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Jana Nosková obřad uváděla, promluvil místostarosta Radoslav Malina. Foto: Milan Kubíček

Vítání občánků do života na radnici

V pátek 18. září 2009 se uskuteč-
nilo v obřadní síni na staroměstské 
radnici letošní třetí Vítání občánků 
do života. Dětí se v poslední době 
rodí více, proto se konaly tři obřa-
dy, místo obvyklých dvou. Celkem 
jsme přivítali 23 dětí, 12 dívek a 11 
chlapců. Obřad uváděla matrikář-
ka Jana Nosková a k přítomným 
promluvil zástupce starosty Rado-
slav Malina. O hudební doprovod 
se postarala Kateřina Bazalová. Na 
vítání také pravidelně vystupují 
děti z mateřských škol.

V úvodní skupině jsme napo-
čítali tři kluky a tři holčičky. Ve 
druhé skupině, která měla slavnost 
v 13:30 hod., dvojnásobně převa-
žovali hoši, a to v poměru šest ku 
třem. Ve třetí skupině zase bylo tři-
krát více děvčátek. Viděli jsme jich 
šest, chlapci byli jen dva. Po třetím 

Na snímku zleva děti: Eliška Tvrdoňová, Barbora Malinová, Samantha Škuntová, Kristián Lancouch.
Foto: Milan Kubíček

odsouhlasených Radou města Sta-
ré Město jako finanční příspěvek 
při narození dítěte. Navíc každá 
maminka obdržela kytičku a dítě 
malý dárek.

Milan Kubíček

letošním vítání jsou chlapci nepatrně 
početnější, a to v poměru 27:26.

Rodiče dětí převzali po skonče-
ní obřadu hotovost ve výši 3000 Kč 

Vítání občánků do života na radnici
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Na snímku zleva děti: Michal Huňka, Michal Rídl, Simona Nováková, Filip Klimeš.
 Foto: Milan Kubíček Na snímku zleva děti: Lukáš Běloch a Filip Němeček.  Foto: Milan Kubíček 

Na snímku zleva děti: Sofie Kotilová, Marek Plevák, Tomáš Valenta,
Elen Slavíková.  Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Šimon Urbánek, Kristýna Slámová, Viktor Bačík,  
David Kaňovský, Běla Skříčková. Foto: Zdeněk Polišenský

Na snímku zleva děti: Adéla Andrýsková, Claudie Sýkorová, Denisa Ježová, Kateřina Truplová. 
Foto: Milan Kubíček

Kateřina Bazalová se postarala o hudební doprovod.
 Foto: Milan Kubíček



akci Dopravní terminál ve Starém Městě.
2.5 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby na akci 
Dopravní terminál ve Starém Městě - zho-
tovení projektové dokumentace a určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče Ing. Ladislav 
Alster – projektová kancelář A - S Zlín, 
Dopravoprojekt Brno, a. s., Ing. Josef Šico, 
Tlumačov, Ing. Jiří Škrabal, Želechovice, 
Alfaprojekt Olomouc, a. s.
3.1 finanční příspěvek Sdružení Podané 
ruce, o. s., Brno, Francouzská 36 na pro-
voz Kontaktního centra Charáč, Uherské 
Hradiště ve výši 20.000 Kč. 
3.2 finanční příspěvek Volejbalovému 
sportovnímu klubu Staré Město na 13. 
ročník halového turnaje „O pohár hejtma-
na Zlínského kraje“ ve výši 5.000 Kč.
3.5 finanční příspěvek Souboru písní 
a tanců Dolina Staré Město pro rodiče 
stárků na Michalské slavnosti 2009 ve výši 
12.000 Kč.
7.4 opravu vozovky v plné šířce v části uli-
ce Kosmova po rekonstrukci kanalizace.
7.7 cenovou nabídku na zvýraznění pře-
chodu pro chodce u Lidového domu po-
mocí LEDdiodového osvětlení ve vozovce. 
Vybraný uchazeč ELTODO dopravní sys-
témy, s. r. o., Praha.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.7 schválit odkoupení částí pozem-
ků p. č. 6064/71 orná půda a p. č. 
6064/220 orná půda o celkové výmě-
ře 3.612 m2 v lokalitě Louky ve Sta-

3Zprávy z radnice

Starostové obcí mikroregionu Staroměstsko společně se starostou Starého Města Josefem Bazalou (na snímku vpravo) 
a místostarostou Radkem Malinou (pátý zleva) společně zpívají při Slavnostech vína v Uherském Hradišti v sobotu 
12. září 2009.  Foto: Milan Kubíček

rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti KARTUSEK-
-EKOSTAV s. r. o., Staré Město, 
Velehradská 1905, za cenu ve výši  
950 Kč/m2 u pozemků pro stavební 
účely a ve výši 200 Kč/m2 u nevyu-
žitelné plochy pro stavební účely, za 
účelem výstavby sídla společnosti. 
1.8 schválit převod pozemků – prodej 
pozemků v lokalitě ul. Huštěnovská - za-
hrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, Ing. Jiřímu Křenovi 
– TRADIX, Staré Město, Huštěnovská 
2004, za cenu 500 Kč/m2, za účelem vý-
stavby bytových domů. 
I. etapa – prodej v roce 2009 
-  p. č. 6053/80 orná půda o výměře 4 124 m2 
- p. č. 5212/2 ost. plocha o výměře 211 m2

