starostou města 
Staré Město. Chci Vám 
poděkovat za projeve-
nou důvěru a pomoc 
při správě města. Na 
začátku mého působení jsem vyjádřil ná-
zor a přání, abych byl starostou Vás všech 
a zvládl plnit jak své úkoly, tak i důstoj-
ně zastupovat a reprezentovat město. Ve 
svém hodnocení uplynulého období jsem 
se snažil ve zkratce popsat, co se podařilo 
zrealizovat, a to nejen v životě občanů, in-
vestičních akcích, ale i v běžném  provozu 
městského úřadu a samosprávy. 

Mojí snahou bylo získat do města co 
nejvíce finančních prostředků, a to se
v celku podařilo. Vždyť za uplynulé čtyři 
roky bylo proinvestováno kolem 200 mil. 
korun, z toho 80 mil. jsme získali z růz-
ných fondů a dotačních titulů. K rozvoji 
města jistě patří mezilidské vztahy, sna-
žil jsem se přispět svým dílem. Věřím, že 
k tomu jistě přispívá i podpora kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti, o které 
jsem přesvědčen, že je v životě našeho 
města nezastupitelná.

Byl jsem zvolen za KDU-ČSL, jejichž 
zástupci pracují ve vedení města téměř 
nepřetržitě dvacet let a vždy se snažili há-
jit zájmy města a jeho občanů. Chci taky 
poděkovat všem spolupracovníkům a za-
městnancům městského úřadu za velmi 
dobrou spolupráci při správě města, jeho 
majetku a rozvoji. Samozřejmě moje podě-
kování patří členům rady města, se kterými 
jsme se scházeli pravidelně každé tři týdny, 
řešili předkládané návrhy a spolupracovali 
na všech případech, které stály před námi. 
V neposlední řadě moje poděkování jistě 
zaslouží zvolení zastupitelé, s kterými jsme 
se nakonec dokázali v mnoha případech 
shodnout. Myslím si, že jsme během těch 
čtyř let měli vzájemně dobré vztahy.

Celkové zhodnocení je však nyní na 
Vás. 

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 15. – 16. října máte právo 

zvolit si nové zastupitele, kteří pak bu-
dou řídit město další čtyři roky. Přeji 
Vám šťastnou volbu, Starému Městu, 
aby se dále rozvíjelo a jeho občané zde 
rádi žili.

Děkuji všem za spolupráci, pochope-
ní a pomoc. Váš

Josef Bazala, starosta

Starosta uděluje povolení ke konání Michalských hodů v roce 2009. 
Vážení spoluobčané, jste srdečně zváni i na letošní Michalské slavnosti, 
které proběhnou ve dnech 23. - 26. září 2010. 

Text: MK, ilustrační foto: Ivana Cetkovská

Investiční akce ve Starém Městě 
v letech 2006 - 2010

 Revitalizace sídliště na Kopánkách
 Revitalizase sídliště Michalská
 Komunikace Trávník
 Inženýrské sítě Trávník II
 Cyklostezky podél Baťova kanálu, na Trávní-

ku, do Kostelan a Zlechova
 Rekonstrukce ulic (Na Hradbách, Gorazdova, 

Metodějova, Kosmova, Máchova, Obilní) 
 Bezbariérový chodník a veřejné prostranství 

na náměstí Hrdinů
 Bezbariérový chodník v ulici Hradišťská, 

Východní a Velehradská
 Rekonstrukce zdravotního střediska
 Rekonstrukci mateřské školy v Komenského 

ulici
 Zateplení budov křesťanské mateřské školy 

v ulici Za Radnicí  a mateřské školy v ulici 
Rastislavova
 Zateplení základní školy v Komenského ulici
 Rekonstrukce Památníku Velké Moravy
 Oprava kaple sv. Jana Křtitele
 JB
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Zhodnocení volebního období z pohledu místostarosty
Radoslava Maliny 

Čas to je živel, který se nedá zkro-
tit a jde svým tempem, ať chceme 
nebo ne. Ano, je to už skoro čtyři 
roky, kdy jsem díky Vám spolu- 
občanům Starého Města nastoupil 
do funkce místostarosty. A proto-
že čas běží, patří se ohlédnout zpět. 
Přišel jsem z Fatry Napajedla, kde 
jsem  pracoval ve finančním odboru 
a více méně počítal a počítal v ko-
runách. A najednou jsem se ocitl ve 
funkci, kde jsou rozhodující vztahy 
a práce s lidmi. Práci na radnici jsem 
sice znal, ale z té druhé strany jako 
dlouholetý zastupitel. Začal  jsem ře-
šit problémy, starat se o chod města 
a potřeby obyvatel. Měl jsem velké 
štěstí. Dostal jsem se mezi lidi, kte-
ří mají zájem, chuť a vůli něco dělat 
i pro ty druhé. Vždyť připravit např. 
Staroměstský den není žádná malič-
kost. Zejména v kultuře je organizo-
vání a starostí  mnoho. Na počátku 
roku je to reprezentační ples města, 
který je již tradicí. Také pořádání 
Dne matek má v  květnu  v  kultur-
ním kalendáři své stálé místo již ně-
kolik let.

V roce 2007 jsme začali připra-
vovat Staroměstský den, na kterém 
jsme chtěli občanům města přiblížit 
spolkový život ve Starém Městě, ale 
i pobavit. Měli jsme obavy, zda se 
vše podaří. Podařilo se a tři ročníky 
Staroměstských dnů jsou toho důka-
zem. První ročník byl v areálu Ryb-
níček, u dalších již nám počasí tolik 
nepřálo , ale i tak byl program v SKC 
vynikající.

Další novou akcí byl Staroměstský 
jarmark, který se koná každou první 
neděli v prosinci. Vystoupení dětí, 
ale i doprovodné programy nalákaly 
spoluobčany k návštěvám prodej-
ních stánků. Jejich množství i kvalita 
se rok od roku zvyšuje. Není vše do-
konalé, takže pořád je co zlepšovat.  
Ale výborná parta lidi v kulturní ko-
misi své úkoly zvládá.

Musím poděkovat všem zastupi-
telům, za jejich snahu řešit problémy 
města. V praxi to znamenalo, že jed-
nání byly korektní, vstřícné, bez in-
vektiv. Všichni se snažili o co nejlep-
ší spolupráci. Toto nejsou fráze, to je 
skutečnost, která umožnila městu se 
rozvíjet a investovat do nových pro-

jektů. Nebylo jich málo, např. rozsáhlé 
vylepšení podmínek sídliště Kopánky, 
obnova sídliště Michalská, dobudová-
ní cyklostezek, zateplení všech mateř-
ských škol a základní školy, osvětlení 
základní školy, nové chodníky, oprava 
zdravotního střediska, koupaliště a ce-
lá řada dalších.

Kdybych nosil klobouk, smekl bych 
před všemi zastupiteli a velmi jim dě-
kuji za ty čtyři roky spolupráce.

Stejné hodnocení platí i pro  radu 
města. Zodpovědný přístup k problé-
mům, maximální nasazení radních 
umožnily městu vzkvétat, rozvíjet se 
a žít.

Když jsem začínal před čtyřmi lety 
ve funkci, byl jsem z počátku nejistý, 
zda dělám vše jak má být. Věřím, že 
jsem obstál v řešení všeho co se týka-
lo města a jeho obyvatel. Nepřísluší mi 
sám sebe hodnotit, to ponechám Vám, 
spoluobčanům Starého Města.

Závěrem chci, panu starostovi, rad-
ním, zastupitelům a zaměstnancům 
městského úřadu poděkovat za čty-
ři roky spolupráce. Čtyři roky tohoto 
volebního období byly pro mne příno-
sem a radostí.

I když se říká, že člověk má jít 
neustále vpřed, je nutné se i zastavit 
a ohlédnout se. Jsem rád, že jsem 
mohl pro lidi a rozvoj Starého Měs-
ta, u jehož znovuzrození jsem stál, 
přispět svým podílem. 

Radoslav Malina

Zastupitelstvo města a jeho komise kultury věnuje velkou pozornost kulturnímu životu, podpoře 
spolků, organizací a souborů dětí. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Hejtmanský den ve znamení setkání se starosty i podnikateli
Otázky dopravního napojení na 

dálniční síť, přínos projektu Krajského 
odbavovacího řídícího a informačního 
systému (KORIS), ale protipovodňová 
opatření, financování z fondů Evrop-
ské unie či údržba okolí nově vybudo-
vaných cyklostezek byla hlavní témata 
setkání samosprávy Zlínského kraje se 
starosty Mikroregionu Staroměstsko 
v rámci Hejtmanského dne ve Starém 
Městě v úterý 24. srpna 2010. 

V centru pozornosti byly také do-
pady demografické křivky na střední
školství v tomto regionu a odstranění 
problémů s bobry způsobujícími zve-
dání hrází. Při společném jednání se 
starostové zdejšího mikroregionu ve-
deni staroměstským Josefem Bazalou, 
spolu s krajskou samosprávou ujistili 
a potvrdili společný zájem na výstav-
bě rychlostní silnice R55, na které jsou 
nyní ministerstvem dopravy pozastave-
ny přípravy. Výstavba této silnice je pro 
zdejší region bytostně důležitá, nejenže 
významným způsobem zvýší bezpeč-
nost, ale zvýší konkurenceschopnost 
celého Zlínského kraje a přispěje k vět-
ší atraktivitě investorů a zlepšení pod-
nikatelského prostředí. „Zlínský kraj 
jednoznačně deklaruje zájem na po-
kračování komunikací dálničního typu 
jako jsou R49 vedoucí ke Strategické 
průmyslové zóně Holešov a také rych-
lostní silnice R55. Doufejme, že se po-
daří zvrátit rozhodnutí o pozastavení 
těchto staveb, jako tomu bylo u silnice 

Starosta Josef Bazala při jednání s delegací Zlínského kraje. Na snímku dále zprava: hejtman MVDr.
Stanislav Mišák, náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Drozd, členka Rady Zlínského kraje Mgr. Taťána 
Nersesjan a další členové rady a vedoucí odborů.  Foto: Vladimír Kučera

1/49 mezi Otrokovicemi a Zlí-
nem, kde budou opět pokračovat 
stavební práce,“ podotkl hejtman 
Stanislav Mišák. 

V rámci Hejtmanského dne 
se krajská samospráva setkala 
také s místními podnikateli, kte-
ří představili své odvětví, obor 
činnosti a krátce shrnuli také 
konkrétní věci a náměty, čím by 
jim mohl být Zlínský kraj ná-
pomocen. „Podnikatelé v tomto 
mikroregionu zaměstnávají tisíce 
lidí a proto vítám jejich pohledy 
na věc pramenící z každoden-
ní praxe. Dnešní setkání s nimi pro mne 
bylo velmi obohacující a jsem přesvědčen, 
že ostatní jsou na tom stejně. Setkávání 
a výměna zkušeností se zástupci podnika-
telské sféry v regionech prostřednictvím 
Hejtmanských dnů budou určitě pokračo-
vat i nadále,“ sdělil Stanislav Mišák.

Po tomto setkání následovala pro-
jížďka originálním vláčkem Steelinka, 
při které starosta Josef Bazala představil 
Staré Město s jeho krásami i problémy. 
Při prezentaci společnosti Kovosteel 
s.r.o. zabývající se sběrem kovů, železa 
a recyklací spotřebičů, autovraků i elek-
trospotřebičů, se všichni seznámili nejen 
s areálem společnosti sídlící v prostorách 
bývalého cukrovaru, ale také se strategií 
a systémem fungování této firmy. „Tato
společnost se mimo své podnikání věnuje 
také podpoře kulturního a společenského 
života ve městě, v čemž jde určitým pří-

kladem ostatním. Organizuje a propa-
guje třídění odpadů u žáků na základ-
ních školách, pravidelně pořádá akce 
zaměřené na recyklaci odpadů také pro 
širokou veřejnost a je tak významným 
partnerem Starého Města při environ-
mentální výchově mladé generace,“ 
zmínil starosta Josef Bazala. 

„Kovosteel je také jedním z aktiv-
ním partnerů soutěže o „Keramickou 
popelnici,“ v rámci které jsou vyhod-
nocovány a odměňovány obce a města 
Zlínského kraje s nejvíce vytříděným 
množstvím odpadu na jednoho oby-
vatele. Slavnostní vyhlášení letošních 
výsledků se uskuteční v sobotu 28. 
srpna od 13 hodin v rámci EKODNE 
v prostorách sídla této firmy a bude jej
doprovázet také řada doprovodných 
atrakcí,“ dodal Stanislav Mišák. 

IMP, MK

Poděkování za konstruktivní jednání
Ihned po skončení Hejtmanského 

dne ve Starém Městě jsme na radnici 
obdrželi zprávu ze Zlínského kraje. 

Vážený pane starosto a páni jedna-
telé, velmi Vám ještě jednou jménem 
pana hejtmana děkujeme za příjemné 
prostředí, konstruktivní jednání a přá-
telský přístup.

Nutno podotknout, že Hejtmanský 
den se uskutečnil ve Starém Městě za 
uplynulé volební období již podruhé, 
čímž se může pochlubit jen několik 
málo měst ve Zlínském kraji. Předcho-
zí Hejtmanský den se ve Starém Měs-
tě uskutečnil 23. listopadu 2006 a byl 
věnován zejména protipovodňovým 
opatřením a dopravě.

Milan Kubíček

Hejtman MVDr. Stanislav Mišák a starosta Josef Bazala 
při setkání se zástupci podnikatelů z regionu. 

Foto: Vladimír Kučera
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Termíny svatebních obřadů
V sobotu 9. října,  

20. listopadu  
a 11. prosince 2010. 

Právě před rokem, jsme ve Staro-
městských novinách otiskli článek 
o významném staroměstském rodáku 
Janu Mertovi (24. 4. 1944). V dětství 
žil v uličce Altéře 573 a základní ško-
lu navštěvoval ve Starém Městě. V ro-
ce 1968 vedla jeho 
cesta na americký 
kontinent, nakonec 
se usídlil v Kanadě. 
Opět se potvrdila vel-
ká pravda, že z ma-
lého domku často 
vychází velký muž. 
Jan Merta přednášel 
na desítkách univer-
zit, živil se jako vědec 
(patenty v oborech 
potápěcích přístrojů, 
práce o technologi-
ích potřebných pro 
výstavbu olejových 
a plynových potrubí na dnech oceánů). 
Nejvíce obdivovaný muž století (1992) 
a světový intelektuál (1993) byl členem 
22 profesních společností a obdržel přes 
50 uznání, odměn a řádů. Ne nadarmo 
ho mezinárodní biografická společnost
v Oxfordu nazvala „jedním z posled-
ních opravdu renesančních mužů“.

Koncem srpna přišla do Starého 
Města velmi smutná zpráva. Jan Merta 
zemřel 17. srpna 2010 po dlouhé ne-
moci ve věku 66 let. Poslední rozlouče-

Zemřel Jan Merta

Michal nebo Václav?
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ní s našim rodákem se konalo v olomouc-
kém krematoriu. Čest jeho památce!

Vraťme se ještě k našemu poslednímu 
článku s Janem Mertou a připomeňme si 
jeho vztah k Bohu.

„Pro mne je Bůh všude. Jak nahoře, 
tak dole. Kdyby ně-
kde nebyl, tak by tam 
scházel a v tom pří-
padě by nemohl být 
všudypřítomný a jako 
takový by se pak mu-
sel hledat. Ale to už by 
pak zase Bohem nebyl. 
Bůh se hledat nemusí. 
Celý vesmír se v něm 
nachází, včetně nás. 
Když si tohle uvědo-
míme, pak snadněji 
pochopíme, že jak da-
leko je ryba vzdálena 
vodě, tak daleko jsme 

my vzdáleni Bohu. Naneštěstí ryba ne-
vidí, že je ve vodě a my v Bohu. Vskutku 
je nemožné najít něco, čehož jsme neod-
dělitelnou součástí. To se dá jenom pocí-
tit. A pokud nám toto nedojde, tak nám 
Bůh bude vždy vzdálený a nepoznatelný. 
Vždyť jak můžeme znát to, co nevíme, 
co si neuvědomujeme a co čím více hle-
dáme, tím je nám to vzdálenější?,“ sdělil 
Jan Merta  v jednom ze svých posledních 
rozhovorů.

Milan Kubíček

V posledních dnech měsíce září sla-
ví svátek Václavové a Michalové. Svatý 
Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český 
kníže a světec, který je považován za 
hlavního patrona české země. Mnozí 
z nás k němu mají blízko. Socha sva-
tého Václava je zobrazena na současné 
dvacetikorunové minci, kterou  určitě 
najdeme ve svých peněženkách. Jeho 
prarodiči byli první historicky dolo-
žený přemyslovský kníže Bořivoj I. 
a jeho žena svatá Ludmila. Podle Kris-
tiánovy legendy přijal Bořivoj se svou 
ženou křest na Velehradě (Veligrad - 
Staré Město) od arcibiskupa Metoděje. 
U příležitosti křtu také Bořivoj uznal 
svrchovanost velkomoravského pa-
novníka Svatopluka nad středočeským 
prostorem, který Přemyslovci ovládali 
díky panovníkům Velké Moravy. Tra-

duje se, že Bořivoj nějaký čas pobýval na 
Svatoplukově dvoře. Jméno Václav bylo 
ve Starém Městě dříve poměrně časté, na-
příklad v roce 1998 jej nosilo 55 Václavů. 
Nyní bude slavit svátek Václava jen 40 dr-
žitelů tohoto jména. A možná nevíte, že 
nejznámější nositel jména prezident Vác-
lav Klaus, může v České republice potkat 
322 mužů, kteří se jmenují Václav Klaus.

Naopak patron staroměstské farnos-
ti sv. Michael patrně zapříčinil velký 
vzestup jména Michal u našich chlapců 
a mužů. Před deseti lety jsme ve Starém 
Městě evidovali 73 Michalů, v září 2010 
jich u nás žilo 92. Pokud budou naši 
mladí rodiče pokračovat v pojmenování 
svých chlapečků tak jako doposud, v brz-
ké době u nás bude žít 100 Michalů.

Milan Kubíček

Blahopřání
Dne 9. října 2010 se 
dožívá významného 
životního jubilea 70 let 
paní Anna Šafářová. 
Do dalších let jí přejí 
všechno nejlepší, pře-
devším zdraví, štěstí 

a lásku, maminka Antonie Martínko-
vá, manžel Miloslav, dcery s rodina-
mi, vnuci a hlavně pravnučka Adélka 
a pravnuk Matýsek.

Vzpomínka
Dne 31. srpna jsme si 
připomněli čtvrté výročí 
úmrtí pana Antonína 
Omelky. Dále vzpomíná-
me na rodiče maminku  
Marii Omelkovou a ta-
tínka Tomáše Omel-
ku. Za vzpomínku na 
naše zesnulé děkují syn 
František a dcera Marie 
Omelkovi, dcera Pet-
ra, Mlečkovi, Mlýnští, 
Pavlicovi, vnuci, vnučky 
a pravnučka.

Čas tiše plyne, nevrátí co 
nám vzal, jenom krás-
né vzpomínky na Tebe 
nám zanechal. Dne 25. 
září 2010 si připomene-
me třetí smutné výročí 

úmrtí pana Miroslava Schönbauma ze 
Starého Města. S láskou stále vzpomína-
jí a za tichou vzpomínku všem přátelům 
a známým děkují manželka, dcera a syn 
s rodinou.

Den 28. září je dnem na-
rození jednoho laskavého 
člověka, pana Františka 
Šopíka, který by letos 
oslavil 75 let. Našemu 
milovanému tatínkovi 

a drahému manželovi věnujeme tichou 
a láskyplnou vzpomínku. Je stále s námi.
dcera Eva, manželka Lenka 
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Z naší farnosti
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V neděli 5. září v 14 hodin se uskutečnila na staveništi kostela sv. Ducha mše svatá pro ty, kteří chtějí odpo-
vědně vychovávat a vzdělávat mládež. Přišlo více než 230 našich spoluobčanů a dětí. Nechybělo pohoštění 
za lidové ceny.                                                                                                           Text + foto: Milan Kubíček

Hodová mše svatá
Vrcholem tradičních hodových slavností ve 
Starém Městě v neděli 26. 9. 2010  je  slav-
nostní mše sv. v 10 hodin v kostele patrona 
farnosti a města Michaela Archanděla. Na 
její důstojný průběh jsou vázané i lidové 
slavnosti, které hody rámují, a vycházejí z du-
chovních, pracovních a společenských tradic 
předků, tvořících nerozdílnou jednotu. 

Modré nebe nad hlavou 
se ukázalo více než 230 účastníkům mše sva-
té na stavbě budoucího kostela při zahájení 
školního roku 2010/2011, která zde byla v ne-
děli 5.září obětována  za děti, mládež, učitele, 
vychovatele a rodiče na úmysl, aby děti v na-
šich školách byly nejen vzdělávány, ale i vy-
chovávány k osvědčeným mravním křesťan-
ským hodnotám. Tento úmysl vyhlásil  papež 
a biskupové,  je stále aktuální, je stále důležitý, 
vždyť směřování národa, bezpečnost i pro-
sperita jsou přímo úměrné vstřebání těch-
to hodnot - Desatera, stačí sledovat absenci 
křesťanských hodnot v životě společnosti, 
jejíž nadějí naše děti jsou. Modlitby na tento 
úmysl ať přinesou posilu těm učitelům a vy-
chovatelům, kteří se rozhodnou tyto hodnoty 
hájit proti relativizaci a chaosu.  

