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K účastníkům Slavnostního podpisu deklarace samospráv promluvil starosta Jo-
sef Bazala. Na snímku dále zleva hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal 
Hašek, starosta Kunovic Ing. Jiří Vařecha, hejtman Zlínského kraje MVDr. Sta-
nislav Mišák a starosta Uherského Hradiště Ing. Libor Karásek. 

Foto: Vladimír Kučera

Deklarace samospráv podepsána na staroměstské radnici

Asi nejvýznamnější po-
litická reprezentace v no-
vodobé historii města se 
sešla na staroměstské rad-
nici v úterý 25. srpna 2009
v 9 hodin. Postupně k nám 
přijeli hejtman Zlínského 
kraje MVDr. Stanislav Mi-
šák, hejtman Jihomoravské-
ho kraje Mgr. Michal Hašek, 
statutární zástupce hejtma-
na Zlínského kraje Libor Lu-
káš, radní pro dopravu, dále 
starostky a starostové měst, 
městyse a obcí Otrokovice, 
Napajedla, Spytihněv, Ba-
bice, Huštěnovice, Uherské 
Hradiště, Kunovice, Uher-
ský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, 
Kostelany nad Moravou, Nedako-
nice a Polešovice a také první muži 
radnic z měst a obcí Moravský Pí-
sek, Bzenec, Veselí nad Moravou, 

Je úterý 25. srpna 2009, 9 hodin a 35 minut. Hejtmani Michal Hašek a Stanislav Mišák podpisují Deklaraci 
samospráv.

Foto: Vladimír Kučera

samosprávy a státní správy. 
Důvodem tohoto význam-
ného setkání na půdě Sta-
rého Města bylo podepsání 
Deklarace samospráv o spo-
lupráci při přípravě a pro-
sazení realizace rychlostní 
silnice R55 v oblasti jihový-
chodní Moravy. 

Na radnici přijel početný 
štáb televizních a rozhlaso-
vých reportérů, redaktoři 
celostátního i regionální-
ho tisku, kteří přinesli, bo-
hužel, většinou jen velmi 
stručné zpravodajství z této 
významné události.

Organizaci setkání dů-
stojně zajistili starosta Josef Bazala 
a místostarosta Radoslav Malina 
a hosté hodnotili průběh akce na 
staroměstské radnici vesměs velmi 
kladně. Znění deklarace přinášíme 
na třetí straně. Milan Kubíček

Vnorovy, Strážnice, Petrov a Rohatec. 
Do zasedacího sálu na radnici přije-
li také poslanci Ing. Jaroslav Plachý, 
Ing. Ludvík Hovorka, Josef Smýkal, 
Ing. Antonín Seďa a zástupci pro-
jekčních kanceláří a ŘSD, funkcionáři 
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V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra – sokolovny

 
Sobota 26. 9. 2009 Hody s právem
13:00 hod. u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod. od radnice Odchod pro stárky
15:30 hod. radnice Povolení hodů
16:00 hod. od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod. SKC Hodová zábava
  hrají:  Staroměstská kapela
   Madison
   CM Dolina

Program

Čtvrtek 24. 9. 2009 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hod. sál radnice Výstava obrazů Bohumila Panáčka 
  Výstava potrvá do 16.10. 2009, po - pá 8:00 až 15:30 hodin

Pátek 25. 9. 2009 Zapalování hodů
18:00 hod. SKC Ochutnávka mladého burčáku a pletení věnců
20:00 hod. domy stárků Zdobení rodných domů stárků, (Josef Vanda, Jana Štěrbová)

Hody s právem
Staré Město 24. 9. – 27. 9. 2009

Rada města Staré Město, kulturní komise a soubor Dolina pořádají

Michalské
    slavnosti
Michalské
    slavnosti

Staroměstské noviny 10/09

Neděle 27. 9. 2009 Michalské slavnosti
08:30 hod. kostel sv. Michaela Slavnostní mše
10:00 hod. od kost. 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 Jaroslava Čecha
  s taneční sk. z Uh. Hradiště
  Olšava z Uh. Brodu 
  FS Skaličan ze Skalice
  Dolina, Dolinečka
  CM Bálešáci, CM ZUŠ
  a Doliňáci ze Starého Města



Pět originálních deklarací bylo předem podepsáno všemi starosty měst a obcí regio-
nu, kterými bude procházet silnice R55. Na snímku zleva Ing. Libor Karásek a Josef 
Bazala. Foto: Vladimír Kučera

ropsky významnou lokalitou Váté písky, 
dochází k přechodu od předběžné opa-
trnosti v procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí ke konkrétnímu řešení 

akceptovatelného 
rizika, které za pou-
žití kompenzačních 
opatření minimali-
zuje vliv na životní 
prostředí.

S ohledem na 
ochranu volně ži-
jících ptáků a sou-
časně i ochranu ži-
votního prostředí, 
bezpečnost silniční-
ho provozu a faktor 
pohody obyvatel ži-
jících v obcích u sil-
nice I/55 je nezbyt-

ným předpokladem urychlené zahájení 
realizace rychlostní silnice R55 a aktivní 
přístup všech zúčastněných subjektů v zá-
jmu občanů celého regionu jihovýchodní 
Moravy.

 Zúčastněné strany se ve společném zá-
jmu a na základě principu sounáležitos-
ti dohodly na následujícím prohlášení:

•  Rychlostní silnice R55 představuje mi-
mořádně důležitý projekt, především 
v souvislosti s potřebou zajistit konku-
renceschopnost regionu jihovýchodní 
Moravy.

•  Obyvatelé obcí žijící v těsné blízkos-
ti přetížené silnice I/55 jsou extrémně 
zatěžováni negativ-
ními vlivy dopravy, 
což vyúsťuje v neob-
vykle silný a napros-
to jednotný společný 
zájem a postup všech 
samospráv při řešení 
tohoto problému.

•  Jsme znepokojeni 
pozastavením pro-
cesů přípravy dílčích 
úseků staveb, a to 
i těch, které s Naturou 
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Deklarace samospráv podepsána 25. srpna 2009

Silnice první třídy I/55 prochází středem Starého Města a je zde velký pohyb 
motorových vozidel.  Foto: Milan Kubíček

2000 přímo nesouvisejí. Považujeme 
tento postup ze strany MŽP ČR za 
neakceptovatelný.

•  Očekáváme, že MŽP ČR a MD ČR 
přesvědčí Evropskou komisi, že byly 
odpovědně zpracovány, předloženy 
a posouzeny všechny varianty R55, 
které byly následně několika nezávis-
lými studiemi zhodnoceny a projed-
nány s veřejností.

•  Pozitivně hodnotíme ukončení pro-
cesu hledání a posuzování variant 
trasování rychlostní silnice R55 a je-
ho stabilizaci ve stávajícím koridoru, 
čímž se otevírá možnost odblokování 
celé přípravy, včetně průchodu úze-
mím Natura 2000 v úseku Bzenec 
– Rohatec.

•  V souladu s touto deklarací pova-
žujeme rovněž za nezbytné obnovit 
veškeré potřebné procesy souvisejí-
cí s přípravou stavby R55 v místech, 
která nejsou přímo dotčena. Ptačí 
oblastí a Evropskou významnou loka-
litou, především pak územní řízení, 
či potřebná stanoviska podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny.

•  Apelujeme na všechny zainteresova-
né subjekty, aby aktivní spoluprací 
přispěly k urychlení vybudování R55 
v oblasti jihovýchodní Moravy v trase 
Otrokovice – Břeclav.

 Staré Město 25. srpna 2009

Zúčastněné strany vedeni snahou 
respektovat požadavky na sociální, kul-
turní a ekonomický rozvoj území v zá-
jmu ochrany přírody, v zájmu občanů 

regionu a v duchu zásad trvale udrži-
telného rozvoje území jihovýchodní 
Moravy deklarují tímto prohlášením 
společný zájem při řešení problematiky 
průchodu rychlostní silnice R55 Otro-
kovice – Břeclav oblastí Natura 2000 
a současně apelují na všechny zúčastně-
né strany, aby urychlily přípravu a rea-
lizaci tohoto rozvojového projektu.

Na základě dosud zpracovaných, vy-
hodnocených, projednaných a schvále-
ných variant vedení koridoru rychlostní 
komunikace R55 (Otrokovice – Břec-
lav), jehož situování bylo stabilizováno 
v územně plánovacích dokumentech 
Jihomoravského a Zlínského kraje, 
včetně následného prověření alterna-
tivního vedení koridoru rychlostní ko-
munikace R55 východním směrem po 
okraji CHKO Bílé Karpaty a podle zá-
věrů studií hodnotících vlivy na životní 
prostředí variant záměru výstavby R55, 
které zpracovali Prof. RNDr. Vladi-
mír Bejček CSc. a firma Ekora Praha,
s odvoláním na schůzky Ministerstva 
dopravy a Ministerstva životního pro-
středí z počátku roku 2009 je možné 
konstatovat, že byl ukončen proces hle-
dání variant R55 mimo Naturu 2000.

Optimalizací trasy R 55 v průchodu 
Ptačí oblastí Bzenecká Doubrava a ev-
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U S N E S E N Í
z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12. 8. 2009

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.1 pronájem bytu č. 13 v domě 
s pečovatelskou službou, Vele-
hradská 1707 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, paní Vlastě Mazáčové, bytem 
Uherské Hradiště, Štěpnická 1083 
na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 15,23 Kč/m2/měsíc a pod-
mínky zavedení pečovatelské 
služby.
1.2 pronájem bytové jednotky 
č. 103 v domě s pečovatelskou 
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Martě Mo-
tyčkové, bytem Uh. Hradiště, Sta-
rá Tenice 1121 na dobu určitou 
do 31. 12. 2009 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc a podmínky zavede-
ní pečovatelské služby.
1.3 pronájem bytové jednotky č. 211 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Marii 
Zapletalové, bytem Staré Město, Bratří 
Mrštíků 1767 na dobu určitou do 31. 12. 
2009 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/mě-
síc a podmínky zavedení pečovatelské 
služby.
1.4 pronájem části pozemku p. č. 4546/
23 ost. plocha o výměře 55 m2 v lokalitě 
ul. Salašská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Janu Mitáč-
kovi, bytem Brno, Laštůvkova 10 a panu 
Martinu Mitáčkovi, bytem Staré Město, 
Sochorcova 835, na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné ve 
výši 49,00 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, 
za účelem vybudování dvou parkova-
cích míst pro tělesně postižené k penzi-

onu Villa Rozárka ve Starém Městě.
1.5 pronájem části pozemku p. č. 240/
355 ost. pl. o výměře 14 m2 v lokalitě ul. 

Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Janě Filípkové, 
bytem Staré Město, Na Vyhlídce 1136, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mě-
síce a nájemné ve výši 49,00 Kč/m2 a rok 
+ příslušná DPH, za účelem vybudování 
parkovacího stání pro nový nebytový pro-
stor v rodinném domě. 
1.13 zrušení předkupního práva k po-
zemku p. č. 6073/132 ost. plocha o výměře 
58 m2, pozemku p. č. 6073/162 orná půda 
o výměře 209 m2, pozemku p. č. p. č. 6073/
163 orná půda o výměře 140 m2 a pozem-
ku p. č. st. 3139 zast. pl. o výměře 92 m2, 
vše v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
paní Ireně Řihákové a panu Jiřímu Řihá-
kovi, společně bytem Staré Město, Sées 
1965.
1.14 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, zastoupené společností 

E.ON Česká republika, s. r. o. se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6 na právo umístění stavby „St. 
Město, přel. NN, Outulný“ umístění 
kabelového vedení NN včetně skříní na 
pozemcích p. č. 340/132 orná půda, p. č. 
340/133 ost. pl./ost. komunikace, p. č. 
340/134 ost. plocha/zeleň, p. č. 340/135 

ost. pl./ost. komunikace, p. č. 
340/125 orná půda a p. č. 340/
126 ost. pl./ost. komunikace, vše 
ve vlastnictví města Staré Město, 
v katastrálním území Staré Měs-
to u Uh. Hradiště. 
 
Věcné břemeno spočívá v právu 
zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy spočívající 
v umístění kabelového vedení 
NN včetně skříní do - na části 
zatížené nemovitosti. 
Věcné břemeno se zřizuje za 
úplatu, a to formou jednorázo-
vé úhrady, která byla stanovena 
dohodou smluvních stran ve výši 
5.500 Kč + příslušná DPH. 

1.15 smlouvu s Povodím Moravy, 
s. p. Brno, Dřevařská 11 o právu provést 
stavbu „60755 Morava, Uherské Hradiš-
tě, Staré Město – zvýšení kapacity kory-
ta“ na pozemcích ve vlastnictví města 
Staré Město. 
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Základní škola č. p. 1720 Staré Město, re-
konstrukce elektroinstalace - blok B.
2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Oprava místní komunikace ulice 
Metodějova Staré Město.
2.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Chodníky Staré Město, ul. Hradišť-
ská - Východní.
3.2 finanční příspěvek na pořádání 
7. ročníku mezinárodního šachového 
turnaje „FIDE OPEN STARÉ MĚSTO 
2009“, který se bude konat ve dnech 14. 
- 22. 8. 2009 ve výši 20.000 Kč.
6.3 vnitřní směrnici č. S 02/2009 o da-
ni z přidané hodnoty. 

II. doporučila zastupitelstvu města
1.7 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře 69 m2 v lokalitě ul. Michalská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, manželům panu Anastasiu 
Bukvaldovi a paní Ludmile Bukvaldové, 
bytem Staré Město, Michalská 1697, za 
cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku. 
1.8 schválit převod majetku – prodej 
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se vzorně starají o výzdobu svých domů 
a bytů. Na ilustračním snímku rodinný dům ve Svatovítské ulici. Rádi otiskne-
me i fotografii vašeho pěkně upraveného obydlí.  Foto: Milan Kubíček
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V druhé polovině srpna bylo obnoveno dopravní značení na křižovatce u radnice.  Foto: Milan Kubíček
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části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře 147 m2 v lokalitě ul. Michalská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Luďku Horehleďovi, by-
tem Staré Město, Svatovítská 51, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku. 
1.9 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře 93 m2 v lokalitě ul. Michalská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Radovanu Maňáskovi, 
bytem Staré Město, Sées 1969, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku. 
1.12 zrušit převod majetku – směnu 
části pozemku p. č. 6112/517 orná a čás-
ti pozemku p. č. 6114/44 orná o celko-
vé výměře cca 7.017 m2, které jsou ve 
vlastnictví společnosti PITT, a. s. Uh. 
Hradiště za část pozemku p. č. 6112/585 
orná ve stejné výměře ve vlastnictví 
města Staré Město, která byla schválena 
na 28. zasedání zastupitelstva města dne 
18. 4. 2002 pod bodem II./5.7, za účelem 
vybudování protipovodňové hráze v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

III. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Revitalizace sídelní zeleně. Nej-
vhodnější nabídku předložil uchazeč 
Zábojník - contractors, s. r. o., Jeřabi-
nová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostý-
nem.