-  p. č. 6056/9 ost. plocha – část pozem-
ku o  výměře 18 m2 

-  p. č. 6055/57 ost. plocha – část po-
zemku o výměře 16 m2

II. etapa – prodej do 31. 8. 2014 – bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní
-  p. č. 6053/243 orná půda – část po-

zemku o výměře 884 m2

-  p. č. 6053/244 orná půda – část po-
zemku o výměře 1.034 m2

-  p. č. 6053/245 orná půda – část po-
zemku o výměře 805 m2 

-  p. č. 4539/1 ost. plocha – část pozemku 
o výměře 341 m2

1.12 schválit převod pozemků - vý-
kup pozemků, které se nachází v loka-
litě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 
100,00 Kč/m2, za účelem stavby „Bez-
bariérový chodník ulice Velehradská ve 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 zvýšení nájemného z bytu podle zá-
kona č. 107/2006 Sb. o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 
38,50 Kč/m2 a měsíc dle Sdělení Minis-
terstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. 
od termínu 1. 1. 2010. Zvýšení nájemné-
ho z bytu se týká bytů v majetku města 
Staré Město. V bytech v domě č. p. 14 
nebude sazba nájemného upravována.
1.4 nájem pozemků o celkové výměře 
12.426 m2 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví státu a správě Pozemkového 
fondu ČR, na dobu určitou do doby ma-
jetkoprávního vypořádání a nájemné ve 
výši 9 Kč/m2 a rok (111.834 Kč/rok). 
1.5 ukončení pronájmu id. ½ části 
pozemku p. č. 5129/2 orná půda (PK) 
o výměře 2.900 m2 v lokalitě Horní Špí-
lov, k. ú. Jalubí, panu Aleši Myškeříkovi, 
bytem Staré Město, Trávník 2097, doho-
dou k 30. 9. 2009.
1.6 výpůjčku pozemků o celkové výmě-
ře 25.980 m2 trvalého záboru a o výměře 
14.774 m2 dočasného záboru ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 
11, pro stavbu „60755 Morava, Uherské 
Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity 
koryta“, na dobu určitou do 31. 12. 2009. 
1.13 ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 2414/1 orná půda o výměře 
1.500 m2 v lokalitě Rybníček ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, SK Staré Město, Staré Město, Brněn-
ská 1249, dohodou k 30. 9. 2009.
2.1 projektovou dokumentaci Reali-
zace úspor energie při provozu budovy 
sportovní haly Širůch ve Starém Městě 
a podání žádosti o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
2.2 projektovou dokumentaci Reali-
zace úspor energie při provozu budo-
vy zdravotního střediska č. p. 1857 ve 
Starém Městě a podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní pro-
středí. 
2.3 projektovou dokumentaci Reali-
zace úspor energie při provozu domu 
s pečovatelskou službou č. p. 1707 ve 
Starém Městě.
2.4 předběžnou studii proveditelnosti na 
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z 54. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 9. 9. 2009
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Starém Městě“.
3.3 v souladu s OZV č. 04/2000 schvá-
lit příspěvek na novostavbu rodinného 
domu v ulici Hradišťská pro manžele 
Stanislava a Bronislavu Bartošíkovi, by-
tem Staré Město, Mojmírova 736 ve výši 
100.000 Kč.
5.1 rozhodnout o pořízení nového 
územního plánu města. S pořizováním 
se započne v roce 2010.
6.2 schválit rozpočtové opatření 
č. 3/2009 – příjmy se zvyšují ze 
159.846.000 Kč na 163.308.000 Kč, vý-
daje se zvyšují ze 189.801.000 Kč na 
190.627.000 Kč, financování se snižuje
z 29.955.000 Kč na 27.319.000 Kč.
7.6 prodat podílové listy fondů Inves-
tiční kapitálové společnosti KB a získa-
né finanční prostředky ve výši 7.400 tis.
Kč vložit na termínovaný vklad.
Zůstávající akcie fondů HUDSON ve 
výši 600 tis. Kč nechat ve správě Inves-
tiční kapitálové společnosti KB k další-
mu zhodnocení.

III. souhlasí
1.10 s úhradou dluhu pana Josefa Hu-
dečka, bytem Vnorovy, Hlavní 160 ze 
stanoveného nájemného za nebytové 
prostory v budově č. p. 1249, ul. Brněn-
ská ve Starém Městě v měsíčních splát-
kách ve výši 5.000 Kč.
6.4 s přijetím daru pro Základní školu, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace od nadace Dě-
ti-kultura-sport na pokrytí nákladů se-
znamovacího pobytu žáků 6. tříd.
7.2 s vybudováním sociálního zařízení 
fotbalového hřiště na Rybníčku sportov-
ním klubem TJ Jiskra Staré Město.

IV. nesouhlasí
1.2 s převodem stavby parkoviště v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, do majetku 
města z důvodu, že se nejedná o veřejné 
parkoviště, ale parkoviště sloužící zá-
kazníkům společnosti.
1.3 s převodem stavby parkoviště v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, do majetku 
města z důvodu, že se nejedná o veřejné 
parkoviště, ale parkoviště sloužící zá-
kazníkům společnosti.
1.10 s poskytnutím slevy ze stanove-
ného nájemného za nebytové prosto-
ry v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve 
Starém Městě panu Josefu Hudečkovi, 
bytem Vnorovy, Hlavní 160 a souhlasí 
s úhradou dluhu ve splátkách. 
1.11 se snížením nájemného přes jar-
ní a letní sezónu za pronájem nebyto-

vých prostor v budově č. 
p. 1921, ul. Nad Hřištěm 
ve Starém Městě, panu 
Vladimíru Skráškovi, by-
tem Staré Město, Slavo-
mírova 1101.
7.3 s podáním žádosti 
z regionálního operační-
ho programu Výzva 15/
2009 podoblast podpory 
3.3.3. Specifická výzva na
výstavbu či moderniza-
ci aquaparků, golfových 
hřišť, výstavišť, kongreso-
vých a informačních center 
na opravu Jezuitského skle-
pa, předsklepí a veřejných ploch z důvodu 
nutnosti zakládat obchodní společnost 
a vysokému podílu vlastních nákladů na 
financování této akce.
7.5 s nabídkou společnosti Bohemia 
Energy na dodávku energií pro město.

V. vzala na vědomí
2.1 finanční spoluúčast žadatele – města 
Staré Město pro rok 2009 na akci Realiza-
ce úspor energie při provozu budovy spor-
tovní haly Širůch ve Starém Městě v před-
pokládané výši 63.395 Kč a pro rok 2010 
v předpokládané výši 1.642.287 Kč.
2.2 finanční spoluúčast žadatele – města 
Staré Město pro rok 2010 na akci Realizace 
úspor energie při provozu budovy zdravot-
ního střediska č. p. 1857 ve Starém Městě 
v předpokládané výši 10.662.509 Kč. 
4.1 oznámení o zahájení územního říze-
ní dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.
4.2 oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení dle § 78, 87 
a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
6.1 hospodaření města k 31. 8. 2009.
6.3 návrh na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací města.
7.1 informaci o předání finančního daru
městu Žulová – místní části Tomíkovice 
postiženému povodní v červnu letošního 
roku ve výši 150.000 Kč.