Michálkova nedělní školička 
Pro rodiny s nejmenšími dětmi platí pozvání 
na nedělní mše sv. v 9 hodin v  našem kos-
tele. Při setkání s Pánem Ježíšem čeká tu na 
maličké během bohoslužby slova nerušený 
program v kapli, kde si povídají a tvoří na 
biblická témata, k ostatním se potom při-
pojí v obětním průvodu. Dětem se věnují 
tety Anička, Katka, Marcela, Petra a Zuzka, 
jsou vítáni další pomocníci této Michálkovy 
nedělní školičky. Děti již školní jsou tu také 
osloveny a vtaženy do chápání a slavení mše 
sv. Je to občerstvující příležitost pro celé ro-
diny s dětmi k prožití celé mše svaté, vždyť 
chrám je dům pro všechny, velké i ty malé.

Příprava na biřmování 
Již více než rok v naší farnosti probíhá přípra-
va na přijetí svátosti biřmování, poněvadž se 
blíží tato velká událost  v říjnu. Svátost biř-
mování uvádí plně do hloubky křesťanství 
společně se křtem a přijetím Eucharistie. Svá-
tost biřmování lze přijmout jen jednou a je 
nezrušitelným znamením Božím, pečetí daru 
Ducha svatého, svátostí dospělosti křesťana. 
Účinkem biřmování je plná síla daru Ducha 
sv., podobně jako o Letnicích byli obdarováni 
apoštolové, abychom my křesťané byli sku-
tečnými svědky Kristovi. Prosíme, abyste ve 
svých soukromých modlitbách pamatovali na 
biřmovance.

Pozvánky: 
- Každé první pondělí v měsíci po večerní mši 
sv. (od 18 hodin) se v Orlovně koná setkání 
Hnutí křesťanů 3. tisíciletí. Vstup je od zahrady, 
1. patro. Přátelství, spiritualita, apoštolát - tak se 
dá shrnout náplň. Přijďte se podívat, čím může-
te i Vy být obohaceni,  jste vítáni!

Centrum pro rodinu UH děkanátu 
pořádá kurz - Manželské večery 
Jde o zajímavý program pro manželské páry.Té-
mata: Jak se spolu nenudit, mít hezké fungující 
manželství a dobré vztahy. Rozdíly ve vzájemné 
komunikaci mezi mužem a ženou. Poznejte a na-
plňte své vzájemné potřeby a touhy. Při poslechu 
zajímavých přednášek lektorů (manželského 
páru) si manželé uvědomí, jaké jsou potřeby 
a touhy muže a ženy v manželství a jak se poku-
sit naplnit tyto potřeby tak, aby žádný z nich ne-

přišel zkrátka. Dozvíte se mnoho zajímavých 
podnětů a informací o partnerských vztazích 
a slastech i strastech manželského života.
Cílem kurzu je prohloubení, projasnění a zkva-
litnění manželského vztahu. Kurz respektuje 
soukromí každého páru, nikdo cizí vás nebu-
de rušit. Je to cyklus šesti setkání, zhruba ve 14 
denních intervalech, ale je možno absolvovat 
jen ty části, které si vyberete. Jedno setkání trvá 
přibližně dvě hodiny. Začínáme v říjnu, termín 
bude upřesněn.
Nejbližší možnost účastnit se Manželských 
večerů bude v říjnu 2010 v Centru pro rodinu 
na faře v Uherském Hradišti. Termíny budou 
upřesněny. Cena jednoho setkání bude 70,- Kč 
za manželský pár (zahrnuje občerstvení).
Přihlásit se můžete e-mailem (uhcpr@seznam.
cz) nebo na telefonním čísle 731 646 898.

- SV-

 „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 11. – 17. ŘÍJNA 2010 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Zástupci farnosti budou prosit o příspěvek na stavbu nového kostela sv. Ducha. Děkujeme, že se i vy chcete 
podílet na zbudování historicky významné stavby. Nejde tedy jen o to, z vděčnosti naplnit touhy a přání 

našich předků, ale zároveň nechat odkaz budoucím generacím.
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

6. října  je Adorační den v naší farnosti
Každá farnost má adorační den ve stanovený den, takže je po celý rok v diecézi uctívána Nejsvětější svátost 

oltářní.  V našem kostele tak tomu bude ve středu 6. října, kdy:  v 7:00 hod. zahájíme mší sv., od 8 do 18 
hodin bude vystaven Kristus v Nejsvětější svátosti oltářní. Skupiny farníků podle svých aktivit, např. minis-
tranti, mládež, františkánští terciáři, cursilisté, modlitební společenství, se budou střídat v adoraci. V 18:00 

hod. zakončíme také mší sv. Kostel je otevřen pro všechny, kdo přijdou adorovat. Máte-li otevřená srdce 
a jste ochotní se Bohem nechat obdarovat, dostanete více, než čekáte.

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI FARNOST, NAŠE MĚS-
TO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA 

POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ NÁS VŠECH
A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU!
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc říjen 2010

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

1. pátek  Uh. Hradiště  Rychlé šípy
oslava 10. narozenin 19.00 380,-

2. sobota  Uh. Hradiště C  Bambiland 19.00 180,-/160,-

4. pondělí  Uh. Hradiště  Tenor na roztrhání
45. repríza 19.00 220,-/200,-

5. úterý  Uh. Hradiště S  Harold a Maude 18.00 150,-
6. středa  Uh. Hradiště N  Harold a Maude 17.00 150,-
7. čtvrtek  Uh. Hradiště školní př.  Obchodník s deštěm 10.00 50,-
8. pátek  Prostějov zájezd  Harold a Maude 19.00 -----

9. sobota  Uh. Hradiště R  Bambiland 19.00 180,-/160,-

11. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-
12. úterý  Uh. Hradiště T  Emilia Galotti 18.00 100,-
13. středa  Uh. Hradiště U  Bambiland 18.00 100,-

14. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Penzion pro svobodné 
pány 19.00 180,-/160,-

15. pátek  Praha - ABC zájezd  Harold a Maude 19.00 -----

16. sobota  Uh. Hradiště A  Penzion pro svobodné 
pány 19.00 180,-/160,-

17. neděle  Uh. Hradiště H  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-

19. úterý  Uh. Hradiště E  Harold a Maude
35. repríza 18.00 150,-

20. středa  Uh. Hradiště O  Harold a Maude 17.00 150,-

21. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Penzion pro svobodné 
pány 19.00 180,-/160,-

22. pátek  Uh. Hradiště školní př.  Naši furianti 10.00 50,-

23. sobota  Uh. Hradiště L  Penzion pro svobodné 
pány 19.00 180,-/160,-

24. neděle  Uh. Hradiště Malá 
scéna

 Bůh masakru
veřejná generální zkouška 16.00 50,-

24. neděle  Uh. Hradiště HOST SD  Probuzení jara, 
(Městské divadlo Brno)

 světový 
muzikál 19.00 250,-

/230,-

25. pondělí  Uh. Hradiště Malá 
scéna

 Bůh masakru
premiéra 19.00 160,-

26. úterý  Uh. Hradiště školní př.  Obchodník s deštěm 10.00 50,-
27. středa  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-
29. pátek  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-

30. sobota  Uh. Hradiště G  Penzion pro svobodné 
pány 19.00 180,-/160,-

31. neděle  Uh. Hradiště F  Bambiland 19.00 180,-/160,-

Krřesba: Jindra Pelková

Staroměšťané v průvodu krojovaných na Slavnostech vína v Uherském Hradišti v sobotu 11. září 2010. 
Foto: Milan Kubíček

Zasedání
redakční rady

Staroměstských novin
V pondělí 20. září 2010 se usku-

tečnilo poslední zasedání redakč-
ní rady ve funkčním období 2006 
– 2010. Předsedkyní redakční rady je 
již od roku 1998 paní Mgr. Jana Klo-
nová, která vždy patřila mezi nejak-
tivnější a velmi tvůrčí členy. Děkuji 
všem dalším členům redakční rady, 
kteří svými příspěvky, fotografiemi,
postřehy a náměty přispívali do pes-
trého obsahu. Také doufám, že bu-
dou stále obohacovat a zkvalitňovat 
současnou úroveň našeho měsíční-
ku, který patří k nejvyhledávanějším 
a nejobsažnějším ve Zlínském kraji. 

Rovněž tak děkuji všem milým li-
dem, kteří zasílají články, fotografie,
kresby i náměty na zkvalitnění ob-
sahu novin. Děkujeme našim čtená-
řům za zájem a důvěru, naše noviny 
drží ojedinělý rekord – všechna čísla 
vydaná od června 1994 mají nulovou 
remitendu, jsou vyprodána. Velkou 
zásluhu na tom mají i prodejci Staro-
městských novin, kteří naše noviny 
patřičně propagují. A samozřejmě 
moje uctivá poklona patří pracovní-
kům kolektivu tiskárny L. V. PRINT 
z Uherského Hradiště, kteří mají na 
starosti sazbu, osvit a tisk našeho 
měsíčníku.

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

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

Pondělí 11. říjen 2010    
JO NENÍ TO JEDNODUCHÉ...   
Slavná divadelní veselohra agentury 6P Praha
Hrají: P. Novotný, U. Kluková, K. Jandová, J. Sypal, P. Duspivová
Začátek v 19:30 hod., vstupné 180,- Kč

Sobota 16. říjen 2010 
TV TOŽTAK – první slovácká reality show!
Divadelní představení spolku BAVSA
Začátek v 14:30 hod., Vstupné: dobrovolné

Sobota 16. říjen 2010   
PRČOVSKÝ BÁL 
K tanci a poslechu hraje: Duha
Začátek v 18 hod.
Výtěžek ze vstupného bude odevzdán dětem v mateřské škole.

Sobota 23. říjen
W. Shakespeare
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Divadelní soubor B. Kaněry při OA Břeclav
Začátek v 18 hodin, Vstupné: dobrovolné

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

V sobotu 28. srpna 2010 se uskutečnil na hřišti za Společensko-
-kulturním centrem ve Starém Městě již třetí ročník rekreačního 
čtyřbojového turnaje amatérských družstev v tenisu, beach volejbalu, 
stolním tenisu a petangue s názvem POHNISA. 

Počasí letos sportovcům nepřálo, hrozící přívalový déšť mnohé 
přihlášené týmy odradil od účasti. Kdo přišel však určitě nelitoval.

Milan Kubíček

RODÍ SE VÍCE DĚTÍ

Nejméně dětí v poválečné historii, 
pouze 49, se ve Starém Městě narodilo 
v roce 1996. V roce 2000 přišlo na svět 51 
dětí, v roce 2006 to bylo 56 a v roce 2007 
již 65 chlapců a dívek. Velký nárůst počtu 
novorozenců jsme zaznamenali v roce 
2008 (81 dětí) a nejvíce 83 maličkých se 
narodilo v roce 2009.

A jaká je bilance letošního roku? Za 
první pololetí 2010 se ve Starém Městě 
narodilo 38 dětí, ale zaznamenali jsme 

velký nepoměr pohlaví. Děvčat se narodilo 
pouze 15, chlapců 23. Nejvíc dětí spatřilo 
světlo světa v únoru a březnu. V obou před-
jarních měsících se narodilo 9 dětí. Mezi 
chlapci byl nejčastěji pojmenován Adam 
(3), dále následoval Jiří, Lukáš, Ondřej a To-
máš (2 jména). Každá z narozených dívek 
v období leden až červen 2010 obdržela jiné 
jméno, výjimkou jsou jen dvě pojmenované 
Adély. 

Jana Nosková, Milan Kubíček

Č e r n ý  h u m o r
Motorkář se sajdkárou zastaví u Špice mla-

dému stopaři. Již na konci Starého Města si to 
kalí stovkou a klukovi je na sajdce děsná zima. 
Tak mu motorkář Harry poradí, aby si dal bun-
du zapínáním dopředu, že mu pod ní nebude 
tak moc foukat. Po chvíli si vousatý frajer za 
řidítky Hondy všimne, že je sajdkára prázdná. 
Tak to rychle otočí, aby zjistil, kde stopaře ztra-
til. O pár zatáček zpátky najde chudáka na zemi 
v blízkosti motorestu obklopeného davem ču-
milů, z nichž jeden povídá: „Když jsme ho našli, 
ještě dýchal. Zkusili jsme mu narovnat hlavu, 
ale to už nepřežil. PI  

Temné mraky hrozily každou chvíli vydatným deštěm. Zúčastněné sportovce 
to ovšem od plážového volejbalu neodradilo.  Foto: Milan Kubíček

Odpoledne plné her
V neděli 5. září 2010 se na Orlovně sešli děti, členové i pří-

znivci, aby změřili své síly, zručnost a dovednost. Na připrave-
ných devíti stanovištích házeli petangue na prasátko, absolvovali 
slalomovou dráhu, skládali obrázek. Než se spočítaly body, tak si 
děti zahrály hry a zatančily při hudbě. Sladkou odměnu dostali 
všichni, kdo přišli. První tři místa v různých věkových kategoriích 
byla oceněna věcnými cenami.  Těšíme se na Vás při pravidelných 
cvičení v Orlu 
v  novém školním 
roce 2010/2011. 
Na webových 
stránkách: www.
orelstaremesto.
cz si můžete pro-
hlédnout fotodo-
kumentaci z celé 
akce.

náčelnice
Mgr. Jana Ferdová Orlovna na náměstí Hrdinů se zaplnila dětmi a ro-

diči.  Foto: JF



11SpektrumStaroměstské noviny 10/10Staroměstské noviny 10/10

Vedení města je zodpovědná a nekonečná práce
aneb 20 let od obnovené samostatnosti Starého Města

V letošním roce si připomínáme 
jedno kulaté výročí. Před 1140 lety se 
ujal vlády nejznámější panovník Velké 
Moravy Svatopluk. Bylo to rok po smrti 
Cyrila. Vláda Svatopluka trvala 24 let 
a v letech 875 - 894 byly české země 
a území kolem polské řeky Visly a ma-
ďarské Tisy pod nadvládou Velké Mo-
ravy. Spojencem Svatopluka byl Boři-
voj, první kníže českých zemí. Právě na 
Svatoplukově dvoře byl Bořivoj pokřtěn 
arcibiskupem Metodějem, který na Vel-
kou Moravu přišel společně s Cyrilem 
s tím, aby u nás hlásal křesťanství. Sva-
topluk se pohyboval na dvoře v Nitře, 
také v Mikulčicích a jeho největší stopu 
můžeme hledat ve Starém Městě. Sva-
topluk v čele Velké Moravy potvrdil své 
silné postavení v Evropě a to i s vytvá-
řením moravské církevní samosprávy, 
na které se podílel Metoděj. Slavná je 
historie Starého Města, jednoho z cen-
ter Velkomoravské říše.

Tímto historickým úvodem se chci 
také ohlédnout za posledními 20 roky 
budování samostatného Starého Měs-
ta. Právě před 20 lety bylo rozhodnuto 
o samostatnosti našeho města, které 

bylo dříve součástí Uherského Hradiště. 
Staré Město za dvě desetiletí udělalo ne-
vídaný pokrok dopředu a to pod vedením 
starostů Františka Slavíka (1991-2000), 
Miroslava Schönbauma (2000-2006) a Jo-
sefa Bazaly (2006-2010). Jako kronikář 
a fotodokumentarista mám v přibližně 
40 fotokronikách zhruba 8000 fotografií,
které znázorňují rozvoj města od roku 
1994, kdy jsem nastoupil na zdejší měst-
ský úřad.

Když si v kronikách zalistujete, zjistí-
te, že je toho neskutečně moc, co se nám 
společně ve Starém Městě podařilo. Je 
toho ale stále hodně, na čem je potřeba 
nadále pracovat. Všichni z nás chceme žít 
v pěkném městě, jakým Staré Město beze-
sporu je, ale i zde je důležité hledat a vyu-
žít prostor ke zlepšení. Osmdesát procent 
občanů si pochvaluje, jak se u nás dobře 
bydlí, rodí se hodně dětí, počet obyvatel 
stoupá a brzy nás bude 7000.

Kvalitně fungující úřad, přívětiví úřed-
níci ochotní pomoci, dostatek místa ve 
školkách a školách, opravené obecní 
domy, dopravní obslužnost, vylepše-
ná sídliště a veřejná sportoviště, čistota 
a bezpečnost jsou úkoly, které je třeba sle-

Starší a nejmladší tanečníci verbuňku při 
společném vystoupení na jevišti. 

Foto: Milan Kubíček

dovat. Chloubou Starého Města je sou-
držnost obyvatel a spolková činnost. 
Vždyť v různých spolcích a organiza-
cích se sdružuje více než 2000 našich 
spoluobčanů a všichni mají podporu 
radnice.

Vedení obce je zodpovědná a neko-
nečná práce a bez podpory občanů by 
nebyla možná. Vždy je možnost něco 
udělat, něčemu prospět, něco vylepšit.

Proto bych Vás všechny chtěl požá-
dat, přijďte k volbám 15. - 16. října 
2010, vyberte si ty nejlepší ze 102 staro-
městských občanů, kteří kandidují do 
zastupitelstva města. Zamyslete se nad 
každým z nich, jejichž všechny jména 
zveřejňujeme v těchto novinách.

Sedmnáct našich občanů, kteří do-
stanou největší důvěru, pak utvoří za-
stupitelstvo města a z jeho členů bude 
zhruba dva týdny po komunálních vol-
bách na veřejném zasedání zvolen sta-
rosta, místostarosta a tři členové rady 
města.

Přeji Vám šťastné rozhodnutí.

Milan Kubíček,
kronikář města 

Učitelé slováckého verbuňku
Slovácký verbuňk patří mezi mis-

trovská díla ústního a nemateriálního 
dědictví lidstva UNESCO. Jedná se 
o zatím jedinou oceněnou nehmot-
nou památku v rámci České repub-
liky. Třeba na Slovensku si zasloužila 
mezinárodního uznání fujara, známý 
lidový nástroj.

Baštou verbířů je od nepaměti Sta-
ré Město, kde se každoročně v květnu 
koná regionální kolo tanečníků z oblas-
ti Uherskohradišťsko. Vřelé poděkování 
zaslouží Martin Baláž, který již pět let 
pilně vyučuje nejmenší verbíře z Do-
linečky. „Velmi se snažím přivést malé 
chlapce k verbuňku, intenzivně s nimi 
pracuji a snažím se, aby jejich taneční 
kroky se přiblížili k dokonalosti. Vý-
sledkem jsou verbíři jako Lukáš Balajka, 
Robin Feldvabel, Tomáš Horníček a pa-
tří tam samozřejmě i zbytek chlapců. 
Každoročně se tito verbíři umísťují na 
předních místech národní dětské verbíř-
ské soutěže,“ sdělil Martin Baláž, který 
od září vyučuje v ZUŠ Uherské Hradiště, 
pobočka Staré Město.

Název tance se odvozuje z německého 
slova Werbung, kterým byl označován 
nábor do vojenské služby, jenž probíhal 
v českých zemích do 18. století za účasti 
profesionálních vojenských tanečníků.

