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Silnice je uzavřena, do těchto míst se nyní nejezdí. Můžeme zde spatřit pouze vojáky, hasiče a nešťast-
níky s velkými depresemi po povodni. Pomoc k nim však přichází z více míst, nejen ze Starého Města. 
A to je dobře. Foto: Milan Kubíček

Bezprostředně po příjezdu nás seznamuje se 
situací velitel sboru dobrovolných hasičů Jiří 
Scheuter. Foto: Milan Kubíček

Občané Starého Města dodnes ne-
mohou zapomenout na povodně z čer-
vence roku 1997. Tehdy bylo zaplaveno 
540 domů v jižní části města, vážně po-
škozeno a dlouhodobě neobyvatelných 
bylo 150 domů, po dokončení static-
kých posudků a po zimě 1997/1998 bylo 
nakonec zbouráno 93 domů. Škody na 
bytovém fondu přesáhly 200 milionů 
korun, dočasně bez přístřeší a ubyto-
vaných u příbuzných bylo 185 občanů. 
Přesto jsme velmi pocítili okamžitou 
materiální i finanční pomoc od mnoha 
měst a obcí, spolků, humanitárních or-
ganizací i od jednotlivých dárců. 

Bylo naší povinností tuto nezištnou 
pomoc alespoň v určitém množství 
vrátit. Poprvé se tak stalo po povodni 
v srpnu 2002, kdy velká voda poničila 
mnoho měst a obcí v Čechách. Staro-
měšťané tehdy oplatili pomoc zapla-
vené obci Dolní Beřkovice, které jsme 
poskytli finanční dar ve výši 500 tisíc 
korun. Dolní Beřkovice leží v těsném 
sousedství Labe, které ukázalo svou sílu 
a voda se zde převalila až do výše čtyř 
metrů. Labe však nebylo jediným živ-
lem, který způsobil velké škody. Zdej-

Finanční pomoc zaplavenému městu Žulová

ší občané museli vzápětí čelit i další po-
vodňové vlně, která přišla z druhé strany 
obce z rozvodněné Vltavy. Finanční dar 
starostce obce Danuši Smolové po zápla-
vách z roku 2002 tehdy předali starosta 
Miroslav Schönbaum a místostarosta Jo-
sef Bazala.

A další povodně přišly na konci června 
2009. Byly zcela jiné, neočekávané a na-
páchaly strašné škody v rychlém sledu. 
Přívalové deště nejprve zasáhly  Hranice 
na Moravě, Hustopeče nad Bečvou, Jese-
ník nad Odrou, Polom a další obce v oko-
lí Nové Jičína, Valašského Meziříčí i Rož-
nova pod Radhoštěm. Krutá byla noc 
z pátku 26. června na sobotu 27. června 
2009, kdy vydatně pršelo v oblasti Jese-
níků a Rychlebských hor. Za dvě hodiny 
přívalových dešťů napršelo až 100 mm 
srážek. Voda se valila z lesů do vesnic po-
blíž potoků, na následky řádění vodního 
živlu zemřelo 14 občanů.

Také tentokrát jsme nezůstali lhostejní 
k neštěstí jiných. Na zasedání Zastupi-

Zdevastované koryto místního potoka.
 Foto: Milan Kubíček
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Vojáci pracovali nepřetržitě a vykonali velký kus práce. My jsme je zachytili ve chvíli, kdy jim velitel 
přiděluje úkoly na odpolední směnu. Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala a starosta města Žulová 
Zdeněk Lučan podepisují darovací smlouvu.
 Foto: Milan Kubíček

Dům u cesty vypadá na první pohled neporu-
šen. Vpravo však velká voda sebrala jeho část 
a napáchala velké škody v celém objektu.

Foto: Vladimír Kučera

Studny jsou zaplaveny, byla přivezena pitná 
voda v cisternách.  Foto: MK

Modrý dům na snímku byl nedávno komplet-
ně rekonstruován. Zdánlivě mu nic nechybí, 
jeho zadní část je však zavalena hromadou 
sesuté hlíny a kamení z blízkého svahu. I pět 
dní po přívalu vod je z potůčku malá řeka. 

 

 Foto: Vladimír Kučera

telstva města Staré Město již v pondělí 
29. června byl projednán návrh po-
moci zaplaveným obcím a z rozpočtu 
města uvolněna částka ve výši 150 ti-
síc korun. Ve středu 1. července jsem 
se vydal společně se starostou Josefem 
Bazalou, místostarostou Radoslavem 
Malinou a tajemníkem Ing.Vladimí-
rem Kučerou do povodní postižené 
oblasti v okresu Jeseník. Přímo na mís-
tě jsme se přesvědčili o rozsahu škod 
na majetku občanů, viděli jsme zniče-
né komunikace, chodníky, podemle-
tou železnici, zdevastovaná koryta řek 
a potoků a několik pobořených domů. 
I když bylo mnoho silnic a komunikací 
uzavřeno, snažili jsme se vidět co nejví-
ce, abychom odpovědně rozhodli, které 
obci poskytneme finanční dar. Projeli
jsme obce a místní části Lipová Lázně, 
Vápenná, Vidnava, Velká Kraš, Kobylá 
nad Vidnavkou, Žulová, Tomíkovice, 
Černá Voda, Stará Červená Voda. Nej-
více škod jsme viděli v městě Žulová, 
místní části Tomíkovice. S průběhem 
povodňového neštěstí nás ve stručnos-
ti seznámil velitel sboru dobrovolných 
hasičů v Tomíkovicích pan Jiří Scheu-
ter. Krátce na to jsme se setkali i se sta-
rostou města Žulová panem Zdeňkem 
Lučanem, a pak již naše cesta vedla 
na městský úřad, kde byla podepsána 
darovací smlouva. Nebyl čas na velké 
debaty. Alespoň ve stručnosti jsme ale 
pana starostu Lučana seznámili ne-
jen s průběhem a různými problémy 
při odstraňování škod po povodni, ale 
nastínili i další události, které budou 
následovat při řešení následků povod-

ňových škod i několik týdnů a měsíců po 
katastrofě.   

V Jeseníkách to začalo velmi nevinně. 
Už se zdálo, že povodně Jesenicko minou 
a odskáče si to jen mediálně známý Jese-
ník nad Odrou a další obce v jeho okolí, 
ale opak byl pravdou. V pátek 26. červ-
na kolem 17 hodiny přišla první průtrž 
mračen. Zasedal krizový štáb, a zdálo se, 
že z nejhoršího jsou místní venku. Ale to 
byl krutý omyl. Přišla další bouře, která 
kulminovala v době mezi 22. a 24. hodi-
nou. V místech, kde normálně protékají 
úzké potůčky se po několik hodin valila 
obrovská vlna, která brala vše, co měla 
v cestě. Koryta potůčků a horských říček 
se změnily k nepoznání, ještě čtyři dny 
po povodni jsme na místě viděli mnoho 
následků. Odhad škod na Jesenicku pře-
sáhl miliardu korun. Lidem nebylo příliš 
do řeči, za pomoci armády, dobrovolných 
hasičů a členů krizových štábů odklízeli 
škody na majetku. Viděli jsme zprohý-
bané nosníky, odplavené lávky, vyrvané 
kusy asfaltu, podemleté břehy, přerušené 
cesty, náplavy kamení, dřeva a všeho, na 
co si vzpomenete. To vše probíhalo za tr-
valého hukotu, v noci a většinou i v prud-
kých poryvech větru a deště. Obrázek po 
cestě byl všude stejný. Zmar a udivující 
síla vody. V regionu, kterým jsme pro-
jížděli, uhasli dva lidské životy. Uplavaný 
či poničený majetek člověk časem oželí. 
Pořídí si nový, nebo opravitelný opraví. 
Život utonulým však nevrátíme.

Přinášíme vám několik fotografií, které
dokumentují živelní pohromu v oblasti 
Jeseníků.

Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 50. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17. 6. 2009

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.4 změnu oprávněného u smlouvy o zří-
zení věcného břemene na právo umístění 
přípojky vody a kanalizace na pozemku 
p. č. 4546/4 ost. pl. ve vlastnictví města 
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ze Slováckého muzea v Uh. Hradiš-
ti, příspěvkové organizace, Uh. Hradiště, 
Smetanovy sady 179 na Zlínský kraj, Zlín, 
třída Tomáše Bati 21.

2.1 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby na akci 
Revitalizace sídelní zeleně Staré Město 
a určila do soutěže vyzvat tyto uchazeče: 
Floart, s. r. o., Uherské Hradiště, Gard&n, 
Staré Město, Ing. Miroslava Beňová, Po-
lešovice, Lesy Horňácko, s. r. o., Kuželov, 
Antonín Fornůsek, Podolí.

3.1 příspěvek Obecně prospěšné společ-
nosti při Střední odborné škole a Gym-
náziu Staré Město na výstavu Zahrada 
Moravy, která se bude konat ve dnech 20. 
a 21. června 2009 ve výši 15.000 Kč.

II. doporučila zastupitelstvu  
města
5.1 vydat změnu č. 5 územního plánu 
města formou opatření obecné povahy.

6.2  schválit rozpočtové opatření  
č. 2/2009 – příjmy se snižují ze 
163.296.000 Kč na 159.846.000 Kč, vý-
daje se snižují ze 193.811.000 Kč na 

189.801.000 Kč, financování se snižuje
z 30.515.000 Kč na 29.955.000 Kč.

6.3  schválit přijetí úvěru z úvěrového 
rámce od Komerční banky, a. s. ve výši 
7.250.000 Kč.

6.4  schválit přidělení půjček z Fondu roz-
voje bydlení dle vnitřní směrnice č. 3/2007, 
čl. 6, uvedeným 3 žadatelům vlastnícím ne-
movitost v k. ú. Staré Město v celkové výši 
295.000 Kč.

1. Stanislav Suchánek, Staré Město  
 2. Jaroslav a Marie Podešvovi, Staré Město
 3. Petr a Kateřina Čechovi, Staré Město, Al-
šova 1871

III. neschválila
 1.1 žádost pana Luďka Tomečka bytem 
Staré Město, Huštěnovská 580 o pronájem 
pozemku p. č. 6095/10 orná půda o výměře 
1.019 m2 v lokalitě Kobylica ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

IV. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k předloženému ozná-
mení o zahájení spojeného územního a sta-
vebního řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 
183/2006 Sb. podle zápisu.

6.1 hospodaření města k 31. 5. 2009.

7.1 studii bytové výstavby v lokalitě Huště-
novská – sever.

7.2  studii Sportovní areál TC Staré Město 
v lokalitě Trávník - Za drahou.

V. jmenovala
2.1 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby na akci Revitaliza-
ce sídelní zeleně Staré Město ve složení: 
Ing. Květoslav Fryšták, Mgr. Vratislav 
Brokl, Ing. Markéta Hrušková, Radoslav 
Malina, Robert Staufčík

VI. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
 
1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej částí pozem-
ku p. č. 44/20 ost. pl. v lokalitě ul. Michal-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
 
1.3  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod pozemku - prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 93 m2 
v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

7.1  připravit návrh podmínek případ-
ného prodeje pozemků ve vlastnictví 
města v lokalitě Huštěnovská - sever pro 
možnou bytovou výstavbu.
Podmínkou pro další jednání s inves-
torem je seznam realizovaných záměrů 
v České republice. 