VI. jmenovala
2.5 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení Josef Bazala, Ing. Vla-
dimír Kučera, Robert Staufčík, Ing. Mar-
kéta Hrušková, Jiří Bartošík.

VII. vyhlašuje
3.4 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, příspěv-

ková organizace.

VIII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem částí pozemku p. č. 
340/130 orná půda v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.. 
1.3 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem částí pozemku p. č. 
340/130 orná půda v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.4 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod pozemků o celkové vý-
měře 12.426 m2 které jsou ve vlastnictví 
státu a správě Pozemkového fondu ČR, 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.
1.5 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem id. ½ části pozemku 
p. č. 5129/2 orná půda (PK) o výměře 
2.900 m2 v lokalitě Horní Špílov, k. ú. 
Jalubí. 
1.9 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na směnu pozemků p. č. 233/92 ost. 
plocha o výměře 3 m2, p. č. 6073/245 
orná půda o výměře 2 m2 a p. č. 6073/
244 orná půda o výměře 2 m2, za poze-
mek p. č. 6073/243 orná půda o výměře 
7 m2, vše v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.13 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části pozemku p. č. 
2414/1 orná půda o výměře 1.500 m2 
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.
2. Finančnímu odboru
6.3 prověřit možnost výpůjčky majet-
ku příspěvkovou organizací. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Zahájení výstavy skautů v Městské knihovně ve Starém Městě 18. září 
2009 se zúčastnili také vedoucí představitelé našeho města. Starosta Josef 
Bazala (na snímku uprostřed), členka zastupitelstva MUDr. Irena Pele-
chová a radní Jiří Bartošík (vpravo). Dále na snímku prof. Jan Slováček 
(druhý zleva) a pan Trubačík.  Foto: Milan Kubíček
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o celkové výměře 1.447 m2 za cenu ve výši 
950 Kč/m2 (pozemky pro stavební úče-
ly) a prodej části pozemku p. č. 6064/71 
orná půda  a části pozemku p. č. 6064/220 
orná půda o celkové výměře 2.165 m2 za 
cenu ve výši 200 Kč/m2 (pozemky nevyu-
žitelné pro stavební účely), vše v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti KARTUSEK 
– EKOSTAV, s. r. o., Staré Město, Vele-
hradská 1905, za účelem výstavby sídla 
společnosti.
5.5 převod majetku – prodej pozem-
ků v lokalitě ul. Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Ing. Jiřímu Křenovi – TRADIX, 
Staré Město, Huštěnovská 2004, za cenu 
500 Kč/m2, za účelem výstavby bytových 
domů.
I. etapa – prodej v roce 2009
- p. č. 6053/80 orná půda o výměře 4.124 m2

- p. č. 5212/2 ost. plocha o výměře 211 m2

-  p. č. 6056/9 ost. plocha – část pozemku 
o výměře 18 m2

-  p. č. 6055/57 ost. plocha – část pozemku 
o výměře 16 m2

II. etapa – prodej do 31. 8. 2014 – bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní
-  p. č. 6053/243 orná půda – část pozemku 

o výměře 884 m2

-  p. č. 6053/244 orná půda – část pozemku 
o výměře 1.034 m2

-  p. č. 6053/245 orná půda – část pozemku 
o výměře 805 m2

-  p. č. 4539/1 ost. plocha – část pozemku 
o výměře 341 m2

5.6 převod majetku – výkup pozemků, 
které se nachází v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
stavby „Bezbariérový chodník ulice Vele-
hradská ve Starém Měs-
tě“:
– část pozemku p. č. st. 
1340 zast. plocha o vý-
měře cca 43 m2 od pana 
Vojtěcha Blahy, bytem 
Staré Město, Velehradská 
1405
– část pozemku p. č. st. 
1341 zast. plocha o výmě-
ře cca 49 m2 od manželů 
pana Radka Rafaje a paní 
Jany Rafajové, bytem Sta-
ré Město, Velehradská 413
– pozemek p. č. 2494/17 

ost. plocha o výměře 42 m2 od dědiců 
po zemřelém panu Bedřichu Chrástko-
vi, posledně bytem Staré Město 1563
– pozemek p. č. 2494/16 ost. plocha 
o výměře 40 m2 od manželů pana Petra 
Měhýše a paní Marie Měhýšové, bytem 
Staré Město, Velehradská 1666
– pozemek p. č. 2494/15 ost. plocha 
o výměře 49 m2 od manželů pana Lud-
víka Burdy a paní Ludmily Burdové, by-
tem Staré Město, Velehradská 1419
K bodu 7) 
7.1 v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 04/2000 příspěvek na novo-
stavbu rodinného domu v ul. Hradišť-
ská manželům Stanislavu a Bronislavě 
Bartošíkovým, bytem Staré Město, Moj-
mírova 736 ve výši 100.000 Kč.

III. zrušilo
K bodu 5)
5.7 převod majetku – směnu části po-
zemku p. č. 6112/517 orná a části po-
zemku p. č. 6114/44 orná o celkové vý-
měře cca 7.017 m2 a Smlouvu o budoucí 
smlouvě směnné, týkající se tohoto pře-
vodu majetku, 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. zase-
dání zastupitelstva města dne 18. 4. 2002 
pod bodem II/5.7, za účelem vybudová-
ní protipovodňové hráze v lokalitě Lou-
ky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

IV. rozhodlo
K bodu 6) v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění o pořízení nového 
územního plánu města Staré Město. 
S pořizováním se započne v roce 2010.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31. 8. 
2009.
K bodu 7)
7.2 informaci o předání finančního
daru městu Žulová – místní části Tomí-
kovice postiženému povodní v červnu 
letošního roku ve výši 150.000 Kč.