Milan Kubíček
Martin Baláž.  Foto: Milan Kubíček
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CO VÍŠ O STARÉM MĚSTĚ?
1) Kostel sv. Michaela je asi jedinou stav-
bou v České republice, v níž velmi staré pů-
vodní cihly v jeho základové části ještě stá-
le plní svoji primární funkci. Jak jsou cihly 
staré a z kterého období pochází? 
a)  zhruba dva tisíce let a pochází z doby 

římské kolonizace
b)  750 let a jsou z období vlády Přemysla 

Otakara II.
c) z počátku 18. století 

2) Moravané přijali pojmenování podle 
řeky Moravy, jehož zástupci se pod tímto 
názvem objevili na jednom důležitém sně-
mu. Víte v kterém roce a kde zasedal?
a)  bylo to v roce 822 na říšském sněmu ve 

Frankfurtu nad Mohanem.
b)  v roce 907 po bitvě u Bratislavy
c) v roce 1621 po bitvě na Bílé hoře 

3) Kdy zemřel Svatopluk, nejvýznamnější 
panovník Velké Moravy?
a) v roce 894     
b) v roce 1007
c) v roce 864

4) Stříbrný terčík s vyobrazením jezdce, 
jemuž na ruce sedí dravý pták. Kníže při 
lovu dravým ptákem, oblíbené to krato-
chvíli vládců, se dnes považuje za jakýsi 
symbol Velké Moravy, neboť je nejčastěji 
prezentovaným archeologickým nálezem 
té doby. Jak se  mu lidově říká?
a) Svatopluk s orlem
b) staroměstský sokolník
c) Velkomoravan s jestřábem

5) Staré Město bylo v minulosti nejlidna-
tější vesnicí v Československu. V roce 1991 
zde žilo v 1509 domech:
a) 6.882 obyvatel
b) 5.555 obyvatel
c) 4.890 obyvatel

6) Dva z rychlíků, expresů, vlaků InterCity 
a EuroCity zastavujících ve Starém Městě 
mají pojmenování podle panovníků z ob-
dobí Velké Moravy. Víte, o které se jedná?
a) rychlíky Šohaj a Galán
b) InterCity Rastislav, expres Mojmír
c) rychlík Svatopluk, EuroCity Sobieski

7) V Praze mají chrám svatého Víta, ve 
Starém Městě stával kostel sv.Víta. Posta-
vili jej mniši z řádu cisterciáků, kteří přišli 
ze západočeských Plas. V kterých místech 
se kostel sv.Víta nacházel?
a)  na rozcestí dnešních ulic Michalská 

a Svatovítská
b) v lokalitě Na Hradbách
c) na Špitálce
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8) Z kterého roku pochází zvon sv. Michael, 
který je umístěn v kostele sv. Michaela. 
a) 1672
b) 1472
c) 1923

9) Jestlipak víte, která ulička měla název 
Hastrmanka? Prý v blízkosti sedával vodník 
a zdravil se s pocestnými.
a) Na Výsluní
b) Palánek
c)  Za Radnicí

10) Proč Staroměšťané dostali přezdívku bá-
lešáci?
a)  protože místní šohaji byli mistři v balení 

přespolních děvčat
b)  od bálešů, které se jedly údajně v kombina-

ci se salátem
c)  jako protiváhu hanlivého pojmenování oby-

vatel okresního města, kterým se v jistých 
kruzích přezdívalo bagoni (uherští vepři)

11) Ulice Metodějova byla pojmenována 
v roce 1992 podle prvního moravského arci-
biskupa. Jak se tato ulice jmenovala v letech 
1956-1992?
a) Budovatelů
b) Rudé armády
c) Osvoboditelů

12) V blízkosti Starého Města hnízdil mohut-
ný pták. Jeho poslední hnízdění bylo zazna-
menáno ve dvacátých letech minulého století. 
Víte, jak se jmenoval?
a) pštros emu
b) drop velký
c) čáp marabu

13) Ve Starém Městě se nejvíce vyskytuje je-
žek východní. Víte, jaký je rozdíl mezi ním 
a ježkem západním?
a) ježek východní je dvakrát těžší
b) ježek západní v zimě nepřespává
c)  ježek východní má bodliny méně upravené, 

je o něco menší a má bílou náprsenku

14) Co umí rosnička zelená?
a)  předpovídat počasí na tři dny dopředu
b) šplhat v korunách stromů podél vod
c) skákat do vzdálenosti dva metry

15) V roce 2004 jsme ve Starém Městě za-
znamenali pozoruhodnou událost. Která 
z nich to byla?
 a)  po mnoha letech bylo použito u novoro-

zenců ve třech případech jméno Vendelín
b)  v dlouhé době 45 dní od 27. března do 

10. května 2004 nezemřel ani jeden muž
c) narodila se trojčata

16) Ve Starém Městě a Uherském Hradiš-
ti je osm ulic, které mají stejné názvy. Na 
příklad: Na Vyhlídce, Mojmírova, Nádraž-
ní, Sportovní, Svatoplukova. Kterou z níže 
uvedených ulic nalezneme pouze ve Starém 
Městě?
a) U Potoka
b) Stojanova
c) Za Špicí

17) Staré Město bylo povýšeno z obce na 
město ke dni 1. listopadu 1997. Existuje 
ještě jedno Staré Město, které bylo pový-
šeno na město ke dni 13. listopadu 2000. 
Víte, které to je?
a) Staré Město pod Landštejnem
b) Staré Město u Moravské Třebové
c) Staré Město pod Sněžníkem

18) Jestlipak si vzpomínáte, odkdy má naše 
město  název Staré Město bez přídomku  
„u Uherského Hradiště?“
a) 1. června 2001
b) 1. ledna  1996
c) 1. ledna  2006

připravil Milan Kubíček,
kronikář města

Správné odpovědi naleznete na straně 30.

Michalské hody jsou krásným završením léta. Děkujeme všem, kteří i letos přijdou ve slováckém kroji. Náš 
snímek je z hodů v roce 2009.  Ilustrační foto: Ivana Cetkovská



  

Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li 
hlupák, opatří si druhou ženu.

Straň se muže, co s úsměvem slova sladí, a boj se 
ženy, co slzou vlaží svůj jazyk hadí.

Jazyk je dýkou žen, proto jej nenechávají nikdy rezivět.

To máme ale některé muže. Nikam nepasují. Do 
postele tuze malí, do kolébky tuze velcí.

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere 
tolik zlých ženských.

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.

Láska je jako louže, neodteče, ale vyschne.

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících 
dětí.

Pranostiky na říjen
  Fouká-li vítr 1. října od východu, 

bude teplý podzimek.
 Teplý říjen – studený listopad.
  Svatý František zahání lidi do chý-

šek.
  Kolik dní v říjnu uplyne do prvého 

deště, po tolik dnů bude i v zimě 
pršet.

  Prší - li na Havla, čekej déšť na 
Vánoce.

  Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce 
volné měj, po svatém Lukáši za 
ňadra je dej!

  Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
  Když dub hojně žaludů dává, tak má 

veliká zima a množství sněhu býti.
  Říjen a březen rovné jsou ve všem.

EM

Když se dva hlemýždi perou…
Foto: Milan Kubíček

Idoly štamgastů místních hostin-
ců Agnes, Džudy a Miriam jedou 
v autě a zastaví před radnicí u se-
maforu. Svítí červená. Miriam za 
volantem trabantu povídá, že je to 
moc hezká barva. Spokojeně sedí 
a pozorují semafor. Rozsvítí se žlutá. 
Druhá děvucha říká, že ta žlutá je 
ještě hezčí. Rozsvítí se zelená a třetí 
poběhlice povídá, že zelená je úpl-
ně nejhezčí. Tak tam sedí, vrtí se jak 
vosy na bonbóně a hledí na světla 
semaforu, až se znovu rozsvítí čer-
vená. Miriam najednou zvolá: „Tuto 
už jsme viděly, tak jedem!“

PI  

Kukačka naposledy zakukala kon-
cem června, konkrétně 28. 6. 2010, po-
tom se již dospělí ptáci chystali k odletu 
do Afriky, v průběhu srpna je následo-
valy mladé kukačky.

Nejrychlejší ptáci – rorýsi, zamířili 
do svého zimoviště již počátkem srpna. 
Sedmnáctičlennou rorýsí partičku jsme 
naposledy spatřili v prvním srpnovém 
týdnu, kdy prosvištěla kolem budovy 
radnice.

Jiřička obecná je velmi pěkný ptá-
ček. Více než 200 jiřiček poletovalo  
20. srpna kolem budovy staroměstské-
ho nádraží, kde již mnoho let hnízdí. 
Také jiřičky se vydávají na dlouhou 
cestu na jih v průběhu měsíce září. Za-
slouží poděkování za likvidaci 
desítek kilogramů hmyzu, který 
u nás posbíraly.

Nejmenší zastoupení mají 
ve Starém Městě vlaštovky. Uby-
lo totiž starých chlévů a dalších 
vhodných příbytků k jejich 
hnízdění. A pokud se snaží na-
jít a vybudovat přístřešek v no-
vých objektech, vlaštovičky jsou 
většinou vyhnány. Naše babičky 
říkávaly: Na svátek Panny Ma-
rie narození (8. září) – vlašto-
viček rozloučení. Většina z nich 
odlétá v rozmezí od 12. do  
20. září. 

V jednom z pokácených stromů na 
náměstí Hrdinů měl svůj příbytek i stra-
kapoud velký. Do svého rajonu se však 
pravidelně vrací a často slyšíme jeho ty-
pický zvuk.

Přílišnou radost nám neudělali staro-
městští čápi. Dvojice z hnízda v Klukově 
ulici odletěla do jižní Afriky bez mláďat. 
V roce 2009 čápi měli jednoho potomka, 
v roce 2008 žádného. 

Čápi hnízdící na komíně kotelny zá-
kladní školy v Komenského ulici vycho-
vali jedno mládě. Čapí dorostenec poprvé 
vzlétl až 14. srpna, v následujících dnech 
pilně trénoval, protože přišel na svět asi 
o 20 dní později, než mladí čápi v okolí.

Milan Kubíček

Kroková variace malého čápa 14. srpna před prvním letem 
z hnízda v Komenského ulici.  Foto: Milan Kubíček
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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám volební program strany, která 
má za cíl nejen to, aby Staré Město navázalo na 
svoji bohatou historii, dále se rozvíjelo a stalo se 
atraktivním domovem pro své občany, ale pře-
devším to, aby se zhoršující ekonomická situace 
nepromítala do života nízkopříjmových skupin, 
důchodců, nezaměstnaných apod. Proto klade-
me mimo jiné i důraz na to, aby všechny stávající 
i nově zaváděné služby městem byly přístupné 
všem kategoriím občanů.

Naše programové priority jsou především
-  připravit další lokality (Huštěnovská, Špílov) 

pro výstavbu rodinných domků
-  podpora výstavby bytů s nižšími pořizovacími 

náklady pro mladé rodiny
-  zabezpečit zdroje pro další existenci fondu roz-

voje bydlení na opravy a rekonstrukce stávají-
cích rodinných domků

-  vybudovat další dům s pečovatelskou službou
-  v případě nouze poskytnout nezbytnou pomoc 

sociálně potřebným a osamělým občanům
-  ve spolupráci se státním podnikem Povodí 

Moravy pokračovat v ochraně města proti po-
vodním

-  pro snížení dopravní přetíženosti městského 
centra usilovat o zahájení výstavby silničního 
obchvatu I/55 západně od železničního kori-
doru

-  připravovat rekonstrukci centra města, místo 
stávající křižovatky na náměstí Hrdinů prosa-
dit vybudování kruhového objezdu

-  pokračovat v komplexní rekonstrukci ulic 
(Sportovní, Za Potokem, Na Vyhlídce, Salaš-
ská, Antonína Zelentiuse, Stojanova, apod.)

-  dokončit prověrku veřejné zeleně na území 
města a pokračovat v její obnově a kvalitní 
údržbě

-  dokončit druhou etapu modernizace koupa-
liště

-  dobudovat sportovní areál Rybníček
-  připravit rekreační využití oblasti slepých ra-

men Moravy (Čerťák, Zadní Morávka) pro 
všechny věkové kategorie občanů od mládeže 
až po seniory

-  prosadit dobudování přírodního koupaliště 
a rekreační oblasti na Lukách (v prostorách za 
Sparem)

-  podporovat činnost sportovních oddílů, zájmo-
vých spolků jako možnost využití volného času 
občanů a především mládeže

-  v závislosti na demografickém vývoji ve spo-
lečnosti zabezpečit dostatečnou kapacitu 
mateřských škol, pokračovat v modernizaci 
základních škol a rozvíjet spolupráci se střední 
školou ve městě 

-  všestranná podpora aktivního využívání vol-
ného času dětí a mládeže jako prevence proti 
patologickým jevům 

-  zajistit důstojné podmínky pro činnost Středis-
ka volného času Klubko.

-  pokračovat v kulturních a společenských ak-
cích pro potřeby občanů a prezentaci města

-  ve složení Městské rady, výborů zastupitelstva 
a komisí rady uplatnit demokratické zastou-
pení všech politických stran, které na základě 
voleb získají místa v zastupitelstvu města

-  pro další rozvoj města vyhledávat zdroje  
evropských a státních prostředků

-  účelně hospodařit s prostředky města a v pří-
padě stagnace příjmů nezvyšovat provozní 
náklady

-  hledat úspory v zadávání veřejně prospěšných 
prací nezaměstnaným a nahradit tak finančně
náročnější firmy

-  prověřit a případně upravit obecně závazné 
vyhlášky, které ztěžují podnikání drobným vý-
robcům a obchodníkům v našem městě

Vážení občané, pokud s uvedenými záměry 
souhlasíte a pokládáte je rovněž za důležité 
pro rozvoj našeho města a lepší život našich 
spoluobčanů, podpořte svými hlasy naši kan-
didátku.

ZO KSČM ve Starém Městě vybrala na pomoc 
postiženým občanům povodněmi v Libereckém 
kraji částku 4700 Kč.

Programové prohlášení KSČM Staré Město pro komunální volby 2010

V tomto volebním roce 2010 vzniklo 
sdružení členů a sympatizantů TOP 
09 a Staroměstského sdružení. Toto 
volné seskupení občanů má zájem 
o další intenzivní rozvoj města. Míst-
ní organizace TOP 09 vznikla krátce 
po parlamentních volbách jako sku-
pina mladých lidí, kteří se ztotožňují 
s myšlenkami obnovy morálky, roz-
počtové odpovědnosti, posílení tra-
dic a demokratických principů. Cíle 
TOP 09 jsou velmi blízké s filosofií
Staroměstského sdružení.

Od roku 1990 jste měli Vy občané na-
šim prostřednictvím zástupce v zastu-
pitelstvu a radě města. Ve volebním 
období 2006-2010 předseda Staro-
městského sdružení Radoslav Malina 
vykonával funkci místostarosty měs-
ta.

Ve spolupráci s ostatními zastupiteli 
a orgány města se podařilo zrealizovat 
rozsáhlé zmodernizování města, např. 
revitalizace sídlišť na ulici Michalská 
a Kopánky. Dobudovali jsme celé sítě 
cyklostezek, opravu koupaliště, mo-
dernizaci chodníků, zateplení všech 
škol, jejichž zřizovatelem je město 
Staré Město. Změny jsou jasně viditel-
né okolo nás.

Další oblastí je i spolkový a společen-
ský život, kde se město podílí svými 
příspěvky na jejich rozvoji.

Naším společným cílem je hájit zá-
jmy občanů Starého Města i nadále. 
Jde nám o další příznivý vývoj Staré-
ho Města jak v oblasti volného času, 
tak i v rozvoji výstavby. Chceme, aby-
chom mohli být hrdi, že žijeme zde ve 
Starém Městě, ve městě s bohatou 

tradicí a pestrou minulostí.  Pomozte 
nám budovat toto město, tak aby Vám 
občanům plně sloužilo a aby se Vám 
zde dobře žilo. Prosíme, dejte svůj 
hlas toleranci a zdravému rozumu. 
Volte TOP 09 – Staroměstské sdruže-
ní, které Vás chce zastupovat a praco-
vat pro Vás

 Radoslav Malina
 MUDr. Veronika Pavlacká - Vaverková

Pro Vás a s Vaší podporou ve volebním období 2010 – 2014
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
•  Zachovat a rozvíjet tradice folklóru, lidových řemesel a kul-

turních památek
•  Podporovat činnost spolků, organizací a jednotlivců v rámci 

kulturního a sportovního vyžití
•  Řešit otázku zlepšení kulturního vyžití občanů ve městě, 

zejména mladých lidí
•  Dobudovat sportovní areál na Rybníčku včetně oddechové 

zóny

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA
•  Vytvořit materiální a organizační podmínky pro soustavnou 

specializovanou zdravotní péči v domovech s pečovatelskou 
službou

•  podporovat stávající sociální služby v obci
•  prosazovat pomoc sociálně slabým občanům
•  podporovat založení Klubu důchodců v obci – osvěta, před-

nášky, besedy

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ROZVOJ 
MĚSTA
•  Dokončit projekt revitalizace slepých ramen řeky Moravy ve 

spolupráci s dalšími subjekty
•  Dobudovat protipovodňová opatření v ulici Tyršovo nábřeží 

v katastru obce Staré Město
•  Výstavba biocenter a biokoridorů v okolí města (využití 

dotací z Evropské unie)
•  Rozšiřování systému třídění odpadů 
•  Zlepšit zázemí pro činnost spolků zájmové umělecké činnos-

ti a základní umělecké školy
•  Spolupráce se všemi stupni škol (MŠ, ZŠ, SOŠ, Gymnázium) 

v oblasti ekologické výchovy mládeže

ŠKOLSTVÍ
•  Podporovat vyučovací podmínky pro zlepšení odborné kva-

lity vyučování a rozšíření výuky jazyků
•  Podporovat činnost Domu dětí a mládeže (DDM), spolupra-

covat s tímto zařízením a dalšími subjekty v rámci organiza-
ce volnočasových aktivit dětí a mládeže

•  Podporovat na školách primární prevenci sociálně patologic-
kých jevů a rozvoj osobnosti

•  Podporovat vytváření podmínek pro práci asistentů handi-
capovaných žáků tak, aby se osoby s postižením mohli bez 
problémů začlenit do běžných škol

BYTOVÁ VÝSTAVBA
•  Renovace stávajících městských bytů a výstavba nových
• Zajišťování stavebních míst pro rodinné domy

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTŮ ČSSD
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STARÉ MĚSTO PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 -2014

Volební program ČSSD pro město Staré Město 2010 – 2014

Vážení spoluobčané,

v minulém volebním období se v na-
šem městě hodně budovalo. Tento 
stav trvá již několik volebních obdo-
bí a jen ten, kdo má klapky na očích, 
nebo necestuje z našeho města ně-
kam jinam po republice, nevidí, co 
se všechno udělalo. Nemalý podíl na 
tom mají samozřejmě občané, proto-
že se vzorně starají o své nemovitosti, 
a když se k tomu přidá nový chodník, 
cesta, dětské hřiště či zeleň, vznikne 
příjemné prostředí, kde je radost žít.
Úsilí budovat pěkné město budou 
zastupitelé naší volební strany stále 
podporovat. Bude samozřejmě zále-
žet na množství financí, které přite-
čou do rozpočtu nebo se nám podaří 
získat z dotací a grantů. Co nás ale 
nejvíc zajímá, je kvalita života lidí ve 
městě jako celku. Žít v hezkém pro-
středí je příjemné, ale ještě lepší je 
najít si cestu k ostatním lidem, stý-
kat se s nimi, obohacovat svůj život 
o zajímavé zážitky, zkrátka žít bohatý 
a kvalitní život. Možná jednodušší je 
říci, zkusme vytáhnout lidi ze super-
marketů a od televize! Na to není po-
třeba tolik peněz jako na investice, 
ale splnit tento cíl je mnohem těžší. 
V praxi to znamená podporovat ty, 
kteří chtějí ve městě něco smyslupl-
ného dělat a také si klást otázky, na-

příklad kam s partou puberťáků, kteří 
nehorují pro sport či folklor? Je přece 
jasné, že z nudy je jen krok k alkoholu 
nebo k drogám... Tyto palčivé otázky 
si chceme klást, řešit je a vyjádříme 
svou podporu každé dobré myšlence, 
která povede ke kvalitnímu a bohaté-
mu životu ve Starém Městě.
Pokud dostaneme Vaši důvěru, bude-
me stále myslet na:

•  Spolky, organizace, zkrátka obě-
tavé lidi, kteří neúnavně v kulturní 
a sportovní oblasti mnohokrát do 
roka pomáhají obohacovat náš ži-
vot

•  Projekty, týkající se volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže

•  Záměr zřídit rekreační a odpočin-
kovou zónu v oblasti slepých ra-
men řeky Moravy

•  Rozvoj bytové i podnikatelské vý-
stavby, revitalizaci starší zástavby 
a městského bytového fondu

•  Dokončení protipovodňových 
opatření chránících naše krásné 
město

•  Bezpečnost občanů a respektování 
základních pravidel řádného souži-
tí 

•  Propagaci našeho města v návaz-
nosti na historické kořeny období 
Velké Moravy

Budeme se, stejně jako v minulosti, 
držet myšlenky: „ Co je dobré pro 
Staré Město, je dobré i pro nás!“ Pod-
pořte naše kandidáty volební strany 
č.3 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ v říj-
nových komunálních volbách ve Sta-
rém Městě .