7.2  ve spolupráci s odborem územního 
plánování a stavebního odboru vyjád-
řit se ke studii Sportovní areál TC Staré 
Město v lokalitě Trávník - Za drahou.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í

Takto vypadala stejná ulice dne 16. června 2009 po položení živičného povrchu.
Foto: MKStavební práce v Obilní čtvrti dne 28. května 2009. Foto: Milan Kubíček

Proměny města
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Ve dnech 4. až 7. června 2009 pro-
běhly ve všech 27 členských státech Ev-
ropské unie volby 736 poslanců Evrop-
ského parlamentu. V České republice 
se hlasování uskutečnilo 5. a 6. června 
a zvoleno bylo 22 poslanců, na Sloven-
sku se volby konaly 7. června a rozho-
dovalo se v nich o 13 mandátech.

Právo volit na území ČR do EP měl 
každý občan ČR, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let. Poslanci 
Evropského parlamentu jsou voleni na 
dobu pěti let.

Historie Evropského parlamentu 
sahá až k Římské smlouvě z roku 1957. 
Název Evropský parlament byl přijat 
v roce 1962. Obdobně jako celá Evrop-
ská unie je také Evropský parlament 
originální institucí. Sídlí ve Štrasburku, 
který je pokládán za město francouz-
sko-německého usmíření. Zde se také 
v březnu 1958 poprvé sešel. Pracoviště 
jsou také v Bruselu a Lucemburku. Eu-
roparlament je jediným orgánem Ev-
ropské unie, který zasedá a jedná veřej-
ně. Na rozdíl od národních parlamentů 
se však většina důležitých částí pracov-
ního života europoslanců neodehrává 
na plénu, ale ve výborech.

V minulých Staroměstských novi-
nách jsme vás seznámili s výsledky vo-
leb do Evropského parlamentu. Ve Sta-
rém Městě voliči upřednostnili ODS, 
která dostala 29,71 procent hlasů (488 
voličů), druhá skončila KDU-ČSL 21,19 
procent (348 voličů), třetí ČSSD 20,15 
procent (331 voličů) a čtvrtá KSČM 
10,35 procent (170 voličů). Volební 
účast byla 29,47 procent oprávněných 
voličů. Nyní vám přinášíme výsledky 
dle jednotlivých volebních obvodů.

Volební okrsek č. 1 – Základní škola, 
náměstí Hrdinů 1000
Volební účast 32,26 %
1. ODS 29,68 %, 130 hlasů
2. KDU-ČSL 28,76 %, 126 hlasů
3. ČSSD 14,84 %, 65 hlasů
4. KSČM 8,21 %, 36 hlasů
5. SNK Evropští demokraté 2,51%, 11 hlasů

Volební okrsek č. 2 – Základní škola, 
Komenského 1720
Volební účast 27,02 %
1. ODS 26,74 %, 65 hlasů
2. ČSSD 19,75 %, 48 hlasů
3. KDU-ČSL 16,04 %, 39 hlasů
4. KSČM 14,81 %, 36 hlasů
5. Suverenita 7,81 %, 19 hlasů

Volební okrsek č. 3. – Základní škola, 
Komenského 1720
Volební účast 31,39 %
1.-2. ČSSD 28,01 %, 93 hlasů
1.-2. ODS 28,01 %, 93 hlasů
3.-4. KDU-ČSL 14,15 %, 47 hlasů
3.-4. KSČM 14,15 %, 47 hlasů
5. Starostové a Nezávislí 3,31 %, 11 hlasů

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, 
náměstí Hrdinů 1000 
Volební účast 31,24 %
1. ODS 34,10 %, 118 hlasů
2. KDU-ČSL 26,01 %, 90 hlasů
3. ČSSD 16,47 %, 57 hlasů
4. KSČM 8,09 %, 28 hlasů
5. Evropská demokratická strana 3,07 %, 11 hlasů

Volební okrsek č. 5 – Střední odborná 
škola a Gymnázium, Velehradská 1527
Volební účast 24,66 %
1. ODS 28,97 % 82 hlasů
2. ČSSD 24,02 %, 68 hlasů

3. KDU-ČSL 16,25 %, 46 hlasů
4. KSČM 8,12 %, 23 hlasů
5. Suverenita 4,94 % 14 hlasů

Perličky z voleb 
Dnes pouze Všečínské shromáždění 

lidových zástupců má více poslanců 
než Evropský parlament. Pro srovná-
ní, dolní komora britského parlamentu 
má 646 poslanců, německý Bundestag 
414, italská Camera dei Deputati 630 
poslanců. Ve světě neexistuje žádný po-
dobný sbor, který by pracoval s takovou 
jazykovou různorodostí jako Evropský 
parlament.

Ve Starém Městě bylo zapsáno v se-
znamu voličů 5609 občanů. Ve voleb-
ních místnostech bylo vydáno 1653 
obálek, odevzdáno bylo o jednu méně, 
to je 1652 obálek a platných hlasů bylo 
1642. To znamená, že 11 občanů přišlo 
volit zcela zbytečně. 

Víte, co mají společného Česká stra-
na národně sociální, Národní strana, 
Sdružení pro republiku – Republikán-
ská strana Čsl., Nejen hasiči a živnost-
níci s učiteli do Evropy, Liberálové CZ 
a Albínova poetická strana? Každá 
z těchto stran dostala od Staroměšťanů 
pouze jeden hlas. 

Moravané získali 24 hlasů, Volte 
Pravý Blok-www.cibulka.net 15 hla-
sů, Strana zelených 22 hlasů, Dělnická 
strana 8 hlasů a monarchistická strana 
Koruna Česká má ve Starém Městě jen 
3 voliče.

Občané Starého Města patří dlouho-
době mezi nejdisciplinovanější voliče 
ze všech měst Zlínského kraje. Ve srov-
nání s městy na okrese Uherské Hra-
diště, to je Uh. Hradiště, Uh. Brod, Uh. 
Ostroh, Bojkovice a Hluk byla u nás 
vždy vysoká volební účast. Při volbách 
do Evropského parlamentu přišlo volit 
29,47 % občanů, v Uherském Hradiš-
ti to bylo o jednu setinu více voličů – 
29,48%. Mezi městy jsme skončili „až“ 
na druhém místě. Pro srovnání celková 
účast v okrese Uh. Hradiště – 27,74 %. 

Milan Kubíček

Zprávy z radnice

Jistě si vzpomínáte na naše první cesty do vyspělých evropských zemí po roce 1989. Často jsme obdivovali kvě-
tinové výzdoby v oknech domů v Rakousku, Německu i jiných zemích. Dnes můžeme pochválit mnoho Staro-
měšťanů, že se vzorně starají o květinky za okny, předzahrádky a vůbec úpravu prostranství kolem svých obydlí. 
Na snímku květinový dům v Obilní čtvrti. Text + foto: Milan Kubíček 

Volby do Evropského parlamentu 
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31. 5. 
2009.

II. schválilo
K bodu 4) rozpočtové opatře-
ní č. 02/2009 – příjmy se snižují ze 
163.296.000 Kč na 159.846.000 Kč, 
výdaje se snižují ze 193.811.000 Kč na 
189.801.000 Kč, financování se snižuje
z 30.515.000 Kč na 29.955.000 Kč.

K bodu 5) přijetí úvěru z úvěrového 
rámce od Komerční banky, a. s. ve výši 
7.250.000 Kč.

K bodu 6) přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice 
č. 3/2007, čl. 6, třem žadatelům vlast-
nícím nemovitost v k. ú. Staré Město 
v celkové výši 295.000 Kč

K bodu 7)
7.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 3693/1 ost. pl. o výměře 
33 m2 v lokalitě ul. Za Kostelíkem ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, slečně Alžbětě Michalcové, 
bytem Staré Město, Za Kostelíkem 30, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem rozšíření 
předzahrádky.
7.2 převod pozemku - prodej částí po-
zemku p. č. 4546/1 o celkové výměře 
165 m2 v lokalitě Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště
- 64 m2 pod přístavbou RD – za cenu 
300 Kč/m2 
- 30 m2 pod garáží – za cenu 100 Kč/m2

- 71 m2 dvorní trakt – za cenu 100 Kč/m2

paní Marii Škopíkové, bytem Uh. Hra-
diště, Chelčického 812, za účelem na-
rovnání vlastnických vztahů pod RD 
a garáží. 

7.3 bezúplatné majetkoprávní vypořá-
dání pozemků v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště mezi městem Staré Město 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Pra-
ha – Nusle, Na Pankráci 56, z důvodu 
narovnání vlastnických vztahů v rámci 
stavby „Přeložka silnice I/55 ve Starém 
Městě, obchvat.“

U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 29. 6. 2009

U S N E S E N Í

7.4 bezúplatný převod stavebních objek-
tů stavby „R 55, stavba 5507 Babice – Sta-
ré Město“ do vlastnictví města Staré Měs-
to od investora stavba Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Praha – Nusle, Na Pankráci 
56 po dokončení stavby

- objekt č. 134 – Přeložky účelových ko-
munikací v km 15,540
- objekt č. 136 – Rekonstrukce stezky pro 
cyklisty a pěší v km 14,000
- objekt č. 143 – Přeložka polní cesty v km 
13,700 (větev 2,183 m)
- objekt č. 225 – Most na polní cestě přes 
přivaděč Staré Město 
- objekt č. 304 – Odvodnění účelové ko-
munikace v km 15,540

K bodu 9) poskytnutí finančního daru
ve výši 150.000 Kč za účelem pomoci po-
vodní postiženým obcím. Zastupitelstvo 
města pověřilo starostu k výběru postiže-
ných obcí a k uzavření darovacích smluv.

III. rozhodlo
K bodu 8)

8.1 o zastavení pořizování změny č. 
3 územního plánu města Staré Město 
z důvodu předpokládaného zahájení 
pořízení nového územního plánu měs-
ta v roce 2010.

IV. vydalo
K bodu 8)
8.2 v souladu s ustanovením § 6, odst. 
5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném zně-
ní Opatření obecné povahy č. 02/2009 
– změnu č. 5 územního plánu města 
Staré Město.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

V červnu a červenci pokračovaly stavební práce na 
revitalizaci sídliště Kopánky. Foto: Milan Kubíček
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N á v š t ě v a  z  F r a n c i e

Na snímku zleva předseda partnerského výboru 
Ing. Ladislav Řádek, poslankyně Ing. Michaela Šojd-
rová a starosta města Sées Francis Bouquerel. 

Foto: Milan Kubíček

Ve dnech 4. až 7. července 2009 na-
vštívila naše město delegace z partner-
ského města  Sées z Francie, vedená 
starostou města panem Francisem Bou-
querelem a prezidentkou partnerského 
výboru paní Annie Dubuisson.

Partnerský výbor našeho města při-
pravil pro návštěvu zajímavý program, 
jehož hlavními částmi byla účast na 
slavnostní mši na Velehradě v nedě-
li 5. července a návštěva zámeckého 
areálu v Lednici v pondělí 6. července. 
Program byl zpestřen i vyjížďkou na 
výletní lodi po řece Moravě, návštěvou 
leteckého muzea v Kunovicích a pro 
odvážnější i absolvováním vyhlídko-
vých letů. Návštěva byla ukončena slav-
nostním večerem za účasti hostů i hos-
titelů, který proběhl 6. července v SKC. 
Zasloužený ohromný obdiv sklidil za 
své vystoupení náš soubor Dolina.