II. schválilo
K bodu 4) rozpočtové opatření č. 3/2009 
– příjmy se zvyšují ze 159.846.000 Kč 
na 163.308.000 Kč, výdaje se zvyšují ze 
189.801.000 Kč na 190.627.000 Kč, fi-
nancování se snižuje z 29.955.000 Kč na 
27.319.000 Kč.
4.1 prodat podílové listy fondů inves-
tiční kapitálové společnosti KB a získa-
né finanční prostředky ve výši 7.400 tis.
Kč vložit na termínovaný vklad.
Zůstávající akcie fondů HUDSON ve 
výši 600.000 Kč nechat ve správě Inves-
tiční kapitálové společnosti KB k další-
mu zhodnocení.
K bodu 5)
5.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 
69 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Anastasiu Bukvaldo-
vi a paní Ludmile Bukvaldové, bytem 
Staré Město, Michalská 1697, za cenu  
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.
5.2 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o  výměře 
147 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Luďku Horehleďovi, bytem 
Staré Město, Svatovítská 51, za cenu  
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.
5.3 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 
93 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Radovanu Maňáskovi, bytem Staré 
Město,  Sées 1969, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.
5.4 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6064/71 orná půda a čás-
ti pozemku p. č. 6064/220 orná půda 

U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne

21. 9. 2009 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Přímo idylický záběr na Hradišťskou ulici. Na silnici I. třídy není vidět 
žádné auto, pouze pár statných koní a šohaje v krojích s bečkou vína na 
voze.  Foto: Milan Kubíček 
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pronajaté části pozemku nebude 
vybudována žádná pevná stavba.
1.8 pronájem části pozemku p. č. 2414/1 
orná půda o výměře 170 m2 v lokalitě Ryb-
níček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, TJ JISKRA STARÉ MĚS-
TO, Staré Město, Tovární 610, na dobu ur-
čitou od 1.10.2009 do 1.10.2024 a nájemné 
ve výši 1 Kč/170 m2 a rok (nájem je osvo-
bozen od daně dle § 56 zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění), za účelem stavby „Dobudování 
sportovního areálu Rybníček ve Starém 
Městě“.
1.15 smlouvu se Zlínským krajem, Zlín, 
tř. Tomáše Bati 21, o právu provést stavbu 
„Staré Město – Místní komunikace Širůch“ 
na pozemcích ve vlastnictví Zlínského 
kraje. 
1.16 smlouvu se Zlínským krajem, Zlín, 
tř. Tomáše Bati 21, o právu provést stavbu 
„Bezbariérový chodník ulice Velehradská 
ve Starém Městě“ na pozemcích ve vlast-
nictví Zlínského kraje. 
3.1 výpůjčku jízdního kola zn. Max bike, 
trek pánský Alivio, inv. č. 5556, Krajskému 
ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
územní odbor vnější služby Uherské Hra-
diště, obvodní oddělení Uherské Hradiště, 
Velehradská třída 1217, pro výkon hlídko-
vé služby na jízdních kolech.
3.2 finanční příspěvek Střední odborné 
škole a Gymnáziu Staré Město na zajištění 
výměnného pobytu žáků a pedagogů do 
Tönisvorstu v roce 2009 ve výši 20.000 Kč.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.13 schválit směnu pozemků p. č. 233/92 
ost. plocha o výměře 3 m2, p. č. 6073/245 

orná půda o výměře 2 m2 a p. č. 6073/
244 orná půda o výměře 2 m2, které se 
nachází v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
a jsou ve vlastnictví manželů paní Pet-
ry a pana Tomáše Jakůbkových, bytem 
Staré Město, Trávník 2077 za pozemek 
p. č. 6073/243 orná půda o výměře 7 m2, 
který se nachází v lokalitě Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, a je ve vlastnictví města Sta-
ré Město, za účelem rozšíření hranice 
pozemku pro vybudování parkovacího 
stání před garáží. 

III. neschválila
1.2 žádost pana Jana Lazárika, bytem 
Staré Město, Erbenova 1181 o proná-
jmem části pozemku p. č. 4546/13 ost. 
plocha o výměře 15 m2 v lokalitě ul. 
nám. Hrdinů – před budovou ZŠ ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění stánku 
pro prodej ovoce a zeleniny, z důvodu 
nevhodnosti navrženého umístění.
1.12 nabídku paní Ireny Přikrylové, 
bytem Halenkovice, Pláňavy 351 a pro-
hlásila, že předkupního práva k pozem-
ku p. č. 6073/224 orná půda o výměře 
192 m2 a k pozemku p. č. 6073/225 ost. 
plocha o výměře 358 m2 nevyužívá. 

IV. rozhodla
2.1 - o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Dopravní terminál ve Starém Městě 
– projektová dokumentace. Nejvhodněj-
ší nabídku předložil uchazeč Ing. Ladi-
slav Alster – Projektová kancelář A – S,  
Družby, 1381 769 01 Holešov. 
- o vyloučení uchazeče STAVOPRO-
JEKT OLOMOUC a. s., Holická 568/31, 
772 00 Olomouc z účasti na zadávacím 
řízení akce Dopravní terminál ve Sta-

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.1 ukončení pronájmu pozemku p. č. 
st. 1535 o výměře 92 m2 a části pozemku 
p. č. 240/368 ost. plocha o výměře 308 
m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, panu Štěpánu Kolomazníkovi, by-
tem Velehrad, Buchlovská 11, dohodou 
k 30. 9. 2009. 
1.5 pronájem části pozemku p. č. 340/
130 orná půda o výměře 105 m2 v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
parkování osobních vozidel, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 49 Kč/m2 a rok + pří-
slušná DPH a  pronájem části pozemku 
p. č. 340/130 orná půda o výměře 61 m2 
v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem užívání a údržby okrasné zeleně, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce a nájemné ve výši 1 Kč + přísluš-
ná DPH,  společnosti MIKONA AUTO 
s. r. o., Zlín, třída Tomáše Bati 372.
1.6 pronájem části pozemku p. č. 340/
130 orná půda o výměře 216 m2 v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
parkování osobních vozidel, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 49 Kč/m2 a rok + pří-
slušná DPH a  pronájem části pozemku 
p. č. 340/130 orná půda o výměře 198 
m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem užívání a údržby okrasné zeleně, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 1 Kč/m2 

a rok + příslušná DPH,  společnosti 
MORAVIA FLOOR, s. r. o., Staré Město, 
Tovární 2013.
1.7 pronájem id. ½ části pozemku 
p. č. 5129/2 orná půda (PK) o výměře 
2.900 m2 v lokalitě Horní Špílov, k. ú. 
Jalubí, LMK (letecký modelářský klub) 
ev. č. 431, St. Město, Trávník 2097, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest 
měsíců a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok 
(nájem je osvobozen od daně dle § 56 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění), za účelem 
užívání pozemku pro modelářské letiš-
tě a klubové zázemí za podmínky, že na 