Mgr. Martin Zábranský a Marie Hráč-
ková (zastupitelé města Staré Město 
a kandidáti volební strany „STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ“ v komunálních 
volbách  na období 2010-2014)
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Vážení spoluobčané, 
kandidáti za KDU – ČSL nabízejí program trvalého rozvoje Starého Města. Ve vedení města půso-
bíme prakticky nepřetržitě dvacet let a po celou tu dobu jsme se významně podíleli na celkové kon-
cepci a rozvoji Starého Města. V problematice komunální politiky máme tedy dostatek zkušeností 
a znalostí, současně však přichází i naši noví kandidáti schopni přinést nové pohledy a podněty. 
Naší snahou je budování moderního města, ve kterém žijí spokojení spoluobčané. Kandidáti KDU-
-ČSL jsou jak svým lidským profilem, tak svými schopnostmi dobrou zárukou k prosazení potřeb
staroměstských občanů. Za stěžejní úkoly následujících čtyř let považujeme zejména:
1. ROZVOJ MĚSTA - budeme prosazovat
• dokončení protipovodňové hráze na Trávníku 
• maximální podporu výstavby rychlostní komunikace R55
•  budování Náměstí Velké Moravy jako kulturně-duchovního a vědeckého centra ve spolupráci 

město, farnost a Slovácké muzeum
•  revitalizaci sídliště Alšova – Úprkova a modernizaci ulic Sportovní, U Potoka, Rastislavova, 

Karoliny Světlé, Zelnitiusova, Svatovítská, Salašská a Obilní
• výstavbu dalších bytů a stavebních parcel pro mladé rodiny – Huštěnovská sever, Luční
2. OBECNÍ SAMOSPRÁVA, VEŘEJNÁ SPRÁVA - nadále se zaměříme na:
• vyhledávání zdrojů pro rozvoj města z různých dotačních titulů a šetření finančních prostřed-
ků důsledným prováděním výběrových řízení
• další rozšíření půjček z fondu rozvoje bydlení 
3. BEZPEČNOST OBČANŮ A VEŘEJNÝ POŘÁDEK – našimi cíli bude:
• zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku a důsledné dodržování rychlosti jízdy 
4. PODNIKATELSKÁ OBLAST, ZAMĚSTNANOST – zaměříme se na:
• plné využití stávajících a přípravu nových podnikatelských zón
•  realizaci pronájmů a prodeje majetku města se zaměřením na finanční efektivitu majetko-

vých transakcí a přínosu pro zaměstnanost občanů města
5. ŠKOLSTVÍ – budeme podporovat
• další etapu rekonstrukce školy, činnost ZUŠ, činnost Střediska volného času Klubko
• výstavbu nové víceúčelové budovy pro žáky ZUŠ 
• působení školního psychologa a zavedení etické výchovy ve školách

6. RODINA A SOCIÁLNÍ OBLAST – zaměříme 
se na
• vybudování dalšího penzionu na Kopánkách 
rozšířeného o kombinovanou službu
•  prohloubení pomoci sociálně slabým občanům 

a pomoc zdravotně a tělesně postiženým 
občanům a podporu charitativních aktivit na 
území města

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – budeme prosa-
zovat
•  systematickou výsadbu veřejné zeleně a její 

pravidelnou údržbu, vznik stabilizačních kra-
jinných prvků a ozdravení slepých ramen řeky 
Moravy se vznikem oddechových zón

8. KULTURA, SPORT A TURISTICKÝ RUCH 
– nadále podpoříme
•  veškeré kulturní, sportovní, tělovýchovné 

a zájmové aktivity se zřetelem na účelné využití 
volného času dětí, mládeže a dospělých, směřujících k prohloubení občanské sounáležitosti 
a zachování tradic (Michalské slavnosti, Motocyklové závody, Den matek…)

•  spolkové, umělecké, vzdělávací i výchovné činnosti občanských sdružení a zájmových klubů 
(např. Dolina, Staroměstská kapela, Sokol, Orel, Středisko volného času Klubko, Rodinné 
centrum Čtyřlístek, SDH, Junák, šachy, volejbal, fotbal, tenis, šerm a další) 

•  rozvoj dalších sportovních a oddechových aktivit („U-rampa“, umělá stěna, lanová dráha) 
•  rozvoj turistického ruchu a navazujících služeb s důraznější prezentací velkomoravské histo-

rie, Památníku Velké Moravy, Baťova kanálu, cyklostezek, vyhlídkových věží kostela a dalších 
památek na území města 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru
Podrobný volební program obdrží spoluobčané 

ve volebních materiálech KDU-ČSL

PRO TRVALÝ ROZVOJ STARÉHO MĚSTA
Volební program KDU-ČSL 2010 – 2014

Vážení spoluobčané,
předchozí generace nám ve Starém 
Městě odkázaly neocenitelné his-
torické dědictví, z něhož dodnes 
naše město čerpá. Největší výzvou 
současnosti je, abychom dokázali 
tento potenciál využít a skloubit jej 
s požadavky dnešní doby. Pojďme 
společně dát Starému Městu novou 
tvář, tvář moderního města, města 
pracovitých a činorodých lidí, které 
na bohatých historických tradicích 
založí svou spokojenou současnost 
a budoucí rozvoj.

Období, které nás čeká, bude klást vy-
soké nároky na schopnost zvládnout 
správu věcí veřejných. Bude nutné 
uváženě hospodařit a nakládat s do-
stupnými prostředky. V tomto neleh-
kém období chceme posílit charakter 
Starého Města jako všestranně dobrého 
místa pro život. Města, které nabízí bo-

hatou škálu aktivit pro volný čas všech 
generací, pracovní příležitosti a pod-
poru podnikání. Naší hlavní priori-
tou je další ekonomický rozvoj města, 
zkvalitňování služeb občanům a větší 
otevřenost a informovanost ze strany 
Městského úřadu.

Nabízíme vám kandidáty všech věko-
vých kategorií a různých profesních za-
měření. Všichni však mají dostatečné 
zkušenosti s řízením �rem a institucí a,
v neposlední řadě, také lidí. Chceme do 
komunální politiky dostat nové tváře, 
které dodají řízení města tolik potřeb-
ný osobní elán a energii, kandidáty, 
pro které je politika primárně službou 
občanům, nikoli cestou k osobnímu 
obohacení. 

Naše politická strana stojí na pevných 
základech. Jako jediná zde kandidující 
strana se můžeme opřít o pomoc našich 
kolegů na všech úrovních řízení státu - 
na úrovni Krajského úřadu, Poslanec-
ké sněmovny, Vlády ČR i Evropského 

parlamentu. Naše místní sdružení má 
dlouhou tradici a vyvíjí zodpovědnou 
politickou činnost nejen na úrovni Sta-
rého Města, ale i celého Zlínského kraje. 
Pravidelná činnost, setkávání se s ob-
čany a řešení jejich problémů je důka-
zem naší aktivní politiky. Nescházíme 
se před volbami až při fotografování na 
kandidátky, nejsme účelovým slepen-
cem na poslední chvíli a také nejsme 
zatížení žádnou ideologií. Nikdy nedo-
pustíme selektování občanských aktivit 
a sdružení na ty „naše“ a ostatní.

Věříme, že náš program a naši kandi-
dáti získají vaši podporu. Děkujeme, 
že tak zodpovědně volíte svoji budouc-
nost. Budoucnost nás všech. 

Kompletní volební program vám doru-
číme přímo do vašich poštovních schrá-
nek.
Další informace naleznete na našem 
webu www.ods-staremesto.cz a na vo-
lebním telefonním čísle 608 555 125.

Občanská demokratická strana
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TOP 09 a Staroměstské sdružení
vylosované číslo 1

1.  Radoslav Malina, 59 let, místostarosta Staré Město bez. pol. 
přísl., nezávislí kandidáti    

2.  MUDr.Veronika Pavlacká Vaverková, 32 let, lékařka SM,  
TOP 09, navržena TOP 09

3.  Zdenek Ebner, 55 let, obchodní zástupce, SM, VV, nez. kand.
4.  Ing. Tomáš Dostalík, 34 let, konstruktér SM, TOP 09, navržen 

TOP 09
5.  Bc. Robert Januška, 38 let, obchodní zástupce SM, bez pol. 

přísl., nez. kand. 
6.  Petr Pavlacký, 32 let, vedoucí prodeje SM, bez pol. přísl., 

navržen TOP 09 
7.  Ing. Rostislav Zábranský, 54 let, ekonom SM, bez pol. přísl., 

nez. kand.
8.  Tomáš Goldmann, 34 let, podnikatel SM, bez pol. přísl.,  

navržen TOP 09
9.  Aleš Machálek, 42 let, podnikatel SM, bez pol. přísl., nez. kand.

10.  Petr Hájek, 30 let, zástupce vedoucího prodeje SM, TOP 09, 
navržen TOP 09

11.  Eva Sabo, 50 let, učitelka SM, bez. pol. přísl., nez. kand.
12.  Petr Reinberk, 21 let, fotb. 1.FC Slovácko SM, bez pol. přísl., 

nez. kand.
13.  Robert Šopík, 25 let, obchodní zást. SM, bez pol. přísl.,  

nez. kand.
14.  Jiří Bartošík, 67 let, důchodce SM, bez pol. přísl., nez. kand.
15.  Pavel Vlček, 52 let, předák potisku SM, bez. pol. přísl.,  

nez. kand.
16.  Miloslav Býček, podnikatel SM, bez pol. přísl., nez. kand.
17.  František Černý, 62 let, důchodce SM, bez pol. přísl.,  

nez. kand.

Komunistická strana Čech a Moravy
vylosované číslo 2

1. Ing. Ladislav Vaněk, 64 let, technik SM, KSČM
2. Mgr. Marie Pešlová, 57 let, učitelka SM, KSČM
3. Jaroslav Hájek, 60 let, malíř a natěrač SM, KSČM
4. Petr Hájek, 54 let, podnikatel SM, bez pol. přísl.
5. Karel Trubačík, 60 let, technik SM, KSČM
6.  Barbora Večeřová Čížková, 25 let, podnikatelka SM,  

bez pol. přísl.
7. Vladislav Kluka, 60 let, zámečník SM, KSČM
8.  Dušan Večeřa, 32 let, prac. bezp. agentury SM, bez pol. 

přísl.
9. Věra Peterková, důchodkyně, bez pol. přísl.

10.  Ing. Marcela Kulleová, 47 let, podnikatelka SM, bez 
pol. přísl.

11. RSDr. Miroslav Horák, 60 let, důchodce SM, KSČM
12. Zlata Peteková, 46 let, dělnice SM, KSČM
13. Josef Sýkora, 58 let, řidič SM, KSČM
14. Marie Fridrichová, 60 let, důchodkyně SM, KSČM
15. JUDr. Petr Ledabyl, 64 let, důchodce SM, bez pol. přísl.
16. Mgr.Věra Víchová, 59 let, učitelka SM, bez pol. přísl.
17. Pavel Pešl, 56 let, elektrikář SM, bez pol. přísl.

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
vylosované číslo 3

1.  Mgr. Martin Zábranský, 36 let, zástupce ředitele SM,  
bez pol. přísl.

2.  Marie Hráčková, 56 let, podnikatelka SM, bez pol. přísl.
3.  Ing. Luboš Mazůrek, 35 let, konstruktér SM SM, bez pol. přísl.
4.  Ing. Marek Pochylý, 26 let, samostatný obchodník SM,  

bez pol. přísl.
5.  Martina Všetulová, 34 let, manažerka odbytu SM,  

bez pol. přísl.
6. Erik Feldvabel, 32 let, mechanik SM, bez pol. přísl.
7.  Ing. Lenka Čevorová, 26 let, manažerka hotelu SM,  

bez pol. přísl.
8. Petra Jara Bednaříková, 34 let, lektorka SM, bez pol. přísl.
9. Vladislav Paroulek, 52 let, jednatel firmy SM, bez pol. přísl.

10.  Ing. Lenka Pleváková, 41 let, středoškolská učitelka SM,  
bez pol. přísl.

11.  Ing. Petr Obdržálek, 64 let, odborný poradce SM,  
bez pol. přísl.

12. Libor Vaďura, 45 let, podnikatel SM, bez pol. přísl.
13. Milan Šobáň, 48 let, automechanik SM, bez pol. přísl.
14.  Ing. Antonie Řádková, 66 let, středoškolská učitelka SM,  

bez pol. přísl.
15. František Ryška, 60 let, logistik SM, bez pol. přísl.
16. Ing. Petr Straka, 59 let, ředitel, organizace SM, bez pol. přísl.
17. František Janík, 68 let, obchodní zástupce SM, bez pol. přísl.

Česká strana sociálně demokratická
vylosované číslo 4

1. Miroslav Horký, 43 let, stavební technik SM, ČSSD 
2.  Mgr. Monika Langová, 44 let, sociální pedagožka, SM, 

ČSSD
3. Jaroslav Pelka, 52 let, podnikatel SM, bez pol. přísl.
4.  Karel Čejka, 45 let, vedoucí pracovník SM, bez pol. 

přísl.
5.  MUDr. Irena Pelechová, 49 let, dětská lékařka SM,  

bez pol. přísl.
6.  Mgr. Milana Matyášová, 44 let, učitelka SM, bez pol. 

přísl.
7. Zdeněk Petržel, 53 let, kamenosochař SM, bez pol. přísl.
8. Lenka Novotná, 43 let, prodavačka SM, bez pol. přísl.
9.  Jarmila Habáňová, 51 let, učitelka mateřské školy SM,  

bez pol. přísl.
10.  Ing. Lubomír Hučík, 47 let, podnikatel SM, bez pol. 

přísl.
11.  František Chlachula, 62 let, důchodce SM, bez pol. 

přísl.
12. Ing. Josef Malovaný, 67 let, důchodce SM, ČSSD
13. Jiří Horsák, 68 let, důchodce SM, bez pol. přísl.
14. Karel Doseděl, 40 let, technik SM, bez pol. přísl.
15. Václav Klon, 71 let, důchodce SM, ČSSD
16.  Hana Stieberová, 53 let, sociální pracovnice SM, bez 

pol. přísl.
17.  Stanislav Patka, 67 let, důchodce SM, bez pol. přísl.
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Křesťanská a demokratické unie 
- Československá strana lidová

vylosované číslo 5

1.  Josef Bazala, 50 let, starosta města Staré Město, KDU-
-ČSL

2.  Ing. Kamil Psotka, 36 let, vedoucí výzkumu a vývoje SM,  
KDU-ČSL

3. František Slavík, 59 let, technik SM, KDU-ČSL
4.  Františka Pavlicová, 59 let, zdravotní sestra SM, bez pol. 

přísl.
5. Ing. Josef Trňák, 53 let, technolog SM, KDU-ČSL
6.  Ing. Josef Vaculík, 53 let, invalidní důchodce SM, KDU-

-ČSL
7. Ing. František Šíma, 47 let výrobní ředitel SM, KDU-ČSL
8. MUDr. Aleš Hřib, 56 let, lékař SM, bez pol. přísl.
9. Ing. Vojtěch Foltýnek, 34 let, projektant SM, KDU-ČSL

10.  Mgr. Jarmila Balážová, 28 let, učitelka základní školy ST, 
bez pol. přísl.

11.  Dagmar Zálešáková, 59 let, referentka-starostka Orla 
SM, KDU-ČSL

12. František Ingr, 61 let, technik SM, KDU-ČSL
13. Josef Vanda, 51 let, dělník SM, bez pol.přísl.
14. Renata Friedlová, 42 let, ekonomka SM, bez pol. přísl.  
15. Mgr. Petr Chlachula, 58 let, technik SM, KDU-ČSL
16. MUDr. Zuzana Psotková, 27 let, lékařka SM, KDU-ČSL
17.  Mgr. Jana Ferdová, 26 let, učitelka základní školy SM,  

bez pol. přísl.

Občanská demokratická strana
vylosované číslo 6

1.  Bc. Martina Stavjaňová, 39 let, marketing a komunika-
ce Staré Město, ODS

2.  Ing. Michal Jakšík, 29 let, manažer technické podpory 
SM, ODS

3. Taťána Valová, 47 let, sociální pracovnice SM, ODS
4. Ing. Jiří Tichý, 34 let, obchodní ředitel SM, ODS
5.  Ing. Stanislav Gabriel, 59 let, jednatel společnosti SM, 

ODS
6. Stanislav Rokyta, 45 let, dispečer MKD SM, ODS
7. František Vybíral, 51 let, OSVČ SM, ODS
8. Bc. Jan Houdek, 24 let, student VŠ SM, ODS
9. Jana Bachanová, 42 let, OSVČ SM, ODS

10. Tomáš Chovanec, 19 let, student VŠ SM, ODS
11. Josef Juřík, 25 let, konstruktér SM, ODS
12. Antonín Vaněk, 54 let, OSVČ SM, ODS
13.  Ing. Kamil Khazaal, 44 let, vrchní správce železniční  

infrastruktury SM, ODS
14.  Mgr. Silvie Weinbergerová, 37 let, učitelka SM, bez pol. 

přísl.
15.  David Černý, 31 let, inženýr železniční dopravy SM, 

ODS
16. František Cícha, 35 let, OSVČ SM, bez pol. přísl.
17. Pavel Tyl, 39 let, obchodní ředitel SM, ODS

Vážení spoluobčané,
chceme vám poděkovat za důvěru, kterou jste nám 

projevili před čtyřmi lety a podělit se s vámi o zkušenosti 
z práce v radě a v zastupitelstvu. Jedna z nejdůležitějších 
zkušeností byla, že se sešlo skutečně spolupracující zastu-
pitelstvo, kde společný zájem o práci na rozvoji města pře-
výšil zájmy osobní i politické.

Pro dobrou práci rady je důležitá příprava podkladů 
a materiálů, na nichž se samozřejmě podíleli zaměstnan-
ci radnice a zejména vedení radnice v čele se starostou 
Josefem Bazalou, místostarostou Radoslavem Malinou 

Končí čtyři roky vstřícné spolupráce

Ing. Kamil Psotka                           Jiří Bartošík                                     Mgr. Vratislav Brokl                      

a tajemníkem Ing. Vladimírem Kučerou. Samotná jedná-
ní rady probíhala vždy ve snaze přítomných nalézt opti-
mální řešení s užitkem pro občany i město. Díky tomu se 
podařilo za uplynulé čtyři roky zrealizovat velké množství 
investičních akcí i společenských událostí, které jistě při-
spěly  ke spokojenému životu občanů Starého Města. Za 
tuto dobrou spolupráci chceme poděkovat zastupitelům 
a zejména starostovi Josefu Bazalovi a místostarostovi 
Radoslavu Malinovi.

Členové Rady Města  Ing. Kamil Psotka, Jiří Bartošík 
a Mgr.Vratislav Brokl.
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Robert Bellan na divadelní stáži v kanadském Vancouveru
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V kanadském velkoměstě Vancou-
ver už přes třicet let hraje české Diva-
dlo Za rohem. Po roce 1968 si ho tam 
založili čeští exulanti a do současnosti 
uvedli sto padesát představení. Mají 
různorodý repertoár, od Aloise Jiráska 
po Járu Cimrmana. Divadlo Za rohem 
před časem získalo cenu Gratis agit, 
kterou uděluje ministr zahraničí za ší-
ření dobrého jména České republiky ve 
světě. A právě hostem tohoto souboru 
byl divadelní režisér a herec, drama-
turg Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě Robert Bellan. Na místě 
na něj čekali novináři a on poskytl roz-
hovory. Část jednoho z nich přinášíme 
i našim čtenářům. 

Jak jsi se dostal do kontaktu s Di-
vadlem za Rohem?

Paní Martička z Vancouveru byla na 
návštěvě ve svém rodném městě na Mo-
ravě, viděla mé inscenace i na zkouškách 
byla a pravděpodobně ji to tak zaujalo, 
že mě doporučila divadelníkům - kraja-
nům ve Vancouveru. To je moje verze, 
ale třeba to paní Martička vidí jinak – 
zeptejte se jí! Možná si slibovala jen very 
very good kvality sex ☺. Ale to se splet-
la, jsem již dvacet let šťastně ženatý!

S herci Divadla Za rohem jsi se 
rozhodl udělat letní workshopy a za-
čat se zkouškami hry Tenor na roztr-
hání. Tuto hru jsi v Čechách nacvičil 

s herci Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti a byla a je velmi úspěšná. Co 
si myslíš, že na této hře zaujme diváky, 
čím zaujala tebe?

Je to klasika komediálního žánru, už 
mnohokrát osvědčená v různých provede-
ních. Mě na hře zaujalo především netra-
diční propojení činohry se světem opery. 
Na což jsem kladl důraz i ve své verzi zpra-
cování předlohy. Groteska, gagy, operně 
hudební podkresy, zpěv herců na živo atp. 
Doufám, že tato varianta zaujme kromě 
českých diváků i ty vancouverské. Spolé-
hám na to, že humor nezná hranic a všu-
de na světě se lidi rádi pobaví a ochotně, 
alespoň na chvíli, zapomenou v divadle na 
běžné starosti všedního života.

Co si myslíš o vlasteneckých ochot-
níckých divadlech v zahraničí? Mají 
ješte smysl, když přesuny mezi Evropou 
a Amerikou a vůbec celým světem jsou 
bezproblematické a navštívit divadla 
v rodné zemi, či stáhnout si představe-
ní podle vkusu, anebo si nechat poslat 
DVD není problém?

Ne každý může pravidelně létat tako-
vou dálku do Evropy, aby navštívil nějaké 
to typicky české (slovenské) divadelní před-
stavení. Myslím, že má velký smysl právě 
v cizí zemi připomínat si své kořeny a kul-
turu. A čím jiným než živým vystoupením, 
které žádný nosič nenahradí? Navíc mají 
krajani příležitost setkávat se a mezi sebou 
i na jevišti hovořit rodným jazykem. Růz-
né dvojsmysly a narážky a jemné nuance 
typicky česko - slovenského nadsázkového 
humoru pochopí jen ti, co jazyk vstřebá-
vali od dětských let. Členové krajanského 
ochotnického divadla a potažmo i jejich 
česko - slovenští 
diváci si tak mo-
hou dovolit tento 
luxus i v tak vzdá-
lené zemi jako je 
Kanada.