V rámci zahájení slavnostního veče-
ra přednesli své projevy páni starostové 
Bazala a Bouquerel. Obsah jejich pro-
jevů lze shrnout do konstatování, že 
partnerské vztahy zemí, měst i občanů 
jsou důležitou součástí evropské spolu-
práce a že je budou obě strany setkání 
nadále rozvíjet. Slavnostní shromáž-
dění pozdravila i přítomná poslanky-
ně Parlamentu České republiky paní 
Ing. Michaela Šojdrová, která se podílí 
na organizaci česko - francouzské spo-
lupráce na nejvyšší úrovni. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
návštěvy. Zvláště děkuji za pochopení 
a vstřícnost rodinám hostitelů, kte-
ré svou pohostinností potvrdily naši 
upřímnou snahu o další rozvoj naší 
partnerské spolupráce.

Ing. Ladislav Řádek
předseda partnerského výboru

Radní Jiří Bartošík s manželkou Marií. Foto: Milan Kubíček Soubor Dolina opět sklidil ohromný obdiv. Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, poslankyně Ing.Michaela Šojd-
rová a starosta Josef Bazala krátce po převzetí daru francouzských gastronomic-
kých specialit. Foto: Milan Kubíček

Společný přípitek s francouzskými přáteli. Foto: MK 
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Vítání občánků s velkou převahou chlapců
V pátek 19. června 2009 se uskuteč-

nilo v obřadní síni staroměstské rad-
nice letošní druhé Vítání občánků do 
života. Celkem jsme přivítali 16 dětí, 
deset chlapců a šest dívek, ve dvou sku-
pinách. První batolata přijely na měst-
ský úřad v doprovodu rodičů a dalších 
rodinných příslušníků v 13.00 hodin. 
V úvodní skupině jsme napočítali pět 
chlapečků a tři děvčátka. V druhé sku-
pině, která měla slavnost v 13:30 h., byl 
poměr pohlaví úplně stejný 5:3. Na-
počítali jsme pět kluků a tři holčičky. 
V roce 2008 jsme třikrát viděli v obřad-
ní síni dvojčata, při prvním letošním 
vítání v březnu se tato radostná událost 
opakovala.

K rodičům, několika prarodičům 
i dalším členům doprovodu promlu-
vil místostarosta Radoslav Malina, 
obřad uváděla matrikářka Jana Nos-
ková a s krátkým hudebním pásmem 
vystoupily děti z Křesťanské mateřské 
školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jit-
kou Minářovou.

Při mnoha minulých obřadech jsme 
se většinou setkávali s jevem, kdy té-
měř každé dítě mělo jiné jméno. Ten-
tokrát se to znovu opakovalo podle 
staroměstské tradice. Na radnici přijela 
Alexandra, Anežka, Julie, Ludmila, Sa-
bina, Valerie a pěkní hoši Adam, Aleš, 
Dominik, Eduard, Filip, Matěj, Matyáš, 
Michal, Štěpán a Vojtěch, 

V letech 2005-2006 se ve Starém 
Městě narodilo více dívek, v roce 2007 
převažovali chlapci a v roce 2008 jsme 

při čtyřech obřadech na radnici přivítali 
37 chlapců a 42 děvčat. Při prvním letoš-
ním vítání v březnu opět nepatrně pře-
važovaly dívky, ale po druhém vítání 19. 
června 2009 jsou chlapci početnější a to 
v poměru 16:14. Dětí ve Starém Městě 
přibývá a to je jistě optimistický údaj. 

Vývojem demografie se stále zabý-
vá Rada města, byl rozšířen počet tříd, 
všechny tři mateřské školy ve Starém Měs-
tě byly zásadně rekonstruovány, zatepleny 
a chlubí se nejen barevnými fasádami, ale 
i novým vnitřním zařízením.

Rodiče dětí převzali po skončení ob-
řadu Vítání občánků hotovost ve výši 
3000 Kč odsouhlasených Radou města 
Staré Město jako finanční příspěvek při
narození dítěte. Navíc každá maminka 
obdržela kytičku a dítě malý dárek, kte-
rý jim i po letech bude připomínat tuto 
milou událost. Maminky a tatínci se po-
depsali do Pamětní knihy města, fotogra-

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 3. července, 18. července, 1. srpna, 5. září, 10. října, 
14. listopadu, 12. prosince 2009.

Společenská kronika

Na snímku děti z Křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářo-
vou. Chlapci a dívky při obřadu zazpívali a za-
recitovali. Na snímku vlevo místostarosta Ra-
doslav Malina, který Vítání občánků uváděl.

Foto: Zdeněk Polišenský

Napsali o kráse
Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

Cervantes

Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie.

Proust

Krása je po třech dnech stejně nudná jako ctnost.

Shaw

Na snímku zleva děti: Adam Kaštánek, Julie Snopková, Matyáš Horkel, Dominik 
Sládek, Michal Vojtek, Valerie Koutníková, Sabina Burešová, Eduard Procházka

Foto: Zdeněk Polišenský

Filip Vaculík s rodiči.
Foto: Zdeněk Polišenský

fie dětiček pravidelně zveřejňujeme ve
Staroměstských novinách, na interne-
tových stránkách města a snímky z ob-
řadní síně jsou součástí fotokroniky 
našeho města za rok 2009.

Milan Kubíček

Vojtěch Baláž s maminkou Alenou a tatínkem Vojtěchem.
Foto: Zdeněk Polišenský 
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Z naší farnosti

Paní Anna Vaňková zná mnoho o staro-
městských osudech a rodech. 

kterou farnosti i jemu s manželem posky-
tovala. Také velmi oceňovala pro farnost 
přínos P. Vojtěcha Marka, velmi skrom-
ného a vlídného lidumila, který budoval 
modlitbami duchovní základy našeho 
budoucího nového kostela. S hlubokým 
dojetím vzpomíná, jak jí tento tichý citli-
vý kněz žehnal se slovy: „Dávám vám po-
žehnání, které jsem dostal od své mamin-
ky při své primici.“ Těmto duchovním 
pastýřům naší farnosti máme za mnohé 
děkovat a pomáhat jejich nástupci P. Su-
chomelovi.

Paní Marie Němcová připomněla ještě 
vynikajícího kazatele P. Kabeláče a rov-
něž dřívější touhu farníků postavit nový 
kostel. Vzpomněla na pohnuté osudy 
naší farnosti, nejen na léta vzestupu, ale 
i úpadku, kdy většina farníků chodila na 
bohoslužby do farního či františkánského 
kostela v Uherském Hradišti a život far-
nosti se tím značně ochuzoval. Po době 
povznesení za P. Adamce přišla ve farnosti 
za jeho nástupců doba zklidnění a vyrov-
nanosti. Dnes tu máme velmi činorodé-

rým čas ubíhá, věnujeme část modlit-
by ve stáří od sv. Františka Saleského 
(osobnost sv. Františka Saleského do-
kreslují jeho výroky na téma zbožného 
života a vztahů k druhým lidem: „Ne-
chci žádnou zvláštní, neklidnou smut-
nou a mrzutou zbožnost, nýbrž mír-
nou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; 
prostě svobodnou a veselou zbožnost, 
která je milá Bohu i lidem“).

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne 
stárnu a jednoho dne budu starý.

Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet 
své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť 
o nich hovořit roste rok od roku. Netrou-
fám si prosit, abys mi dal s radostí po-
slouchat druhé, ale nauč mě trpělivě je 
snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší pa-
měť, ale jen o trochu větší skromnost 
a menší jistotu, když se má paměť ne-
shoduje s jejich pamětí. Nauč mě té po-
divuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak je jen možno, 
laskavý. Starý mrzout je korunní dílo 
ďáblovo. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si 
stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bo-
jím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel 
rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, 
jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím 
o bývalou krásu.

Dej mému srdci sílu, abych život při-
jal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, 
ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako 
odcházející, ale vděčný a připravený ke 
všemu, k čemu ty mě ještě povoláš.

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. 
Amen. 

 

-SV-

Při rozhovoru s některými staršími 
farníky jsme mluvili i o naší farnosti 
dnes a dříve. Zde se podělíme se čtená-
ři o některé myšlenky dvou žen, které 
se zde narodily i prožily 85 let svého 
života a k farnosti a městu mají hlubo-
ký vztah. 

Paní Marii Němcové leží na srdci budoucnost 
církve. 

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten 
měl Tě rád,
takoví lidé by tak 
brzy neměli umírat.

Dne 11. srpna 2009 
vzpomeneme první 
smutné výročí úmr-
tí mého manžela 

Oldřicha Zapletala ze Starého Města. 
S láskou a vděčností vzpomíná man-
želka a všichni jeho dobří známí.

Paní Anna Vaňková vzpomíná pře-
devším na nezapomenutelné působení 
prvního staroměstského faráře ThDr.
Koláře v letech 1939-1950. Byl vyni-
kající osobností, široce klasicky vzdě-
laný, hluboce zbožný a přitom skrom-
ný. Svým příkladem působil na vzrůst 
náboženského cítění ve farnosti a do 
obecního, společenského a rodinného 
života generací farníků vnášel shodu. 
V nepřízni doby padesátých let zde 
působil farář P. Horák, ale situace ne-
přála rozvoji náboženského života. Po 
zrušení farnosti v r. 1962 u nás působil 
jako kaplan P. František Adamec v pro-
vizorních podmínkách (mše sv. pouze 
v kapli) a díky jemu od poloviny 60. 
let začalo se nejen hodně budovat, ale 
především farnost prudce ožila. Byl to 
kněz velmi horlivý, získával si srdce lidí 
svou upřímnou a veselou povahou. Do 
života farnosti a obce se nezapomenu-
telně zapsal. S P. Tomášem Kúdelou, 
který velmi dobře rozuměl všednímu 
životu, práci a starostem lidí, které-
mu bylo povoleno působit jako kněz 
až v důchodovém věku, našli manželé 
Vaňkovi harmonické porozumění, kte-
ré nepolevilo ani v době jeho nemoci 
a dožívání v našem městě. Paní Vaň-
ková vzpomíná na živý sen z doby, kdy 
P. Kúdela byl již mrtvý. Ve snu v našem 
kostele přistupovala ke sv. přijímání 
a tu se vedle ní octl zesnulý P. Kúdela 
a učinil k ní velmi milé přátelské gesto. 
Toto paní Vaňková chápala jako jeho 
poděkování za dlouholetou pomoc, 

ho, otevřeného a vstřícného duchovního 
otce P. Suchomela, na kterém leží tíha 
starostí o realizaci stavby nového kostela. 
Paní Němcová si je vědoma, jak důležité 
je, aby lidé cítili, že kněz je dobrým otcem 
farnosti a všem, věřícím i nevěřícím bez 
rozdílu, svědčí o Bohu. Velmi oceňuje, že 
P. Miroslav všechny své mladé životní síly 
dává pro rozkvět naší farnosti.  Doba se 
v mnohém mění, ale potřeby lidské duše 
ne. I když současná mladá generace má 
velké mezery v náboženském vzdělání na 
rozdíl od generace její, která byla v silné 
většině katechetizovaná, lidé dnes stejně 
jako dříve hledají smysl své životní cesty 
a útočiště neklidného srdce. Bůh povolá-
vá stále nové duše, aby lidi vedli evangeli-
em na cestu k Pravdě, Světlu, Lásce. Proto 
věří v dobrou budoucnost naší farnosti.