U S N E S E N Í
z 55. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30. 9. 2009

U S N E S E N Í

Čilý stavební ruch vládl v průběhu léta a podzimu v lokalitě Kopánky a přilehlých ulicích.
Ilustrační foto: Milan Kubíček

 (dokončení na straně 11)



7Společenská kronika

Tak už jsme zase ve škole

Lanové aktivity pro žáky školy připravilo občanské sdružení Atmosféra z Napajedel. Foto: DZ

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

Vzpomínka
Již téměř rok 
uplynul od nej-
bolestivějšího 
dne v mém živo-
tě, odchodu na 
věčnost drahého 
člověka – mého 
milovaného ta-
tínka pana

Františka Šopíka.
Není pravdou, že čas vše zahojí, bolest 
je stále veliká! Zanechal po sobě ob-
rovskou propast smutku a prázdnoty, 
která zůstala v mém životě i srdci.
Byl klenotem mezi lidmi a pro mě 
pokladem největším!
Díky vzpomínkám stále vidím jeho 
krásnou tvář a slyším jeho hlas!
Tvé věčné místo….tatínku, je v mém 
srdci! Eva Sabo-Šopíková

Staroměstské noviny 11/09Staroměstské noviny 11/09

Dva měsíce prázdnin jsou nenávrat-
ně pryč a žáci pomalu přivykají škol-
nímu režimu. O prázdninách si užili 
spoustu legrace, zábavy i odpočinku na 
táborech, rodinných rekreacích a vý-
letech. Jiní si vydělali své první peníze 
na letních brigádách. A další budou 
dlouho vzpomínat na nezapomenutelné 
prázdninové lásky. Ale všichni se museli  
1. září rychle vrátit myšlenkami zpátky 
do školy. 

Žáci nastupující do prvních ročníků 
Střední odborné školy a Gymnázia Staré 
Město měli vstup do nového prostředí, 
mezi nové spolužáky a učitele usnadněn 
programem „Seznamte se, prosím“. Ten-

to program proběhl v prvních zářijových 
dnech a byl formou prožitkových aktivit 
zaměřený na neformální seznámení s tříd-
ním kolektivem. Nejprve se žáci představili 
navzájem svými jmény a zájmy. Každý žák 
měl svou vizitku se jménem ve tvaru, kte-
rý se mu líbí, a hned pod ním každý uvedl 
jednu ze svých vlastností, která ho nejvíce 
charakterizuje. Takže ve škole jsme potkali 
např. chlapce s vizitkou „Pája – líný“ nebo 
dívku s vizitkou „Janča – usměvavá“. 

Realizátorky programu Mgr. Olga Dzi-
acká a Mgr. Pavla Zábranská a třídní uči-
telé žáků prvních ročníků připravili sou-
těž „Kufr“, při níž  si žáci při hádankách 
se slovy a čísly uvědomili, jak nepříjemné 

je být sám na těžký úkol a jak povzbu-
zující může být vzájemná spolupráce. 
Součástí programu bylo hledání pokla-
du, při kterém skupinky žáků procháze-
ly školou a hledaly odpovědi na otázky 
do tajenky. Objevovaly přitom kabinety 
a kanceláře lidí, se kterými budou časem 
spolupracovat, a místa ve škole, která 
budou navštěvovat. Odměnou nebylo 
jen rozluštění záhadné tajenky, ale také 
pro každého žáka propisovací tužka 
s logem školy, která jim tento den her 
a zážitků bude připomínat. Každá třída 
pak získala krásnou novou kroniku, do 
které budou zaznamenány důležité udá-
losti a okamžiky této třídy po celé čtyři 
roky. Třídní kronika pak bývá zdrojem 
zábavy a milou připomínkou zvláště 
o stužkovacích či maturitních večírcích 
i abiturientských srazech. 

Zakončením a vyvrcholením dne byly 
lanové aktivity, které pro žáky připravilo 
občanské sdružení Atmosféra z Napaje-
del. Během nich si spolužáci museli vzá-
jemně pomáhat, získávat k sobě důvěru, 
spolupracovat a vzájemně se jistit. 

Nakonec žáci zodpověděli otázky do-
tazníku, který zjišťoval, jak se jim den 
„Seznamte se, prosím“ líbil. Dotazník 
ukázal, co žáci očekávají od studia na 
SOŠ a Gymnáziu Staré Město. Úspěšný 
adaptační program bude využit i v ná-
sledujících letech.  DZ

Nejvíce ohroženým orgánem jsou nyní plíce. 
Vdechem se k buňkám dostává kyslík, který tělo-
vé buňky potřebují k přeměně živin na energii.
Dne 1., 2. listopadu – ve znamení Berana. Dne 
2. listopadu v 20:14 hod. Úplněk. Držíme půst. 
Odeberte řízky z okrasných dřevin na jarní roz-
množování.
Dne 3., 4. listopadu – ve znamení Býka. Při bo-
lesti v krku pomůže česnek, působí antibakteriál-
ně, snižuje hladinu tuků a cholesterolu, posiluje 
imunitu, snižuje krevní tlak.
Dne 5., 6. listopadu – ve znamení Blíženců.
Dne 7., 8. listopadu – ve znamení Raka. Fenykl 
ulehčuje při bolestech žaludku. Pomáhá při zaží-
vacích problémech.
Dne 9., 10. listopadu – ve znamení Lva.
Dne 11., 12. listopadu – ve znamení Panny.
Dne 13., 14. listopadu – ve znamení Vah. Vysaď-
te růže a cibuloviny.