Jaká byla tvo-
je spolupráce se 
souborem Diva-
dla za Rohem? 
Má nějaké spe-
cifika oproti di-
vadelní scéně 
v Čechách? Máš 
nějakou „radu 
nad zlato“, co by 

jsi vancouverskému divadlu poradil 
do budoucnosti?

Spolupráce byla poněkud kompliko-
vaná nezvyklým časem zkoušení, kdy 
jsme zkoušeli jen čtyři týdny v červenci. 
S datumem premiéry určeným až na lis-
topad bylo poněkud obtížné namotivo-
vat herce, že pět měsíců před premiérou 
je potřeba napnout síly a v tom krátkém 
čase, který jsem měl k dispozici, udělat 
co nejvíce. Navíc někteří nemohli kvůli 
zaměstnání chodit na všechny zkoušky 
a ani čas na domácí přípravu jim moc 
nezbýval. Nakonec se nám ale podařilo 
„nahodit“ celou hru a i když závěrečná 
fáze zkoušení na podzim bude už beze 
mne, pevně doufám, že výsledek plně 
uspokojí herce i diváky.

Jinak způsob práce v divadle je ob-
dobný jako v Čechách a i když mám 
jen málo zkušeností s ochotnickým di-
vadlem, pokud se herci sešli a nemusel 
jsem řešit, kdo co (za koho) bude hrát, 
dělalo mi potěšení s nimi pracovat.

Nevím jestli jsem ten pravý na nějaké 
ty rady do budoucnosti. Snad jen aby si 
uvědomili, že každý hrát divadlo nemů-
že a je to dar mít určitou jevištní přiro-
zenost a měli by si toho vážit a snažit se 
co nejvíc na sobě pracovat a že ten obě-
tovaný čas se jim bohatě vyplatí. 

„ Na Kanadu budu vzpomínat dlou-
ho a pořád. Bylo to totiž nezapomenu-
telné. Díky, Ó Kanado, země čarokrás-
ná, lide rozmilý!“, sdělil Robert Bellan 
krátce po svém návratu.

Podle podkladů Roberta Bellana 
připravil: Milan Kubíček

Vancouver je sympatické město.
Foto: Zdeněk Kupka

Plavba v motorovém člunu. 

 

Foto: Zdeněk Kupka
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U S N E S E N Í
z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18. 8. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.2 nájem pozemků p. č. st. 2253 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 840 m2 a p. č. st. 
2254 zast. plocha a nádvoří o výměře 430 m2, 
které se nachází pod budovami zdravotního 
střediska ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků, 
kterým je Česká republika (příslušnost hos-
podařit s majetkem má Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město) na 
dobu určitou od 20. 7. 2010 do 20. 7. 2011 
a nájemné v místě a čase obvyklém. 
1.3 výpůjčku sklepa, který se nachází pod 
domem č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ob-
čanskému sdružení Klub přátel vína Staré 
Město, Staré Město, Trávník 2111, od 1. 10. 
2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců, za účelem vybudování zázemí 
pro činnost sdružení. 

za účelem uložení zeminy a bahna v objemu 
40.000 m3, které vzniknou odtěžením z odsta-
vených ramen řeky Moravy v rámci projektu 
„Obnova ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy – k. ú. Staré Město (Čerťák, Vytráve-
né, Přední a Zadní Morávka)“. 
1.6 pronájem části pozemku p. č. 4551/6 ost. 
plocha o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Velko-
moravská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Janě Jurkasové, bytem 
Velehrad, Na Nivách 317, od 1. 9. 2010 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
a nájemné ve výši 129,30 Kč/m2 a rok + pří-
slušná DPH, za účelem umístění stánku s pro-
dejem tisku, tabáku a drobného zboží. 
1.7 pronájem části pozemku p. č. 340/130 
orná půda o výměře 135 m2 v lokalitě ul. To-
vární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem parkování osobních vozi-
del, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce a nájemné ve výši 49,50 Kč/m2 a rok + 
příslušná DPH a pronájem části pozemku p. č. 
340/130 orná půda o výměře 110 m2 v lokalitě 
ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem užívání a údržby 
okrasné zeleně, od 1. 11. 2010 na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, spo-
lečnosti MIKONA AUTO s. r. o., Zlín, třída 
Tomáše Bati 372.
1.15 - výpověď z pronájmu pozemku p. č. 
6030/5 orná půda o výměře 38.451 m2, po-
zemku p. č. 6030/133 orná půda o výměře 
11.033 m2, pozemku p. č. 6030/134 orná půda 
o výměře 2.577 m2, pozemku p. č. 6030/85 
o výměře 2.460 m2 a pozemku p. č. 6029/1 
orná půda o výměře 25.855 m2 Školnímu hos-
podářství, s. r. o., Staré Město Velehradská 
1469, k 30.9.2010 s tím, že pozemky budou vy-
dány vlastníkovi nejpozději ke dni 1.10.2011.
- pronájem části pozemku p. č. 6030/5 orná 
půda o výměře 33.451 m2, pozemku p. č. 
6029/1 orná půda o výměře 25.855 m2 a po-
zemku p. č. 6030/85 orná půda o výměře 
2.460 m2, vše v lokalitě Olší – Pod Vinohrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Jiřímu Čevorovi, bytem Tupesy 
460, na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 1. 11. 
2031 s výpovědní lhůtou 2 roky, a nájemné ve 
výši 0,70 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, za úče-
lem výstavby a užívání sportovně rekreačního 
jezdeckého areálu. 
1.16 pronájem části pozemku p. č. 2414/13 
ost. plocha/sportoviště o výměře 1.900 m2 TC 
Staré Město, občanské sdružení, Staré Měs-
to, Karolíny Světlé 1013, na dobu určitou od 
1. 9. 2010 do 31. 8. 2025 a nájemné ve výši 
45,00 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, za úče-
lem vybudování nafukovací tenisové haly, 
a dále pronájem části pozemku p. č. 2413 

zahrada 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 + 
příslušná DPH, za účelem vybudování do-
plňkových aktivit (minigolf, lanová dráha, 
lezecká stěna apod.). 
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Realizace úspor energie při provozu budovy 
Zdravotního střediska č. p. 1857 ve Starém 
Městě z důvodu změn oproti projektové do-
kumentaci a změny ceny díla. 
2.3 - projektovou dokumentaci na akci 
Zdravotní středisko – oprava zpevněných 
ploch, úprava interiéru.
- výzvu k podání nabídek pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Zdravotní středisko – oprava zpev-
něných ploch, úprava interiéru, určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče Ing. Jiří Křen 
– TRADIX, Staré Město, JASS UNI, s. r. o., 
Jalubí, Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěno-
vice
2.4 nejvhodnější nabídku na akci Oprava 
místních komunikací ul. Bratří Mrštíků, 
Seifertova ve Starém Městě. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč Správa a údržba 
silnic Zlínska, s.r.o. 
2.5 nejvhodnější nabídku na akci Rekon-
strukce rybníku Širůch ve Starém Městě, 
1. etapa. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč JASS – UNI, s. r. o., Jalubí.
3.1 finanční příspěvky organizacím a spol-
kům působícím ve Starém Městě:
• Staroměstské kapele, zastoupené kapel-
níkem Petrem Luběnou, na činnost v roce 
2010 ve výši 20.000 Kč.
• Oblastní charitě Uherské Hradiště, zastou-
pené ředitelem Jiřím Jakešem, na činnost 
v roce 2010 ve výši 50.000 Kč.
• Sdružení Podané ruce, o.s., Brno, Kon-
taktní centrum Charáč Uherské Hradiš-
tě zastoupenému vedoucím KC Charáč 
Mgr. Vladimírem Kaškou, na činnost v roce 
2010 ve výši 20.000 Kč.
• Klubu důchodců Uherské Hradiště, za-
stoupenému předsedkyní Libuší Jarošovou, 
na činnost v roce 2010 ve výši 1.000 Kč.
• Českému svazu včelařů, o.s. ZO Uherské 

Severní strana náměstí Hrdinů se mění k lepší-
mu.  Foto: Milan Kubíček

Budovu SOŠ a Gymnázia zahalilo lešení. Probíhá 
tolik očekávaná rekonstrukce budovy střední školy 
a domova mládeže.  Foto: MK

1.4 výpůjčku části pozemku p. č. 241/14 
orná půda o výměře 1.329 m2 a pozemku 
p. č. 241/32 orná půda o výměře 414 m2, vše 
v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, Českému zahrád-
kářskému svazu, základní organizace Staré 
Město, Staré Město, Kopánky 1690, od 1. 8. 
2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
šest měsíců, za účelem užívání zahrádkář-
ské kolonie.
1.5 výpůjčku části pozemku p. č. 7095 orná 
půda o výměře cca 11.000 m2, pozemku p. č. 
5242/14 orná půda o výměře 23.154 m2, 
pozemku p. č. 5242/15 orná půda o výmě-
ře 2.618 m2 a pozemku p. č. 5242/17 orná 
půda o výměře 2.442 m2, které se nachází 
v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ra-
domíru Burešovi, bytem Bystřice nad Pern-
štejnem, Bočkova 255 od 1. 9. 2010 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců, 
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Hradiště, úsek Staré Město, zastoupenému 
předsedou ZO Josefem Trefilíkem na čin-
nost v roce 2010 ve výši 5.000 Kč. 
• Šachovému klubu Staré Město, zastoupe-
nému Ing. Romanem Omelkou na úhradu 
části nákladů osmého ročníku mezinárod-
ního šachového turnaje „FIDE OPEN STA-
RÉ MĚSTO 2010“ ve výši 20.000 Kč.
• Volejbalovému sportovního klubu, o.s., 
zastoupenému Ing. Petrem Strakou na 
tradiční halový turnaj „O pohár hejtmana 
Zlínského kraje“ ve výši 5.000 Kč.
• Římskokatolické farnosti Velehrad, za-
stoupené farářem p. Petrem Přádkem, na 
nákup varhanního nástroje pro Velehrad-
skou baziliku ve výši 3.000 Kč. 
• Souboru písní a tanců Dolina Staré Měs-
to pro rodiče stárků na Michalské slavnosti 
2010 ve výši 12.000 Kč. 
• Diakonii ČCE – středisko Cesta, Uherské 
Hradiště, zastoupené ředitelkou Miloslavou 
Koželuhovou příspěvek na provoz zařízení 
ve výši 5.000 Kč.
3.2 přijetí věcných darů příspěvkovou or-
ganizací Základní škola, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště v hodnotě 40.000 Kč 
a 437.146 Kč.
3.4 mimořádný termín svatebního obřadu 
- 20. 8. 2010.
7.1 vnitřní směrnici č. 01/2010 Organizač-
ní řád Městského úřadu Staré Město, orga-
nizačních složek a ostatních zařízení města 
Staré Město.
7.2 v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem 
č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 
veřejné správy Deklaraci bezpečnostní poli-
tiky a Strategii bezpečnosti informací Měst-
ského úřadu Staré Město.
7.4 nabídku firmy GG Archico na studii 
dopravního napojení lokality SM6 (Alšova, 
Uprkova).
7.5 cenovou nabídku na akci Oprava míst-
ní komunikace ulice Máchova, horní úsek 
od společnosti PROMONT Uherské Hra-
diště s. r. o.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.13 schválit převod majetku - prodej po-
zemku p. č. st. 330/2 zast. pl. a nádvoří o vý-
měře 17 m2 a části pozemku p. č. 6404 ost. 
plocha o výměře cca 62 m2, vše v lokalitě ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, manželům panu Antoní-
nu Koníčkovi, bytem Popovice 155 a paní 
Magdaleně Koníčkové, bytem Uh. Hra-
diště, Na Baště 324, za cenu 1.000. Kč/m2, 
za účelem legalizace vlastnických vztahů 
pod částí budovy a vybudování parkoviště 
pro bytový dům. 
1.15 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6030/133 orná půda 
o výměře cca 5.000 m2 za cenu ve výši 
100 Kč/m2 (pozemek pro stavební účely) 
a část pozemku p. č. 6030/5 orná půda, 

část pozemku p. č. 6030/133 orná půda, po-
zemek 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 (po-
zemky nevyužitelné pro stavební účely), vše 
v lokalitě Olší – Pod vinohrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Jiřímu Čevorovi, bytem Tupesy 460, za 
účelem výstavby a užívání sportovně rekre-
ačního jezdeckého areálu. 
Převod pozemků bude ošetřen smlouvou 
o budoucí smlouvě kupní s podmínkou slože-
ní kauce ve výši 500.000 Kč, s platností do uza-
vření kupní smlouvy, nejdéle do 31.12.2014. 
7.3 schválit finanční dar povodní postižené-
mu městu Zákupy v okrese Česká Lípa ve výši 
100.000 Kč. Město Zákupy výrazně pomohlo 
Starému Městu při povodních v roce 1997.

III. neschválila
1.1 žádost o pronájem pozemku p. č. 6028/1 
orná půda o výměře 64.670 m2 a pozemku 
p. č. 6028/2 orná půda o výměře 58.416 m2, 
které se nachází v lokalitě Olší ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, TJ Monty 
Kunovice, zastoupené paní Světlanou Mazá-
čovou, Průmyslová 912, Uherské Hradiště, 
z důvodu záměru přemístění areálu Školního 
hospodářství do této lokality.

IV. souhlasí
7.8 v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 použít znak města na 
obálce publikace, která bude vydána k 10. vý-
ročí vzniku Zlínského kraje. Vydavatelem kni-
hy je Zlínský kraj.

V. zrušila
1.16 pronájem části pozemku p. č. 2414/13 ost. 
plocha/sportoviště o výměře 1.900 m2 TC Staré 
Město, občanské sdružení, Staré Město, Karo-
líny Světlé 1013, na dobu určitou od 1. 7. 2010 

do 30. 6. 2025 a nájemné ve výši 45,00 Kč/m2 

a rok + příslušná DPH, za účelem vybudo-
vání nafukovací tenisové haly, a dále proná-
jem části pozemku p. č. 2413 zahrada a části 
pozemku p. č. 2414/1 orná půda o celkové 
výměře 5.100 m2 TC Staré Město, občan-
ské sdružení, Staré Město, Karolíny Světlé 
1013, na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 30. 
6. 2025 a nájemné ve výši 15,00 Kč/m2 a rok 
+ příslušná DPH, za účelem vybudování 
doplňkových aktivit (minigolf, lanová drá-
ha, lezecká stěna apod.), schválený na 66. 
zasedání Rady města ve Starém Městě, pod 
bodem I/1.14. 

VI. povolila
3.3 výjimku z počtu dětí v mateřských 
školách na školní rok 2010/2011 v souladu 
s ust. § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) takto: 
-  Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 

1823 v 1. třídě 26 dětí, ve 3. třídě 28 dětí 
a ve 4. třídě 25 dětí,

-  Mateřská škola, Komenského 1721, 25 dětí 
v každé třídě /3 třídy/,

-  Mateřská škola, Rastislavova 1800, 25 dětí 
v každé třídě /3 třídy/.

VII. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
Realizace úspor energie při provozu budovy 
sportovní haly Širůch ve Starém Městě. Nej-
vhodnější nabídku předložil uchazeč STA-
VEBNINY Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363, 
PSČ 687 03, IČ: 25547453. 

VIII. jmenovala
2.3 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce na akci „Zdravotní 

Budova zdravotního střediska po sundání lešení 27.srpna 2010. Jak se vám líbí její nová podoba? 
Foto: Milan Kubíček
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středisko – oprava zpevněných ploch, úpra-
va interiéru“ ve složení: p. Radoslav Malina, 
p. Jiří Bartošík, Bc. Robert Staufčík.

IX. vzala na vědomí
4.1 oznámení o zahájení územního řízení 
dle § 78 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
4.2 oznámení o zahájení spojeného územ-
ního a stavebního řízení dle § 78, 87 a § 112 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.
4.3 žádost o územní souhlas dle § 103 zá-
kona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.
4.4 oznámení o zahájení stavebního řízení 
dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
5.1 návrh Zadání územního plánu obce 
Zlechov a k tomuto návrhu neuplatňuje 
podněty.
6.1 hospodaření města k 31. 7. 2010. 
6.2 hospodaření příspěvkových organizací 
města k 30. 6. 2010.
7.3 informaci o zahájení humanitární sbír-

ky na pomoc povodním postižené oblasti v se-
verních Čechách v termínu od 18. 8. 2010 do 
30. 8. 2010. 
7.6 zprávu o činnosti městské knihovny a in-
formačního centra za 1. pololetí 2010.
7.7 zápis z 25. zasedání kulturní komise ze dne 
15. 7. 2010.

X. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.8 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
převod pozemků – výkup pozemků 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. 
1.9 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
bezúplatný převod pozemků pod polní cestou 
v rámci stavby „I/55 Staré Město, obchvat“ ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.10 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
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 Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.11 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 44/58 ost. pl./jiná pl. o výměře 9 m2 
v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.12 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č.  44/55 ost. pl./jiná pl. o výměře 54 m2 
v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.14 zajistit zpracování a schválení projek-
tové dokumentace a následné osazení zó-
nového dopravního značení v lokalitě Nový 
Svět ve Starém Městě. 
6. Finančnímu odboru
pro jednání zastupitelstva města připravit 
návrh změny rozpočtu města reagující na 
aktuální investiční akce. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Kytice růží od starosty
Starosta Josef Bazala poblahopřál Ireně Čechalové k vý-

znamnému životního jubileu, které oslavila 26. srpna 2010. 
Paní Čechalová pracuje na Městském úřadu ve Starém Měs-
tě na odboru hospodářsko - správním a má na starosti   soci-
ální oblast. K blahopřání se připojil místostarosta Radoslav 
Malina, tajemník Ing.Vladimír Kučera, kolektiv spolupra-
covníků, přátelé a známí.

Naší milé jubilantce přejeme do dalších let hlavně zdraví, 
štěstí, lásku a úspěšné dokončení studia vysoké školy.

Milan Kubíček 

Paní Irena Čechalová přijímá krásnou kytici růží od starosty Josefa 
Bazaly.
 Foto: Milan Kubíček

Další keramická popelnice
V rámci Ekologického dne, který byl uspořádán v sobotu 28. 

srpna 2010 v areálu staroměstské firmy Kovosteel, byla vyhodno-
cena soutěž „O keramickou popelnici.“ 

Soutěž organizuje spo-
lečnost EKO-KOM ve spo-
lupráci se Zlínským krajem 
a za dobu trvání projektu 
se podařilo výrazně zvý-
šit množství vytříděného 
odpadu na jednoho obča-
nu celého Zlínského kraje. 
V roce 2004 to bylo 19 ki-
logramů, letos již 32 kilo-
gramů.

Staré Město se třikrát vý-
znamně umístilo v soutěži 
třídění komunálního odpa-
du, kdy jsme obdrželi kera-
mickou popelnici v katego-
rii měst Zlínského kraje.

V letošním roce jsme 
se sice neumístili mezi 
pěti nejlepšími, ale velmi 
úspěšní jsme byli v třídění 
elektroodpadu, kde občané 
Starého Města skončili na 
pěkném druhém místě za 
první Kroměříží.

Milan Kubíček

Ing. Alena Pluhařová má na Městském 
úřadu ve Starém Městě na starosti péči 
o životní prostředí. V její kanceláři 
můžeme vidět četná ocenění za postoj 
našich občanů k životnímu prostředí, 
mezi ně patří i tři keramické popelnice 
za umístění na prvních třech místech 
v soutěži ve sběru komunálního odpa-
du (na snímku) a jedna popelnička za 
druhé místo ve sběru elektroodpadu.

Foto: Milan Kubíček



Humanitární pomoc zaplavenému městu Zákupy
Starosta Josef Bazala vyhlásil mate-

riální humanitární sbírku pro oblasti 
postižené povodní v srpnu 2010, která 
nejvíce zasáhla oblast severních Čech. 
Sbírka se uskutečnila v prostorách radni-
ce ve dnech 18., 23., 25. a 30. srpna 2010 
a její koordinátorkou byla Ing. Alena 
Pluhařová. Občané přinášeli čisté oble-
čení, ložní prádlo, potřeby pro děti, čistí-
cí prostředky, hygienické potřeby, vědra, 
nátěrové hmoty, úklidové prostředky 
(lopaty, smetáky, vědra, barvy, štětce 
a další). V našich novinách a na vývěs-
kách byly zveřejněny kontaktní adresy 
a telefonická spojení většiny humanitár-
ních organizací, kam bylo možno zasílat 
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dárcovské esemesky.
Rada města navrhla na svém zasedání 

zastupitelstvu města poskytnout finanč-
ní pomoc ve výši 100 tisíc korun a cílem 
našeho daru bylo město Zákupy ležící ne-
daleko České Lípy. A proč právě toto měs-
tečko? Při povodni v červenci 1997 obča-
né Zákup byli mezi prvními, kteří přijeli 
zaplavenému Starému Městu pomoci. Ve 
velmi krátké době shromáždili 50 tisíc ko-
run a hodně práce u nás vykonali členové 
Sboru dobrovolných hasičů Zákupy.