Oběma paním a také nám všem, kte-
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V půli prázdnin se v Uherském Hra-
dišti koná již 35. ročník jedinečné kul-
turní akce nazvané Letní filmová škola.
Pro letošní rok je připravena řada fil-
mových cyklů (Fokus: Rakousko, Jiná 
Belgie, Zamrzlý obraz – film a komiks,
Migrace jako syndrom, Filmová čítan-

ka: Francouzské neobaroko a další), 
které budou doplněny množstvím kon-
certů, divadelních představení, předná-
šek a workshopů. 

35. Letní filmovou školu Uherské
Hradiště pořádá Asociace českých fil-
mových klubů 

Předpremiéry českých filmů
Letní filmová škola jako unikátní

místo setkání s filmy a jejich tvůrci
představí v letošním roce několik před-
premiér filmů, které budou poté uvede-
ny do české distribuce. Jedním z nich 
je snímek, který se formou sci-fi vra-
cí k minulosti, konkrétně k 50. letem 
v nechvalně známé uhersko-hradišťské 
věznici. Režisér filmu Klíček Ján Novák
sem zasadil příběh mladých lidí, kteří 
se „tunelem času“ dostanou do krušné 
minulosti, do věznice, kde jsou mučeni 
a týráni převážně političtí vězni komu-
nistických procesů. Po projekci filmu
bude následovat komentovaná prohlíd-
ka prostředí filmu, hradišťské věznice.

35. Letní filmová škola Uherské Hradiště 24. 7. – 2. 8. 2009

Kino Hvězda, kde se bude odehrávat část akcí Letní filmové školy 2009. Foto: Milan Kubíček

Druhým celovečerním hraným filmem
je snímek Muži v říji nadějného doku-
mentaristy i režiséra hraných filmů Ro-
berta Sedláčka (Pravidla lži). Sedláček se 
ve svém druhém hraném filmu zaměřil
na vykreslení prostředí jihomoravského 
zapadákova jménem Mouřínov, kde se 

místní zapálený agitátor rozhodne uspo-
řádat mistrovství Evropy ve vábení jelenů. 
Cílem této zdánlivě bizarní akce je pozor-
nost politiků a „zprůjezdnění“ obce, kde 
končí silnice (i civilizace).

Uvedení aktuálních novinek
Mezi novinky a předpremiéry filmů,
které se vztahují k letošním cyklům 
LFŠ patří například dlouho očekávaný 
horor Juraje Herze T.M.A. Sekci Fokus: 
Rakousko doplní nový film režiséra
Michaela Glawoggera, ztřeštěná komedie 
o změněných stavech vědomí Contact 
High. Ve finální fázi jednání je i uve-
dení snímku Michaela Hanekeho Bílá 
stuha, vítězného filmu letošního festivalu
v Cannes. Film osobně uvede jeho kame-
raman Christian Berger, jeden z význam-
ných hostů letošní LFŠ.

Na LFŠ budou také představeny aktuální 
filmové novinky zakoupené do distribuce
Asociace českých filmových klubů. Nejen
na Balkán se podíváme s dvojicí obnove-
ných premiér, cikánskou freskou Dům 
k pověšení Emira Kusturici a Sudem pra-
chu, mozaiky z válečného Bělehradu, re-

24. 7. / Mír / 21:00 - Psí vojáci

25. 7. / Kolejní nádvoří / 21:30 - Jiří Stivín

26. 7. / Studentské nádvoří / 21:00 - Suzanne 
Vega (US) – ve spolupráci s agenturou SolisArt

25. – 26. 7. / Reduta - Gerhard Gruber (AT, 
piano): Sodoma a Gomora + Café Electric (live 
score)

27. 7. / Mír / 21:00 - Jan Jelínek - Andrew Pekler 
- Hanno Leichtmann: The Groupshow (DE)

28. 7. / Mír / 23:00 - Frank Bretschneider (DE)

29. 7. / Mír / 21:00 - Čoko Voko - Don Juan Disco 
- 2 Singles (CZ)

30. 7. / Kolejní nádvoří / 21:30 - Lenka Dusilo-
vá & Eternal Seekers (CZ)

31. 7. / Kolejní nádvoří / 21:30 - Načeva & 
Pavlíček & DJ FIVE (CZ)

1. 8. / Kolejní nádvoří / 21:30 - Dälek (US)

Koncerty - výběr

žiséra Gorana Paskaljeviče. Vedle obno- 
vených práv k filmům představíme
i dva nové snímky – Muž na laně je os-
carový dokument o „uměleckém zloči-
nu století“, přechodu dvou věží WTC, 
které si jako svůj sen v roce 1974 splnil 
provazochodec Phillipe Petit.

Slovensko – filmová velmoc
Slovenská kinematografie bude jako

každý rok tvořit výraznou součást pro-
gramu 35. ročníku Letní filmové školy.
Ve spolupráci s tradičními partnery, 
Asociáciou slovenských filmových klu-
bov a Slovenským filmovým ústavom,
je připraveno několik retrospektiv slo-
venských tvůrců. V Uherském Hradiš-
ti však bude uveden i zajímavý výběr 
nové slovenské tvorby, která v celoev-
ropském měřítku zažívá nebývalý vze-
stup (úspěchy filmu Slepé lásky, který
byl promítán na LFŠ 2008, to jen po-
tvrzuje).

Lenka Zemánková



10 Staroměstské noviny 08/09Staroměstské noviny 08/09Kultura
č

e
r

v
e

n
e

c
 2

0
0

9

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

Pátek, sobota, neděle 
24., 25., 26. července

4.QUIETUS – DAY UNLIMITED 
LANPÁRTY

Turnaj v elektronických sportech
Začátek: 16:00 hod.
Více info www.quietus – day.com

Neděle 26.července

Tonka Šibenice

Divadlo Brod
Areál dětského hřiště při SKC
Začátek: 20:00 hod.
Předprodej: Městská knihovna  
Staré Město

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

Láska
Jan Neruda

Kdy láska přilétá?
Když jaro dýchá po horách,

ze země mízu loudí,
a labuť, jinde zrozená,

po našich vodách bloudí,
z břehu když do vln bublavých
měkounká pomněnka se dívá,

a lidem vonných za nocí
v každičké žilce slavík zpívá…

Kdy láska odlétá?
Když nad oblaky nahoře

labuť své mladé volá,
a dole vítr v strništích

vzdorná si hvízdá kola,
v zpáteční vodě pod mlýnem
když žlutava se stříže točí,

a lidem němých za nocí
i ve snu chladem vlhnou oči…

SVČ Klubko Staré Město realizovalo díky 
podpoře Zlínského kraje inovační projekty

Středisko volného času Klubko 
bylo v roce 2008 úspěšným žadatelem 
v grantových výzvách ve Zlínském 
kraji. Díky tomu mohlo v právě skon-
čeném školním roce školám, členům 
svých zájmových útvarů i zájemcům 
z řad odborné a laické veřejnosti, na-
bídnout pestrý výběr zajímavých a no-
vých aktivit.

V rámci podprogramů Zlínského 
kraje získalo SVČ Klubko finanční
podporu hned u několika projektů.

Podprogram pro volnočasové aktivi-
ty dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizo-
vaných obcemi ve Zlínském kraji.

Projekt „Poznej, tvoř a hrej“– kom-
ponované výukové programy. 

Cílem programu byl rozvoj a udr-
žování lidových tradic, rozvoj fantazie 
a tvořivosti, zvýšení fyzické zdatnosti, 
tolerance a pochopení situace handica-
povaných a nácvik vzájemné pomoci.

Bylo realizováno celkem 17 specia-
lizovaných vzdělávacích programů na 
téma vánočních  a velikonočních tradic 
i pomoci handicapovaným, které ab-
solvovali žáci z osmi základních i ma-
teřských škol. 

Projekt „Letem světem s Klubkem“ - 
celoroční soutěž kolektivů. 

Cílem projektu  bylo podpořit rozvoj 

kladných sociálních vztahů v kolektivech, 
rozvoj komunikačních schopností a dal-
ších klíčových kompetencí u dětí mladší-
ho školního věku. Během školního roku 
se žáci seznamovali s životním prostře-
dím své obce i České republiky. Celkem 
se zapojilo 19 školních kolektivů z 12 škol 
celého Uherskohradišťska. Jednalo se 
celkem o 385 žáků I. stupně základních 
škol.

Projekty v rámci environmentálního 
vzdělávání realizované pracovištěm 
CEV Žabka.

Projekt „ Velká soutěž o životním 
prostředí.“

Cílem projektu bylo zvýšení zájmu 
žáků II. stupně ZŠ o životní prostředí, 
ve kterém žijí,  pro ně zajímavou a při-
tažlivou formou. Zvyšování kompetencí 
a rozvoj dovedností v oblasti samostat-
ného uvažování, zpracování úkolů, prá-
ce s informacemi atd. Také větší zapo-
jení škol do aktivit EVVO a naplňování 
a podpora RVP a ŠVP. Celkem se zapoji-
lo 104 žáků II. stupně ZŠ  ze sedmi škol.

Projekt „Společná cesta“- podpora 
vzdělávání a tvorba metodických po-
můcek EVVO.

Cílem byla realizace vzdělávacích akcí 
EVVO „na míru“ cílových skupin v re-
gionu a v návaznosti na témata RVP. Vy-
tvoření metodických materiálů a pomů-
cek s danými tématy. Podpora vzdělávání 
pedagogických i nepedagogických pra-
covníků škol, školských zařízení, středi-
sek a center ekologické výchovy. Projekt 
se setkal s velkým ohlasem u pedagogů 
celého Zlínského kraje. Bylo vydáno  
celkem pět sad metodických materiálů 
a zrealizováno pět seminářů pro peda-
gogy v Uherském Hradišti a ve Zlíně.

Redakční rada Staroměstských novin posílá všem 
zaměstnancům Klubka a vedoucím zájmových 
kroužků poděkování a hezkou kytičku, která nikdy 
neuvadne, jako výraz našeho uznání za práci při 
zajišťování volnočasových aktivit našich dětí.

Text + foto: Milan Kubíček 

Zájezd důchodců
V úterý 8. září 2009 se uskuteční 
zájezd pro důchodce. Pojedeme na 
zámek Vizovice a další zastávkou 
bude nově zrekonstruovaná chata 
na Bunči, kde bude připraveno 
občerstvení. Přihlášky na Městském 
úřadu ve Starém Městě u paní Jany 
Nosková, tel.: 572 416 441.

JN

Obalování učebnic v knihovně
Městská knihovna a Informační cen-

trum Staré Město vás zve na dopolední 
obalování učebnic. Nesehnali jste obal, 
přijďte do knihovny se svými učebnicemi 
a ukážeme vám, jak si takový obal vyrobit. 
Těšíme se na vás v pondělí 24. 8. a 31. 8. 
2009 od 9 do 12 hodin. Cena menší učeb-
nice 3,- Kč, větší učebnice 5,- Kč.