IV. povolila
3.1 výjimku z počtu dětí v mateřských 
školách na školní rok 2009 - 2010 v sou-
ladu s ust. § 23 odst. 3 zákona č. 561/
2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším 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/.

V. vzala na vědomí
4.1 žádost o změnu v užívání stavby 
dle § 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.
6.1 hospodaření města k 30. 6. 2009
6.2 hospodaření příspěvkových orga-
nizací města k 30. 6. 2009.
7.1 zápis z 13. zasedání sociální komise 
ze dne 27. 7. 2009.
7.2 zprávu o činnosti Městské knihov-

ny a informačního 
centra Staré Město za 
I. pololetí 2009.

VI. nemá námitek
3.3 k vydání povolení 
Ministerstva financí
ČR dle ust. § 50 odst. 
3, zák. č. 202/1990 
Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách 
v platném znění k pro-
vozování technického 
zařízení IVT v provo-
zovně Club FC Synot 
na adrese Velkomorav-
ská 583, Staré Město.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na výpůjčku pozemků ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle zá-
pisu pro stavbu „60755 Morava, Uherské 
Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity 
koryta“.
1.10 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod částí pozemků p. č. 4560/1 
vodní plocha, p. č. 4560/29 vodní plocha, 
p. č. 6214/390 ost. plocha, p. č. 6214/392 
ost. plocha a p. č. 6214/393 ost. plocha 
o celkové výměře 586 m2, vše v lokalitě 
Širůch ve Starém Městě za účelem vybu-

dování stavby „Staré Město - místní ko-
munikace Širůch“. 
1.11 zveřejnit na úředních des-
kách záměr na převod pozemků ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dle zápisu pro stavbu „60755 
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město 
– zvýšení kapacity koryta“. 

VIII. vyslovila
7.3 poděkování předsedovi partnerské-
ho výboru Ing. Ladislavu Řádkovi za or-
ganizaci návštěvy z partnerského města 
Sées.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

Již brzy bude dokončena rekonstrukce Památníku Velké Moravy. Na návštěv-
níky čeká zbrusu nová multimediální expozice. Snímek byl pořízen 18. srpna 
2009.  Foto: Milan Kubíček
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Staroměšťané patřili mezi nejlepší účinkující

Staroměstské noviny 10/09Staroměstské noviny 10/09

Jitka Feldvabelová tančí s Doliňáky. Foto: Vladimír Kučera

Děvčátka z Dolinečky při vystoupení na nádvoří Staré radnice. Doprovází cimbá-
lová muzika Bálešáci.  Foto: MK

Staroměstská kapela uvedla Slováckou křídlovku v zahradě na Koruně.
 Foto: Milan Kubíček 

Roztančená Dolina se těšila velkému zájmu diváků.  Foto: Milan Kubíček Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina v čele staroměstské 
části průvodu přichází na Masarykovo náměstí. Foto: Vladimír Kučera

Přehlídka hodových práv na Masarykově náměstí. 
V čele průvodu byli stárci ze Starého Města Josef 
Vanda a Jana Štěrbová. Foto: Milan Kubíček
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PROMĚNY STARÉHO MĚSTA

Hody 1989. Na snímku zleva Miroslava Stašková a Václav Tomeček, Irena Pleváková a Jiří Gahura, Jana 
Omelková a Petr Číhal. Foto: archiv IŠ

Staroměstské noviny 10/09Staroměstské noviny 10/09

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 10. října, 14. listopadu, 12. prosince 2009.

Římská moudrost
Toto pravidlo platí mezi dvěma lidmi při dobročinnosti. 

První má hned zapomenout, že dal, a druhý nikdy nezapo-
menout, že dostal.

Seneca

Pomluva nabývá síly šíříc se, z počátku je strachem malá, 
brzy se zvedá do výše a kráčejíc po zemi má hlavu až v ob-

lacích.

Vergilius

Nic není tak rychlé jako pomluva. Nic se neujme rychleji, 
nic lehčeji se tak nerozšiřuje.

Cicero

V současnosti probíhá rekonstrukce Kosmovy ulice, kde bude zhotove-
na nová komunikace a chodníky. Snímek je z 12. září 2009.
  Foto: Milan Kubíček

Pokládka zámkové dlažby na chodníku v Hradišťské ulici. Další ulice 
v centru Starého Města prošla modernizací. Foto: Milan Kubíček 

Vzpomínka

V pátek 18. září 2009 se uskuteč-
nil obřad Vítání občánků do života. 
Ve Starém Městě nyní zaznamená-
váme dětský boom, a tak se muse-
ly na radnici uskutečnit tři obřady, 
v každé skupině bylo pozváno osm 
dětí a rodičů včetně jejich nejbliž-
ších příbuzných. Vítání občánků se 
uskutečnilo po uzávěrce tohoto vy-
dání, fotografie všech miminek při-
neseme v příštím čísle, které vyjde 
30. října 2009.

MK

Vítání občánků do života

Čas tiše plyne, nevrátí co vzal, jen vzpomínky na 
Tebe nám zanechal.
Dne 25. září 2009 vzpomeneme druhé smutné výročí 
úmrtí pana Miroslava Schönbauma ze Starého Města. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku všem přáte-
lům a známým děkuje manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 31. srpna jsme si připomněli třetí výročí úmrtí pana Antonína 
Omelky. Dále vzpomínáme na rodiče maminku Marii Omelkovou 
a tatínka Tomáše Omelku. Za vzpomínku na naše zesnulé děkují syn 
František a dcera Marie Omelkovi, Mlečkovi, Mlýnští, Pavlicovi, vnu-
ci, vnučky a pravnučka.
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Z naší farnosti

Staroměstské noviny 10/09Staroměstské noviny 10/09

Papež Benedikt XVI. navštíví  ve dnech 
26.- 28. 9. 2009 Prahu, Brno a Starou Boleslav.  
Naše farnost se setká se Sv. Otcem v nedě-

li 27 .9. 2009 v Brně, kam papež zavítá v naší 
historii vůbec poprvé. Pojedeme autobusem, 
ale je možno se dopravit jakkoli, jen si za-
jistit předem zdarma  místenku buď v Brně 
před katedrálou na Petrově nebo v prodejně 
Karmelitánského nakladatelství nebo až pří-
mo u vstupu do areálu letiště Brno Tuřany 
27.9. (u nás, v sakristii kostela sv.Michaela je 
možné si také zajistit místenky do sektoru). 
V Brně je téma setkání „naděje“, kterou bude 
připomínat památník velké kotvy v rohu 
areálu. Všichni potřebujeme slyšet o naději, 
nejen lidské, ale především o té, kterou nám 
přinesl Kristus. Také média budou přenášet 
setkání Sv. Otce s věřícími.

„Přestože je návštěva papeže nejvíc oče-
kávána ze strany věřících katolíků, jsme 
přesvědčení, že bez užitku ze setkání s tím-
to mužem nezůstane ani pozorně naslou-
chající občanská společnost. Vždyť kdo by 
dnes nepotřeboval slyšet slova o naději, víře 
a lásce, které jediné dávají lidskému životu 
smysl a naplnění. Není lhostejné, jakým 
způsobem papeže přijmeme a jak budeme 
ochotní a schopní vyslechnout poselství, 
které nám přináší.“ Také tato slova obsahu-
je výzva, kterou Studentská rada Vysoko-
školského katolického hnutí Brno adresuje 
všem českým médiím. 

Hodová slavnost naší farnosti
Staroměstský kostel je pod ochranou 

archanděla Michaela, jemuž je zasvěcen 
od svého vzniku, má jej za patrona. Z to-
ho se odvozuje slavnost farnosti při svátku 
svého patrona, zvaná hody. Tato slavnostní 
událost „Michalské hody“  bude završena 
v neděli 27.9. mší svatou  v 8.30 hodin, kte-
rou bude sloužit náš staroměstský rodák 
P. Antonín Krejčiřík SJ, při ní v obětním 
průvodu půjde staroměstská chasa v našich 
krásných krojích a bude prosit:

Svatý Michaeli archanděli, ochraňuj a posiluj 
nás v boji proti zlobě a nástrahám ďáblovým!

7. října si připomeneme památku  
Panny Marie Růžencové,

které je měsíc říjen zasvěcen. Modlitba rů-
žence zahrnuje rozjímání o událostech z Ježí-
šova života a je vřele všem doporučována. Je 
to jednodušší alternativa modliteb mnichů, 
kteří rozjímají nad žalmy. V naší farnosti se 
modlíme růženec společně přede mší svatou.

Životní výročí našeho duchovního otce
11. října v 10.30 hodin jsme zváni do Or-

lovny na mši svatou na poděkování za dar 45 
let života našeho duchovního otce P. Miro-
slava Suchomela, který v naší farnosti slouží 
již 9 let. P. Miroslav zve všechny staroměstské 
farníky i rodiny s dětmi, abychom společně 
mší svatou děkovali a oslavili Boha. Poté je 
připraveno občerstvení a  pro radost zábav-
ný program se skluzavkami a trampolínou 
pro děti i hudba k tanci pro ty odrostlejší.

Přejeme našemu duchovnímu otci k jeho 
životnímu výročí všechno dobré z Božích 

rukou a ať se cítí mezi námi jako ve své rodině. 
Ať se daří uskutečnit naše společné  přání – po-
stavit důstojný Boží chrám nejen na Dvorku, 
ale především v srdcích všech Staroměšťanů.

Vzpomínka na bratra Vojtěcha
jak oslovovat si přál tento skromný kněz 

P. Vojtěch Jan Marek z družiny Menších bratří 
sv. Františka, který do naší farnosti přišel před 
15 lety  9.11.1994 a sloužil nám jako duchovní 
otec do 30.7.2000. Letos děkuje Bohu za 85 let 
života a my bývalí farníci mu přejeme z celého 
srdce, aby stále a navždy zakoušel Boží lásku.

V církvi je určena neděle 18. 10. jako misijní neděle
Je to Světový den modliteb za misie a pod-

pory misií. Podporují se katechetické, vzdělá-
vací, charitativní a sociální projekty a zároveň 
se lidé v misijních oblastech vedou ke spolu-
účasti a výchově k hospodaření s cílem vlast-
ního zajištění a samostatnosti. V naší farnosti 
se připojíme modlitbami a finančním příspěv-
kem na papežská misijní díla.

P. Vít Husek, OFM,  při mši svaté v 9 hod. 
o této neděli oslaví se svou rodnou farností 
staroměstskou 60. výročí své primiční mše 
svaté, kterou oslavil zde v kostele sv. Michaela 
archanděla v roce 1949. Těšíme se na setkání 
s naším rodákem, jehož životní osudy zejmé-
na mladší farníci teprve poznají.

V neděli 25.10. slavíme společně s mnoha 
farnostmi výročí posvěcení chrámu. 

Při obou mší svatých (v 7:00 hodin, v 9:00 ho-
din) přivítáme otce VÍTA ŘEHULKU, faráře 
z Ostravy – Zábřehu, kde budovali také kostel 
sv. Ducha. Přijede nás povzbudit, abychom 
neochabovali a neztráceli odvahu a důvěru 
v Boží pomoc při stavbě našeho nového kos-
tela. 

A JEŠTĚ STÁLE PLATNÁ POZVÁNÍ! 
PRO RODINY S DĚTMI, PŘEDŠKOLÁKY, ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ
(každou neděli při mši svaté v 9:00 hodin – 
výjimkou jsou slavnostní bohoslužby, vánoční 
a velikonoční – je program pro předškoláky, 
vstupy pro školáky a mládež)
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE (deváťáci a středoškoláci - 
každý pátek po mši svaté. Většinou na faře, ji-
nak bude vždy upřesněno. Kontakt na Václava 
Vandu – telefon 608052385, na Ivu Talašovou 
– telefon 604 173 265)
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MATEK (každý týden 
v úterý v kostele v 18:00 hodin)
MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ OTCŮ (každý týden v úte-
rý v kostele v 19:00 hodin)
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ (I TĚCH, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ STÁT MI-
NISTRANTY) Každý týden na Orlovně pod vedení 
Josefa Vandy ml. – telefon 777 077 390
SPOLEČENSTVÍ „MALÉ SCHOLY“(pro děvčata a chlap-
ce. Tyto zpěváčky vede Zuzana Psotková)
SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ (každé první pondělí 
v měsíci na Orlovně. Kontakt na animátorku 
Vladimíru Batůškovou)
SPOLEČENSTVÍ CURSILLA (jednou za měsíc na Or-
lovně pod vedením animátorky Marie Chla-
chulové – telefon 603 992 164)
SPOLEČENSTVÍ RODIN (jednou za měsíc. Kontakt 

na Františka Ingra – telefon 737 945 124)  
SETKÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU (každého „tři-
náctého“ v měsíci vždy hodinu přede mší 
svatou v kostele)
SETKÁNÍ ČLENŮ SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO 
ŘÁDU  (jednou za měsíc  v kostele nebo na 
faře. Kontakt na ministryni SFŘ Blaženu 
Němcovou – telefon 608 611 291).
SKUPINKY, KTERÉ UKLÍZEJÍ KOSTEL, TAKÉ ZVOU K ZAPO-
JENÍ SE DO TÉTO VÝZNAMNÉ SLUŽBY FARNOSTI, aby-
chom se v našem chrámě cítili vždy dobře 
a Bůh aby byl oslaven (kontaktovat můžete 
sakristiánky: Boženu Vaňkovou, Vladimíru 
Batůškovou, Blaženu Němcovou). SV

JAK SE VIDÍME? 
V květnu 2009 dostali naši spoluobčané do 

svých poštovních schránek dopis s informa-
cí o průběhu stavby nového kostela sv. Ducha 
a s prosbou o finanční dar na toto přesažné
dílo. Součástí dopisu byla (podle rozhodnutí 
Pastorační rady farnosti) také anketa, samozřej-
mě anonymní a dobrovolná. Z odpovědí, které 
nakonec různými cestami připutovaly zpět, 
vyplývá, že 98% dotázaných je hrdo na histo-
rickou minulost Starého Města, 88% považuje 
duchovní stránku člověka za důležitou a proto 
se domnívá, že farní společenství přispívá klad-
ným způsobem k životu občanů. 80% využívá 
k informovanosti o farnosti časopis Michael, 
83% farní sloupek Staroměstských novin, na in-
ternetové stránky farnosti nahlédne 23% (www.
staremesto.uhr.cz). 31% se zúčastňuje Děkanát-
ního plesu, 21% Putování po památkách, dal-
ších akcí farnosti se zúčastňuje 28%. 