Na materiální humanitární sbírce se 
podíleli nejen občané Starého Města, ale 
i lidé z okolních obcí, například z Velehra-
du, Kudlovic, Jalubí a Sušic. Navíc bylo vy-

bráno šest tisíc korun v hotovosti, které 
byly předány přímo v Zákupech dne 7. 
září 2010.

Do čtyři sta kilometrů vzdálených 
Zákup se vypravil náklaďák s humani-
tární pomocí a také vedení města ve slo-
žení starosta Josef Bazala, místostarosta 
Radoslav Malina a tajemník Ing.Vladi-
mír Kučera.

„Děkuji všem občanům Starého 
Města a okolních obcí za pomoc. Hodně 
jsme si užili při povodni v nočních ho-
dinách 7. - 8. srpna 2010, kdy se mno-
zí občané a záchranáři brodili po prsa 
v kalné vodě,“ sdělila starostka Zákup 
Miloslava Hudaková.

Milan Kubíček

Zdatní muži z radnice při nakládání humanitární pomoci. 
Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina krátce 
po předání našeho daru starostce Zákup Miloslavě Hudakové.

Foto: Vladimír Kučera

Velmi dobrý vstup do soutěže měli 
fotbalisté TJ Jiskra Staré Město. 

V neděli 15. srpna hráli v Babicích 
a přivezli si tři body za vítězství 4:3. 
Branky vsítili P. Vlček, R. Šopík, M. 
Grebeň a J. Žajdlík.

O týden později Staré Město remi-
zovalo na Rybníčku s Mařaticemi, když 
na 1:1 vyrovnal Adam Mikulica.

Dne 29. srpna naši borci zajížděli do 
Pitína a přivezli si plný bodový zisk za 
vítězství 1:0. Branku vsítil již v 7. minu-
tě P. Vlček.

Fotbalisté TJ Jiskra po pěti kolech bez porážky
V neděli 5. října jsme na Rybníčku 

přivítali fotbalisty z Košíků. Ti se bránili 
úvodnímu náporu Jiskry, přesto hostující 
Z. Uherka vstřelil úvodní branku.

Jiskra vyrovnala až dvě minuty před 
koncem. Autorem důležitého gólu byl 
opět Pavel Vlček.

Po 5. kole byla TJ Jiskra jako jediná 
v soutěži bez porážky a v tabulce figuro-
vala s jednobodovou ztrátou na čtvrtém 
místě za trojicí Kněžpole B, Huštěnovice 
a Ostrožská Nová Ves B.

Milan Kubíček

Úvodní zápasy ligových volejbalistů
1. kolo 1. říjen 18:30 hod. Staré Město – ČZU Praha B
2. kolo 2. říjen 17:00 hod. Staré Město – Dobřichovice
5. kolo 22. říjen 18:00 hod. Staré Město – Prosek
6. kolo 23. říjen 17:00 hod. Staré Město – MFF Praha

Při rozvodu se dělí 
i dluhy!

Obecně platí, že chytrý muž si bere 
svou poslední ženu hned jako první 
a uvedené moudro můžeme aplikovat 
i na ženy. Jaká je ale skutečnost ve spo-
lečnosti asi víte, když se rozvádí takřka 
každé druhé až třetí manželství. Často 
z malichernosti, hlouposti a nerozumu. 
A kolik procent z rozvedených si polep-
šilo v druhém manželství? Velmi málo! 
A jak žijí matky samoživitelky? Bídně! 
Nutno si předem uvědomit, že při roz-
vodu se totiž nedělí jen majetek, peníze 
a zisk z podnikání některého z manže-
lů, ale i dluhy vzniklé v manželství nebo 
při podnikání. Pokud se podnikatel fy-
zická osoba dostane do potíží, může 
exekutor zabavit i věci zdánlivě patřící 
manželce. Až na vás, dosud nesezda-
né, dolehnou hry lásky šálivé, mějte na 
paměti, že u stolu a v posteli nesmí být 
žádný člověk blbý! Rozvody ruinují stá-
le více lidí.

Milan Kubíček 
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Základní škola Staré Město ve školním roce 2010/2011

Školní rok v základní škole zahájili: (na snímku zleva) místostarosta Radoslav Malina, starosta 
Josef Bazala, starosta Kostelan nad Moravou Ing. Josef Bozděch, ředitel Mgr. Josef Jurnykl a du-
chovní otec farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel.  Foto: Milan Kubíček

Ve středu 1. září 2010 opět začala ško-
la. Slavnostní zahájení na prvním i dru-
hém stupni Základní školy Staré Město 
se uskutečnilo v jiné režii, než jsme byli 
zvyklí. Za posledních 16 let se konalo 
zahájení vyučování vždy za pěkného 
slunečného počasí. Letos 1. září bylo 
chladno, obloha pokryta těžkými mraky, 
a proto ředitel školy rozhodl o mokré va-
riantě a zahájení školního roku uvítacím 
proslovem ve školním rozhlasu. K žá-
kům postupně promluvil ředitel školy 
Mgr. Josef Jurnykl, starosta Josef Baza-
la, duchovní otec staroměstské farnosti 
P. Mgr. Miroslav Suchomel, starosta Kos-
telan nad Moravou Ing. Josef Bozděch 
a za dětmi se byl podívat i místostarosta 
Radoslav Malina.

Po zahájení školního roku na základ-
ních školách navštívili představitelé měs-
ta mateřské školy v ulicích Komenského, 
Rastislavova a Za Radnicí, kde si pro-

hlédli prostory ve školkách a pozdravili 
se s učitelkami a dětmi. Určitě se může-
me pochlubit krásnými a zrekonstruova-
nými mateřskými školami. Neznám měs-
to ve Zlínském kraji, kde by bylo o děti 
v předškolním věku tak postaráno.

To samé platí i o třech budovách zá-
kladní školy, kde v minulých letech pro-
běhly rekonstrukce v řádu desítek milio-
nů korun. 

Milan Kubíček

Pracovníci základní školy:
Ředitel školy:
Mgr. Josef Jurnykl
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová
Výchovné poradkyně:
Mgr. Jana Daňhelová (I. st.)
Mgr.Věra Mlčúchová (II. st.)

Metodici prevence:
Mgr. Milana Matyášová (I. st.)
Mgr. Alan Navrátil (II. st.)
Hospodářka školy: 
Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen:
Marta Slavíková (I. st.)
Vlasta Němcová (II. st.)

Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Renata Zacharová
I.B Mgr. Milena Matyášová        
I.C   Mgr. Vlasta Dostálková
I.D   Mgr. Jitka Trnčáková  
II.A  Mgr. Jitka Vaďurová     
II.B   Mgr. Jana Daňhelová     
II.C  Mgr. Irena Šichová    

III.A  Mgr.Klára Hrachovcová   
III.B  Mgr. Pavla Matuchová   
III.C  Mgr. Jana Broklová   
IV.A  Mgr. Eliška Vaňková    
IV.B  Mgr. Karel Bednařík
IV.C  Mgr. Ivana Buršová
V.A   Mgr. Veronika Fialová
V.B   Mgr. Hana Žajdlíková
V.C   Mgr. Šárka Šimůnková   

Třídní učitelé – II. stupeň  
VI.A  Mgr. Alan Navrátil    
VI.B  Mgr. Petra Blažková   
VI.C  Mgr. Martin Motyčka  
VI.D  Mgr. Jarmila Králová  
VII.A  Mgr. Hana Pelková   
VII.B  Mgr. Eva Koňaříková  

Chlapci a dívky v MŠ Komenského. 
 Foto: MK

„Hurá do školy“ bylo napsáno ve třídě 1.D, kde je třídní učitelkou Mgr. Jitka Trnčáko-
vá. Děti pozdravil starosta Josef Bazala.  Foto: MK
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VII.C  Mgr. Jitka Kardosová   
VIII.A  Mgr. Josef Pavela 
VIII.B  Mgr. Věra Mlčochová 
VIII.C  Mgr. Inka Kubíková
VIII.D  Mgr. Michaela Škrabalová
IX.A  Mgr. Jana Slančíková  
IX.B  Mgr. Jan Zábranský  
IX.C  Mgr. Jarmila Balážová 
IX.D  Mgr. Hana Havlišová

Netřídní učitelé:
Mgr. Jitka Baná, Mgr. Jarmila Bříštělo-
vá, Mgr. Eva Ertlová, Hana Dzirgasová, 
Bc.Vendula Hetmerová, Mgr. Mar-
cela Hradská, Mgr. Přemysl Hrančík, 
Mgr. Eva Hřibová, Radim Křivák, 
Mgr. Martina Kubišová, Mgr., MgA. Fi-
lip Macek, Pavlína Malinová, Mgr. Iva 
Maxerová, Mgr. Jana Štěrbová. 

Ve třídě 9. C, kde je třídní učitelkou Mgr. Jana Balážová, vládla 
pohoda.  Foto: Milan Kubíček

V blízkosti ZŠ Komenského mají děti sad, kde pěstují mnoho 
druhů ovoce za metodického vedení místní organizace zahrád-
kářů.  Foto: MK

Největší chyby při přípravě do školy

Děti odkládají úkoly, na které mají čas jeden až 
dva týdny, na poslední chvíli.

Učí se nejprve oblíbené předměty, těžší odkládají 
na později, kdy už schopnost soustředění klesá na 
nulu.

Chtějí mít přípravu do školy co nejrychleji za se-
bou, proto sedí nad učením bez přestávek. Není 
to vhodné, protože mozek má určitou kapacitu 
a potřebuje pro lepší výkon i odpočinek.

Mnoho dětí si k učení pouští zvukovou kulisu, ale 
každý se při hudbě nedokáže soustředit.

Jednotlivé předměty se učí tak, jak vytahují učeb-
nice a sešity z aktovky, jeden za druhým, bez sys-
tému.

Několik rad na závěr

Děti by si měly dělat přípravu do školy každý 
den ve stejnou hodinu na stejném místě.

Naučte děti, aby se věnovaly školní přípravě 
i tehdy, když mají ve škole méně náročný den.

Nejdřív by se měly věnovat těžkým předmě-
tům a na závěr těm, které mají v oblibě. Dopo-
ručuje se například u starších žáků matematiku 
jako přírodovědný předmět střídat s češtinou, 
nikoliv s fyzikou či s chemií. Je vhodné střídat 
těžší předměty s lehčími.

Mezi učením je třeba dodržovat přestávky, kte-
ré by neměly být delší než vlastní doba učení.

Pokud se dítě chce učit při hudbě, měla by být 
tišší a nejlépe beze slov.

Připravila Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.,
školní psycholožka

Děti s učitelkou Jitkou Minářovou v KMŠ Za Radnicí.
Foto: MK

Ředitelka MŠ Rastislavova Iveta Polášková musela některé nové 
děti vzít do náruče a utřít i nejednu slzičku.

Foto: Milan Kubíček  
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Představujeme žáky 1. tříd

1. A – třídní učitelka Mgr. Renata Zacharová (zastupuje Mgr. Marie Ondrová)
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, asistentka Bc. Hana Doležalová, Stanislav Foltýnek, Monika Janíková, 
Barbora Broklová, Pavel Petrucha, Robin Čapek, Tomáš Tománek, Martina Vopatová, Radka Kedrová, zastupující třídní učitelka Mgr.
Marie Ondrová, starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Miguel Alexandr Jara, Lukáš Motyčka, Radim Slováček, Anna Vránová, Markéta Koubková, Šárka Tomečková, Marek 
Regentík, Adéla Burdová. Foto: Milan Kubíček

1. B – třídní učitelka Mgr. Milana Matyášová
Na snímku v horní řadě zleva: Starosta Josef Bazala, Marie Vybíralová, Tomáš Petržel, František Blažíček, Martin Klovanič, Jaromír 
Bělovský, Anna Foltýnková, Kristýna Ventrčová, Sára Skládalová, Aneta Grebeníčková, Pavlína Dvořáková, Emílie Vlková, Lucie Červen-
ková, třídní učitelka Mgr. Milana Matyášová, ředitel Mgr. Josef Jurnykl.
Dolní řada zleva: Štěpánka Smělíková, Viktorie Všetulová, Zdeněk Ličman, Veronika Dudová, Sabina Valentová, Richard König, Michal 
Bičan, Roman Tomšů, Johana Kučíková, Tomáš Obdržálek, Marek Ledabyl.  Foto: Milan Kubíček

1. A

1. B
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1. C – třídní učitelka Mgr. Vlasta Dostálková
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel Mgr. Josef Jurnykl, třídní učitelka Mgr. Vlasta Dostálková, Lucie Kaňovská, Mária Kotlárová, Niko-
la Šilcová, Barbora Husková, Vojtěch Paška, Rudolf Stindl, Lucie Zichová, Marek Štulír, Tomáš Šatava, Martin Peterka, Bára Hastíková, 
starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Lucie Nováková, Kateřina Spáčilová, Klára Daníčková, Klára Tomiková, Dominik Hejda, Karla Jabůrková, Aneta 
Kresová, Viktorie Rachůnková, Eliška Kubelová, Patrik Dvořák, Michal Kolář, Erik Zimčík. Foto: Milan Kubíček

1.D – třídní učitelka Mgr. Jitka Trnčáková
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel Mgr. Josef Jurnykl, Ondřej Šimůnek, Ondřej Vašíček, Kamila Khazaalová, Eliška Jakůbková, 
Barbora Pleváková, Romana Pijáčková, Kristýna Kubešová, třídní učitelka Mgr. Jitka Trnčáková, Matyáš Koziel, Šimon Slavík, Simona 
Burešová, Sára Velecká, Miroslav Pernička, starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Vendula Ryšková, Barbora Vaňková, Nikola Benedíková, Michaela Unzeitigová, Milan Marovič, Valentýna Cíchová, 
Veronika Zvardoňová, Tadeáš Foret, Vojtěch Slavík, Martin Stodůlka, Miroslav Sedlák. Foto: Milan Kubíček

1. C

1. D
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Ve čtvrtek 2. září 2010 byl zahájen nový školní rok v poboč-
ce Základní umělecké školy ve Starém Městě. V divadelním sále 
Společensko-kulturního centra k dětem promluvil ředitel ZUŠ 
Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava, potom naše malé 
umělce a jejich rodiče pozdravil starosta Josef Bazala, který byl 
potěšen velkým počtem žáků i nejvyšším počtem učitelů v histo-
rii pobočky ZUŠ ve Starém Městě. S organizačními záležitostmi 
pak přítomné seznámil vedoucí pobočky Radim Snopek. Pro naše 
čtenáře přináším přehled učitelů ZUŠ v pobočce Staré Město.

Zahájení školního roku v ZUŠ

V říjnu je potřeba podle tradiční čínské me-
dicíny posilovat žaludek. Činnost žaludku 
ovlivňuje i psychika.
Dne 1., 2. října – ve znamení Raka. Vysazujte 
pěnišníky a další vřesovité rostliny.
Dne 3., 4. října – ve znamení Lva. Vysazujte 
ovocné stromy, mimo broskvoní.
Dne 5., 6. října – ve znamení Panny.
Dne 7., 8. října – ve znamení Vah, vysazujte 
lilie a růže.
Dne 9., 10. října – ve znamení Štíra.
Dne 11., 12., 13. října – ve znamení Střelce. 
Vysazujte ovocné dřeviny.      
Dne 14., 15. října – ve znamení Kozoroha. 
Máte-li možnost, navštivte saunu nebo páru.
Dne 16., 17., 18. října – ve znamení Vodnáře. 
Máte-li sedavé zaměstnání, noste preventivně 
stahovací punčochy. Vyzvedněte choulostivé 
cibuloviny, jako jsou jiřiny a mečíky.
Dne 19., 20. října – ve znamení Ryb.
Dne 21., 22., 23. října – ve znamení Berana. 
Domácí léčba bolesti hlavy, snězte několik 
mandlí, obsahují látky tišící bolest.
Dne 23. října v 3:36 hod. Úplněk. Držíme 
půst.
Dne 24., 25. října – ve znamení Býka. Domá-
cí lék na bolest v krku. Třikrát denně lžičku 
lněného semínka s medem.
Dne 26., 27. října – ve znamení Blíženců. 
Mírně přihrňte salátovou řepu a pórek.
Dne 28., 29., 30. října – ve znamení Raka. 
Vypijte si mátový nebo heřmánkový čaj.
Dne 31. října – ve znamení Lva. Při bolesti 
zad zkuste šálek čaje z třezalky.  M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Hudební obor Martin Baláž 

Eva Blažíčková

Běla Droščáková

Petra Jarmarová

Jakub Macek

Marek Ovčáčík

Václav Ovčáčík

Radim Snopek

Marta Špačková

Literárně-dramatický obor Irena Cigánková

Taneční obor Veronika Kaštánková

Jitka Košíková

Jana Kučerová

Jarmila Krystoňová

Výtvarný obor Jana Bouzková

Zuzana Trnková

Petr Štulík
Pohled do zaplněného sálu SKC – sokolovny. V první řadě sedí uči-
telé ZUŠ.  Foto: Milan Kubíček

Prčovský bál bude 16. října
Všichni jste srdečně zváni na třetí Prčovský bál, který se bude konat v sobotu 

16. října 2010 od 18 hodin ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě. Hraje 
skupina Duha. Výtěžek ze vstupného bude věnován dětem v mateřské škole v Rasti-
slavově ulici.

Na účastníky ze všech čtvrtí Starého Města, naše rodáky a další návštěvníky se 
těší Zdeněk Štangl a kolektiv organizátorů. Nad Prčovským bálem převzal záštitu 
starosta Josef Bazala.

Městská knihovna
a informační centrum Staré 

Město Vás zve na
výstavu

VOJTĚCH ROSŮLEK 
fotoreportáže
z let 1960 – 2000

 Výstava potrvá do konce září.

Stárci na
Michalských hodech

Starší:  Pavel Pluhař, Barbora Va-
culíková

Mladší:  Jan Pluhař, Kristýna Va-
culíková, Pavel Dovrtěl, 
Lucie Tymrová
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Kniha k 20. výročí obnovené samostatnosti Starého Města
Jistě si někteří z našich čtenářů 

vzpomenou na slavnostní den 9. dub-
na 2000, kdy byla v sále staroměst-
ské radnice představena kniha „Staré 
Město v proměnách staletí.“ Odborná 
publikace zajímavých způsobem shr-
nula dávné i novější archeologické 
a historické poznatky, důkladně se-
známila s vývojem města a životem 
jeho obyvatel. Autoři knihy Jiří Čou-
pek, Pavel Bezděčka, Luděk Galuška, 
Miloslav Pojsl a Ludmila Tarcalová na 
křtu knihy hovořili o své několikaleté 
práci při přípravě hodnotné publika-
ce. Kniha Staré Město v proměnách 
staletí se dostala do 
mnoha staroměst-
ských domácností 
a její náklad byl po-
stupem času roze-
brán. Vedení města 
tak začalo uvažovat 
o vydání nové pu-
blikace o Starém 
Městě, která by při-
blížila dění ve městě 
v posledním období. 
Rada města nako-
nec rozhodla o vy-
dání knihy s názvem 
„Staré Město ve fo-
tografii,“ protože 
dominantní složkou 
v krásné publikaci 
jsou právě fotografie, 
text, který je zařaze-
ný do tří kapitol, kni-
hu vhodně doplňuje. 

Dostává se Vám do rukou nová pu-
blikace, která by měla doplnit již vyda-
nou knihu „Staré Město v proměnách 
staletí“. Jednou z inspirací pro vydání 
této knihy bylo několik slavnostních se-
tkání jubilantů v obřadní síni městského 
úřadu, kdy si mnozí rodáci povzdechli, 
že nemůžou své rodné město poznat. 
Vzpomínali na místa, kde prožívali 
bezstarostné dětství, hrávali si jako malí 
s kamarády a trávili čas s rodiči, místa, 
která se změnila k nepoznání. Dle jejich 
slov se stále mění k lepšímu….Poznatky 
přátel byly impulzem pro vydání knihy 
„Staré Město ve fotografii.“ S kolekti-
vem autorů, kteří se podíleli na jejím 
vydání, jsme si vytyčili cíl zachytit Staré 
Město v jeho současné podobě, jak žije, 

jakou má atmosféru, architekturu, okolní 
krajinu apod. Chceme přiblížit život lidí, 
kteří zde žijí a vystihnout podobu města 
po dvaceti letech obnovené samostatnos-
ti. Autoři jednotlivých témat zachytili 
ve zkrácené podobě také význam města 
v minulosti, zavzpomínali na své zážitky 
z mládí a vyjádřili svůj vztah k přírodě, 
napsal ve svém úvodníku starosta Josef 
Bazala.

Kniha je rozdělena do tří kapitol. Prv-
ní se jmenuje Střípky z historie a skládá 
se ze dvou částí. V úvodu nalezneme 
poutavě psaný příspěvek Očima arche-
ologa, jehož autorem je Luděk Galuš-

ka. Rodačka ze Starého Města  Ludmila 
Tarcalová nazvala svoje vyprávění Moje 
Staré Město. Druhá kapitola má název 
Krajina kolem nás a Květoslav Fryšták 
svůj článek pojmenoval Příroda Starého 
Města. Třetí kapitola má název Čím žije 
dnešní Staré Město. Dvojice autorek Mi-
loslava Janíková a Blanka Rašticová na-
psala příspěvek Dnešní Staré Město.