MR+JT
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Zajímavosti z přírody
Žádná jiná skupina zvířat se nestala 

tak zjevným symbolem milované příro-
dy jako právě ptáci. Již ode dveří svého 
domu může každý z nás v kteroukoliv 
roční dobu pozorovat překvapivě pes-
trou přehlídku různých ptačích druhů. 
Lidé mají ptáky rádi nejen pro jejich 
vzhled a chování, většina působí na lidi 
vyloženě sympaticky, nýbrž také kvůli 
jejich zpěvu. Teprve poté, co člověk ale-
spoň částečně pronikne do tohoto světa, 

Ahoj děti

Nezapomeňte včas vysadit tulipány. Na jaře vám 
zase čeká tato nádhera. Foto: Milan Kubíček

Nejvíce ohroženým systémem je v měsíci srpnu tě-
lesná teplota. Většina tepla pochází z činnosti srdce, 
jater, ledvin a mozku. Teplota během dne kolísá. 
Nejnižší je ráno, nejvyšší večer. Optimální je 37°C.
Dne 1., 2. srpna – ve znamení Střelce. U tyčko-
vých rajčat uřezávejte vrcholky.
Dne 3., 4. srpna – ve znamení Kozoroha. Mírně 
přihrňte zeminu na salátovou řepu a pórek.
Dne 5., 6., 7. srpna – ve znamení Vodnáře. Řežte 
květiny před rozkvětem na sušení (slaměnky, bod-
láky) a sušte je zavěšené ve stínu a průvanu.
Dne 6. srpna – Úplněk 2:54 hod. Držíme půst.
Dne 8., 9. srpna – ve znamení Ryb.
Dne 10.,11. srpna – ve znamení Berana. Zavařuj-
te, nic se nezkazí.
Dne 13., 14. srpna – ve znamení Býka. Udělejte 
letní řez meruněk a broskví.
Dne 15., 16. srpna – ve znamení Blíženců.
Dne 17., 18. srpna – ve znamení Raka. Žaludek 
zklidní borůvky a brusinky – čerstvé, mražené 
i sušené.
Dne 19., 20. srpna – ve znamení Lva. Proveď-
te průklest ovocných dřevin a ořešáku. Vysaďte 
předpěstované jahodníky.
Dne 21., 22. srpna – ve znamení Panny. Dělením 
množte kosatce. Řízkujte muškáty. Rozdělujte pi-
voňky.
Dne 23., 24. srpna – ve znamení Vah. Vysaďte 
cibuloviny, které vykvetou na jaře – narcisy, sně-
ženky, tulipány.
Dne 25., 26., 27. srpna – ve znamení Štíra. Vysa-
zujte jehličnany.
Dne 28., 29. srpna – ve znamení Střelce. Zaštipuj-
te letorosty vinné révy za 6. - 8. listem.
Dne 30., 31. srpna – ve znamení Kozoroha.

M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

který pro většinu lidí zůstává světem více 
či méně cizím, uvidí, jak mnoho zůstává 
skryto každému, kdo se naučí správně se 
dívat a poslouchat.

Když si přivstanete a budete pozorovat 
své okolí dříve, než se ráno probudí k ži-
votu hluk města, nebo posadíte-li se na 
chvíli do trávy stranou od hlučných sil-
nic, uvidíte své okolí ve zcela jiném svět-
le. V současné době, kdy civilizací una-
vení a stresovaní lidé neustále vymýšlejí 
nové sporty a pohybové aktivity a hledají 
další způsoby trávení volného času, není 
výšlap do přírody žádnou romantickou 
a přežitou kratochvílí, ale naopak nanej-
výš aktuální výzvou, jejíž kouzlu podléhá 
v poslední době stále více lidí bez rozdílu 
věku. Na světě žije asi 10.000 druhů ptá-
ků a zhruba 2.000 z nich je více či méně 
ohroženo a jejich budoucnost je nejistá. 
V České republice žije asi 400 druhů a ví-
ce než polovina zde i hnízdí.

Holubi stejně jako orli snáší pouze dvě 
vejce. Čejky snášejí téměř vždy čtyři vej-
ce, přes 10 vajec kachna divoká, bažant, 
koroptev a sýkora modřinka.  

Čáp bílý od mládí po dospělost po-
stupně mění barvu částí svého těla. Mladí 
ptáci mají světlejší zobák, který jim od 
špičky postupně tmavne, nohy jsou růžo-
vé, postupně červenají. Čáp sedí na hníz-
dě přes 30 dnů, mláďata zůstávají v hníz-
dě ještě dva měsíce po vylíhnutí. 

Krahujec obecný – samec je menší než 
samice. Ačkoli je to všestranný lovec, spe-
cializuje se především na vrabce. V jeho 
spárech často končí také pěnkava, strnad, 
drozd, kos, špaček a sýkora.

Výr velký hnízdí v nepřístupných 
výklencích ve skalních stěnách, loví 
různorodou kořist od vrabce až po 
kalouse ušatého, od myši až po mladé 
lišky. Jako jeden z mála ptáků si dokáže 
poradit i s ježkem. 

Bažant obecný žije harémově, jeden 
kohout má obvykle několik slepic. Kaž-
dá z nich sedí na hnízdě a mláďata vodí 
sama.

Hrdlička zahradní se k nám dosta-
la teprve v polovině minulého století 
z Balkánu a z východu.

Rorýs obecný je větší a má delší kří-
dla než vlaštovka. První šestičlennou 
rorýsí partičku jsme ve Starém Městě 
sledovali 9. května 2009. Nejčastěji se 
ozývají pronikavým zvukem srííí srííí. 
Rorýsi si nesedají na pevné předměty, 
pouze se zavěšují na svislé plochy. Vy-
skytují se především ve městech, za-
tímco vlaštovka žije na vesnicích a osa-
mělých usedlostech. Dne 9. července 
se u nás pohybovala již šestnáctičlenná 
rorýsí rodinka. Brzy odletí zpět do jižní 
Afriky.

Milan Kubíček

Mladé vlaštovičky krátce před odletem z hnízda. 
Na snímku zleva: Vlastička, Vlastík a nejmenší 
Vlastimil. Foto: Milan Kubíček

Kachna divoká je častým hostem na řece Moravě 
a místních rybnících. Pestrý svatební šat získává ka-
čer až na podzim. O mláďata se stará pouze samice, 
kterou samec obvykle opustí ještě dříve, než se mlá-
ďata vylíhnou. Foto: Vladimír Kučera

Rehek domácí - kominíček je sympatický malinký 
ptáček. Můžeme jej často spatřit i ve Starém Městě. 
 Foto: Ing. Miroslav Bajaja.
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Nad kronikou města
Staré Město bylo ve srovnání s okolní-

mi vesnicemi mnohem rozsáhlejší. Uka-
zuje to listina z roku 1379, uvádí se zde 
horní a dolní část. V roce 1379 se zde při-
pomíná Číčův mlýn (později Zátečský). 
Velehradský klášter tu dával již v před-
husitské době do zástavy některé statky. 
Staré Město mělo také vyvinutější správu 
než okolní obce. V čele správy stál rych-
tář a konšelé.

• Například před 200 lety, v roce 1809, 
byl pudmistrem (purkmistr) Cyril Pelka, 
kterého koncem roku 1809 nahradil Ignác 
Bráblík. Jako fojt se uvádí Josef Bříštěla, 
který tuto funkci vykonával v letech 1798 
až 1830, to je dlouhých 32 let. Správcem 
triviální a smíšené obecní školy byl Mi-
chal Hofman (1806-1810). Duchovním 
správcem byl Karel Placid Pressl, kterého 
koncem roku 1809 nahradil Jakub Alt-
man (1809-1812). 

• Funkce starosty obce byla zavedena 
až po revolučním roku 1848. Prvním sta-
rostou Starého Města byl v letech 1850 – 
1853 František Chlachula, po něm se ujal 
funkce Florián Kašpárek (1853 – 1861). 
Prvním tajemníkem obce byl Pavel Ha-

berda (1863 - 1885). V průběhu 1. světové 
války byl tajemníkem Antonín Vlachovský 
(1910 – 1920), v období 2. světové války vy-
konával funkci tajemníka Karel Kejř (1936 
– 1947).    

• V roce 1612 si Staroměšťané stěžovali 
na Hradišťany, zejména na primátora Vác-
lava Kulíška, že je sužuje a nutí k nezvyklým 
robotám. Teprve v roce 1613 došlo mezi 
Staroměšťany a jejich městskou vrchností 
k narovnání o robotě. Smlouva byla doda-
tečně doplněna úmluvou z 28. března 1614, 
podle níž Staroměstští spolu s poddanými 
města, kteří dříve náleželi velehradskému 
klášteru, byli povinni opravovat břehy řeky 
Moravy v rozloze od Staroměstské brány až 
ke školní věži a opravovat hatě ve směru od 
mostu ke Starému Městu. K úpravám byli 
povinni přivézt 12 beček vápna. 

• V 17. století si ve Starém Městě kupovali 
pozemky i stavení četní měšťané z Hradiš-
tě. V roce 1640 zde vlastnili dvůr s jedním 
lánem také hradišťští jezuité, dvory a lány 
tu mělo 24 měšťanů i majitelka vizovického 
panství hraběnka Doczi.

• Podle sčítání lidu v roce 1843 žilo ve 
Starém Městě 872 mužů a 1005 žen, celkem 

Zadní část Památníku Velké Moravy v průběhu rekonstrukce 
v červnu. Foto: Milan Kubíček

Brněnská ulice s řadou malých a přízemních domků. Pomalu se 
i tato ulice u hlavní komunikace I/50 modernizuje, proměňuje 
k lepšímu a jsou stavěny vícepodlažní objekty.
 Foto: Milan Kubíček

1877 lidí, kteří obývali 246 domů. Z uve-
dených se 145 zabývalo zemědělstvím, 32 
řemeslem a zemědělstvím a 264 nádenic-
kou prací. Jejich potravou byla především 
moučná a mléčná jídla, zelenina, proso 
a brambory. Pili vodu, něco piva a kořal-
ky. Jen o nedělích a svátcích přicházelo na 
stůl hovězí, vepřové nebo skopové maso.

• Po výstavbě Severní dráhy císaře 
Ferdinanda rychle přibývalo železniční-
ho dělnictva na staroměstském nádraží. 
Před první světovou válkou činil jeho po-
čet 350 až 400 osob.  

• Staroměstská část „Na Valech“ je zná-
ma jako naleziště z doby velkomoravské. 
Významné památky Velké Moravy jsou 
nyní umístěny v Památníku Velké Mo-
ravy, který v současné době prochází ná-
ročnou rekonstrukci za více než 30 milio-
nů korun. Opravy by měly být ukončeny 
koncem roku 2009. V roce 1949, před še-
desáti lety, byl učiněn objev základů vel-
komoravského kostela. Řízením archeo-
logických prací byl tehdy pověřen mladý 
kustod Slováckého muzea Vilém Hrubý, 
rodák z Říkovic u Přerova.   

Milan Kubíček, kronikář města
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Je mnoho novin, ale pouze

jedny jsou Staroměstské



Staré Město bylo největší vesnicí Česko-
slovenska, když v roce 1991 zde žilo 6.882 
obyvatel v 1.509 domech.

Od 1. 1. 1993 vznikla Česká republika 
a Staré Město opět drželo primát největší 
obec republiky. Podle statistických údajů 
v naší obci mělo před šestnácti lety trvalý 
pobyt 6.837 obyvatel.

Od 1. 11. 1997 je Staré Město městem. 
V tento památný den jsme evidovali 6.767 
obyvatel. Na město jsme byli povýšeni ve 
stejný den jako Kunovice.

Stále se však nemůžeme srovnávat s Varns- 
dorfem, který se stal po sloučení osad v roce 
1849 největší vesnicí v rakouské říši, čítají-

Pranostiky na srpen
  Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
  Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
  Rosí-li se v srpnu hodně tráva, pěkné 

povětří se očekává.
  Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
  I když ze strnišť občas fučí, horko nás 

přece jen mučí.
  Když fouká v srpnu severák, bude dlou-

ho pěkně pak.
  Nejsou li v srpnu hřiby, nebude v zimě 

sněhu.
  Co srpen neuvaří, to již září nedosmaží.
  Jsou-li v srpnu hory kalné, budou v zimě 

mrazy valné. EM

cí na deset tisíc stálých obyvatel. K nimž bylo 
nutno připočítat ještě další tři tisíce tovaryšů 
a dělníků, kteří zde pracovali v textilních to-
várnách. V následujících letech se Varnsdorf, 
co by vesnice, stal sídlem správní, soudní 
a berní instance 1. stolice i pro okolní obce. 
Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. byl 
Varnsdorf 28. července 1868, již se 14 tisíci 
obyvateli, povýšen na město.