V několika odpovědích čteme povzdech, 
že kostel sv.Michaela je malý a proto dotyční 
jezdí do jiných farností na mši sv. (podle do-
tazníku: 70% navštěvuje bohoslužby ve Starém 
Městě, 30% v jiných farnostech – Uher.Hra-
diště, Velehrad, jinde). Vyjímečnou odpovědí 
je, že kostel sv. Michaela dostačuje potřebám 
občanů Starého Města. Mezi činnosti, na kte-
ré by se farnost měla více zaměřit, je zmíněno 
především: prvopáteční uctívání Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova, cílené systematické vzdělává-
ní mladé a především střední generace podle 
Katechismu KC, různé neformální aktivity, 
které by propojily praktikující a nepraktikující 
křesťany (výlety, kulturní a sportovní akce pro 
děti, seniory, mladé rodiny, besedy a další), 
duchovní obnovy, misie, farní dny.

Čtyři spoluobčané hodnotí přínos farnosti 
záporně, z nich dva trochu obšírněji popisují 
nevzhlednost a nedůležitost nové stavby kos-
tela sv. Ducha. 

Z uvedeného vyplývá, že nastoupená cesta 
spolupráce farní rodiny s ostatními spoluob-
čany, aktivní zapojení farníků do života města 
a vliv farnosti na atmosféru ve městě, jsou vý-
znamné a kladně hodnocené. Samozřejmě, že 
pro zkvalitnění postojů  jsou velkou pomocí 
i názory od jedinců, kteří mají opačný pohled. 
Za každou odpověď  jsme vděčni, protože nám 
ukazuje zájem, sděluje podnětné myšlenky, vy-
bízí k novým aktivitám

Bůh ať žehná každému, kdo se snaží přispět 
k budování chrámu z lidských srdcí, budovat 
dobré lidské vztahy, prokazovat milosrdnou 
lásku a obnovovat důvěru!

otec Miroslav
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc říjen 2009

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Kopánky 2052 Staré Město

Pořádá dne 7. 10. 2009

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

U příležitosti vyhlášeného týdne 
sociálních služeb ČR
5. 10. – 11. 10. 2009 

Chceme veřejnosti ukázat jaké sociální 
služby uživatelům poskytujeme.

Brněnská ulice se začíná měnit k lepšímu. Na 
místě nízkých malých domků vyrůstají větší ví-
cepodlažní objekty. Na snímku Penzion MAX, 
který se právě dokončuje v horní části Brněnské 
ulice. Text + foto: Milan Kubíček

Perličky ze školních 
lavic

Staroměstské noviny 10/09Staroměstské noviny 10/09

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

1. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie 18.00 150,-

1. čtvrtek Uh. Hradiště J Naši furianti 19.00 200,-/180,-

2. pátek Uh. Hradiště Tenor na roztrhání 19.00 200,-/180,-

3. sobota Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 200,-/180,-

5. pondělí Uh. Hradiště školní př. 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 10.00 50,-

6. úterý Uh. Hradiště E Carmen 18.00 150,-

8. čtvrtek Uh. Hradiště X Carmen 19.00 200,-/180,-

9. pátek Boskovice zájezd Rychlé šípy 19.00 -----

10. sobota Uh. Hradiště Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

12. pondělí Uh. Hradiště školní př. Tenor na roztrhání (30. repríza) 10.00 50,-

15. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie 18.00 150,-

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

16. pátek Uh. Hradiště VG Cikáni (veřejná gen. zkouška) 10.00 50,-

16. pátek Uh. Hradiště Malá scéna Dobrý den (druhý) aneb Každý 
den dobrý (hudební revue 
s herci Slováckého divadla)

19.00 180,-

17. sobota Uh. Hradiště P Cikáni (premiéra) 19.00 220,-/200,-

18. neděle Uh. Hradiště MS SDFaktor (zahajovací koncert) 19.00 100,-

19. pondělí Uh. Hradiště školní př. Pohádka z klobouku 10.00 40,-

20. úterý Uh. Hradiště T Křídlo 18.00 100,-

21. středa Uh. Hradiště U Křídlo 18.00 100,-

22. čtvrtek Uh. Hradiště B Cikáni 19.00 180,-/160,-

23. pátek Uh. Hradiště Donaha! 19.00 220,-/200,-

24. sobota Uh. Hradiště L Cikáni 19.00 180,-/160,-

25. neděle Uh. Hradiště H Cikáni 19.00 180,-/160,-

29. čtvrtek Uh. Hradiště D Cikáni 19.00 180,-/160,-

30. pátek Uh. Hradiště Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

31. sobota Uh. Hradiště A Cikáni 19.00 180,-/160,-

•  Pitva se dělá proto, aby se vědělo, co 
se naživu netušilo.

•  Před každým jídlem si myjeme ruce. 
Pokud možno bez rukávů.

•  Naše dětské středisko máme hezké, 
ale hrozně ukašlané.

•  Pan doktor mi včera vykácel hned dva 
zuby.

•  Kromě zabitých leželo na bojišti i mno-
ho těžce uražených.

•  Strýček měl nohu zlomenou už třikrát, 
pokaždé však jinou.

NI
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041, mobil: 725 502 297
email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY 
zájmových kroužků - školní rok 2009/2010

Všechny proběhnou na Rodinném centru Čtyřlístek !!!!!!
/vedle škol na Brněnské ulici/

Zájmové kroužky pro děti
Kroužek čas

PONDĚLÍ

5. 10. 2009

Aerobik profi 15:30

Aerobic + Aerobic team 15:45

Aerobic předškoláček 16:00

Disko club – moderní tanec 16:15

Malá kopaná + Stolní tennis + Mix sportů + Sportovní hrátky 16:30

Mažoretky + Step 16:45

Břišní tance 17:00

Hip hop 17:15

Taekwondo 17:30

STŘEDA

7. 10. 2009

Keramika 15:30

Kresleníčko + Výtvarný ateliér 15:45

Keramika pro nejmenší 16:00

Kytara začátečníci 16:15

Kytara pokročilí + Píšťalka 16:30

Paličkování a vyšívání+ Korálek 16:45

Letecký modelář+Elektrotechnický+Papíráček 17:00

Westerňáček–1.hodina /přezůvky s sebou / 17.00

Jazyky – anglický, francouzský 17:15

Hrátky s písničkou 17.30

PÁTEK

9. 10. 2009

Vaření + Cukraření 15:30

Magie a kouzla 15:45

Divadélko 16:00

Redakce+Žabáček+Poděs+Cestovatelé 16:15

Zájmové kroužky pro dospělé a mládež

STŘEDA
7. 10. 2009

Kytara 16.30

Paličkování a vyšívání+ Korálek 16.45

Jazyky – anglický 17.15

Keramika + Tvořivé dílny 17.30

Western – 1.hodina / přezůvky s sebou !!!/ 19.00

Pokud jste se ještě nepřihlásili a chcete do nějakého kroužku pravidelně chodit, 
můžete přijít rovnou na jeho první schůzku, kde vyplníte přihlášku. 
Další pravidelné schůzky kroužků nemusí být ve stejný den jako schůzky zahajovací.
Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel. 572 541 103

ZÁPISNÉ JE NUTNO ZAPLATIT NA ZAHAJOVACÍ NEBO NA PRVNÍ SCHŮZCE!
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A K C E  N A  M Ě S Í C  Ř Í J E N

SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO 
Pátek 2. 10. od 16:00 hodin
Potáborové setkání – Ječmínek
Setkání dětí, které se zúčastnily letního pobytového tábora 
Ječmínek.

Středa 21. 10. Od 16:30 do 19:00 hodin
Tvořivá dílna – Kofoláček
Přijďte si vyrobit originální postavičky, která Vás pobaví 
a potěší.
Poplatek: 20,- Kč, členové Tvořivých dílen 10,- Kč
Podzimní prázdniny

Čtvrtek 29. 10. Od 9:00 do 12:00 hodin
Výtvarná dílna – Kofoláčci
Poplatek: 20,- Kč

Pátek 30. 10. Od 9:00 do 12:00 hodin
Halloweenské sportování – míčové hry pro kluky 
i holky
Vstupné: 10,- Kč

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
Pátek 9. 10. Od 20:00 do 22:00 hodin
MAMINEC
Schůzka aktivních maminek a babiček. 
Tentokrát příprava BURZY. 

Sobota 10. 10. Od 8:00 do 11:00 hodin
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ. 
Zimní a podzimní oblečení, boty, hračky, knížky a jiné. 
Prodávající rezervujte si místa! 
Info. a rezervace na 603 267 285 M. Všetulová
Vstupné: Prodávající 50,- Kč, kupující 1,- Kč.

Pondělí 19.10. Od 9:00 do 12:00 hodin
PONDĚLNÍ HRANÍ S MIMINKY
Říkanky, písničky a rozvojové hry pro maminky s dětmi 
3-10měsíců.
Vstupné: dobrovolné.
Nezapomeňte: přezůvky a deku pod miminko.

Neděle 25. 10. Od 16:00-18:00 hodin
NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Říkanky, písničky, pohádka pro maminky s dětmi 1-7let.
Představení 4 deskových her. 
Vstupné: 50,- Kč
Nezapomeňte přezůvky.

SPOLEČENSKO –KULTURNÍ CENTRUM
BRNĚNSKÁ 1249, STARÉ MĚSTO, TEL.: 572 541 098
Sobota 3. října
DÍVČÍ VÁLKA
Divadelní spolek BAVSA
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: 80,- Kč

Úterý 6. října
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Výuku vede ROKASO
Bližší informace na www.tkrokaso.cz
Zahájení: 18:00 hod.

Sobota 31. října
REFLEXY
Bigbeat
Začátek: 20:00 hod.
(Tato akce nebyla v době uzávěrky potvrzena)
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Dne 2. září 2009 proběhla v sále na 
radnici beseda s poslanci za KDU-ČSL 
Ing. Ludvíkem Hovorkou, Ing. Michae-
lou Šojdrovou a radním Starého Města 
Ing. Kamilem Psotkou (tzv. minikotel), 
kdy přítomní měli možnost dotázat se 
zejména poslanců na vše, co je zajímá. 
Diskuze byla živá, v zaplněném sále se 
našlo mnoho odvážlivců, kteří pokládali 
otázky ze všech oblastí. Mladé zajímalo, 
co nabízí KDU-ČSL pro rodiny s dětmi, 
starší lidé a senioři měli hodně dotazů 
kolem zdravotnictví a sociálního zabez-

Beseda s poslanci na radnici

Bylo září roku 1999, kdy 
se ve Starém Městě konal 
nábor do nově vzniklého 
oddílu. Do školy přišli 
v krojích oblečení klu-
ci, kteří svým vzhledem 
i projevem zaujali spoustu dětí, ty pak doma 
vše pověděly a společně s rodiči se v do-
mluvený den vydali na místní radnici, kde 
se ten oficiální nábor konal. Tak jsem se do
skautu dostal i já. Byli jsme rozděleni podle 
věku do tří skupin - družin, jak jim říkáme 
ve skautu. Stali se z nás Delfíni, Kondoři 
a Rackové. Deset let, tak dlouho se již pra-
videlně scházíme na klubovnách u Čerťáku 
pod ulicí Na Vyhlídce. Za tu dobu jsme vy-
razili na desítky výprav, uspořádali několik 
akcí pro veřejnost, a každé léto jsme vyrazili 
na tábor. Ten první byl na skautském tábo-
řišti na Starých Hutích. Na ty další se nám 
podařilo získat tábořiště v obci Držková, což 
je pár kilometrů za Zlínem. Zde jsme měli 
již 7 táborů na různá témata. Prošli jsme 
od pravěku, přes Egypt se stavbou pyra-
mid, rytíře, indiány, zlatokopy na divokém 
západě a piráty, až po hraní si na partyzány 
za 2. světové války. Dva tábory, včetně toho 
posledního, jsme uspořádali na skautské zá-
kladně Kovářov asi 200 metrů od břehů nej-
větší vodní nádrže v Čechách - Lipna. Ale to 
již s jinou generací dětí. Ti kluci, co pořádali 
první nábor a byli mými vedoucími, jsou na 
vysokých školách, pracují nebo mají rodinu. 
Jejich roli postupně převzali právě ti bývalí 
Kondoři, Rackové a Delfíni, mezi kterými 
jsem byl i já. Postavili jsme se do role vedou-
cích, uspořádali další nábory a momentálně 
vedeme družinky Orlů a spojenou družinu 
Racků a Kondorů.

Dnes je září roku 2009 a rádi bychom 
Vás pozvali do Městské knihovny ve Sta-
rém Městě na výstavu, kde si můžete pro-
hlédnout střípky z naší historie a činnosti. 
Vstupte a nahlédněte...

Výstava potrvá do poloviny října 2009.
ZNÁTE MORSEOVU ABECEDU?
Zdraví Vás skauti Staré Město

Tomáš Trubačík (Trubec)

Na snímku zleva Ing. Ludvík Hovorka, 
Ing. Michaela Šojdrová a Ing. Kamil 
Psotka. Foto: FI

10. výročí skautu
ve Starém Městě

pečení a všichni pak diskutovali o rozvoji 
Starého Města.