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři

Dne 15., 16., 17. listopadu – ve znamení Ští-
ra. Zkuste kyselé mléko, kefír, jogurt. Zabrání-
te vzniku toxinů v tlustém střevě.
Dne 18., 19. listopadu – ve znamení Střelce.
Dne 20., 21., 22. listopadu – ve znamení 
Kozoroha. Při zánětech kolen pijte čaj z řeb-
říčku.
Dne 23., 24. listopadu – ve znamení Vodná-
ře. Lekníny ponechte v nádržích hlubších než 
1 metr.
Dne 25., 26., 27. listopadu – ve znamení 
Ryb.
Dne 28., 29. listopadu – ve znamení Berana. 
Odebírejte řízky z okrasných dřevin na jarní 
rozmnožování. Vitamin B obsahuje avokádo, 
ananas a ořechy.
Dne 30. listopadu – ve znamení Býka. Při na-
chlazení je výborný zázvorový čaj (nastrouha-
ný) spařit, osladit medem. M. J.
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Z naší farnosti
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Za sv. Otcem
V neděli 27. září ještě za tmy se z naší 

farnosti vypravil autobus na letiště do Tu-
řan, kam jsme přijížděli uvítat hosta – pa-
peže Benedikta XVI. V jeho osobě za námi 
přijel Kristus, hlava církve a my jsme přece 
částí jeho těla, církve Boží, patříme vírou 
k němu. Tvoříme toto jedno společenství, 
církev svatou, všeobecnou a apoštolskou, 
spojeni jedním křtem, v něm očekáváme 
odpuštění hříchů, vzkříšení z mrtvých 
a život budoucího věku.

Já jsem do Brna jel již v sobotu, proto-
že jako člen skupiny neslyšících křesťanů 
z ČR jsem dostal místenky v samé blíz-
kosti pódia, odkud jsme mohli dobře sle-
dovat celou mši svatou a tlumočnice nám 
přeložila mluvená slova. Cítili jsme, že po 
celé ty dlouhé hodiny čekání i při mši svaté 
i při odchodu vládne mezi davy lidí bratr-
ství, přátelství a radost, že jsme mezi sebou 
jako v rodině.

Povzbudila mne do života papežova slo-
va, že „v tomto našem světě, který se ztrácí, 
když důvěřuje jen lidským plánům, jedině 
Kristus může být naší spolehlivou nadějí.“ 
O to se chci ve všech těžkostech opírat. Byl 
jsem vděčný, když  jsem se na cestě z letiště 
setkal se svou rodinou a farností, se kterou 
jsem se směl vrátit domů. Povzbuzení, kte-
ré jsem si v srdci odvážel, bych chtěl předat 
i vám.            

Bohumil Vojtek
 

Nejsme osamělými ostrovy
V zahlcení vlastními starostmi a plány 

jsme my všichni, farníci a občané, obdrže-
li od našeho faráře pozvání na neděli 11. 
října na mši svatou do Orlovny. Byla to 
krásná příležitost poděkovat za dar 45 let 
života, 30 víry a 15 let kněžství našeho du-
chovního správce P. Miroslava Suchomela, 
ale také za dar svého života, víry a toho, co 
nás činí lepšími. Pozvání jsme pojali jako 
slavnost farnosti. Ne, že bychom o sobě 
navzájem nevěděli, ale kolik toho umí-
me (ten dělá to a ten zas tohle a všichni 
dohromady uděláme moc), se ukázalo až 
na místě. Každý přiložil ruku k dílu podle 
svých schopností a možností, orelstvo za-
půjčilo místnosti, vybavení budovy i hřiš-
tě, Staroměstská kapela ozvučení, šikovné 
a obětavé ruce žen se postaraly o výzdobu 
a připravily stoly s pestrým občerstvením, 
mladí secvičili zpěvy, dobří farníci zho-
tovili dřevěný kříž, ministranti se starali 
o zábavu dětí na nafukovací skluzavce 
a trampolíně, nemocní věnovali modlitbu, 
maminky dbaly na spokojenost batolátek 
při mši svaté, ba i větřík rozehnal v rozho-
dujících chvílích dešťové mraky, aby nic 
nepokazilo tolik úsilí. Tak slavnostně vy-
zdobená a zaplněná Orlovna se rozezvu-
čela modlitbami lidí, fanfárami dechové 
hudby, tóny kláves, svěžími písněmi mla-
dých i cituplným houslovým sólem s do-
provodem varhan Ave Maria.

Po mši svaté byli všichni pozváni k aga-

pé, což vyjadřuje družnou  a pohostinnou 
pospolitost lidí v úctě a  přátelství. A tak, 
jak se říkávalo, jsme jedli, pili a dobrou vůli 
spolu měli.  Budeme rádi vzpomínat na ten-
to farní den a uvědomovat si sílu celku, kte-
rý je velkolepý, když každý nezištně přispěje 
tím, čím sám byl obdarován, svým talentem, 
svými schopnostmi i úsilím, vždyť společně 
dokážeme mnoho. T. Merton nadepsal svou 
knihu titulem Žádný člověk není ostrov. 
Pamatujme na to. Všem nezištným dárcům 
upřímné „Pán Bůh zaplať!“

 
2. listopad je svátkem všech věrných 

zemřelých
Jak můžeme pomoci my těm, kteří nás 

předešli na věčnost? Především mší svatou, 
kterou nemůže nic nahradit.

V sobotu 31.10. bude v 17 hodin  sloužena 
v kostele sv. Michaela mše sv. za všechny ze-
mřelé, po ní následuje (na hřbitově) pobož-
nost za duše v očistci, vždyť smrt duši neni-
čí, duše je živá, vědomá a milující.. V neděli 
1.11. jsou bohoslužby jako obvykle (v 7 a 9 
hodin). V pondělí 2.11. bude rovněž mše sv. 
v 17 hodin. Prokazujme duším zemřelých 
milosrdenství a získávejme jim odpuštění 
účastí na mši svaté, modlitbou Páně Otče nás 
a vyznáním víry. Podle tradice církve věří-
cí má být smířen s Bohem, přistoupit ke sv. 
přijímání a věnovat modlitbu na úmysl sv. 
Otce.

V týdnu od 1. do 8. 11. můžeme přinést 
duším zemřelých úlevu návštěvou hrobu 
a modlitbou za zemřelé: Odpočinutí věčné 
dej jim Pane. Světlo věčné ať jim svítí. Ať od-
počívají v pokoji. Amen.

Duchovní otec staroměstské farnosti P.Miroslav Su-
chomel při mši svaté v Orlovně. 