A druhá kuriozita na závěr. Možná ani netušíte, 
že se Starým Městem se můžeme setkat i v neda-
leké Strážnici. Na konci města směrem na Ho-
donín vpravo se část katastru Strážnice jmenuje 
Staré Město a jedna z ulic Staroměstská.

 Milan Kubíček

Co možná nevíte o Starém Městě
Největší vesnice v republice

Čáp při lovu na staroměstských lou-
kách. Foto: Vladimír Kučera

Moudra Mr. Orang Utana
Prázdný pytel zpříma stát nedokáže.

Až když má mravenec na kahánku – vyrůstají mu 

křídla.

Žádný pes neskáče do nebes.

Všechny léky z apotéky nepomohou více, pokud, jak 

to určil osud, dohořela svíce.

Pýcha jímá muchu sedící v sloním uchu.

Chudému vyjde bramboračka dráž než bohatému 

pečený krocan.

Kdo dvěmi cestami chodit chce, buď zadek nebo 

roucho si roztrhnout musí.

Není bohatý kdo má mnoho, ale ten, kdo potřebuje 

málo.

Takto vypadaly žně ve Sta-
rém Městě, největší vesnici 
republiky, v polovině pade-
sátých let minulého století. 
V pozadí vidíme dva komí-
ny cukrovaru, vlevo je vodá-
renská věž na nádraží. 

Foto: Státní okresní archiv 
Uherské Hradiště

S r a n d o v n a
Jen zlí lidé, tupci, blbci, hňupci a bezvýznam-
ní lidé těm druhým něco závidí.

Úsměvem a smíchem proti lidské blbosti.

Jan Werich

A nové myšlenky povedou nás. Kdo chce 
pivo – platí hned!

Strana roste, ale je bita.

Josef Švejk

Čápi mají opět jedináčka
Již několik let se těší pozornosti čapí hnízdo 

v Klukově ulici. Na komíně si rodinka čápů bí-
lých zbudovala hnízdiště, kam se tito tiší patroni 
každoročně vrací. Čáp je přitom jeden z mála 
větších ptáků, kterého si lidé oblíbili. Možná i pro 
známé pořekadlo, že kdo ze své střechy vypudí 
čápa, do roka vyhoří.

První čáp k nám letos přiletěl 3. dubna, vět-
šinou se jedná o samečka, který obhájí své te-
ritorium a za necelý týden 9. dubna se objevila 
čápice. S napětím jsme sledovali dění v hnízdě 
a očekávali, kolik bude mláďat. Loni staroměstští 
čápi měli jedináčka, také letos se čapí taťka ne-
pochlapil a v hnízdě je opět jeden čapí doroste-
nec. Většinou mívají čápi dva až čtyři potomky. 
Již za měsíc se dlouhonozí zobáči vydají do svého 
zimního působiště, které se nachází ve střední 
a jižní Africe.  Milan Kubíček
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Na základě dřívější dobré spoluprá-
ce s korejskou firmou DAIHAN BEE
CHEMICAL CO., LTD. (DBC)   le-
tos v červnu podepsal  COLORLAK 
smlouvu na  dodávky nátěrových hmot 
do automobilového průmyslu. 

Spolupráce COLORLAKu a firmy
DBC probíhá, k oboustranné spoko-
jenosti, již více jak dva roky - první 
smlouva byla podepsána v červnu 
2007. Šlo o výrobu některých pomoc-
ných barvářských přípravků jako od- 
mašťovací prostředky a tužidla.

Výrazné rozšíření této spolupráce 
bylo zahájeno jednáním počátkem 
letošního roku a písemně potvrzeno 
podpisem smlouvy 2. června 2009 
přímo v sídle DBC v Baeksoek-Dong 
v Korejské republice. COLORLAK se 
tím stává výrobcem nátěrových hmot 
na plastové komponenty automobilů.  

Zahájení zcela nového a moderního 
provozu se uskuteční v COLORLAKU 

COLORLAK – významný dodavatel nátěrových hmot pro automobilový průmysl

Společné jednání zástupců korejské fir-
my DBC s vedením COLORLAKU.

Foto: JB

dne 26. června 2009 za účasti zástupců 
firmy DBC. Po nezbytné době zkušeb-
ního provozu budou plné dodávky nátě-
rových hmot zahájeny od září letošního 
roku. 

Moderní výrobní zařízení a s tím spo-
jená technická a laboratorní kontrola 
si vyžádaly nemalé investiční náklady. 
Tyto investice jsou ovšem nesrovnatel-
né s rozšířením technologií, zkušeností 
a především s růstem kreditu COLOR-
LAKu. Jedná se o velmi náročnou a spe-
cifickou technologii a zcela jedinečnou
v celé České republice.

„Byl jsem pozván vedením COLOR-
LAKu a prohlédl jsem si nové moderní 
provozy. Zajímal jsem se také o zaměst-
nanost ve firmě a dopadech současné
ekonomické krize na omezování výroby. 
Jsem rád, že se počet pracovních míst 
daří v podstatě udržet a firma získává
nové zakázky,“ sdělil starosta Josef Baza-
la. JB, MK

Snímek z výroby barev. Foto: JBZ historie výrobce nátěrových hmot
V roce 1925 založil Ing. Ludvík 

Kirschner (1899-1966) v pronajatých 
místnostech strýce své manželky Mi-
lady pana V. Širokého na Nové čtvrti 
č. p. 369 spolu se svým společníkem Jo-
sefem Lindhartem malou továrničku na 
výrobu chemických produktů a barev. 
Začátky výroby byly více než skromné, 
firma zaměstnávala čtyři ženy a před-
ního dělníka, který byl zároveň expe-
dientem. Hlavními výrobky byly hoř-
lavé chemikálie, laky, pasty na parkety 
a mazlavá mýdla, dále pak mazadla na 
vozy, cídidla na kovy, dezinfekční pro-
středky a impregnační prostředky na 
dřevo.

Malá firma se rozrůstá
Roku 1927 zakoupil Ing. Kirschner 

od místního cukrovaru pozemek po-
blíž železničního nádraží, kde nechal 
postavit několik přízemních budov, 
do kterých výrobu přestěhoval. O dvě 
léta později opatřil dvě starší míchačky 
a s nakupovaným pojidlem začal vyrá-
bět fermežové barvy a r. 1931 kopálové 
látky, které se vařily v malých kotlících 
pod dřevěnými přístřešky. Téhož roku 
se Ludvík Kirschner rozešel se svým 

společníkem a vedl podnik sám za po-
moci dvou administrativních sil. Firma 
zaměstnávala 15 zaměstnanců, vyráběla 
vlastní pojiva na otevřených ohništích 
a orientovala se na výrobu olejových 
emailů a nitrocelulózových a syntetic-
kých barev a laků.

V letech 1932-1939 byly díky příznivé-
mu rozvoji výroby a prodeji výrobků ro-
zestavěny další provozy a sklady. V prv-
ních válečných letech bylo uvedeno do 
provozu oddělení Olej - syntetika, dvou-
patrová výroba pro nitrovýrobky s ná-
zvem Nitro a na tehdejší dobu honosná 
trojpodlažní administrativní budova. Od 
roku 1943 vyráběla v upraveném provozu 
Nitro německá firma Alba Werke z Wup-
pertalu součástky ke zbraním. V tomto 
období zaměstnávala firma 45 lidí a roční
produkce činila kolem 80 tun.

Poválečné období po roce 1945
V prvním poválečném roce nastou-

pil do podniku znamenitý odborník na 
výrobu barev Ing. Erich Sendler (1904-
1994), za jehož působení byla zkvalitněna 
výroba olejových a syntetických nátěro-
vých hmot z dovážených, ale i v podni-
ku vyráběných syntetických pryskyřic. 

Byla také zahájena výstavba varny 
pojiv a budovy laboratoří, které byly 
dokončeny koncem roku 1947. První 
vlna znárodňování na podzim roku 
1945 se firmy Ing. Ludvíka Kirschnera
nedotkla, k zestátnění došlo až po 25. 
únoru 1948. Dne 1. března 1948 byla 
u firmy Kirschner zavedena národní
správa a národním správcem byl jme-
nován dosavadní disponent František 
Gregor. Po znárodnění byl podnik od 
1. ledna 1949 začleněn do n. p. Spojené 
továrny na barvy a laky se sídlem v Pra-
ze a nesl název Továrna na barvy n. p., 
Uh. Hradiště – Staré Město, od r.1953 
Moravolak, který zahrnoval ještě závo-
dy v Komárově u Opavy a v Letovicích 
u Boskovic. Při další reorganizaci v ro-
ce 1959 byl znovu otevřen jediný mo-
nopolní podnik s názvem Barvy a laky 
n. p. Praha, přičemž staroměstská to-
várna nesla název Závod 4 Uh. Hra-
diště- Staré Město. Jejími řediteli byli 
už jmenovaný František Gregor (1949-
1963), František Buráň (1963-1970), 
Rostislav Kubiš (1970-1981) a Jan Žá-
roský (1981-1987). 

Zaznamenal Milan Kubíček, 
kronikář města
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Šachový klub Staré Město pořádá ve 
dnech 14. - 22. srpna 2009 pod záštitou 
starosty města Josefa Bazaly v pořadí již 
VII. ročník mezinárodního šachového 
turnaje FIDE Open Staré Město 2009. 
Turnaj je současně hrán jako Krajský 
přebor jednotlivců v praktickém šachu 
pro rok 2009 v kategorii mužů, žen, ju-
niorů M20 a dorostenců M18. Slavnost-
ní zahájení se koná v pátek 14. srpna 
v 16 hodin.

Turnaj se uskuteční v sále Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Měs-
tě. Hraje se švýcarským systémem na 
10 kol. Tempo hry je dvě hodiny na 
40 tahů + 1 hodina na zbytek partie 
(max. 6 hodin). Celkové pořadí určí po-
čet bodů, Buchholz, střední Buchholz 

Mezinárodní šachový turnaj FIDE Open 2009 

Staré Město dosahuje každoročně 
ve třídění odpadů vynikajících vý-
sledků. Děkujeme všem, kteří třídí 
odpad. Každé množství vytříděné-
ho plastu je důležité, proto prosíme, 
abyste naplněné pytle nechávali ve 
stanovené dny před domem, svozo-
vá firma je odveze. Sběr plastových
obalů z rodinných domů do pytlů 
byl zaveden proto, aby nedocházelo 
k přeplnění kontejnerů na tříděný 
odpad. Pokud to ovšem dopadne tak 
jako na fotografii, je efekt nulový.
Svozové dny pro pytle s plastem jsou 
vždy první pondělí a úterý v měsíci, 

Ve dnech 15. - 18. června 2009 se 
uskutečnil v Ostravě tradiční veletrh 
Czech Raildays 2009, který je největší 
tuzemskou akcí věnovanou železniční 
i městské kolejové dopravě. Prezento-
valo se zde 146 firem z jedenácti zemí.