Komunální politiky zase zajímala na-
příklad problematika přerozdělování daní 
a její dopad na menší města, jako je třeba 
Staré Město. Pro přítomné bylo jistě také 
přínosem dozvědět se od přímých účast-
níků, co se skutečně děje v celostátní po-
litice i v samotném městě a porovnat vše 
s často zkreslujícími zprávami, které se 
objevují v celostátním tisku nebo komerč-
ních televizních stanicích.

FI

Zasedací sál na radnici se zaplnil občany 
Starého Města. Foto: FI

Rada města Staré Město vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurz 
na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Komenského 1721, Staré Město, 
příspěvková organizace.

Požadavky:
•  předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná kvalifikace v souladu se zákonem č.

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 
•  znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů, 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení) 
•  doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• podrobný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců) 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 15. 10. 2009  
na adresu: Městský úřad Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.

Obálku označte heslem KONKURZ.

Vyhlášení konkurzu na místo
ředitelky mateřské školy

 Komenského 1721, Staré Město, příspěvková organizace.

Poděkování
Navštívil nás pohádkový dědeček. Že 

neexistuje? Mýlíte se. Žije mezi námi ve 
Starém Městě a přišel do naší křesťanské 
mateřské školy, aby daroval dětem vel-
kou finanční hotovost. A protože chce
zůstat v anonymitě, chtěli bychom mu 
alespoň touto cestou poděkovat. Že bu-
dou mít děti letos hodně bohaté Vánoce, 
za to Vám,  milý pohádkový dědečku, 
velký dík.

Děti a učitelky KMŠ Staré Město
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Ekoden v Kovosteelu
V sobotu 5. září 2009 se opět zaplnil 

areál společnosti Kovosteel Staré Měs-
to, kde se uskutečnil v době od 13 do 
19 hod. program pro širokou veřejnost. 
Vstupné bylo symbolické, jedna pou-
žitá láhev PET na osobu a návštěvníci 
byli předem vyzváni, aby se v co nej-
větší míře snažili využít k návštěvě are-
álu ekologickou dopravu. To znamená 
přijít pěšky, přijet na kole, nebo využít 
nejekologičtější železniční dopravu. 

Slavnostní zahájení bylo krátce po 
14 hodině a k přítomným krátce pro-
mluvil místostarosta Radoslav Malina. 
V areálu byl připraven bohatý program, 
například Svatý Pluk, Bořek stavitel, 
Eko – hry s piráty a pirátkami, soutě-
že, stánek Klubka Staré Město, ukázka 
hasičského zásahu, koloběžkový závod, 

Ekoden v Kovosteelu zahájil zástupce 
starosty města Radoslav Malina. Vpra-
vo moderátor akce Martin Malůš.

Foto: Milan Kubíček
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výtvarné dílny, vláček Steeelinka, skákací 
hrad, dětské hřiště, lanové překážky, ta-
neční vystoupení Berušky, Taneční klub 
Rokaso, Black and White, mažoretky 
Mandarinky, divadelní představení, hu-
dební vystoupení Včeličky a nebo dívčí 
skupina Golden Storm, která předvedla 
hudební show složenou ze hry na elek-
trické housle, zpěvu a tance. Na progra-
mu byly přednášky a promítání filmů,
otevřen byl 27 metrů vysoký maják Šrotík 
i 20 metrů dlouhá loď Naděje v jejichž 
blízkosti vyhrávala country kapela.

Účastníci akce tak mohli hledat odpo-
vědi na četné otázky. Třeba, jak žít nejlépe 
v souladu se životním prostředí, jak šetrně 
nakupovat, jak smýšlet ekologicky nebo si 
podebatovat o nynější ekologické situaci.

Milan Kubíček

Maják Šrotík je vysoký 27 metrů a váží 15 tun. Vyhlídkový 
ochoz, na který vede 96 schodů, je ve výšce 23 metrů. Loď Nadě-
je je 20 metrů dlouhá a zdobí ji tři stěžně s plachtami.

Foto: Milan Kubíček

Dne 16. dubna 1945 došlo ve Starém Městě k velké tragédii. Na místě 
bývalého cukrovaru tehdy po bombardování zahynulo 17 zaměstnan-
ců, vesměs ze Starého Města a nejbližšího okolí. Jejich památku v areá-
lu Kovosteelu připomíná zrekonstruovaný památník, který v minulosti 
stával v blízkosti vchodu do tehdejšího cukrovaru. Nejmladší obětí ne-
štěstí byl Josef Kovařík. Bylo mu teprve 14 let. V cukrovaru se učil prv-
ním rokem strojním zámečníkem.  Foto: Milan Kubíček

František Blažíček v závodě minikár
Závodu minikár v Albrech-

ticích u Havířova se zúčastnil 
staroměstský závodník Franti-
šek Blažíček. Závod, který byl 
započítáván do Českého poháru, 
byl zvláštní tím, že se jelo v pro-
dloužené trati na dva kilometry. 
První trénink se jel za hustého 
deště a větru a Františkovi pa-
třilo osmé místo. V dalších jíz-

dách se stále zlepšoval a nakonec 
obsadil pěkné čtvrté místo. Nyní 
Frantu čekají poslední dva závody 
v Rožnově pod Radhoštěm a Mla-
dé Boleslavi. 

Koncem září bude ještě testovat 
nové motokáry pro příští sezonu 
v Pardubicích. MK + BL

František Blažíček po závodu v Albrechticích 
u Havířova. Foto: BL 



  

Velmi rád vzpomínám na Michal-
ské hody v roce 1996. Už jen proto, 
že stárkové byli přímo excelentní. 
Starší stárci Erik Feldvabel a Jitka 
Pilušová, mladší pak Roman Škrabal 
se Simonou Gahurovou, Bohuslav 
Polášek s Evou Gabrielovou. Byl to 
velkolepý folklorní zážitek umocně-
ný dobrou slivovicí, vínem, písnič-
kami, jucháním a setkáním rodáků. 
Hodů se tehdy zúčastnilo více než 

Pranostiky na říjen
  Když Měsíc v pěkném a jasném čase 

se obnovuje, pak je k doufání pěkné 
vinobraní.

  Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
  Svatý František zahání lidi do 

chýšek.
  Po teplém září, zle se říjen tváří.
  Touží-li září po rose, bude v říjnu 

bláta po ose.
  Je-li říjen hodně zelený, bude za to 

leden hodně studený.
  V říjnu mnoho dešťů, v prosinci 

mnoho větrů.
  Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
  Spadne-li již v říjnu listí, bude tuhá 

zima. EM

130 krojovaných a rekordních 1000 
diváků. Starosta František Slavík udě-
lil hodové povolení, vůně čerstvých 
pagáčků a krojovaná chasa dotváře-
ly kolorit sobotního odpoledne před 
radnicí. Sluncem prozářený den vylá-
kal do ulic stovky lidí. Na hodové ve-
selici vládla pohoda a uvolněná atmo-
sféra, účinkovala cimbálová muzika 
Dolina, dechovka Zevesanka a taneční 
orchestr Meteor. Milan Kubíček

Michalské hody v roce 1996

Moudra Mr. Orang Utana
Jsou slečny krásné jako hrozny, ale lisujte je, až 
budete sami…

Čáp má proto tak dlouhé nohy, protože má tělo hod-
ně nahoře a jinak by nedošlápl na zem.

Všichni nenávidí peníze, pokud nejsou jejich.

Nečekej, že někam dojdeš, když povlečeš živnost jako 
ruksak – za zády.

Mladá žena - pěkný obrázek, ale měňavé barvy.

Někteří jsou jako buben: plno kraválu – a uvnitř nic.

Nemá-li roba v hubě fajfku – mele jazykem.

Pijeme, abychom se povznesli – obvykle spíš upad-
neme!

Na snímku uprostřed pan Ladislav Štefka, pravidelný účastník Michalských hodů
a „stínový dirigent“ Staroměstské kapely. Určitě si na něj všichni rádi vzpomeneme, 
na jeho vtipné glosy a mnozí by mu mohli závidět perfektní upravenost, vyžehlené 
kalhoty a originální smysl pro humor. Nejbližší členové rodiny se o něj pečlivě starali. 
Dne 19. prosince uplynou dva roky od jeho úmrtí. Text + foto: Milan Kubíček

S r a n d o v n a
Na setkání sedmdesátníků
„Franto, člověk chce mít v životě 
bůhvíjakou kliku, a nakonec je 
rád, když najde tu u dveří.“

V rodině mají prvňáčka
„Tak, Jarečku, jakpak se ti líbí ta 
nová paní učitelka?“
„Moc, taťko! Až na to, že není 
moc chytrá.“
„Ale Jaroušku, pročpak myslíš, že 
není chytrá?“
„Nic neví sama. Na všechno se 
ptá nás dětí, a my musíme odpo-
vídat!“

V hospodě u nádraží
Volá štamgast Břéťa na výčepní-
ho. „Pane vrchní, já tady čekám 
na tu v e l k o u už půl hodiny!“
„Ale jděte, copak je záchod za-
mčený?“ PI 

Rodáci, přijeďte na hody!
Kdo sas tu narodil,

vrať sa sem zas!
Tak volá staletý

našeho města hlas.
Vraťte sa ze světa,

na chvilku sem,
kdo ste tu prožili
mladých let sen.
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Základní škola Staré Město ve školním roce 2009/2010

Zahájení školního roku na I. stupni základní 
školy na náměstí Hrdinů. Na snímku zleva ře-
ditel Mgr. Josef Jurnykl, místostarosta Radoslav 
Malina, duchovní otec farnosti P. Mgr. Miro-
slav Suchomel, školní psycholožka Mgr. Beáta 
Kroutilíková.  Foto: Milan Kubíček
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V úterý 1. září 2009 děti opět na-
stoupily do školy. Slavnostní zahájení 
na prvním i druhém stupni Základní 
školy Staré Město se uskutečnilo za 
pěkného letního počasí. To si velmi po-
chvalovali ředitel školy Mgr. Josef Jur-
nykl, zástupkyně na I. stupni Mgr. Iva 
Klimešová, místostarosta Radoslav 
Malina a duchovní otec staroměstské 
farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel, 
kteří se letos s našimi chlapci a dívka-
mi přivítali v první školní den.

Patříme mezi největší základní školy 
Uherskohradišťska. Jedna třída v ročníku 
je na II. stupni zaměřena na rozšířenou 
výuku matematiky a informatiky. Žáci 
mají k dispozici tři počítačové učebny, tři 
jazykové učebny, odborné učebny fyziky, 
chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, 
kuchyňku, knihovnu, dílny, keramickou 

dílnu a sportoviště, řekl nám ředitel ško-
ly Mgr. Josef Jurnykl.

K dětem pak promluvil místostaros-
ta Radoslav Malina, který všem popřál 
mnoho úspěchů ve studiu a pak krátce 
pohovořil i P. Mgr.Miroslav Suchomel, 
který si jako názorný příklad k právě 
zahájenému školnímu roku zvolil pře-
sýpací hodiny. Pan farář pak předal 
učitelům školy brožurku s mravními 
přikázáními Jana Amose Komenského, 
které pro svou nadčasovost i aktuálnost 
přepisujeme v závěru tohoto příspěv-
ku.

Po slavnostním zahájení školního 
roku na II. stupni ZŠ v Komenského 

ulici a na I. stupni školy na náměstí Hr-
dinů odjel místostarosta Radoslav Malina 
do mateřských škol v Komenského a Ras-
tislavově ulici a do Křesťanské mateřské 
školy v ulici Za Radnicí. Ve školkách 
vládla pohoda díky příjemným a profesi-
onálním učitelkám, neviděli jsme jediné 
dítě, které by po svém prvním příchodu 
do mateřské školy plakalo a chtělo se vrá-
tit ke svým rodičům.

Školství a současný stav budov a vy-
bavení základních a mateřských škol je 
chloubou Starého Města. Díky velké péči 
zastupitelů patříme v oblasti školství mezi 
nejlepší města v celém Zlínském kraji.

Milan Kubíček

Pracovníci školy:
Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl
 Zástupci ředitele: 
Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová
 Výchovné poradkyně: 
Mgr. Jana Daňhelová (I. st.), 
Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.)
Hospodářka školy: Jana Trubačíková
Vedoucí jídelen: Marta Slavíková (I. st.), 
Vlasta Němcová (II. st.)

Třídní učitelé – I. stupeň
I.A Mgr. Jitka Vaďurová
I.B Mgr. Jana Daňhelová
I.C Mgr. Irena Šichová
II.A Mgr. Vlasta Dostálová
II.B Mgr. Jitka Trnčáková
II.C Mgr. Jana Broklová
III.A Mgr. Renata Zacharová
III.B Mgr. Eva Vlasatíková
III.C Mgr. Milana Matyášová
IV.A Mgr. Veronika Fialová
IV.B Mgr. Jana Salanci
IV.C Mgr. Šárka Šimůnková
V.A Mgr. Karel Bednařík
V.B Mgr. Ivana Buršová

Třídní učitelé - II. stupeň
VI.A Mgr. Hana Pelková
VI.B Mgr. Eva Koňaříková
VI.C Mgr. Jitka Kardosová
VII.A Mgr. Josef Pavela
VII.B Mgr. Věra Mlčúchová
VII.C Mgr. Inka Kubíková
VII.D Mgr. Michaela Škrabalová
VIII.A Mgr. Jana Slančíková
VIII.B Mgr. Jan Zábranský

Chlapci a dívky při zahájení školního roku na II. stupni v Komenského ulici.
Foto: Milan Kubíček 

První školní den v mateřské škole v Ko-
menského ulici.  Foto: MK
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VIII.C Mgr. Lýdie Podhrázská
VIII.D Mgr. Veronika Kašná
IX.A Mgr. Alan Navrátil
IX.B Mgr. Přemysl Hrančík
IX.C Mgr. Martin Motyčka
IX.D Mgr. Petra Chudomelová

Netřídní učitelé:
Martin Baláž DiS., Mgr. Jarmila Ba-
lážová, Mgr. Jitka Baná, Mgr. Jarmi-
la Bříštělová, Mgr. Hana Havlišová, 
Mgr. Eva Hřibová, Mgr. Jarmila Krá-
lová, Mgr., MgA. Filip Macek, Pavlí-
na Malinová, Ing. Ivana Přikrylová, 
Ing. Petra Šáchová, Mgr. Eliška Vaň-
ková, Lenka Zabilová.