Foto: Milan Kubíček

Užitečná rada pro sluchově postižené
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
s MPSV uspořádala „Týden sociálních 
služeb v ČR“. V rámci této akce uskuteč-
nilo Poradenské centrum Svazu neslyší-
cích a nedoslýchavých v Uherském Hra-
dišti 7. 10. 2009 Den otevřených dveří 
s nosným tématem Problémy se slucho-
vým postižením. Ředitelka Poradenského 
centra v Uh. Hradišti paní Marta Kovaří-
ková zajistila prezentaci komunikačních 
a kompenzačních pomůcek, které pomá-
hají překlenovat obtíže, jež přináší lehké 
a především těžké sluchové postižení. 
Nejsou to jen sluchadla, ale celá škála 
moderních elektronických pomůcek, 
které potřebují nedoslýchaví a neslyší-
cí ke vzdělávání, pro výkon zaměstnání, 
v běžném životě v domácnosti i k zábavě. 
Na toto téma byla zaměřena i odborná 
přednáška a beseda s pracovníkem fir-
my Kompone Brno. Akci navštívili nejen 
sluchově postižení, ale i jejich rodinní 
příslušníci, studenti střední zdravotnic-
ké školy i sociální pracovníci, kteří se se 
sluchově postiženými setkávají. Také bylo 
zdůrazněno, že se sluchově postiženým 
je třeba mluvit pomalu, zřetelně a přede-
vším tváří v tvář, protože nedoslýchaví se 
sluchadlem i neslyšící potřebují odezírat 
z obličeje, zesilovat hlas či křičet je zby-
tečné a kontaproduktivní.
Paní Marta Kovaříková bezúplatně dlou-
hodobě poskytuje na velmi dobré úrovni 
poradenskou a sociálně aktivizační služ-
bu včetně organizace kursů odezírání či 
znakového jazyka. Pan František Černý, 
člen sociální komise Rady města Staré 
Město, již léta kvalifikovaně vykonává zá-
kladní servisní službu pro užívatele slu-
chadel a jako technik zapojuje kompen-
zační pomůcky přímo v místě užívání, 
např. indukční smyčky, světelné zvonky 
atd. Oba dobrovolné a obětavé členy  je 
možné zastihnout v Poradenském centru 
v Uherském Hradišti na nám. Palacké-
ho čp. 293 (naproti Čs. spořitelny) vždy 
v pondělí od 8 do 17 hodin a ve středu od 
8 do 13 hodin nebo na  tel. 572 540 467. 
Zde se dozvíte o všech pomůckách a mož-
nostech ke zlepšení komunikace, můžete 
si koupit kvalitní baterii, dostanete in-
struktáž, jak se sluchadlem a dalšími po-
můckami správně zacházet a využívat je. 
Sluchové postižení nás nemusí oddělit od 
světa, nemusíme ztrácet kontakty a sebe-
vědomí, jen se nevzdávat a využívat všech 
dostupných současných možností.
 

František Černý

V týdnu od 26. 10. do 1. 11. 2009 pro-
běhne v našem městě veřejná sbírka na 
další pokračování stavby nového kostela. 
Máme radost z toho, jak stavba pokračuje 
a máme za to, že celé Staré Město bude po-
ciťovat hrdost, když dílo zdárně poroste. 
Předem upřímné díky!

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc  listopad 2009

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

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

  5. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Carmen 19.00 200,-/180,-

  6. pátek  Uh. Hradiště  Obchodník s deštěm  
(veřejná generální  zkouška) 10.00 50,-

  7. sobota  Uh. Hradiště P  Obchodník s deštěm (premiéra) 19.00 220,-/200,-

  9. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Tenor na roztrhání 10.00 50,-

  9. pondělí  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-

 10. úterý  Uh. Hradiště E  Křídlo 18.00 100,-

 11. středa  Uh. Hradiště M  Tenor na roztrhání 17.00 100,-

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

 12. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 13. pátek  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-

 13. pátek  Uh. Hradiště D  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 14. sobota  Uh. Hradiště R  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 15. neděle  Uh. Hradiště H  Naši furianti 19.00 200,-/180,-

 16. pondělí  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 220,-/200,-

 18. středa  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-

 19. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Cikáni 19.00 180,-/160,-

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

 21. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 19.00 150,-

 21. sobota  Uh. Hradiště C  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 22. neděle  Praha – V Dlouhé zájezd  Naši furianti 19.00 -----

 22. neděle  Uh. Hradiště HOST  Tělo   (host SD: Intimní divadlo 
Dáši Bláhové) 19.00 180,-/160,-

 24. úterý  Zlín – Malá scéna zájezd  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
(uzavřené představení) 19.30 -----

 25. středa  Uh. Hradiště N  Naši furianti 17.00 200,-/180,-

 25. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 26. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Cikáni 19.00 180,-/160,-

 27. pátek  Uh. Hradiště  Carmen 19.00 200,-/180,-

 28. sobota  Uh. Hradiště G  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 29. neděle  Uh. Hradiště F  Cikáni 19.00 180,-/160,-

 30. pondělí  Uh. Hradiště  Křídlo (derniéra) 19.00 180,-/160,-

Báseň pro všechny Kateřiny

Věrnost
Miroslav Florian

Počkám si na tebe, písni,
a slovo nevezmu zpět,

i když jsi mladší nežli já
o šestačtyřicet let.

Touláš se plýskanicemi-
ale v mém notýsku
se rozšumějí listy,

až staneš nablízku.
Ne, tebe si netroufnu napsat,

byl by to smrtelný hřích,
chci se jen dívat, jak z vlasů

stéká ti tající sníh.
A mlčet, chviličku mlčet,

hladit tě bezděky
jak ženu, ke které patřím

odvěků navěky.

Ve středu 25. listopadu mají svátek Kate-
řiny. Ve Starém Městě nyní žije celkem  
47 držitelek tohoto pěkného a vcelku 
velmi početného jména. Vždyť na ně-
kterých místech v okolí jsou pořádány 
Kateřinské zábavy, které jsou hojně na-
vštěvovány. Všem Katkám, Kačenkám, 
Kateřinkám posíláme básničku a přeje-
me zdraví, štěstí a lásku. Milan Kubíček

Liška, která žije na amerických pampách, se 
nazývá pampeliška.

K ústrojí zažívacímu patří slintavka břišní.

Konzervativní člověk znamená, že jí konzervy.

Ovce má do roka až čtyři štěňata.