Autory podstatné části fotografií jsou
Vladimír Kučera, Antonín Vlk, Kvě-
toslav Fryšták, Silvie Doležalová, dále 
svými snímky přispěli Vojtěch Baláž, 
Michal Buráň, Jiří Durďák, Luděk Galuš-
ka, Pavel Chajda, Ladislav Chvalkovský, 
František Ingr, Robert Januška, Josef Jur-
nykl, Jas Air, Zuzana Kotačková, Milan 
Kubíček, Dalibor Michalík, Albert Orli-
ta, Pavel Paška, Igor Pištěk, Kamil Psot-

ka, Ladislav Řádek, Radek Salaquarda, 
Petr Salinger, Jana Trubačíková.

Knihu vydalo Město Staré Město 
v nákladu 2000 ks, grafická úprava
a sazba Ing. Zdeněk Zapletal, STU-
DIO 5, v. o. s. Uherské Hradiště, tisk 
GRASPO CZ, a. s. Zlín.

Publikace byla vydána za finančního
přispění Colorlak, a. s., C. S. O.  s. r. o. , 
Ing. Jiří Křen – Tradix, Jass Uni s. r. o. 
Jalubí, Kartusek – Ekostav s. r. o., Ko-
vosteel s. r. o., Potraviny Hráčková, 
Promont s. r. o. Uherské Hradiště, Ray 
Service a. s., Stamos s. r. o. Uherské 
Hradiště, Stavaktiv s. r. o., Stavebniny 

Kodrla, s. r. o. Huštěnovi-
ce, SVS Correct s. r. o. Bí-
lovice, Topos – T s. r. o., 
Zevos a. s. Uherské Hra-
diště.

Starosta Josef Baza-
la končí svůj úvodník 
v knize slovy: Chtěl bych 
celému kolektivu podě-
kovat za společnou práci. 
Věřím, že tato kniha udě-
lá radost nejen čtenářům, 
kterým se dostane do ru-
kou, ale i svým autorům. 
Přál bych si, aby se kni-
ha, která zachycuje Staré 
Město v roce 2010, dosta-
la do všech domácností 
a sloužila našim násle-
dovníkům nejen jako do-
kument současnosti, ale 
i pro inspiraci a poučení.

Knihu si můžete zakoupit v Měst-
ské knihovně a informačním centru 
ve Starém Městě, v prodejně potravin 
Marie Hráčkové a v knihkupectví…

Představení knihy „Staré Město ve 
fotografii“ a zahájení výstavy foto-
grafií současného Starého Města se
uskuteční ve čtvrtek 23. září v 17 ho-
din v sále radnice ve Starém Městě. 
Výstava potrvá do 16. října a můžete 
si ji prohlédnout ve všední dny pon-
dělí až pátek v době od 8 do 15:30 
hodin. Jste srdečně zváni.

Milan Kubíček

Prodejní cena publikace
199,- Kč
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SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel./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

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

První lekce Zumby ve Starém Městě
Může přijít každý bez předchozího nahlášení, bez omezení věku a posta-

vy. 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 výsled-
ky 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

Co víš o Starém Městě?

Správné odpovědi testu Co víš 
o Starém Městě ze strany 12.

1) a, 2) a, 3) a, 4) b, 5) a, 6) b, 7) a, 
8) a, 9) a, 10) b, 11) c, 12) b, 13) c, 
14) b, 15) b, 16) c, 17) c, 18) b. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kopánky 2052 Staré Město

Pořádá dne 6. 10. 2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Ekologickému dnu v Kovosteelu 
nepřálo počasí

Ať dělám, co dělám, jsem věčně druhý. V ži-
votě neumím pořádně udělat ten poslední 
krok. Co poradíte?

(Radek 35 let)
Mohu vás jen politovat. Být věčně druhý je horší, 
než být navždy poslední.

Nedávno jsme přesídlili do Starého Města 
naši firmu. Kde vaří nejlepší meníčka?

(Zdena 46 let)
Což o to, snaží se všichni, ale není to stále ono. 
Budu spokojen až se v nabídce některé vývařov-
ny objeví stehno z kohoutka připravené ve vinné 
švestkové omáčce se smaženými škubánky.

Jakou nejblbější otázku jste obdržel do této 
rubriky?

(Jana 38 let)
Jak se jmenuje most přes Vltavu, který nechal po-
stavit král Karel IV.

Hledám sympatického učitele španělštiny. 
Neumím ani slovo. Pomůže mi někdo?

(Nikol 18 let)
Sí, seňorita!

Nevíte o nějaké volné ženě, která se nudí 
a stojí za hřích?

(Roman 33 let)
Jak se tak na vás dívám, mohu vám doporučit 
vdovu po Norovi – ponorku.

Dnes je hrozný den. Měl jsem defekt, přišel 
pozdě do práce a odpoledne ztratil peněžen-
ku. Je to normální?

(Mirek 28 let)
Nestěžuj si. Je to lepší, než padnout na vidle.

Ve které hospodě ve „staráku“ to o víkendu 
nejvíc žije?

(Míša + Renča, studentky)
Otevření staroměstské hospody snů se teprve 
připravuje. Místo židlí budou mít houpací koně. 
Mnozí si tam zopakují zákony fyziky, jak lze 
vlastní silou rozpohybovat věci. A to nejdůleži-
tější jsem málem nenapsal. Čepovat prý budou 
nealkoholickou dvanáctku.

Jak dostat mladé od počítačů a rychle a levně 
oživit sportovní dění ve Starém Městě?

(Ivana 27 let)
Uspořádejte mistrovství světa v kuličkách. A ne-
zapomeňte, že ďůlek musí mít průměr 10 centi-
metrů.

Na hody k nám přijede rodina z ciziny. Kterak 
jim popsat současné Staré Město?

(důchodci ze Špitálky)
Stručně. Čím starší, tím lepší.

Milan Kubíček

EKODEN ve Starém Městě byl uspo-
řádán oproti loňsku v časnějším termí-
nu 28. srpna 2010, ale počasí je nevy-
zpytatelné a letos organizátorům příliš 
nepřálo.

Přesto všichni, kteří se do areálu fir-
my Kovosteel vypravili, určitě nelitovali 
a mohli být svědky mnoha zajímavých 
akcí a spolupodílet se na pestrém pro-
gramu.

„Nejvýznamnější ideou celé akce je 
snaha o osvojení si přirozeného eko-
logického uvažování v každodenním 
pracovním shonu i volnočasových ak-
tivitách. Posláním je přimět veřejnost, 
aby si uvědomila hrozbu související 

Viki Matušovová, studentka církevní konzervato-
ře z Bratislavy, při vystoupení v zahradě Kovoste-
elu. Můžeme se s ní setkat i ve smyčcové skupině 
Golden Storm, kde alternuje. 

Foto: Milan Kubíček

s úbytkem primárních zdrojů a jejich těž-
kou nahraditelností. Akce tyto informa-
ce poutavou formou předává veřejnosti, 
čímž rozšiřuje její povědomí o problema-
tice odpadového hospodářství a vyvolá-
vá zájem o ochranu přírody a životního 
prostředí,“ sdělila Aneta Součková, mís-
topředsedkyně sdružení Rosnička, které 
celou akci uspořádalo.

EKODEN zahájil místostarosta Rado-
slav Malina, přítomen byl také starosta 
Josef Bazala a Ing. Alena Pluhařová, která 
má na Městském úřadu ve Starém Městě 
na starosti péči o životní prostředí.

Na pódiu zahrady vystupovala kape-
la Šroti, nechyběla zpěvačka Viki Matu-
šovová ze Slovenska, vítězka show TV 
Markíza, Elán je Elán a nedávná vítězka 
soutěže Czech talent 2009.

Ve dvou částech byla vyhlášena soutěž 
„Keramická popelnice“, diváci sledova-
li vystoupení železného muže, animační 
programy pro děti, divadelní představení 
a taneční vystoupení.

V areálu Kovosteelu jsme viděli silác-
kou show železného muže Jaromíra Ba-
kaly, který táhl vláček Steelinku plnou 
cestujících po areálu, kluci obdivovali 
závodní formuli, hasiči předvedli hašení 
vraku osobního auta i autobusu.    

   Příjemnou tečkou za celou akcí bylo 
předání daru 12.288 Kč Uherskohradišť-
ské nemocnici a. s., což představuje pe-
níze z dobrovolného vstupné na 27 metrů 
vysoký maják Šrotík.

Další užitečné informace si můžete 
přečíst na www.kovosteel.cz

Milan Kubíček

Ekokoutek byl cílem mnoha návštěvníků akce, především dětí.  Foto: Milan Kubíček
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HASIČI SKONČILI NA ŠESTÉM MÍSTĚ
V pořadí již třetí ročník hasičské 

soutěže v požárním útoku O putovní 
pohár starosty Starého Města se usku-
tečnil v neděli 29. srpna 2010 od 14 ho-
din na travnatém hřišti Střední odbor-
né školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Turnaj zahájil starosta Sboru dob-
rovolných hasičů ze Starého Města 
Antonín Martínek, potom se ujal slova 
starosta města Josef Bazala, který všem 
soutěžícím popřál mnoho úspěchů 
a zvláště staroměstských chlapcům, 
kteří se zúčastnili po jednoroční pře-
stávce. Naši hoši nastoupili v sestavě: 
Petr Buček, Miroslav Hlavačka, Igor 
Malina, Lukáš Martínek, Tomáš Mo-
tyčka, Josef Vanda ml., Martin Vlček. 

V požárním útoku startují sedmi-
členná družstva, která mají za úkol co 
nejrychleji nastříkat vodu do terče na 
konci dráhy. Tato disciplína se nejvíce 
podobá útokům při zásahu.

V soutěži mužů startovalo devět 
družstev, vítězství z roku 2009 obhajo-
valy Vésky. Staroměšťané startovali hned 
jako první a svým časem 22,96 rozhodně 
nezklamali. Celkově se umístili na šes-
tém místě. 

1. Vésky 18:03
2. Salaš   18:51
3. Mistřice 18:76
4. Částkov B 19:36
5. Jarošov 21:03
6. Staré Město 22:96
7. Kněžpole    26:21
8. Částkov A   30:77
9. Hradčovice 33:69

V soutěži žen startovalo pět týmů, 
nejlepší byly děvčata z Částkova. Hasič-
ky z Částkova tak alespoň vylepšily do-
jem nad výkony svým mužských protějš-
ků. V okresní soutěži suverénně vedoucí 

První fáze požárního útoku staroměstského družstva. Výsledný čas 22,96 stačil 
na šesté místo.  Foto: Milan Kubíček

Tak soutěží nejlepší tým z Vések. Na snímku je patrné z výrazů tváří hasičů 
velké odhodlání zvítězit.  Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala zahajuje soutěž. Dále na snímku místostarosta Radoslav 
Malina a starosta SDH Staré Město Antonín Martínek.  Foto: MK Družstva při nástupu. Staroměšťané zcela vlevo.  Foto: Milan Kubíček

Nejcennější trofejí soutěže byl putovní pohár sta-
rosta města. Stejně jako v loňském roce putoval 
do Vések.  Foto: Milan Kubíček

tým mužů Částkov A ve Starém Městě, 
stejně jako loni, zcela propadl a skončil 
až na předposledním místě. Částkov-
jané tak klesly na celkové druhé místo 
před závěrečným kolem Okresní sou-
těže hasičů Uherské Hradiště, které se 
konalo v obci Salaš. 

Milan Kubíček
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Čtvrtek 7. říjen 
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Pro předem přihlášené školy.
Úterý 12. říjen  od 16:00 hod.
TVOŘIVÁ DÍLNA – HRÁTKY S TEXTILEM
V rámci Tvořivých dílen si přijďte nazdobit například trička, 
tepláky, mikiny, sukně... a jiné věcičky, které si přinesete.
Tiskem (i přes fólii), malbou textilními barvami a podobně.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky a textil, který si chcete 
nadekorovat.
Poplatek: 60,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 40,- Kč
Úterý 26. říjen od 16:00 hod.
TVOŘIVÁ DÍLNA – KOŠÍČEK Z PEDIGU S PEVNÝM DNEM
Přijďte si v rámci Tvořivých dílen uplést košík s pevným 
dnem.
Podzimní prázdniny
Středa 27. říjen 
VÝLET DO TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
Bližší informace na plakátech.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVČ KLUBKO
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
Pondělí 4. říjen  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
Čtvrtek 7. říjen  14:30-15:30 hod.
MASÁŽE MIMINEK
Vhodné pro maminky s dětmi od 6 týdnů.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné doteky od rodičů 
k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.
Pátek 8. říjen  20:00 - 22:00 hod.
MAMINEC-SCRABBLE PÁRTY
Zveme všechny aktivní maminky a babičky, aby se zapojily 
do zhotovení výzdoby a organizace programu v RC Čtyřlístek. 
A nebo si jen přišly zahrát SCRABBLE.
Neděle 10. říjen  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 
závěr pohádka a sladká odměna.
S sebou: přezůvky
Vstupné 50,- Kč
Úterý 12. říjen 13:00-15:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 50,- Kč

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

Pondělí 18. říjen 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

Sobota, neděle 23. – 24. říjen 
REIKY II. S PANÍ HOLZNEROVOU

Úterý 26. říjen 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

Až já budu velký….                                            Ilustrační foto: Milan Kubíček

VÍTE, KDY BUDOU PRÁZDNINY?
 Chlapci a děvčata mají všechny termíny prázdnin přesně 
zapsány ve svém vědomí. Horší je to ale s některými rodiči 
a zvláště prarodiči, kteří se často dovědí o termínu prázdnin, 
až se jim objeví vnouček či vnučka za dveřmi s požadavkem 
rodičů na hlídání.

Podzimní prázdniny budou již brzy,
 a to ve středu 27. října a v pátek 29. října 2010.

Ve čtvrtek 28. října je státní svátek
a volno mají i dospělí.

Vánoční prázdniny budou od 
čtvrtku 23. prosince 2010 do neděle 2. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na

pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny jsou stanoveny
od 14. února do 20. února 2011.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dub-
na a pátek 22. dubna 2011.

Hlavní prázdniny budou od pátku 1. července do stře-
dy 31. srpna 2011.

 Milan Kubíček 
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU

Každý den se přihodí pod některou staroměstskou střechou nepříjemná událost. Buďte opatrní, ať příště nepí-
šeme právě o vás.                                                                                                   Ilustrační foto: Milan Kubíček

Městská policie pomohla 
při záchraně života několika 

občanů

Pomáhat občanům v nouzi. Tak zní hlavní krédo 
městských strážníků. Přesvědčilo se o tom ně-
kolik našich obyvatel i lidí z okolních obcí. Jen 
v krátkém časovém období od 1. do 10. září 2010 
museli městští policisté šestkrát volat rychlou zá-
chrannou službu občanům, kterým se z různých 
důvodů nečekaně zhoršil zdravotní stav natolik, 
že potřebovali okamžitě odbornou lékařskou po-
moc. Na rozdíl od velkých měst, jsou ve Starém 
Městě občané v naprosté většině všímaví, není 
jim lhostejný stav člověka ležícího bezradně na 
zemi a upozorňují na tyto případy strážníky. Po-
kud takový případ zjistí přímo strážníci při vý-
konu služby, vždy se najde člověk, který nabídce 
hlídce pomoc při řešení situace, za což jménem 
městské policie občanům děkuji!

Miroslav Nosek, velitel městské policie 

Jak řešit zabouchnuté dveře?

Čas od času jsou strážníci přivolání na pomoc 
k nešťastníkům, kteří si z neopatrnosti zabouch-
nou dveře od domu či bytu. Naposledy paní v pa-
nelovém domě, která za sebou zavřela, ale klíče 
zůstaly uvnitř v zámku. V tomto případě, pokud 
nejde o ohrožení života a zdraví, zajišťuje otevření 
dveří firma v Uherském Hradišti tel: 604 116 626.
Zapište si číslo do mobilu či kalendáře!

MP

Usalašil se u šelky

Hlídka městské policie přivolána na čerpací sta-
nici Shell. Tam ležel muž s pěnou u úst, nebylo 
možné ho probrat. Strážníci přivolali lékařskou 
službu první pomoci. Jednalo se o chlapíka 
z Ukrajiny, který se opil „nadoraz“ vodkou. Zá-
chranka jej odvezla do Uherskohradišťské ne-
mocnice a. s.

Výhoda i po smrti manžela?

Paní z Úprkovy ulice požádala o prověření situ-
ace. Na vyhrazeném parkovišti pro ZTP údajně 
stojí jiné vozidlo. Na místě zjištěno, že zde par-
kuje soused, který dle sdělení uvedl, že vyhrazené 
parkoviště již neplatí, jelikož majitel ZTP průka-
zu před třemi měsíci zemřel a jeho manželka zde 
parkuje a používá přidělenou kartou ZTP neo-
právněně. Tvrzení souseda se potvrdilo.

Smažka v akci

Nebyla to žádná pěknůstka. Asi dvacetiletá špi-
navá dívka v kárované halence s velkou černou 
taškou byla dopadena krátce po krádeži v obcho-
dě paní Hráčkové. Vyhlédla si pět kusů slazeného 
mléka v tubě. Při kontrole obsahu jejího batohu 
zjištěno, že krátce před tím ukradla lahev beche-
rovky v potravinách na Brněnské ulici. Nešťastná 
bytost, ovlivněná psychotropními látkami, byla 
vykázána ze Starého Města.

Veselý cyklista

Víte, jak se pozná veselý cyklista? Má mušky mezi 
zubama. Občan z Kunovic při jízdě přes železniční 
most na Trávníku potkal jiného cyklistu, jak si vese-
le šlape na jeho kole, které mu bylo odcizeno v roce 
2009 ve Starém Městě. Poškozený následně požádal 
telefonicky městskou policii o pomoc při zjištění 
muže jedoucího na jeho kole. Muž bicykl bez pro-
blému předal majiteli a sdělil, že jej výhodně koupil 
v hospodě VRAMI (u Mayera).

Poctivá dívka

   Slečna z ulice Za Špicí našla pod dřevěným most-
kem na cyklostezce přes Salašku mobilní telefon 
značky Nokia stříbrné barvy. Přístroj odevzdán na 
služebnu městské policie. Podařilo se vypátrat ma-
jitele z Kostelan, který měl určitě radost. Ve Starém 
Městě žije hodně dobrých lidí.

Feťák poslán
trapem domů

Telefonické oznámení, že v lokalitě Havaj se pohy-
buje feťák. Na místě u rybářské bašty zjištěn muž 
z Uherského Hradiště již v éterickém opojení a ve 
společnosti „růžových slonů.“ Vykázán domů, do 
královského města.

Noční čumilové

    Kontrola lokality Louky, kde se u vodní nádrže 
shromáždila velká skupina lidí. Nehledali však uto-
nulého nešťastníka. Na noční obloze, za skřehotání 
žab, sledovali prolétající perseidy (kometární mete-
orický roj), který je nejvíce činný v první polovině 
srpna, kdy lze pozorovat až 110 meteorů za hodinu. 
Proto se mu také říká „Slzy svatého Vavřince.“

Příště na uši gagariny?

Několik občanů města si stěžovalo na šílený ra-
chot a bezohlednost pořadatelů, kteří k nelibosti 
mnohých organizují hudební produkce v lokalitě 
na Mlýně a na Širůchu. Hlídka městské policie 
vyjednala na místě ztišení produkce.

Pes přítel člověka

Muž z ulice Na Vyhlídce oznámil nález psa, který 
byl delší dobu uvázán u stromu. Hlídka zjistila 
majitele hafana z ulice Sées a pes byl předán do 
svého bydliště. Páníčkovi uložena pokuta.

Pozor na pořádek!
 
Hlídka MP opětovně zjistila velký nepořádek 
u kontejnerů v lokalitách Trávník, Synot, SOŠ 
a Gymnázium, Rastislavova a Jezuitská. Dbejte 
o pořádek na veřejných místech, v případech 
přeplněnosti nádob volejte radnici.

Nešťastné „předváděčky“

Důchodce ze Starého Města oznámil podvod na 
něm spáchaný. Na předváděcí akci zakoupil zbo-
ží a při jeho dodání zjistil, že avizovaná částka 
30.000 Kč jako úvěr, byla navýšena o dalších 9.000 
Kč. S tímto nesouhlasil, vrátil zboží, ale neobdr-
žel od firmy peníze zpět. S případem byl odkázán
na Policii České republiky. Kdy už naši senioři 
konečně pochopí, že podávaný oběd, dárky a dal-
ší pozornosti na předváděcích akcích nutně musí 
ostatním, co si nic nekoupí, někdo zaplatit!

MP + MK

Recept na štěstí podle
Staroměstských novin.