MRAVNÍ PŘIKÁZÁNÍ KOMENSKÉHO

O velikosti a významu J. A. Komenské-
ho snad nikdo z nás nepochybuje. Již ve 
své době byl Komenský uznávaná osob-
nost, která měla světu co říct. Ale jak je to 

v dnešní době? Může nás ještě nějak za-
ujmout, nebo oslovit? Předkládáme vám 
jeho „Mravní přikázání“, které nejen hlá-
sal, ale také sám dodržoval. Že i dnes platí 
jeho slova, můžete posoudit sami.

• Následuj cestu ctnosti, střež se neřesti 
a zla, první tě povede k blahu, druhá ke 
hříchu a k bolu. To je začátek vědy, která 

má zdobit tvůj život. Slyš, jaké jsou ná-
sledky toho a pomni na konečný cíl.

• Nehovoř o všem, cos v životě poznal, 
nevěř všemu, co jsi slyšel, nedychti po 
všem, co jsi viděl! Nechť umíš cokoli, dě-
lej to, co máš.

• Zabraň svým rtům mluvit drzé a pros-
tořeké řeči! Važ si slov svého přítele, ná-
sleduj příkazu Páně!

• Ke všem lidem buď přívětivý, ale střež 
se jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen han-
bu. Běda těm, kdo učí lživě!

• Spravedlivě měř sobě, svému příteli 
i svým druhům! Važ si i jmění svých ne-
přátel, nebeř a nedychti po něm.

• Zmužile se chápej práce a pokračuj 
v ní poctivě, lenost je poduška hříchu, 
zahálku pojmi v nenávist!

• Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš 
pánem svých časů, které často bez ustání 
v trudu a trpkosti běží.

• Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak 
chce Otec náš nebeský, pomáhej vždy 
a všude. Bůh sám tě jednou odmění.

• Odpouštěj urážky a buď vždy pánem 
svého hněvu! Jestliže jsi však někomu 
ublížil, pospěš napravit křivdu!

• Poctivě vždy konej dobré, závist a ne-
návist zavrhni, nedbej slov utrhače a zů-
staň vždy čestným přítelem.

• Štítem ti buď vždy pravda! To bude 
šlechtit tvůj život. Lež je každému muži 
hanbou, každému dítěti zkázou. Sám 
přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj 
srdce, že jedno potřebné ti nevezme žád-
ná moc. Vědomost tě neobohatí, je ti jen 
cestou ke štěstí, pokladem, který nikdy 
neztratí cenu, je ctnost.

J.A.K.

Jedenáctiletý Jakub Jurásek se svými 
prázdninovými tenisovými trofejemi.
  Foto: DJ

Děti na I. stupni ZŠ poslouchají proslov ředitele školy.
Foto: Milan Kubíček 

Děti z MŠ v Rastislavově ulici si hrají v zbrusu novém autobusu.
Foto: Milan Kubíček
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Kluci Sikorovi drží ojedinělý rekord. 
Všichni tři se narodili v jeden den a je-
den měsíc a všichni byli staršími stárky 
na Michalských hodech ve Starém Měs-
tě. Pokusili jsme se zjistit z mnoha zdro-
jů podobný úkaz v jiném městě České 
republiky, ale nebyli jsme úspěšní. Sta-
nislav, Petr a Pavel Sikorovi se mohou 
pochlubit nejen společnou oslavou na-
rozenin, ale i vzpomínkami na hlavní 
úlohu při hodových slavnostech ve Sta-
rém Městě. 

Pan Oskar Sikora se narodil 20. 12. 
1938 v Pudlově. Mnoho z našich čte-
nářů se jistě ptá, kde asi leží tato obec. 
V současnosti je Pudlov součástí města 
Bohumín v okrese Karviná a k 1. lednu 
2009 zde žilo 22.894 obyvatel. Město 
Bohumín se totiž skládá ze sedmi kata-
strálních území, jimiž jsou: Nový Bohu-
mín, Starý Bohumín, Pudlov, Skřečoň, 
Šunychl, Vrbice a Záblatí.

Součástí Československa je Bohumín 
teprve od roku 1919, předtím byl na 
území Pruska a Polska. V Bohumíně se 
narodil mořeplavec Richard Konkolski 
nebo Pavel Srníček, fotbalový bran-
kář Baníku Ostrava, Dukly Praha nebo 
Newcastle United.

Ale vraťme se k panu Oskaru Sikorovi. 
V mládí se seznámil se slečnou Jarosla-
vou ze Starého Města, která byla o dva 
roky mladší. Vzali se velmi brzy, Oska-

Tři bratři Sikorovi 

7. listopadu, ovšem o šest let později.
Chlapce již v dětství oslovil tanec, 

zpěv a folklor a všichni se stali stárky 
na Michalských hodech ve Starém Měs-
tě. První byl stárkem v roce 1980 Pavel, 
pak následoval v roce 1981 Petr a v roce 
1987 stárkoval Stanislav společně s Mar-
tinou Adamíkovou. Rádi je všechny 
opět pospolu uvidíme i o letošních Mi-
chalských slavnostech.

Milan Kubíček

rovi bylo jednadvacet a Jaroslavě tepr-
ve devatenáct. Ale mělo to jednu velkou 
výhodu. Právě letos, v poměrně mladém 
věku, manželé Sýkorovi oslavili krásné 
životní výročí – zlatou svatbu. Dodatečně 
blahopřejeme. Brzy po svatbě, 7. listopadu 
1959, se narodili dva krásní kluci – dvoj-
čata Petr a Pavel. A do třetice se narodil 
také chlapec, který dostal jméno Stanislav. 
Může se pochlubit stejným dnem a měsí-
cem narození, jako dva starší bráchové – 

Petr Sikora se stárkou Petrou Ondrovou 
v roce 1981.  Foto: PS

Všichni se narodili ve stejný den a měsíc – 7. listopadu

Oskar Sikora s manželkou Jaroslavou osla-
vili zlatou svatbu Foto: PS

Pavel Sikora se stárkou Hanou Zapleta-
lovou v roce 1980.  Foto: PS

Rodina Pilušova
na hodech

Kdo by neznal rodinu Pilušovu z Huš-
těnovské ulice? Pan Jiří Piluša byl stár-
kem společně s Ludmilou Poláškovou 
v letech 1970, 1971, 1972. Dcera He-
lena byla mladší stárkou v roce 1991 
společně s Jiřím Gregorem, v roce 
1992 s Robertem Januškou, v roce 
1993 s Radimem Kropáčem a v roce 
1994 s Františkem Vališem jako starší 
stárka. V témže roce byla sestra Jit-
ka Pilušová mladší stárkou s Luďkem 
Vránou, v roce 1993 jsme ji viděli 
s Romanem Škrabalem a v roce 1996 
šla jako starší stárka s Erikem Feldvá-
blem. Nejmladší syn Václav Piluša byl 
mladším stárkem v roce 1998 s Jarmi-
lou Tomeškovou a v roce 2000 starším 
stárkem s Helenou Špačkovou.

MK

Na snímku zleva nejmladší Stanislav 
a dvojčata Petr a Pavel.  Foto: PS
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Co víš o Starém Městě?
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Zvesela, jen zvesela ...

Odpovědi najdete na str. 21 To je moje kolo!  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Byla jsem u doktorky, předepsala mi tabletky 
na spaní, nezabraly. Pak jsem byla u spe-
cialisty ve špitále, předepsal jiné pilulky, 
zase bez účinku. Co mám dělat, abych se už 
jednou pořádně vyspala? (Marie 55 let)
Tak potom vám nezůstane nic jiného, než ta 
televize.

Jsme tři bratři a ani jednomu se nedaří najít 
ideální ženu. Poraďte něco rozumného…
 (Jan 26 let)
Jestliže je muž moudrý, tak hledá a hledá a při 
tom hledání zažije mnoho příjemného.

Poslyšte, vy pracujete v novinách a máte kon-
takty ve Slováckém divadle. Nemohl byste mi 
opatřit dvě volné vstupenky?  
 (Hana 42 let)
Vy pracujete v bance. Nemohla byste mi, na 
oplátku, opatřit několik volných bankovek?

Nevíte, který trúba přišél na to říkat děvči-
cám k o č k y? (Josef, inv. důchodce)
Pepo, je vidět, že jsi starý mládenec. Když 
někoho taková děvucha dostane, hraje si s ním 
jak kočka s myší.

Jsem ráda, že jste pěkně napsal o divadle 
Tonka Šibenice. Já jsem se tak smála, že jsem 
byla na půl mrtvá….“ (Petra 34 let)
To je báječné. Tak na ten kus musíte jít ještě 
jednou!
Který je váš oblíbený dýdžej?

(Monika 17 let)
Jsou dva. Vinylový DJ Ovarová hlava a DJ 
Hlustvisihák.

 Krize stále přetrvává, práce je čím dál míň, 
jak zabránit prostojům? (mistr ze stolárny)
Dodejte na pracoviště větší počet židlí.
Nejde mi do hlavy, redaktore, že jsem teprve 
dvacet neděl s Anešú a už máme kluka…
 (Ďuro, asi 25 let)
Jak bych vám to jen vysvětlil? Vy jste dvacet týd-
nů ženatý, Aneša je s vámi dvacet týdnů vdaná. 
Pak je všechno v pořádku. Dvacet a dvacet je 
přece čtyřicet! 

 Prý u vás snižovali administrativu?
 (Zdena, střední věk)
Je to tak. Nyní bereme jen osoby do 170 centi-
metrů.

Jsem šíleně zamilovaný. Co koupit svému 
cukříčkovi pro radost? (Marek 18 let)
Řetízek na nohu (od stolu).

Napište nám do redakce (NIC SE VÁM NESTA-
NE).   
 Milan Kubíček

10] Která staroměstská ulice se jmeno-
vala v I. polovině 20. století U čertova 
kúta?
a) Klicperova
b) Seifertova
c) Mahenova

11] Kolik zaměstnanců pracovalo v Co-
lorlaku v roce 1994, když byl ředitelem 
Staroměšťan Ing. Zdeněk Tůma?
a) 368
b) 568
c) 968

12] Kdy byla postavena lávka přes Baťův 
kanál a řeku Moravu?
a) v prosinci 1994
b) v lednu 1995
c) na jaře 2000

13] Jak se jmenovala Hradišťská ulice 
v letech 1945-1956?
a) Pomoravní ulice
b) Na dědině
c) Hlavní

14] Ulice Na Výsluní se nazývala v letech 
1956 – 1976 Moravní. Jaké bylo její 
označení počátkem 20. století? 

a) Slunečná 
b) Krátká 
c) Hastrmanova

15) Jeden ze staroměstských rodáků vy-
konával dlouhých 31 let funkci starosty 
v Uherském Hradišti. Jak se jmenoval?

a) Jan Protzkar
b) Josef Schaniak
c) Metoděj Garlík

16) Vzpomenete si na starší stárky staro-
městských hodů v jubilejním roce 2000?

a) Michal Trňák a Veronika Machynková 
b) Václav Piluša a Helena Špačková
c) Roman Škrabal a Simona Gahurová

1] Jak se počátkem devadesátých let 
minulého století jmenovaly potraviny 
Marie Hráčkové?
a) Potraviny Na schůdkách
b) Potraviny Na rožku
c) Potraviny U školy

2] Kdo byl starší, Cyril nebo Metoděj?
a) Cyril
b) Metoděj
c) byla to dvojčata

3] Kadeřnictví Taťána na náměstí 
Hrdinů funguje od roku:
a) 1991
b) 1993
c) 2003

4] Jak se jmenuje fotbalista, Staroměš-
ťan, bývalý hráč FC Synot, který měl 
přezdívku „Šerif “?
a) Slavoj Štěrba
b) Pavel Ludvíček
c) Jiří Vojtěšek

5]Starosta Josef Bazala a archeolog 
Dr. Luděk Galuška budou v příštím 
roce slavit abrahámoviny. Jaké období 
dělí data jejich narození?
a)  8 dnů
b) 8 týdnů
c) 8 měsíců

6] Kolik obyvatel mělo Staré Město 
v roce 1869?
a) 1.505
b) 2.505
c) 3.505

7] Baťův kanál byl zprovozněn v roce 
1938, k jeho znovuotevření došlo 27. 
května 1995. Jak se jmenovala motoro-
vá loď, která zde tehdy vyplula?
a) Morava
b) Zlín
c) Bobra

8] V kterém roce byl vybudován jeden 
z prvních průmyslových zá-
vodů v okrese – staroměstský 
cukrovar?
a) v roce 1868
b) v roce 1878
c) v roce 1902

9] Hospůdka Na Lapači 
– u Valů byla otevřena 1. 
dubna 1994. Jaké pivo se 
tam tenkrát čepovalo?
a) Olšavan
b) Radegast
c) Zubr

Milan Kubíček
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Množství úlomků keramických 
předmětů i části keramické pece byly 
objeveny na přelomu srpna a září 
2009 při archeologickém průzkumu 
na ploše budoucího náměstí Velké 
Moravy ve Starém Městě v blízkosti 
stavby kostela sv. Ducha. Při důklad-
ném rozboru na odborném praco-
višti v Brně bylo zjištěno, že úlomky 
velkomoravské pece a další nálezy 
z dílen zlatníků, šperkařů a kovo-
litců obsahují mikroskopické stopy 
částí zlata, stříbra a mědi. Taktéž 
byla objevena podložka z paroží losa, 
která sloužila k tepání zlatých plátků 
a k následnému zhotovení krásných 
velkomoravských gombíků a náuš-
nic. Bylo tak odborně posouzeno, že 
dříve objevené zlaté předměty k nám 
nebyly dovezeny kupci z byzantské-
ho území, ale velká část byla přímo 
vyrobena zručnými řemeslníky ve 

V období Velké Moravy se ve Starém 
Městě vyráběly zlaté šperky a ozdoby

Originální podložka z paroží losa, která slou-
žila ke zhotovení zlatých gombíků a velkomo- 
ravských náušnic. Foto: Milan Kubíček

V měsíci říjnu je nejvíce zatíženým orgánem 
žaludek.
Dne 1., 2., 3. října – ve znamení Ryb.
Dne 4., 5. října – ve znamení Berana. 
Dne 4. října v 8:10 Úplněk, držíme půst.
Dne 6., 7. října – ve znamení Býka. Při bolesti 
v krku zkuste recept: rozvařte v mléce nakrá-
jenou cibuli, přeceďte a oslaďte medem. Pijte 
ještě horké.
Dne 8., 9., 10. října – ve znamení Blíženců. 
Vysaďte cibuloviny a růže.
Dne 11., 12. října – ve znamení Raka.
Dne 13., 14. října – ve znamení Lva.
Dne 15., 16. října – ve znamení Panny. Sázejte 
zimní cibuli a česnek. Vysejte petržel a mrkev.
Dne 17., 18. října – ve znamení Vah. Hroz-
nové víno má vlákninu důležitou pro správné 
trávení (působí proti zácpě).
Dne 19., 20. října – ve znamení Štíra.
Dne 21., 22., 23. října – ve znamení Střelce. 
Vápník je základním stavebním prvkem kostí 
a bojovníkem proti osteoporóze (mléčné vý-
robky, listová zelenina).
Dne 24., 25. října – ve znamení Kozoroha.
Dne 26., 27., 28. října – ve znamení Vodnáře. 
Vyzvedněte choulostivé cibuloviny (jiřinky, 
mečíky).
Dne 29., 30. října – ve  znamení Ryb.
Dne 31.října - ve znamení Berana. Při boles-
tech hlavy zkuste horký mátový čaj.