Vlak schopný rychlosti až 230 km/hod. 
přivezla z Vídně do Ostravy nejrychlejší 
lokomotiva světa Taurus, která je drži-
telem rekordu 357 km/hod. RailJet jsme 
si mohli vyzkoušet v rámci bonusové 
prezentační jízdy v trase Břeclav – Ostra-
va, která se konala v pondělí 15. června. 
Rakouský rychlovlak měl také zastáv-
ky v Hodoníně, Otrokovicích, Přerově 
a Hranicích na Moravě. Klasické jízden-
ky se neprodávaly, k použití spoje oprav-
ňovala místenka v ceně 300 Kč. 

Souprava „proletěla“ Starým Měs-
tem 15. června krátce před polednem se 
zpožděním 30 minut, které bylo zavině-
no již na území Rakouska, kde se provádí 
rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
v železničních stanicích.

Premiérovou jízdu využilo na tra-
se Břeclav – Ostrava Svinov celkem 90 
zájemců a určitě nelitovali. Obdivovali 
pohodlí, skvělý design, nejmodernější 
technologie, pěkný a světlý interiér a vy-
chutnali si rychlost jízdy při krácení zpož-
dění. Postupně by mělo být vyrobeno fir-
mou Siemens ve Vídni celkem 67 těchto 
vysokorychlostních vlaků, které budou 
jezdit především v Rakousku a na spojích 
z Vídně do Budapešti a švýcarského Cu-
rychu, později také do Itálie a Slovinska. 
O nasazení RailJetu na tratích Českých 
drah zatím nebylo rozhodnuto.

Ve čtvrtek 18. června 2009 večer se 
RailJet vracel z Ostravy přes Staré Město 
zpět do Vídně. Milan Kubíček

Na snímku vlevo dlouholetý člen Šachového klubu Staré Město Fera Vrána v neděli 
31. května 2009 při šachovém turnaji, který se konal při příležitosti Staroměstského dne 
v SKC – sokolovně. Ilustrační foto: Milan Kubíček

přesný rozpis obdržíte na radnici nebo 
jej najdete na www.staremesto.uh.cz 
v sekci městský úřad, odpady.

 

IAP

Rakouský rychlovlak 
projížděl Starým Městem

Jak správně třídit plasty?

Kontejner na plastový odpad v Komenské-
ho ulici dne 17. června 2009. Foto: IAP

a průměrné Elo soupeřů. Ceny jsou v cel-
kové hodnotě 47.600 Kč, pro vítěze turna-
je je určeno 10 tisíc korun. Finanční od-
měnu obdrží prvních deset v pořadí, dále 
budou ohodnoceni nejlépe umístění hráči 
s Elo FIDE do 2200, dále nejlépe umístě-
ní s Elo FIDE do 2000 a dvě nejlepší ženy. 
Věcné ceny získají nejlépe umístění hráči 
ve věku do 15 let a ve věku nad 60 let. 

Minulého ročníku se zúčastnil rekordní 
počet 199 šachistů z mnoha evropských 
zemí včetně hráče Atanu Lahiri z Indie. 
Zvítězil Slovák Martin Jurčík, před Mar-
kem Vokáčem a Lukášem Klímou. Ze 
staroměstských hráčů si vedli nejlépe An-
tonín Vavruška (16. místo) a Fera Vrána 
(17). Přeborníkem Zlínského kraje se stal 
Jan Sosna.  Milan Kubíček

Souprava vlaku RailJet na výstavě že-
lezniční techniky v Ostravě. Foto: RR
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Akce proběhla ve dnech 20. – 21. června 2009 v celém areálu Orlovny. Veřejnost si 
mohla vybrat ze široké nabídky aktivit, ať již v sobotu, která byla věnována sportu, 
tak i v neděli, jenž se nesla v kulturním duchu.

Počasí si s námi trochu pohrálo, ale 
i přesto se uskutečnily všechny disci-
plíny. Úspěch měla cyklistika, ringo 
i přehazovaná, florbal, cvičení a po-
hybové hry, zábavná stanoviště pro 
děti, cvičení rodičů s dětmi, volejbal, 
aerobik, kondiční cvičení, stolní tenis. 
Svou fyzickou zdatnost si zájemci vy-
zkoušeli v posilovně, kde dva instruk-
toři měli plné ruce práce. Nejen děti, 
ale i dospělé zaujaly workshopy, kde 
si všichni vyrobili šperky a dáreček 

Oslavy 100 let Orla v jednotě Staré Město

Berušky čekalo milé překvapení v podobě velkého pohádkového dortu, který vyrobila a přinesla na 
podium maminka Romana Janovská, jako poděkování za pěkné vystoupení. Foto: DZ

Vystoupení maminek s dětmi z Rodinného centra Čtyřlístek. Foto: Milan Kubíček

pomocí ubrouskové techniky, ozdobili 
perníčky a ztvárnili svůj umělecký ta-
lent kresbou na obličej a ruce. Tečkou 
za sobotním programem bylo opékání 
špekáčků. 

Slavnostní mší svatou v kostele sv. 
Michaela byl zahájen nedělní blok 
programu. Zájem byl nejen o turnaj 
v Člověče, nezlob se, ale i šachy. Před-
náška pana Jaroslava Strnada spojená 
s ochutnávkou bioproduktů zdravé vý-
živy přilákala různou věkovou kategorii 

zájemců. I beseda s otcem Miroslavem 
Suchomelem na téma „Ve zdravém 
těle, zdravý duch“ byla velmi dobře 
připravená a sklidila velký úspěch. 
Následovala malá akademie, kde se 
představila jednota Domanín s aerobi-
kem, jednota Vnorovy s fantastickými 
gymnasty, mateřská křesťanská školka 
s pěkným pásmem doprovázeným na 
zvonkohru, dále malá schola farnosti 
Staré Město a folklorní soubor Doli-
nečka II. Všem vystupujícím i vedou-
cím patří velké poděkování. Domácí 
se představili v malé ukázce oddílu 
Cvičení rodičů s dětmi a aerobikem 
Berušky z oddílu Cvičení a pohybové 
hry.  Berušky čekalo milé překvapení 
v podobě velkého pohádkového dor-
tu, který vyrobila a přinesla na podi-
um maminka Romana Janovská (peče 
netradiční dorty), jako poděkování 
za pěkné vystoupení. Zdravice pro-
nesli vzácní hosté, a to starosta města 
J. Bazala, duchovní správce farnosti 
Mgr. M. Suchomel, starosta župy Ve-
lehradské Ing. A. Zelina a za ústředí 
Orla B. Kostelka, který se starostkou 
jednoty D. Zálešákovou předal oce-
nění zasloužilým členům jednoty se-
strám L. Stuchlíkové, L. Sýkorové za 
práci v kultuře a bratrům J. Tyllichovi 
a J. Vojtíkovi za reprezentaci v lehké 
atletice. 

Tečkou za nedělním odpolednem 
byla beseda na téma: Ohlédnutí do 
historie s malým občerstvením. Po 
oba dva dny mohli zájemci obdivovat 
výstavu fotografií Ing. B. Ferdy, který
se zabývá fotografováním přírody.

Přestože v tyto dny byly i jiné akce, 
slavnost se nám vydařila a pořadatelé 
i návštěvníci byli spokojeni. Navštívila 
nás média, a to TV Slovácko, místní 
tisk a ústřední tisk Orla.

 Výbor jednoty Orla Staré Město

Ze života
Správný chlap musí mít v sobě malé 

zrnko, malou krůpěj čehosi ženského 
a na druhé straně žena, správná žena, 
v sobě musí mít nějaký rys chlapství. 
Bez toho ženského to není chlap, ale 
lopata a žena bez mužského rysu není 
žena, nýbrž slepice.

 Miloš Kopecký
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Městská knihovna  
o prázdninách

Městská knihovna a Informační cent-
rum Staré Město bude v týdnu od 3. 8. 2009 
do 7. 8. 2009 z technických důvodů 
UZAVŘENA. Všem návštěvníkům knihov-
ny a IC přejeme příjemnou dovolenou.

Milada Rokytová, Jana Trubačíková

Z historie

Podnikatelé a živnostníci do roku 1951 
ve Starém Městě

Snímek z padesátých let minulého století. Vojáci vypomáhají při žních ve Starém Městě.
 Foto: Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Do redakce byl doručen zajímavý 
soupis podnikatelů a živnostníků, kte-
ří působili ve Starém Městě do roku 
1951. Určitě mnoho čtenářů Staro-
městských novin v seznamu nalezne 
někoho z rodinných příslušníků nebo 
příbuzných a známých. Náš seznam 
určitě není stoprocentně přesný a úpl-
ný, možná jsme na někoho zapomněli. 
Pokud tomu tak je, ozvěte se do redak-
ce, také uvítáme zapůjčení historic-
kých fotografií.

Betonáři: Němeček, Beran, Tobola.
Cukráři: Hladký, Kolačný, Vlček, Zpě-
vák
Čalouník: Vaněk.
Drogerie: Jareš.
Dlaždiči: Blaha, Melichárek, Vlček.
Doprava: Lenhart, Lepka, Zerzáň. 
Nákladní doprava: Balíček, Gregor, 
Panáček.
Foto: Gajdošík, Garažia.
Galanterie: Hrončík, Křivová.
Hodinář: Horehleď.
Hospody: Na Brnku, U Majera, So-
chorec, Na Špici, Liďák, Radnice, 
U Kropáčů, Obšnajdr, U Kafků, Rudý
dům.
Chemie: Kirschner, Linhart.
Koláři: Omelka, Ležák.
Kováři: Franta a Rena Rosůlkovi.
Kameníci: Zbořil, Křivák.
Kamnář: Vaverka, Špaček.
Krejčí: Černý, Doležal, Husek, Juřík, 
Kaštánek, Maňas, Novotný, Ševčík.
Kiosky: Blyštačka, Ponížil, Ulrich.
Lékárna: Neumann.
Malíři: Bureš, Hastík, Holzner, Křiva, 
Plevák.
Holiči: Beneš, Burda, Křiva, Křivák, 
Kundera, Mazůrek, Prostředník, Va-
šek.
Mlýny: Novák, Plachetka, Schilder.
Mědikovec: Svárovský.
Obchody: Perutka, Novák, Šnajdr, 

Knot, Husek, Dvořák, Včela, Hanák, Na-
vrátil, Buják, Jedlička, Vaďura, Vydržal, 
Klatová, Hůlka.
Obuvníci: Vyskočil, Šimek, Benedikt, 
Švec, Ohnoutek, Baťa, Navrátil, Bratří 
Křivákové, Grygera.
Elektro-obchod: Pindrič, Stránský, Oso-
ha.
Povozníci: Ryška, Alexa.
Pokrývači: Majer, Šobáň.
Pekaři: Kadlčík, Mihel, Špička, Ryček, 
Chlachula, Varmuža, Husek.
Prodej mléka: Bublík, Blažek, Chrástek, 
Vavřeník.
Provazník: Polášek.
Papírníci: Nakládal, Stašek.
Porodnice: Hlavičková, Petráková, Šev-
číková, Taláková.
Knihař: Nakládal.
Řezníci: Blaha, Cigoš, Dostál, Indra, Ja-
noška, Kaňovský, Němec, Zapletal.
Stavitelé: Herián, Němeček, Sudolský.
Stolaři: Spáčil, Kluka, Batušek, Soviš, 
Dušek, Malina, Hejduk, Trucla, Blažek, 
Střelec.
Sběr: Kropl, Winter.
Sklenáři: Fránek, Košík, Rechtig.
Sedlář: Kovařík 
Stavebniny: Maňásek, Martiňák, Vep-
řek.
Trafiky: Nádraží, Husek, Bajer, Jindra.
Výroba likérů: Fibich, Novotný, Komá-
rek.
Výroba hraček: Klat.
Zámečníci: Běšínský, Pelka, Popelka.
Zubaři: Chlachula, Kafka, Jedlička, Var-
muža.
Zelenina: Hrabcová, Husková, Slováč-
ková, Vlasatíková.
Veterinář: Chaloupka, Chmelař.
Lékaři: Hůla, Chytil, Pernický.
Rolnící: Cigoš, Dobeš, Holáň, Novák, 
Vaněk, Vlček, Psotka, Sochorec, Talák.
Bednáři: Paška, Vlk.
Pneu. opravna: Dvořák 

Víte, že…..
Kaple sv. Jana Křtitele byla používána za 

kostnici při kostele sv. Michala. Je to jed-
na z nejstarších zděných staveb na Mora-
vě. Její stavební sloh je výjimečný. Půdo-
rys tvoří šestistěn s výklenkem pro oltář. 
Stavba je provedena z kamene velmi pevně 
stmeleného a ukazuje na přechod slohu ro-
mánského do gotiky.