Nemějte přehnané potřeby 
a nespěchejte.
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JAK PŘI NEDORUČENÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ?
Označte si své poštovní schránky, aby 
vám pověření roznosem mohli doru-
čit volební lístky. V případě nedoručení 
volebního lístku, poškození nebo ztrátě, 
může volič ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi o jiný hlasova-
cí lístek.
KDY SE BUDE VOLIT?
V pátek 15. října 2010 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin.
KDE SE BUDE VOLIT?
Volební okrsky č. 1 a č. 4 budou mít vo-
lební místnost v budově základní školy 
č. p. 1000 na náměstí Hrdinů, volební 
okrsky č. 2 a č. 3 v budově základní školy 
v Komenského ulici a volební okrsek č. 
5 bude v budově Střední odborné školy 
a Gymnázia.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLA-
SOVÁNÍ
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pou-
ze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí 
dle hlasovacího lístku v počtu 17 členů 
zastupitelstva města.
Pokud by byla označena tímto způsobem 
více než jedna volební strana, by byl ta-
kový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, ko-
lik členů zastupitelstva města má být zvo-
leno (ve Starém Městě 17). Pokud by bylo 
označeno tímto způsobem více kandidá-
tů, než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to 
tak, že lze označit křížkem jednu voleb-
ní stranu a dále v rámečku před jménem 

Přerušení dodávky 
elektřiny

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.

22. září 2010 v době 11:30 -14:30 hod. 
Hradišťská ulice severní strana, Michalská 
ulice + sídliště, Svatovítská ulice

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

Komunální volby
15. - 16. října 2010

kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto případě je dán hlas jednot-
livě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastu-
pitelstva města. Ve Starém Městě bude vole-
no 17 zastupitelů a například pokud občan 
označí mimo jedné volební strany ještě 5 
kandidátů individuálně ze sloupců dalších 
volebních stran, je dáno označené volební 
straně 12 hlasů, a to pro kandidáty na prv-
ních dvanácti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena 
více než jedna volební strana nebo více 
kandidátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič lístek do šedé úřední 
obálky, určené pro volby do zastupitelstev 
obcí.
KDY JE HLAS NEPLATNÝ?
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku 
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 
hlasovací lístek nevloží do úřední obál-
ky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do 
úřední obálky několik hlasovacích lístků do 
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů požádat městský úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém přípa-
dě vyšle okrsková volební komise k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Informace o způsobu hlasování obdrží kaž-
dý občan společně s hlasovacími lístky. MK

KRONIKA MĚSTA
Žádáme občany města, rodáky a pamětníky, kteří mají doma nepo-
třebné staré fotografie Starého Města, staré časopisy, noviny a doku-
menty vztahující se ke Starému Městu, aby pomohli rozšířit sbírku 
dokumentů, případně jen materiály zapůjčili k nahlédnutí, případně 
k ofotografování.

Předem děkuje Milan Kubíček, kronikář města

Psaná kronika města má od roku 1995 již dvě velké knihy a její součástí 
 je téměř 40 svazků fotokroniky s přibližně 8000 fotografiemi z let 1994 – 2010.
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Staroměstská kapela se velmi líbila při Slavnostech vína a otevřených památek, které se uskutečnily v sobotu 
11. září 2010 v Uherském Hradišti. Pokud si opět přejete naši oblíbenou dechovku vidět a slyšet, přijďte na 
Michalské slavnosti.                                                                                               Ilustrační foto: Milan Kubíček

ČTENÁŘI
NÁM PÍŠÍ

 Děkuji za moc pěkný a poučný 
článek o nejčastějším staroměstském 
jméně, a to je Marie. I když už ve Sta-
rém Městě 34 let nežiji, ale často je 
navštěvuji, tak se tam v koutku duše 
stále počítám, vždyť jsem rodačka! 

V sobotu 4. září jsme byli s man-
želem na představení Slovácký ver-
buňk a moc se nám tento pořad lí-
bil. 

Vaše věrná čtenářka Marie Ingro-
vá – Zálešáková, Vacenovice.

 Využívám tuto možnost a děku-
ji panu vedoucímu Pavlu Tománkovi 
z prodejny nábytku TOPOS ve Sta-
rém Městě, Brněnské ulici za velmi 
vstřícný přístup při výběru našeho 
nábytku. Představil nám několik 
druhů ložnic, nabídka je velmi širo-
ká, zajistil a doporučil vhodné do-
plňky a také s celkovou cenou jsme 
byli spokojeni. Je to velký rozdíl ve 
srovnání s velkoprodejnami nábytku, 
kde se vám nikdo pořádně nevěnuje 
a slovo odborníka skoro neuslyšíte. 
Ještě jednou děkuji za celou rodinu.

Čtenářka Staroměstských novin 
z Boršic  

ZVĚŘINOVÉ HODY
U POLÁŠKA

Vyznačte si v kalendáři datum  
19. - 20. listopadu 2010, kdy se usku-
teční Zvěřinové hody v jídelně Měst-
ského úřadu v ulici Za Radnicí ve 
Starém Městě.

Čepovat se bude plzeňské pivo 
a pro děti je přichystáno překvapení.

ŽIVÁ HUDBA
PRO VŠECHNY

 GENERACE

Svatby, oslavy, večírky, Mirek 
Smolka tel: 777 208 387

KTERÝ Z NICH JE
NĚMECKÝ OVČÁK?

Správná odpověď z minulého čísla 
Staroměstských novin je fotografie č. 3.

ZA PÁR KORUN 
VLAKEM NA VÝLET

V sobotu 25. září 2010 se slaví 
Den železnice a České dráhy nabízí 
cestujícím zvýhodněnou víkendovou 
jízdenku SONE+. Pouze jeden den 
v roce, letos 25. září, může na jízden-
ku SONE+ cestovat až pět osob bez 
ohledu na věk. Varianta jízdenky pro 
osobní a spěšné vlaky stojí 150 Kč, pro 
všechny vlaky včetně EuroCity, Inter-
City, expresů a rychlíků pak 450 Kč, 
pouze do spojů SuperCity Pendolino 
je nutné dokoupit místenku.

Pokud vyjede na výlet do Prahy pět 
dospělých, zaplatí za společnou jíz-
denku 450 Kč, cena zpáteční jízdenky 
pro jednoho vyjde na pouhých 90 Kč. 
Letošní období babího léta slibuje slu-
nečné počasí s příjemnými teplotami 
a v matičce stověžaté si můžete připo-
menout 600 let výročí od stavby orloje 
na Staroměstském náměstí.

Kompletní informace a program 
Dne železnice najdete na www.denze-
leznice.cz 

Milan Kubíček

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
SE VYDAŘIL

V úterý 7. září 2010 se opět usku-
tečnil zájezd staroměstských důchod-
ců nad 70 let věku. Pečlivá organizá-
torka z komise kultury zastupitelstva 
města Jana Nosková připravila výlet 
za poznáním do Veselí nad Moravou, 
kde naši důchodci navštívili vlastivěd-
né muzeum. Potom pokračovali do 
Bukovan, tam si prohlédli vyhlášený 
mlýn. V areálu mlýna bylo zajišťěno 
pohoštění. 

„Byl to velmi hezký výlet, přá-
lo nám počasí a podívali jsme se do 
míst, kam se běžně nejezdí. O to více 
jsme byli všichni příjemně překvape-
ni,“ svěřily se po zájezdu paní Kamila 
Jancová a Zdeňka Machová.

„Pravidelné zájezdy pro seniory 
se vždy setkávají s velkým zájmem 
našich spoluobčanů. Určitě budeme 
v této tradici i nadále pokračovat,“ 
doplnil místostarosta Radoslav Mali-
na.

Milan Kubíček 

STAROMĚSTSKÁ KAPELA VYHRÁVALA ZVESELA 

Navštivte internetové 
stránky Starého Města
www.staremesto.uh.cz
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Šachový turnaj zahájil starosta Josef Bazala. Tlumočil Jindřich Pikner (stojící 
vpravo).  Foto: Milan Kubíček

Fera Vrána, nejlepší z našich na šachovém turnaji FIDE OPEN 2010
Šachový klub Staré Město uspořádal 

od pátku 13. srpna do soboty 21. srpna 
2010 pod záštitou starosty Josefa Baza-
ly v pořadí již VIII. ročník mezinárod-
ního šachového turnaje FIDE OPEN 
Staré Město 2010. Turnaj byl současně 
hrán jako krajský přebor jednotlivců 
v praktickém šachu pro rok 2010 v ka-
tegorii mužů, žen, juniorů M20 a do-
rostenců M18.

Turnaj probíhal v sále Společensko- 
kulturního centra ve Starém Městě. 
Hrálo se švýcarským systémem na 10 
kol. V sobotu 14. srpna proběhla si-
multánka s mezinárodním velmistrem 
Markem Vokáčem na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti. FIDE 
OPEN byl přístupný veřejnosti.

Výsledky turnaje byly známy v so-
botu 21. srpna, kdy se uskutečnilo 
slavnostní ukončení turnaje a předání 
cen nejlepším šachistům. Ceny předal 
místostarosta Radoslav Malina, který 
poděkoval všem členům organizačního 
výboru za skvěle připravený turnaj.

Pohled do sportovního sálu. Mezi 180 účastníky 
turnaje byla početná skupina mladých šachistů.

Foto: Milan Kubíček

Vítězem se stal mezinárodní velmis-
tr Vladimír Talla (ČR, 8 b.), druhý se 
umístil mezinárodní mistr Petr Neuman 
(ČR, 7,5 b.) a třetí skončil mezinárodní 
velmistr Marek Vokáč (ČR, 7,5 b.). Ně-
mec Sebastian Plischki byl čtvrtý (7,5 b.) 
a nejlepší z domácích šachistů Fera Vrá-
na získal velmi pěkné páté místo a 7,5 b.. 
Šestý skončil Vitalij Pesotskij z Ukrajiny 
(7,5 b.) a do osmého kola vedoucí Ital 
Pier Bontempi se nakonec musel spokojit 
s devátou příčkou a sedmi body.

Přeborníkem Zlínského kraje se stal 
Fera Vrána z ŠK Staré Město, přebornicí 
Zlínského kraje a nejlepší ženou v turna-
ji byla vyhlášena Xuan Mai Phamova ze 
Zlína, která se umístila na 79. místě.

Organizační výbor Fera Vrána, Roman 
Omelka, Radim Stuchlý, Robert Staufčík, 
Milan Rachůnek, Igor Štefanko, zpra-
vodaj Radovan Studený a další zaslouží 
poděkování za všechnu mravenčí práci, 
kterou odvedli pro zdar turnaje a výteč-
nou reprezentaci Starého Města nejen 
v šachovém světě. Milan Kubíček

Mezinárodní velmistr Marek Vokáč, jeden z favoritů FIDE OPEN 2010. Nako-
nec obsadil třetí místo.  Foto: Milan Kubíček

SPOLEK PŘÁTEL SLIVOVICE

Copak asi dělají v těchto dnech členové 
Spolku přátel slivovice ze Starého Měs-
ta? Určitě velmi lehká otázka. Většinou 
jsou k vidění v místech, kde je mnoho 
našich spoluobčanů. Sbírají trnky a du-
rancie, aby jejich snažení vyvrcholilo 
v pálenici k přeměně kvasu na lahod-
nou slivovici. Vždyť stále platí: Kdo sta-
roměstskou čertovskou slivovicu pije, 
toho ani pantokem nezabije! Vitamin 
S, je pro organizmus nezbytný.
 Text + foto: Milan Kubíček

Lidová moudrost

Na bolístku je flastříček, na
Nanynku Pepíček.

 Miluji práci, fascinuje mě, 
dokáži se na ni dívat celé 

hodiny.

Franta byl celý život opti-
mista, ovšem jen do chvíle, 

než se oběsil.
PI



38 Fotoreportáž Staroměstské noviny 10/10Staroměstské noviny 10/10

V Uherském Hradiš-
ti se uskutečnil ve dnech 
11. - 12. září 2010 již osmý 
ročník Slavností vína 
a otevřených památek. Na 
programu se opět velkou 
měrou podíleli Staroměš-
ťané. V průvodu krojova-
ných jsme měli více než 
stočlennou delegaci, v čele 
se starostou města Josefem 
Bazalou v kroji a místosta-
rostou Radoslavem Mali-
nou.  

Centrem kulturních vy-
stoupení souborů z regionu 
Staroměstsko bylo nádvoří 
Staré radnice, kde postup-
ně zahrála Staroměstská 
kapela, dále zatančily děti 

Staroměšťané opět perfektní na Slavnostech vína

Pěkné akvárium! Burčáku bylo všude dost. PET láhev 1,5 litru se prodávala nejvíce za 90 
Kč. U některých stánků byl lahodný mok za nižší cenu, tam se déle čekalo.         Foto: MK

Centrum mikroregionu Staroměstsko bylo v atriu Staré radnice. Marie Hráčko-
vá se svým kolektivem se postarala o velmi dobré občerstvení, nechyběly báleš-
ky, škvarky a chuťovky k vínu a burčáku.                            Foto: Milan Kubíček 

Děvčice a šohaji z Doliny patřili v průvodu 4800 krojovaných k nejpěknějším 
a nejnažehlenějším.                                                              Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika Dolina na pódiu před Starou radnicí. Copak asi šušká pri-
máš Pavel Mitáš vedle stojícímu Radimu Snopkovi?         Foto: Milan Kubíček

Poutač regionu Staroměstsko nesli tanečníci z Doliny Kateřina Andrýsková 
a Václav Oliva, vlajku starosta Josef Bazala, název města místostarosta Rado-
slav Malina. Vyhrávala Staroměstská kapela.                                     Foto: MK

z Dolinečky, zahrála cim-
bálová muzika Bálešáci 
a Dolina, uvedli se ta-
nečníci z Doliny i starší 
Doliňáci a naše Staro-
městská kapela byla k vi-
dění v restauraci Koruna, 
v oblíbeném programu 
Slovácká křídlovka. 

Děkujeme všem účin-
kujícím i návštěvníkům 
ze Starého Města a okol-
ních obcí za účast a pod-
poru. Lidová kultura re-
gionu Slovácka se opět 
představila v plné své 
kráse, rozmanitosti kro-
jů, nesčetných vystoupe-
ní muzikantů, zpěváků 
a tanečníků.

Milan Kubíček
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JUBILEJNÍ 40. BARUM CZECH RALLY ZLÍN – DRAMA AŽ DO CÍLE
Barum Czech Rally Zlín byla vy-

vrcholením soutěžácké sezóny 2010. 
Počasí letošnímu ročníku příliš nepřá-
lo. Často pršelo nebo bylo zataženo. 
Krásné počasí se na Barumku vrátilo 
až v neděli odpoledne. Startovní listi-
na byla nejlépe obsazená v celé historii 
soutěže a také byl vytvořen nový svě-
tový rekord, když se na start postavilo 
celkem 27 vozů S2000.

Soutěž začala večerní městskou 
rychlostní zkouškou v ulicích Zlína. 
Tu vyhrál loňský vítěz  Jan Kopecký 
před Juho Hänninenem a třetím Fred-
dy Loixem, tedy kompletní tovární 
tým Škoda Motorsport. Hned první 
sobotní série čtyř rychlostních zkou-
šek znamenala velký odpad posádek. 
Fanoušci těžce nesli havárii jednoho 
z favoritů soutěže, domácího Romana 
Kresty na Trojáku. Po sobotní první 
etapě tak vedl Jan Kopecký s téměř 
půlminutovým náskokem před triem 
pronásledovatelů v pořadí Freddy 
Loix, Bryan Bouffier a Juho Hänni-
nen.

V neděli se závodilo blíže Starému 
Městu na již klasických rychlostních 
zkouškách Halenkovice a Kudlovice, 
doplněných o obnovený Velký Oře-
chov a obávanou Pindulu. V opravdo-
vé drama se proměnila poslední série 
čtyř rychlostních zkoušek. V Halen-
kovicích chyboval do té doby suverén-
ní Jan Kopecký, havaroval a odstoupil 
z prvního místa. Do vedení se posu-
nul Bryan Bouffier, na kterého dorá-
žel druhý Freddy Loix. V Kudlovicích 
byl nejrychlejší Bouffier a navýšil svůj
náskok na Loixe. Na průjezdu Velkým 

O ř e c h o v e m 
měl Bouffier
defekt, zajel 
až sedmnáctý 
čas a tím da-
roval vedoucí 
pozici Loixovi. 
Poslední rych-
lostní zkoušku 
Pindulu prolét-
nul nejrychleji 
Pavel Valoušek 
a znamena-
lo to pro něj 
celkové třetí 
místo v sou-
těži. Bouffier
neunesl souboj s Loixem, vyletěl mimo 
trať a ztratil bezmála sedm minut. V cíli 
mu patřilo celkové až 10. místo. Vítězem 
jubilejního 40. ročníku Barum Czech 
Rally Zlín se stal Belgičan Freddy Loix 
na Škodě Fabia S2000, který na soutěži 
triumfoval i v roce 2008. Šťastný vítěz 
v cíli prohlásil: „Ostatní chybovali, já ne. 
Proto jsem vyhrál.“

Druhý dokončil soutěž Fin Juho 
Hänninen, také se Škodou Fabia. Čtvrtý 
skončil Brit Kris Meeke na Peogeotu 207, 
pátým v cíli byl Nor Andreas Mikkelsen 
s Fordem Fiesta. Skvělé šesté místo obsa-
dil Václav Pech s Mitsubishi Lancer a byl 
jednoznačně nejlepším pilotem mezi 
produkčními vozy. Soutěžní speciály 
Škoda Fabia S 2000 obsadily kompletní 
stupně vítězů.

Juho Hänninen se výrazně přiblížil 
zisku titulu v seriálu IRC a Pavel Valou-
šek navýšil svůj náskok ve vedení tuzem-
ského šampionátu MMČR.

Excelentní průjezd vracáku na Trojáku v podání Juho Hänninena.
Foto: Vladimír Kučera

Fabia Pavla Valouška v péči mechaniků. 
Foto: Vladimír Kučera

Freddy Loix na trati biskupické rychlostní zkoušky.  Foto: Vladimír Kučera

Na start letošního ročníku Barum 
Czech Rally Zlín se postavilo 130 po-
sádek z 26 zemí, cíle se však dočkalo 
pouze 58 soutěžících.

Vladimír Kučera

Freddy Loix už v neděli ráno tušil vítězství? 
Foto: Vladimír Kučera
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40 Sport

V sobotu 28. srpna 2010 se usku-
tečnil v Městské sportovní hale na Ši-
růchu v pořadí již čtrnáctý ročník vo-
lejbalového turnaje „O pohár hejtmana 
Zlínského kraje.“ Vzhledem k tomu, 
že dva týmy byly ze Slovenska, jedna-
lo se o mezinárodní turnaj. Zúčastnila 
se mužstva: Fatra EkoSolar Zlín, Slavia 
Havířiv (extraliga České republiky), 
Spartak Myjava, VK SPU Nitra (extra-

Anekdoty na poslední stranu

Pěkně se namastil
Šli jsme na diskotéku, bylo nás pět. Všichni jsme 
se namazali, jen barman se namastil.

Senzace na Novém Světě
Slepice snese obrovské vejce. To samozřejmě 
vzbudí zájem médií. Novináři se ptají kohouta. 
„Budete se snažit o další, větší?“
„NE! Naprosto vyloučeno!“
„A copak plánujete?“
„Rozbiju pštrosovi hubu!“

U piva na Špici
Dva sklerotici se baví u piva na Špici.
„Ty kámo, já už zapomněl tvoje jméno.“
„No, a dokdy to potřebuješ vědět?“ NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
27. října. Uzávěrka je 15. října 2010.
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Volejbalový turnaj na Širůchu

Turnaje se zúčastnili hráči z osmi týmů.  Foto: Milan Kubíček

liga Slovenské republiky), VSK Staré Měs-
to (1. liga), TJ Nivnice, Sokol Palkovice 
(2. liga) a druhý tým Fatra Zlín v jehož 
kádru jsou hráči extraligy a junioři.

Vítězství v turnaji obhajovalo mužstvo 
Fatra Zlín, které staroměstský turnaj vy-
hrálo již osmkrát. A Zlíňané byli úspěš-
ní i letos, když turnaj vyhráli podeváté. 
Volejbalisté VSK Staré Město nezklamali 
a obsadili solidní páté místo.

 

PS, MK

Novinky z tábora 
volejbalistů VSK 

Staré Město
Nejvýznamnější změna je na postu 

trenéra, když se taktovky chopil Petr 
Karabec, bývalý reprezentant, mistr 
republiky v dresu Aero Odolena Voda, 
hráč italské série A, několik sezon ode-
hrál ve Zlíně a v poslední době hrál 
za béčko VSK Staré Město v Krajském 
přeboru Zlínského kraje. Kádr muž-
stva zůstal prakticky nezměněn, novou 
posilou je Michal Koláček, který přišel 
z SKP Holešov, přípravy se zúčastnil 
Jan Březina, po zranění se do kádru 
vracejí Martin Špalek a Zbyněk Hýsek. 
Další hráči budou doplnění ve spolu-
práci s extraligovým Zlínem.

Petr Straka

Slavnostní zahájení volejbalového turnaje.                                                                           Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala sportovce přivítal.
Foto: MK