M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Sedmnáct let
v kolektivu archeologů
Pan Ján Leško ze Starého Města pra-

videlně vypomáhal od roku 1992 až 
do letošního roku při archeologických 
vykopávkách na území Starého Měs-
ta i v blízkém okolí. Za jeho dlouho-
letou práci při odhalování naší slav-
né minulosti z období Velké Moravy 
a století následujících mu byl doručen 
osobní dopis a předán knižní dar od 
vedoucího archeologických výzkumů 
Doc. PhDr. Luďka Galušky CSc. z Mo-
ravského zemského muzea Brno. MK

Ján Leško v redakci Staroměstských novin 
s knihou Slované od Luďka Galušky.

Foto: MK

Starém Městě (Veligradu), informoval 
nás přímo na místě nálezu docent Lu-
děk Galuška. Milan Kubíček

Buď sbohem školo. 
To není loučení.
To je jen cesta jinam. 
Tebe nemilují kolemjdoucí. 
Tebe musí člověk znát…

Pozvánka na volejbal
Pátek 2. 10. v 18:30 hod.
Staré Město – Chomutov

Sobota 3. 10. v 17 hod.
Staré Město – Odolena Voda
Pátek 23. 10. v 18:30 hod.

Staré Město – Prosek
Sobota 24. 10. v 17 hod.

Staré Město – Dobřichovice

Rozloučení s předškoláky v KMŠ 
Staré Město. Tak, děti, hodně 
štěstí, bude nám smutno. 
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Velvyslanectví Kanady v Praze vydá-
vá sice pouze jednostránkový, ale velmi 
zajímavý týdeník Kanadská mozaika, 
ve kterém jsou zveřejňovány stručné 
články z politiky, ekonomiky, obchodu, 
vědy, turistiky a kultury. Jedna z našich 
čtenářek nám přinesla do redakce Ka-
nadskou mozaiku 
24/09 z 17. června 
2009, kde byl otiš-
těn velmi poutavý 
článek o našem vý-
znamném rodáku 
Janu Mertovi (24. 
4. 1944), který žil 
v uličce Altéře 573 
a základní školu 
navštěvoval ve Sta-
rém Městě. V roce 
1964 se odstěhoval 
poblíž Jablonce nad 
Nisou, pak již jeho 
cesta vedla v roce 
1968 na americký 
kontinent. A nyní 
již text zmiňova-
ného článku.

Jan Merta byl 
v roce 1993 navr-
žen do Guinnesovy 
knihy rekordů jako 
člověk, který toho nejvíce dokázal („nej-
kvalifikovanější“ člověk světa – „Most
Accomplished Man in the World“), za 
své pracovní úspěchy byl o rok později 
navržen na Řád Kanady. Tento skrom-
ný muž, který pochází ze Starého Města 
(Velehradu) a jemuž se později domo-
vem stala Kanada, může na své konto 
přičíst více než 50 univerzitních titulů, 
diplomů a certifikátů z různých zemí
světa (kromě Československa a Kanady 
také například USA a Velká Británie) 
a má za sebou kolem 40 různých pra-
covních zkušeností. Profese hloubko-
vého potápěče ho v roce 1982 přivedla 
k Americkému výzkumnému týmu 
Atlantis, se kterým dosáhl rekordní 
hloubky 656,5 metrů. Díky této profesi 
byl o rok později vybrán vládní komisí 
z téměř tří tisíc uchazečů jako potenci-
onální kandidát na prvního kanadské-
ho astronauta. Jan Merta má za sebou 
také kariéru psychologa, přednášel na 
desítkách univerzit, živil se i jako vědec 

Čechokanadský vědec Jan Merta, vynálezce 
a hloubkový potápěč, prožil mládí ve Starém Městě

(patenty v oborech potápěcích přístro-
jů, práce o technologiích potřebných pro 
výstavbu olejových a plynových potrubí 
na dnech oceánů), legislativec pro obor 
hloubkového potápění či duchovní. Nejví-
ce obdivovaný muž století (1992) a světový 
intelektuál (1993) je členem 22 profesních 

společností a obdržel přes 50 uznání, od-
měn a řádů. Ne nadarmo ho mezinárodní 
biografická společnost v Oxfordu nazývá
„jedním z posledních opravdu renesanč-
ních mužů.“

I z malého domu 
vychází často velký muž.

O životě a názorech Jana Merty si může-
te také více přečíst na www.janmerta.com, 
kde je zveřejněn článek Kapitán Nemo 
a také rozhovor s naším rodákem v časo-
pisu Polygon, který má velmi dobrou úro-
veň. Přinášíme Vám alespoň dvě odpově-
di na otázky z tohoto poutavě napsaného 
příspěvku.

Jste veleúspěšný Kanaďan. Nakolik jste 
zůstal Čechem?

Pocházím z Moravského Slovácka. Tam 
jsou moje kořeny, tam je moje mládí a tam 
jsem zanechal své srdce. Abych pravdu 

řekl, cítím se nyní více Čechem, než 
když jsem žil doma. Jsem ale také Kana-
ďanem. Kanada je mi domovem a mou 
druhou vlastí. A můžu říci, že po mno-
ha letech pobytu ji rozumím. Miluji tuto 
zemi, která mě přijala s otevřenou náru-
čí a která mi umožnila, abych se stal tím, 

čím jsem. Českoslo-
vensko mi však k tomu 
dalo základy. V žilách 
mi koluje slovanská 
krev mých předků. 
Z různých důvodů se 
to dá zapřít a někteří 
to udělali, ale odstra-
nit se to nedá. Poznal 
jsem dost, žil jsem 
v osmi zemích a viděl 
jich více. Vím, co je to 
veliký svět. Znám jeho 
bolesti a slasti, a kdyby 
mi Bohem bylo umož-
něno si vybrat, kde se 
narodit, tak bych se 
vrátil tam, kde jsem se 
už jednou narodil. No, 
a až bych vyrostl, tak 
bych odešel zpět do 
Kanady, kde bych ten 
svůj život dožil.

Máte jistě blízko 
k Bohu, i když jste jej nehledal na nebi, 
ale tam pod vodou. Cítíte se mu blízko 
nebo jste měl takový pocit?

Pro mne je Bůh všude. Jak nahoře, 
tak dole. Kdyby někde nebyl, tak by tam 
scházel a v tom případě by nemohl být 
všudypřítomný a jako takový by se pak 
musel hledat. Ale to už by pak zase Bo-
hem nebyl. Bůh se hledat nemusí. Celý 
vesmír se v něm nachází, včetně nás. 
Když si tohle uvědomíme, pak snadněji 
pochopíme, že jak daleko je ryba vzdá-
lena vodě, tak daleko jsme my vzdáleni 
Bohu. Naneštěstí ryba nevidí, že je ve 
vodě a my že v Bohu. Vskutku je ne-
možné najít něco, čehož jsme neodděli-
telnou součástí. To se dá jenom pocítit. 
A dokud nám toto nedojde, tak nám 
Bůh bude vždy vzdálený a nepoznatel-
ný. Vždyť jak můžeme znát to, co neví-
me, co si neuvědomujeme a co čím více 
hledáme, tím je nám to vzdálenější? 

Připravil: Milan Kubíček

Ročník 1944, bývalá třída 8. A Základní školy ve Starém Městě po přijetí na radnici starostou 
Miroslavem Schönbaumem v roce 2004. Jan Merta na snímku v první řadě uprostřed.

Foto: Milan Kubíček
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Oblastní charita Uherské Hradiště je 
největším poskytovatelem sociálních 
služeb ve Zlínském kraji. Pečujeme o li-
di staré, nemocné, umírající, o lidi s růz-
ným typem postižení, pomáháme lidem 
bez domova, lidem na okraji společnosti 
a všem, kteří by si bez naší podpory jen 
stěží dokázali pomoci sami. 

V současné době provozujeme tato 
zařízení:

Pečujeme o seniory
Domácí zdravotní péče je učena oso-

bám, jejichž stav vyžaduje odbornou 
zdravotní péči. Zdravotní sestry zajišťují 
odbornou péči v přirozeném prostředí 
pacientů. Zdravotní péči doporučenou 
lékařem hradí zdravotní pojišťovna. 

Domácí pečovatelská služba pomáhá 
lidem, aby mohli v náročných životních 
situacích spojených se samotou, stářím, 
nemocí nebo postižením zůstat co nej-
déle ve svém prostředí. Zajišťuje pomoc 
při osobní hygieně, nákupech, pochůz-
kách a doprovodech, úklidu domácnos-
ti, praní prádla atd. 

Pečovatelská služba je poskytová-
na i v domech s pečovatelskou službou 
a v domech s chráněnými byty v obcích 
Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebi-
ce, Osvětimany, Polešovice, Staré Město, 
Topolná, Uherský Ostroh a Vážany.

V Centru denních služeb pro senio-
ry pracovníci část dne pečují v příjem-
ném prostředí o seniory a tím pomáhají 
také pečujícím rodinám. Zlepšují kvalitu 
života seniorů, zachovávají pocit vlastní 
hodnoty, důstojnosti a soběstačnosti, 
zprostředkovávají sociální kontakty.

Domov pokojného stáří Boršice 
nabízí seniorům celoroční ubytování 
v jedno a dvoulůžkových pokojích, stra-
vování a další nezbytné služby, a to vše 
v příjemném prostředí s možností vyu-
žití zahrady.

Charitní domov Hluk poskytuje po-
bytovou službu rodinného typu, pomoc 

a podporu se zajištěním komplexní péče 
lidem, kteří si z různých důvodů nemohou 
zajišťovat své životní potřeby ve svých do-
mácnostech a kterým jejich rodina nemů-
že péči poskytnout.

Odlehčovací služba je poskytová-
na v Domově pokojného stáří Boršice 
a v Charitním domě Hluk. Zajišťuje kom-
plexní péči pro seniory a lidi se zdravot-
ním postižením na krátkodobém pobytu 
a umožňuje pečující osobě nezbytný od-
počinek (max. délka pobytu je 6 týdnů).

Podporujeme lidi s postižením
Centrum osobní asistence poskytuje 

služby v přirozeném prostředí klienta, ale 
také všude tam, kde asistent svého uživa-
tele doprovází. Lidé se sníženou soběstač-
ností nejsou díky této službě izolováni od 
společnosti a dokážou lépe snášet problé-
my, které provází jejich handicap.

Denní centrum sv. Ludmily poskytuje 
smysluplné trávení volného času dospělým 
lidem s mentálním postižením, u nichž by 
byla úplná integrace do společnosti obtíž-
ná. Klienti si zde, formou různých terapií 
a jednoduchých prací, zvyšují svoje doved-
nosti a schopnosti. 

Chráněná dílna vznikla na základě 
potřeb občanů se zdravotním postiže-
ním. Chráněnou dílnu tvoří tři praco-
viště – šicí dílna, košíkářská dílna a Ob-
chůdek. Práce v Chráněné dílně je pro 
lidi se zdravotním postižením zdrojem 
příjmu, ale umožňuje jim také kontakt 
se společností.

Labyrint – centrum sociální rehabili-
tace pro lidi s duševním onemocněním 
nabízí dospělým lidem pomoc a podpo-
ru při začleňování do běžného života. 
Pracovníci zajišťují sociální poradenství, 
vzdělávací aktivity, arteterapii, psychote-
rapeutickou péči, pracovní rehabilitaci.

Pomáháme v těžkých životních si-
tuacích

Občanská poradna poskytuje ano-
nymně a bezplatně poradenství všem, 
kteří se dostali do nepříznivé sociální 
situace. Poradenství je poskytováno 
v oblastech zadlužování občanů, exe-
kucí, majetkové problematiky, rozvodů, 
pracovněprávních vztahů aj.

Azylový dům sv. Vincence je určen 
dospělým mužům, kteří ztratili domov. 
Pracovníci motivují klienty k léčbě zá-
vislostí, poskytují poradenské služby, 
pomáhají obnovit vztahy s rodinou, hle-
dat zaměstnání a samostatné bydlení, 
minimalizují závislost na cizí pomoci.

Sociální poradna s azylovým bydle-
ním poskytuje služby ženám a mužům, 

Michalské hody v minulosti

Paní Jarmila Gajová nám přinesla do redakce historickou fotografii, kterou pořídil fotograf V. Bartoň
z Uherského Hradiště. Na snímku jsou účastníci Michalských hodů přibližně kolem roku 1935. Stár-
kem byl tehdy pan Vaněk (na snímku dole uprostřed). Poznáte i další krojované? Pokud ano, ozvěte se 
do redakce.  Milan Kubíček 
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jež se nacházejí v obtížné životní situaci 
spojené se ztrátou bydlení. Služba na-
bízí dočasné ubytování, sociální pora-
denství, pomoc při hledání zaměstnání, 
vzdělávací kurzy. 

Agentura podporovaného zaměst-
návání pomáhá nalézt zaměstnání a po-
skytuje odbornou individuální podporu 
lidem se zdravotním postižením nebo li-
dem sociálně vyloučeným, kteří se chtějí 
zapojit do běžného pracovního života, 
ale jejich schopnosti jsou omezeny. 