•
Antonín Zelnitius konal roku 1940 vý-

zkumy kolem kaple sv. Jana Křtitele a to 
hluboko při vnější straně i pod nynější 
podlahou nad úrovní hřbitova i v okolí, 
pod níž kostnice, sahající skoro tři metry 
do hloubky, byla vyprázdněna. Bylo nale-
zeno množství předmětů, uhlíky a škváry, 
kachlíky a nádobky. V hloubce 60 centime-
trů pod úrovní kostnice byla nalezen vzác-
ný zbytek křížku byzantského původu.

•
Kostel sv. Michala býval až do dob hu-

sitským farním kostelem také pro Hradiš-
tě. Roku 1645 byl zapálen Švédy a teprve 
v roce 1834 na starých základech znovu 
vystaven.

•
V ulici naproti hřbitovu (Michalská) stá-

val ještě kostel sv. Víta, o němž byla stará 
pověst, že v něm byl pokřtěn kníže Bořivoj 
od sv. Metoděje. Kostel sv. Víta byl zbořen 
za Josefa II. v roce 1789.

Z Putovníku Bedřicha Beneše Buchlova-
na vybral Milan Kubíček

Prodejna zdravé výživy
Jaroslav Strnad vás zve do prodejny 

zdravé výživy a dárkového zboží na ná-
městí Hrdinů naproti staré školy ve Sta-
rém Městě. V prázdninových měsících 
máme otevřeno pondělí - pátek: 8 – 13, 
14 – 17 hod., sobota: 8 – 11 hod. Na měsíc 
srpen jsme připravili akci – slevu 10% na 
sypané a tekuté potravinářské zboží. Kaž-
dý čtvrtek 14 – 17 hod. měření čaker pří-
strojem supertronic. (Čakry jsou energe-
tická centra člověka nacházející se podél 
vertikální osy těla s otáčivým pohybem 
a vztahem k jeho jednotlivým úrovním – 
tělesné, duševní, duchovní, i k orgánům).

RR
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Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, starosta obce Jalu-
bí Ing. Karel Malovaný, starosta Josef Bazala, ředitel základní školy 
Mgr. Josef Jurnykl, zástupkyně ředitele Jaroslava Kučová a Mgr. Iva 
Klimešová. Foto: Milan Kubíček

V 15 hodin přišli do sálu žáci IX. A 
– třídní učitelka Mgr. Jarmila Králo-
vá a IX. B – třídní učitelka Mgr. Hana 
Havlišová. V 16 hodin se konalo roz-
loučení s žáky IX. C – třídní učitelé 
Mgr. Jarmila Tomešková, Mgr.Věra 
Mahdalová a IX. D – třídní učitelka 
Mgr. Milada Pitrová. 

K žákům promluvil starosta Josef Ba-
zala a ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, 
přítomen byl také místostarosta Rado-
slav Malina a starostové okolních obcí.

Součástí hodinového rozloučení 

Slavnostní ukončení školní docházky

Na snímku třída 9. A s učitelkou Mgr. Jarmilou Královou. „Moje ovečky 
z Jalubí a Starého Města, přeji vám hodně štěstí,“ řekla svým žákům na 
závěr se slzami v očích třídní učitelka. Foto: Milan Kubíček

Chlapci a dívky ze třídy 9. C poslouchají proslov starosty. Na snímku 
vlevo třídní učitelka Mgr. Jarmila Tomešková. Foto: MK

Příležitostný pěvecký sbor základní školy zazpíval deváťákům při jejich 
slavnostním vyřazení. Foto: Milan Kubíček

V divadelním sálu Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě se 
uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 2009 
rozloučení s žáky 9. tříd základní ško-
ly. Slavnostní ukončení školní docház-
ky se týkalo 101 chlapců a dívek, další 
tři žáci ukončili školní docházku v niž-
ších třídách.

s žáky 9. tříd bylo vystoupení chlapců 
a dívek z nižších ročníků, kteří zpívají 
v příležitostném pěveckém sboru a ta-
ké zdařilé skladby žáků z folklorního 
kroužku základní školy, kteří nacvičují 
pod vedením učitelů Mgr. Josefa Pavely 
a Mgr. Antonína Drgáče.

Z jednotlivých tříd pak promluvili 
žáci Simona Horáková (9. A), Andrea 
Horká (9. B), Magda Pleváková (9. C), 
Petra Křenová (9. D). Starosta Josef 
Bazala s ředitelem školy Mgr. Josefem 
Jurnyklem potom dětem předali Pa-
mětní listy u příležitosti slavnostního 
ukončení školní docházky 2000-2009. 
Učitel Mgr. Jan Zábranský poděkoval 
všem žákům, kteří školu reprezentovali 
ve sportu.     

Byla to velmi zdařilá a důstojná akce, 
na kterou zůstane mnoho vzpomínek.

Milan KubíčekPetra Křenová z 9. D
Foto: MK



Albánie je jedinou evropskou zemí 
s muslimskou většinou. Celková rozlo-
ha 28.748 km2 (skoro jako Belgie), žije 
zde 3,6 mil. obyvatel. Od 1. dubna 2009 
je země členem NATO.

Turistika v Albánii (v překladu Země 
orlů) se rychle rozvíjí. Klima je příjem-
né, albánské pobřeží Jaderského a Ión-
ského moře má délku 420 km. Mezi 
nejvýznamnější turistická střediska pa-
tří okolí Drače (Jadran) a riviéra mezi 
Vlorou a Sarandou (Iónské moře). 
Staví se nové ubytovací kapacity. Život 
v „Zemi orlů“ vám přiblížíme ve foto-
reportáži Vladimíra Kučery. MK

Město Shkodër na břehu Skadarského jezera 
má 70.000 obyvatel, je třetím největším měs-
tem Albánie a jeho symbolem je pevnost Ro-
zafa, která se tyčí na kopci na jižním okraji 
města. Foto: VK
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Albánie – stále ještě země neznámá

Pouliční prodej funguje ve Shkodëru na každém rohu.
Foto: Vladimír Kučera

Přístav trajektu u hráze přehrady Komani 
v Albánských Alpách.

Foto: Vladimír Kučera

Přímořské letovisko Shëngjin s písečnou pláží a spoustou nových 
hotelů. Foto:  Vladimír Kučera

Město Krujë se Skanderbegovou pevností. Odtud čelil albánský národní hrdina Skanderbeg s ma-
lou armádou tureckým nájezdům do Evropy v 15. století více než 20 let. Foto: VK

Bazar, mešita a nová výstavba v Krujë.
Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 

28. srpna. Uzávěrka je 17. srpna 2009.
……a s Peugeotem 207 S2000 v plném tempu na trati v Pohořelicích. Foto: Vladimír Kučera

Letošní trať 39. ročníku populární Ba-
rumky měří celkem 652 km a obsahuje 
15 rychlostních zkoušek na osmi úse-
cích v celkové délce 255 km. 

Soutěž se pojede v termínu 21. - 23. 
srpna 2009. Ve srovnání s loňským 
ročníkem je trať z plných 70 procent 
změněna. V pátek dopoledne je na pro-
gramu shakedown v Oldřichovicích, 
v 17 hodin pak slavnostní start u Vel-
kého kina ve Zlíně a večer v 21 hodin 
městská rychlostní zkouška. V sobotu se 
pojede 8 testů – Pindula, Halenkovice, 
Kudlovice a Zádveřice, v neděli 6 – Tro-
ják, Semetín a Komárov. Nově je umís-
těna i servisní zóna na bývalé zkušební 
dráze BARUMU v Otrokovicích.

Vstupné na jednotlivé rychlostní 
zkoušky a do servisní zóny činí 50,- Kč, 
visačka na celou soutěž 170,- Kč.

Soutěž se jede jako součást FIA Mis-
trovství Evropy jezdců (ERC), Intercon-
tinental Rally Challenge (IRC) a Media-
sport Mezinárodního mistrovství České 
republiky.

Další informace najdete na oficiálním 
webu soutěže www.CzechRally.cz

Vladimír Kučera

Barum Czech Rally Zlín slibuje opět hvězdné
jezdecké pole a špičkovou techniku

Vítěz loňského ročníku Barumky Freddy Loix 
z Belgie v servisu. Foto: Vladimír Kučera

Barumka v roce 1978
Trať byla prodloužena na 1081 km, 

v průběhu soutěže jezdci absolvovali 
22 rychlostních zkoušek o celkové délce 
416 km. Tyto rychlostní zkoušky se jely 
na 9 vybraných úsecích vždy ve stejném 
směru. Diváci tak mohli sledovat závod 
na stejné RZ ve dne a zejména v noci, 
což zvýšilo divácký zážitek.

Jedna z nejdelších RZ se jela na trase 
Spytihněv – Bunč – Modrá. Zejména 
těžká, zatáčkovitá oblast Bunče byla pro 
diváky atraktivním soustem. V abso-
lutní klasifikaci se hodnotilo prvních 
10 míst peněžitými prémiemi. Dále byla 
zvláštní prémie pro nejlepší posádku na 
pneumatikách Barum a pro nejúspěš-
nější dámskou nebo smíšenou posád-
ku. Hrozbou nad posádkami byla RZ ve 
Strážnici, která se jela v hlubokém písku. 
Své naděje zde opět pohřbila značná část 
jezdců.   MK

Anekdoty na poslední stranu

Debata u pivečka
„Však jsem ti říkal Františku, že ne-

mocní a mocní mají zpravidla k hu-
moru daleko.“

Hádanka ze života
Rozdíl mezi ženou a psem? Pes mi-

luje svého pána a štěká na cizí. Žena 
obráceně.

Holčičí trauma
Víte, proč musí být hezké děvče 

v osm hodin v posteli? Protože je 
slušnost být v jedenáct hodin doma.

Těžké období krize
Stěžuje si Vincek Prcek v místní 

restauraci na velmi tvrdý biftek. „Tvr-
dý…? Milý pane, teď musíme leccos 
překousnout,“ utěšuje ho číšník. 

Nová písařka ve firmě
Upozorňuje sekretářka novou pí-

sařku Adélku: „…a hlavně si dej po-
zor na pana majitele firmy.“

„Copak, sukničkář?“
„Jo a navíc kalhotkář.“ PI