Humanitární a sbírková činnost 
provozuje sklad šatstva, ze kterého je 
poskytováno oblečení potřebným obča-
nům, např. lidem postiženým povodní, 
lidem v nepříznivé sociální situaci, a to 
jak v místní, tak i republikové a zahra-
niční oblasti. Pracovníci každoročně 
organizují Tříkrálovou sbírku. Tříkrá-
lové skupiny dobrovolníků navštěvují 
domácnosti, přinášejí jim radost a po-
žehnání od biskupů a arcibiskupů. Fi-
nanční částka získaná koledováním je 

rozdělována potřebným lidem.

Nabízíme smysluplné trávení volné-
ho času

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež TULiP poskytuje bezplatné sociální 
služby, poradenství a pomoc v krizi. Vy-
tváří zázemí pro vlastní seberealizaci a po-
zitivní formy trávení volného času dětem 
a mládeži ve věku 12-20 let, trávící čas ne-
organizovaně na ulici.

Dobrovolnické centrum vyhledává lidi 
ochotné pomáhat potřebným lidem bez 
nároku na finanční honorář. Činností, kte-
ré dobrovolníci vykonávají, je nespočet: 
přímá práce s klienty, návštěvy seniorů, 
manuální výpomoc, pomoc při propagač-
ních akcích, Tříkrálové sbírce atd.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pod-
porují Oblastní charitu Uherské Hradiště 
finančním darem, dobrovolnickou prací,
dobrým slovem, myšlenkou nebo modlit-
bou. S úctou Ing. Jiří Jakeš

Nedorozumění 
Přiběhne Jožin ke staříčkovi na 
Novém Světě s příslušným živým 
nákladem v tašce a poslušen příkazu 
žádá: „Strýcu, buďte tej dobroty a na-
hoňte nám samicu.“ 
„A po papuli nechceš?“ zlobí se dě-
dáček, „já už mám svoje za sebú…“ 

U piva „na rudém“ 
„Prýs povýšil?“ 
„Ba – z jednoho na štyry roky a ešče 
nepodmíněně….“ Věrám patří i naše květina lilie královská, kte-

rá má květ skoro stejný, jako obrácené písme-
no „V“.  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Báseň pro
všechny Věrušky

Miroslav Florian

Už vím
Už vím, kde hnízdí hrdličky,
v tvém hrdle nebo pod víčky.

A taky vím co zobají:
slzy,

když na víc nemají.
Létají s tebou jako stráž,
v noci se jimi přikrýváš.

Zahřej mě, milá.
Do dlaní stěhují se mi

havrani.

Ve čtvrtek 8. října mají svátek 
Věry. Ve Starém Městě nyní žije cel-
kem 57 držitelek tohoto pěkného 
jména, které bylo velmi oblíbeno 
především do začátku sedmdesá-
tých let minulého století. Všem Vě-
rám, Věrkám a Věruškám posíláme 
básničku.

Milan Kubíček

Zvěřinové hody
u Poláška

Jste srdečně zváni na oblíbené zvě-
řinové hody do jídelny pana Broni-
slava Poláška ve Starém Městě, ulice 
Za Radnicí, které se konají v pátek 16. 
října od 17 do 22 hodin a v sobotu 17. 
října 2009 od 11 do 22 hodin. Můžete 
se těšit na gastronomické speciality 
ze zvěřiny.

Další informace na tel.: 572 543 739
 605 331 286.

 MK

Plodná nová generace 
Pyšní se mladá manželka nad vrchova-
tým vozíkem ve špáru. 
„Teto Maňo, brzy již budeme tři.“ 
„To abyste už teď pořizovali plínky…“ 
„Houby plínky – garáž!“ PI

 Opravdu se stalo

Je mnoho novin, ale pouze 
jedny jsou Staroměstské

Správné odpovědi na otázky Kvízu
o Starém Městě ze str. 17
1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5 a, 6 b, 7 c, 8 a, 9 a, 10 a, 11 b, 
12 a, 13 a, 14 c, 15 a, 16 b.
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Dolina skvěle reprezentovala v Polsku
Na zájezd do polského města Tomas-

zow Lubelski vyrazili členové souboru 
Dolina spolu s CM Bálešáci v pondělí 
11. srpna 2009. Po zhruba dvanáctiho-
dinové cestě pak úspěšně dorazili do 
dějiště festivalu, kterého se kromě do-
mácího souboru Roztocze účastnily ješ-
tě soubory ze Slovenska a Srbska. 

V celém průběhu festivalu hodnoti-
ly jednotlivá vystoupení dokonce dvě 
poroty. V té první, odborné, byli za-
stoupeni profesoři polských hudebních 
akademií, choreografové Varšavského 
národního divadla i prezident polské 
sekce C.I.O.F.F. (Mezinárodní rada or-
ganizátorů folklorních festivalů a lido-
vého umění). Druhou porotu pak tvoři-
li zástupci všech zúčastněných souborů. 
Tyto poroty bedlivě sledovaly každo-
denní vystoupení souborů, aby pak vy-
braly program pro závěrečný galavačer. 
Zde Dolina předvedla tance ze Strání, 
Korytné, Kopanic a také Klobúkový.

Ve volném čase se organizátoři stara-
li o bohatý doprovodný program. Měli 
jsme tak možnost navštívit regionální 
muzeum, památník obětem holocaustu 
v Bełżeci či historické město Zamość. 
Všechny soubory se taktéž účastnily 
slavnostní mše. I večery trávili účastníci 
festivalu společně, a to vždy pod vede-
ním jednoho ze souborů. Na „český“ 
večírek připravila děvčata řízky s bram-
borovým salátem, samozřejmě nechy-
bělo moravské víno. Na programu byla 
výuka základů našich tanců, různé hry 
atd. 

Na závěr festivalu Dolina obdržela od 
odborné poroty ocenění za čistotu před-
váděného folkloru a výrazovou stránku 
při prezentaci na jevišti. Prezidentka 
festivalu, paní Stanislawa Kowalská, 
poděkovala osobně cimbálové muzice 
Bálešáci za bezprostřednost a hudební 
kvality.

Po dlouhém loučení nejen s našimi 
průvodci, ale i se členy ostatních sou-
borů, z nichž především ten slovenský 
přirostl mnohým k srdci, jsme pak vy-
razili v pondělí 17. srpna na cestu zpát-
ky. Navštívili jsme ještě památník bojů 
u Dukly a v nočních hodinách dorazili 
šťastně, jen trochu unaveně, domů.

Pavel Pluhař Šohajíci si zadováděli při Klobúkovém tanci. Foto: PP

Děvčice z Doliny se velmi líbily polských divákům. Krásné mačky (kočky). Foto: PP

Dolina opět vzorně reprezentovala Staré Město na festivalu v zahraničí. Foto: PP
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Je libo plomby z počítače?
Ve Staroměstských novinách jsme již 

před časem informovali o špičkových 
novinkách, zubním laseru a léčbě ozo-
nem, které jsou využívány v ordinaci 
LASERDENT stomatologů MUDr. Da-
vida Juráska a MUDr. Ivany Plankové 
ve Starém Městě, Alšově ulici. 

Nejmodernější přístroje

Laserový přístroj Key III Laser dokáže 
odstranit zubní kaz bez vrtání. Na kli-
enta čeká naprosto bezbolestný zákrok, 
kaz odstraňuje laserový paprsek, paci-
ent nepociťuje žádné nepříjemnosti. La-
serovou technologií lze ošetřit paraden-
tózu, ošetření je obdobou 
parodontologické opera-
ce, přičemž laser napros-
to bezbolestně a precizně 
odstraní všechny nečis-
toty z parodontálních 
chobotů bez nutnosti po-
užití skalpelu. Laser také 
dokonale zvládne drobné 
chirurgické zákroky, jako 
jsou například odstraňo-
vání uzdiček u dětí nebo 
ošetření prořezávajících 
se zubů moudrosti. Tyto 
úkony, jakož i všechny 
další v této ordinaci, jsou 
prováděny bezbolestně.

V ordinaci byla v roce 
2007 umístěna také druhá 
novinka – přístroj Heal 
Ozon. Jaký je princip fun-
gování tohoto dalšího divu moderní lé-
kařské techniky? Tajemstvím úspěchu je 
ozón, na kyslíku se zakládající, silný oxi-
dační prostředek, který je používán také 
ve všeobecném lékařství. Dokáže zcela 
bezbolestně usmrtit bakterie způsobují-
cí zubní kaz. A co je nejdůležitější? Větu 
– musíme vrtat - v ordinaci téměř neu-
slyšíte. A jak to vlastně funguje? Přístroj 
Heal Ozon mění kyslík na ozón, který 
je čerpán hadicí a násadcem se speciál-
ní těsnící čepičkou na poškozené místo 
zubu, které je utěsněno proti přístupu 
vzduchu. Pokud se pacient podrobí to-
muto naprosto bezbolestnému zákroku, 
má téměř stoprocentní jistotu elimina-
ce bakterií způsobující zubní kaz do 20 
vteřin po použití ozónu. Pak je ozón 
pod tlakem odčerpán a opět přeměněn 

na kyslík Poškozený zub je tím bezbolest-
ně zbaven kazu. Ve většině případů men-
ších sklovinných kazů dochází do 4 až 
12 týdnů k remineralizaci a opětovnému 
ztvrdnutí, přičemž v lékařské praxi nebyly 
zaznamenány žádné vedlejší účinky.

Je libo plomby z počítače?

Není to sci-fi, ale skutečnost. MUDr. Da-
vid Jurásek odstraní kaz, nebo pokud je 
zub třeba v půlce zlomený, provede pouze 
naskenování speciální 3D kamerou a pa-
cient odchází za hodinu až dvě s hotovou 
celokeramickou inlejí nebo korunkou.

Vše pouze na základě skenování kame-

rou propojenou s počítačem, kdy počítač 
na zvětšeném modelu vašich zubů během 
několika málo vteřin vymodeluje novou 
korunku nebo inlej a to s přesností ně-
kolika mikronů. Tu Vám doktor v ústech 
zafixuje a hotovo!

Již žádné otisky, při kterých se pacien-
ti nadavují a žádné zdlouhavé čekání na 
zhotovení prací v laboratoři.

Jedná se o úplnou světovou novinku 
– unikátní přístroj CEREC Bluecam.

Ale již slyším velmi důležitou otázku? 
Kolik za takové vyšetření zaplatím. Nad-
standardní úkony většinou pojišťovny 
nehradí. Výše doplatků je závislá na ná-
ročnosti zákroku a pacient si připlatí vět-
šinou v řádu stokorun. Celkový zdravotní 
stav pacienta je často úměrný od stavu 
jeho zubů a investovat do svého zdraví by 

mělo být prvořadou prioritou každého 
rozumného člověka.

Dentální hygiena je 
nezbytná

Abychom předešli vzniku závažných 
zubních problémů, je nutno chodit 
pravidelně, a to dvakrát ročně, na pre-
ventivní prohlídky a jedenkrát ročně na 
dentální hygienu. Ve stomatologickém 
centru LASERDENT mají instalován 
přístroj Diagnodent. Přístroj vyšetřuje 
zuby laserovým paprskem, odhalí i ty 
nejskrytější kazy a nepoškodí přitom 
zubní sklovinu jako při vyšetření zubní 

sondou.
Ani nejlepší kuchař ne-

může uvařit dobrý pokrm 
ve špinavém hrnci, stejně 
tak ani žádný zubař ne-
může zhotovit kvalitní 
výrobek v chrupu s ne-
dostatečnou hygienou.

Proto ve stomatolo-
gickém centru je rovněž 
možné si nechat chrup 
profesionálně pročistit 
dentální hygienistkou.

Dentální hygienistka je 
profese, která je ve světě 
již zcela běžná, u nás se 
teprve pozvolna dostává 
do podvědomí lidí.

Zubní kámen, pigmen-
ty a nečistoty nelze ve 

většině případů odstranit během něko-
lika minut, a proto dentální hygienistka 
významně doplňuje práci zubního lé-
kaře, který se může plně věnovat léčbě 
pacientů.

Důkladné pročištění chrupu včetně 
odstranění pigmentů pomocí písková-
ní trvá u pacientů každoročně navště-
vujících dentální hygienu maximálně 
hodinu.

Více informací získáte na interneto-
vé adrese stomatologického střediska 
LASERDENT.

Milan Kubíček

Kontakt:  572 543 221 
775 593 100

info@laserdent.cz
www.laserdent.cz 

Do zubařského křesla, i když je nadmíru pohodlné, se nikomu z nás nechce. Aby návštěvy 
u stomatologa probíhaly bez strachu a komplikací, je nutno svého lékaře navštěvovat pra-
videlně a předcházet náročným a mnohdy zbytečným zákrokům Ilustrační foto: LD
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Představujeme žáky 1. tříd

1. A – třídní učitelka Mgr. Jitka Vaďurová
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, Josef Matějíček, Jakub Hejda, David Balga, Filip Maňásek, Martin Pavlík, 
Pavel Král, Tomáš Snopek, Tomáš Hlaváček, Michal Šmíd, Zuzana Jelínková, třídní učitelka Mgr. Jitka Vaďurová, starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Filip Hřib, Jiří Schönbaum, Barbora Jagošová, Marek Pavlica, Artur Čepa, Mária Kotlárová, Simona Kubová, 
Natálie Zemánková, Eliška Kučerová, Anežka Berková. Foto: Milan Kubíček

1. B – třídní učitelka Mgr. Jana Daňhelová
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, Sandra Horváthová, Vladimíra Zvodzová, Nicol Alexandra Stričko, 
Natálie Slováčková, Tereza Daníšková, Adéla Zuzana Havalová, Veronika Šimková, Barbora Bajajová, Tereza Pavlíková, 
třídní učitelka Mgr. Jana Daňhelová, starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Lukáš Matejkovič, Martin Janík, Patrik Matejkovič, David Bundzel, Roman Lapčík, Michal Fryšták, Jan Zajíc, 
Petr Král, Ondřej Bajaja, Pavel Čechmánek. Foto: Milan Kubíček
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1. C – třídní učitelka Mgr. Irena Šichová
Na snímku v horní řadě zleva: ředitel školy Mgr. Josef Jurnykl, Viktória Bučeková, Lucie Zedníková, Denisa Kmentová, Marie Macháčko-
vá, Alexandra Petrů, Michaela Fornůsková, Julie Luběnová, Kateřina Gabrielová, Jana Magdalena Jara, Natálie Körberová, 
třídní učitelka Mgr. Irena Šichová, starosta Josef Bazala.
Dolní řada zleva: Roman Vavřiník, René Andrýsek, Radek Kromsián, Michal Křivák, Petr Cícha, Jan Janík, Denis Říha, 
Vojtěch Zábranský, Matěj Blaha, Adam Opravil, Petr Rídl. Foto: Milan Kubíček

Zábavné odpoledne v Orlu
Za slunného nedělního odpoledne 

se uskutečnila akce Odpoledne plné 
her pro děti na víceúčelovém hřišti 
Orla za Lidovým domem (nám. Hrdi-
nů) ve Starém Městě. 

Na několika stanovištích si mohly děti 
vyzkoušet svou zručnost, postřeh, rych-
lost a odvahu v různých soutěžních dis-
ciplínách (rybolov, běh v gumácích, hod 
kroužků na slona, skákání panáka,). 

Než byly sečteny body a vyhláše-
ny výsledky soutěží, si všichni malí 
„sportovci“ zahráli zábavné hry.

Zaslouženou odměnu za své výko-
ny získali nejen vítězové, ale i ostatní 
neodešli s prázdnou.

Děkuji výboru Orla Staré Město, 
který přispěl na odměny a svému 
pracovnímu týmu: sestrám Tereze, 
Zuzaně, Pavlíně, Romaně Vávrovým, 
Karolíně Wurstové, Haně Slováčkové, 
Petře Stodůlkové, Marušce a Simoně 
Kutálkovým a bratru Pavlovi Tureč-
kovi, kteří na jednotlivé disciplíny 
dohlíželi.

Odpolednem plném her jsme v na-
ší jednotě zahájili pravidelná cvičení 
pro členy i veřejnost ve školním roce 
2008/2009. Noví zájemci o cvičení 
mají možnost nahlédnout na infor-
mační tabuli v Lidovém domě. 

Jana Ferdová, náčelnice
Dlouholeté cvičitelky Ludmila Stuchlíková (vpravo) a Dagmar Zálešáková s dvojicí 
mladých orlů. Foto: Milan Kubíček
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Rekordních 228 účastníků se sešlo na 
startu 7. ročníku mezinárodního šacho-
vého turnaje FIDE OPEN Staré Město 
2009. Turnaj ozdobila účast čtveřice 
mezinárodních velmistrů, sedmnácti 
mezinárodních mistrů a dvou mistryň. 

Po deseti kolech se hned šestici hráčů 
podařilo získat stejný počet osmi bodů 
a o celkovém pořadí tak rozhodovalo 
pomocné hodnocení, které vítězství 
přiřklo IM Martinu Petrovi z 2222 ŠK 
Polabiny. Na druhém místě skončila 
turnajová jednička GM Vjačeslav Za-
charcov z Ruska a bronz patří IM Janu 
Sosnovi z ŠK Zlín. Z domácích hráčů 
se nejlépe umístnil na 38.místě Jakub 
Uřičář 6,5 b., dále následovali  44. Jarek 
Sháněl 6,5b., 55. Honza Horsák 6 b., 61. 
Petr Kapusta 6 b.,  64.Petr Blaha 6 b., 
66. Josef Knotek 6 b., 70. Honza Šmíd 
srov., 5,5 b., 74. Jozef Burda, 78. Anto-
nín Vavruška 5,5 b. 88. Marek Staňa 5,5 
b. atd.

V rámci doprovodných programů 
turnaje nechyběla simultánní exhibi-

Šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město 2009 

Vítěz turnaje Martin Petr z Šachového 
klubu Polabiny. Foto: MR

ce velmistra Vlastimila Babuly, která se 
stejně jako loni odehrála na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti, tentokrát 
pod volejbalovými sítěmi v rámci Slovác-
kého léta. Velmistr našel jednoho přemo-
žitele, jednu partii remizoval a zbylých 
osmnáct vyhrál.

Příjemnou tradicí turnaje se stalo i gri-
lování v zahrádce Společensko-kulturního 
centra ve Starém Městě, kde se hráči moh-
li setkat i jinak než za šachovnicí a nefor-
málně posedět. 

Pro zájemce o pětiminutový šach byl 
i letos uspořádán bleskový turnaj, jehož 
vítězem se stal německý mezinárodní mi-
str Olaf Heinzel.

V rámci závěrečného ceremoniálu byli 
kromě vítězů dekorováni a odměněni 
hráči v následujících kategoriích:
Nejlepší žena:
WIM Zuzana Borošová
Nejlepší hráč do 15 let:
Kacper Drozdowski
Nejlepší hráč s FIDE ELO do 2200:
Aleš Sojka

Nejlepší hráč s FIDE ELO do 2000:
Petr Večeřa
Nejlepší hráč bez FIDE ELO:
Katarína Škrabáková
Přeborníci Zlínského kraje:
Muži: IM Jan Sosna
Ženy: Barbora Kolomazníková
U18: Jakub Roubalík
U20: Martin Šenkýř

Milan Rachůnek

Zatím velkou radost nám dělají fot-
baloví dorostenci TJ Jiskra Staré Město. 
V soutěži oblastního přeboru jsou po pá-
tém kole na prvním místě, když získali 13 
bodů a měli skóre 21:8. V neděli 13. září 
naši hoši výborně rozehráli partii s hou-
ževnatým Bánovem, když po prvním 
poločase vedli 2:0. Nakonec utkání skon-
čilo nerozhodně 2:2. Branky vsítili Bičan 
a Dvouletý.

Muži TJ Jiskra Staré Město jsou po šes-
ti kolech až v druhé části tabulky okres-
ní soutěže. V utkání s Březovou, které se 
hrálo na Rybníčku 13. září, sice zvítězili 
nejtěsnějším rozdílem 1:0, ale v tabulce 
zaujímali devátou příčku s devíti body. 
Třikrát se v zápase vyznamenal P. Vlček. 
Nejprve se mu nepodařilo překonat bran-
káře Březové Majera při pokutovém kopu. 
Podruhé vsítil gól, avšak branka nebyla 

pro ofsajd uznána. Nakonec se Vlček 
přece jen radoval, když vsítil vítězný gól 
v 92. minutě hrací doby. Počítají se však 
tři body a ty zůstaly doma.

Milan Kubíček

Dorostenci TJ Jiskra na prvním místě

Přejme fotbalistům TJ Jiskra, aby se co 
nejvíce radovali po vstřelených gólech. 
V utkání s Babicemi jásali hned čtyři-
krát. Foto: Milan Kubíček

Třináctý ročník vo-
lejbalového turnaje

V sobotu 29. srpna 2009 se uskuteč-
nil v Městské sportovní hale na Širůchu 
v pořadí již 13. ročník volejbalového 
turnaje. Tentokrát se hrálo „O pohár 
hejtmana Zlínského kraje.“ Hejtman 
Mišák dal přednost jiné akci a tak tur-
naj  zahájil místostarosta Starého Města 
Radoslav Malina. Vítězství v soutěži ob-
hajovalo extraligové družstvo Fatra Zlín 
a bylo nejlepší i letos. Staroměšťanům se 
nedařilo, když A družstvo nezopakovalo 
své druhé místo z roku 2008 a skončilo 
páté. Také béčko se výrazněji neprosadi-
lo a obsadilo šesté místo.  MK

Nástup osmi volejbalových týmů 
v Městské sportovní hale na Širůchu.

Foto: Milan Kubíček 

27. září v 15:30 hod.
Staré Město – Košíky

11. října v 15:00 hod.
Staré Město - Mařatice

POZVÁNKA NA FOTBAL

4. října v 15:30 hod.
Horní Němčí - Staré Město

25. října v 14:00 hod.
Staré Město - Popovice
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Barumku ovládly tovární škodovky

Škoda Fabia S 2000 pilotovaná Janem Kopeckým v diváckém kotli na Pindule.
 Foto: Vladimír Kučera

Naši největší automobilovou sou-
těž Barum Czech Rally Zlín letos plně 
ovládly nové soutěžní speciály Škoda 
Fabia S 2000 z továrního týmu Škoda 
Motorsport.

S více než minutovým náskokem 
vyhrál Jan Kopecký s Petrem Starým 
a kvalitu vozu potvrdila bronzem druhá 
tovární posádka Juho Hänninen a Mik-
ko Markkula z Finska. Mezi obě Fabie 
se druhým místem vklínili pouze Bri-
tové, vedoucí šampionát IRC, Kris Me-
eke a Paul Nagle s Peugeotem S 2000. 
Z celkových 15 rychlostních zkoušek 
vyhrály škodovky hned 10 – Kopecký 
6 a Hänninen 4. Zbývajících 5 zkoušek 
vyhráli piloti Peugeotů S 2000 – Meeke 
4 a Loix 1.

Z evropské špičky se letos nedařilo 
týmu Peugeot Team Belux, který Ba-
rumku vyhrál v posledních dvou le-
tech. Předloňskému vítězi Vouillozovi 
shořel jeho závodní speciál v sobotu 
dopoledne v Sušicích a loňský vítěz 
Loix musel odstoupit v průběhu prv-
ní nedělní sekce pro technickou záva-
du. O úspěšném absolvování soutěže 
nemůže mluvit ani tým Fiat Abarth. 
Basso havaroval v sobotu odpoledne 
kousek pod Bunčem a Rossetti dokon-
čil soutěž po technických problémech 
s vozem s více než sedmiminutovou 
ztrátou až desátý. Úplným propadákem 
pak soutěž skončila pro piloty Proto-
nů Satria Neo S 2000, když Bouffierovi
explodoval motor vozu už na páteční 
shakedownu a Wilks s druhým vozem 
absolvoval pouze noční superspeci-
álku. O náročnosti soutěže vypovídá 
i pouhých 55 posádek v cíli z celkového 
počtu 120 startujících.

Z našich se nejlépe umístila vedoucí 

Celý tým Proton nocoval a připravoval své soutěžní speciály ve Sta-
rém Městě.  Foto: Vladimír Kučera
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posádka tuzemského šampionátu Ro-
man Kresta s Petrem Grossem - Peugeot 
S 2000 na 4. místě, pátí dojeli Martin Pro-
kop s Janem Tománkem se stejným vo-
zem a českou špičku doplnila šestým mís-
tem posádka Pavel Valoušek 
a Zdeněk Hrůza se Ško-
dou Fabií S 2000. 
Za zmínku stojí 
i výkon celko-
vě osmých 
V á c l a -
va Pecha 
s Petrem 
U h l e m 
– Mi-
tsubishi 
L ancer 
E V O 

IX, kteří se jako jediní s produkčním 
vozem v záplavě moderních speciálů 
S 2000 vešli do první desítky.

Podle oficiálních zdrojů navštívilo
letošní Barumku 265 tisíc diváků. Díky 

kvalitnímu startovnímu poli, výbor-
nému zázemí soutěže, na české 

poměry ukázněným divá-
kům i výrazné pomoci 

policie při organi-
zování dopravy se 

39. ročník Barum 
Czech Rally Zlín 

opravdu vyda-
řil.

Vladimír 
Kučera

Vítěz 39. ročníku Barum Czech Rally Zlín Jan Kopecký. 
  Foto: Vladimír Kučera
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Pohár starosty města putuje do Vések

Soutěž zahájil Václav Kotačka, potom všech-
ny přivítal místostarosta Radoslav Malina.

Foto: MK

Nástup hasičských družstev na hřišti SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě. Foto: Milan Kubíček 

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
30. října. Uzávěrka je 19. října 2009.

Anekdoty na poslední stranu
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Druhý ročník hasičské soutěže v po-
žárním útoku O putovní pohár starosty 
Starého Města se uskutečnil v neděli 30. 
srpna 2009 od 14 hodin na travnatém 
hřišti Střední odborné školy a Gymná-
zia ve Starém Městě. 

Vzorný manžel?
„Jsem už třicet let ženatý a každý večer 
trávím se svou ženou,“ povídá Vašek ze 
Špitálky na srazu spolužáků.
„To je ale láska,“ závidí Vlastička.
„Kdeže, silné revma!“

Návrat z hodové zábavy
„Už ani do huby!“, dušuje se pěkně zrychto-
vaný Francek po návratu od muziky.
„To říkáš každý rok,“ hněvá se manželka.
„No a to si mám v takovém stavu dycky vy-
mýšlat něco nového?“

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. Soutěží ne-
jen profesionálové, ale v našem přípa-
dě členové sborů dobrovolných hasičů 
z obcí z Uherskohradišťska a Zlínska. 
Nejvíce zastoupena bývají již po mnoho 
let družstva z levého břehu řeky Moravy. 
Mezi nejúspěšnější patří týmy z Částko-
va, Kněžpole, Mistřic, Vések.

Turnaj zahájil místostarosta Radoslav 

Sympatický „B“ tým z Velkého Ořechova vybojoval 
druhé místo.  Foto: Milan Kubíček 

týmy z roku 2008 vešly do nejlepší 
pětky v následujícím pořadí:

1. Vésky 17,89
2. Velký Ořechov B 18,06
3. Mistřice 18,62
4. Velký Ořechov A 18,88
5. Kněžpole 18,96

V soutěži žen startovalo šest 
týmů. Nejlepší byly Tupesy 21,61, 
2. Mistřice 22,21 a třetí Březolupy 
25,26.

Po předposledním závodu Velké 
ceny Uherskohradišťska v požár-
ním útoku mužů byly na prvním 
místě Vésky 160 b., druhé Kněžpole 
134 b. a třetí Mistřice 111 b.

Milan Kubíček

Malina a jménem Sboru dobrovolných 
hasičů Staré Město Václav Kotačka. Na 
místě nechyběl i poslanec Parlamentu 
ČR Ing. Antonín Seďa. V soutěži mužů 
startovalo 15 družstev, vítězství z roku 
2008 obhajovalo družstvo Kněžpole, 
druhé místo Vésky a třetí příčku Mi-
střice. Nakonec se tři nejúspěšnější 

U doktora v ordinaci
„Copak máte na srdci pane Šamejz?“
„Na srdci nic, ale na patě kuří oko.“

Debata v pouličce
„Božka, kde byli vaši mladí na dovolené?“
„Na Štrbském Plese.“
„To je hrozné!“ Že se jim chtělo v tako-
vém vedru tancovat.“ PI