Tato přehrada je velmi hluboká. Až na dno.
NI

Perličky ze školních lavic

Folklor a folk. Ilustrační foto: Vladimír Kučera 
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Vzpomínka
Čas tiše plyne, nevrátí co vzal, jen vzpomín-
ky na Tebe nám zanechal. Dne 22. listopadu 
vzpomeneme první smutné výročí úmrtí 
pana Ing. Miroslava Březiny, vedoucího sta-
vebního úřadu. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina a spolupracovníci z Městského úřadu 
ve Starém Městě.

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

V sobotu 12. září 2009 se uskutečnilo na hřišti Společensko-kulturního centra ve Sta-
rém Městě burčákovo – sportovně - zábavné odpoledne „Pohnisa“, při kterém soutěžila 
čtyřčlenná družstva v tenisu, beach-volejbalu, stolním tenisu a petangue. Ti kdo přišli, 
rozhodně nelitovali.                                                                                           Foto: Milan Kubíček  

Krásná jablíčka velmi lákala k nakousnutí.                    Foto: MK 

Výstava ovoce a zeleniny ve škole
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Starém Městě uspořádala začát-
kem října zajímavou výstavu ovoce a zeleniny na chodbě základní školy č. p. 1000 na 
náměstí Hrdinů. Většinu vystavených vzorků tvořila krásná jablka ze zahrádek a sadů 
našich zahrádkářů. Všem vystavovatelům vřele děkujeme!                          Milan Kubíček

A K C E  N A  M Ě S Í C  Ř Í J E N
SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO 

Keramická dílna – Anděl jako malovaný
Středa 4. 11.
Od 16:15 hodin
Přijďte si vyrobit pěknou dekoraci do bytu případný roztomilý dárek pro ty, které chcete obda-
rovat roztomilým andílkem.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky.
Cena: 45,- Kč, pro členy Tvořivé dílny 30,-Kč

Přijďte si zasadit strom
Pátek 6. 11.
Od 15:00 hodin
Kde: u Moravy za železničním přejezdem na konci ulice Amálie Škráškové.
V rámci akce Alej k Moravě podpořené Nadací Partnerství proběhne výsadba stromů podél nové 
cyklostezky Staré Město – Kostelany.
Účastníky mimo samotné výsadby čeká bohatý program: atrakce a hry pro děti, občerstvení, 
živá hudba atd. Akce proběhne za každého počasí, posezení pod přístřeškem je zajištěno. Záro-
veň vám nabízíme jedinečnou příležitost adoptovat strom pro miminko, pro rodinu, třídu nebo 
jenom tak pro radost. 
Bližší informace najdete na webové stránce www.klubkosm.cz nebo na tel. 604741163.

Tvořivá dílna – Smalt bez pícky (klíče, příbory)
Středa 18. 11.
Od 16:15 hodin
Přijďte si originálně ozdobit vlastní klíče a jídelní příbory.
S sebou: vlastní klíče a sadu hladkých příborů, pracovní oblečení, přezůvky.
Cena: 45,- Kč, pro členy Tvořivé dílny 30,-Kč

Tvořivá dílna - Adventní věnce
Pátek 27. 11.
16:00 – 19:00 hodin
Přijďte si vyrobit adventní věnec nebo dekoraci na vchodové dveře. K dispozici materiál na vý-
zdobu. Chcete-li si věnec barevně sladit s domácí výzdobou, přineste si vlastní svíčky a stuhy. Od 
16:30 – 17:00 hod. bude probíhat ukázka vázání věnce.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky.
Cena: za jeden výrobek 50,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 30,- Kč.
Na místě si můžete zakoupit korpus za 25,- Kč.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
Pondělní hraní s miminky
Pondělí 9. 11. 
9:00 -12:00 hodin 
Program pro maminky s dětmi 3-10 měsíců.
S sebou: přezůvky a deku pod miminko.
Vstupné: dobrovolné.
 Maminec
Pátek 20. 11. 
20:00 - 22:00 hodin. 
Zveme všechny aktivní maminky a babičky k posezení a popovídání v RC Čtyřlístek.
Téma: Co je třeba vylepšit.
Nedělní hraní ve čtyřlístku
Neděle 22. 11. 
16:00 - 18:00 hodin 
Pro všechny rodiče i prarodiče s dětmi 1-7 let.
Na programu zpívání, cvičení a pohádka.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 40,- Kč / rodina

Středa 11. listopadu
DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA
SBOROVNA
Začátek v 19 hod., vstupné 200,- Kč
Pátek 20. listopadu
GONG + REACH + Švanyga (Wayn)
Taneční zábava
Začátek 20:00 hod., vstupné 90,- Kč (CD zdarma!)
Sobota 28. listopadu  v 19:00 hod.
Neděle 29. listopadu v 16:00 hod.
TETIČKA Z RADĚJOVA aneb
jak tetička z Radějova čarovala
Ochotnické divadlo při TJ Sokol Staré Město
Připravujeme na prosinec:
Společenská tančírna, Vánoční zpívání, Štěpánská zábava, 
Silvestr 2009 - divadelní premiéra Bavsa „Všeci dobří rodáci 
aneb TV TOŽ TAK“ + VOCAL BAND Brno.li
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098



11Aktuality

Pozvánka pro občany

91. výročí vzniku samostatného československého státu  
oslavíme ve středu 28. října 2009 v 15:45 hod. 

položením kytic květů k pamětní desce na SKC – sokolovně  
a v 16 hod. k památníku čs. legií před základní školou  

na náměstí Hrdinů s projevem představitele města a kulturním 
programem.

Zve Rada města, ZO ČSBS, TJ Sokol a Orel a další občanské a politické organizace.
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rém Městě – projektová dokumentace 
z důvodu nesplnění zadávacích podmí-
nek.

V. vzala na vědomí
1.14 zájem SVK, a. s., Uherské Hradiště 
převzít do majetku stavby kanalizací ve 
vlastnictví města.   
1.18 opatření týkající se údržby zeleně 
v lokalitě nám. Hrdinů, vycházející ze 
znaleckého posudku č. 41/6/2009  „Po-
souzení stavu stromů, jejich provozní 
bezpečnosti a návrh opatření ve Starém 
Městě“.
6.1 příkaz k provedení inventarizace 
k 31. 12. 2009.

VI. jmenovala
3.3 v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 
3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního říze-
ní a konkurzních komisích, předsedu 
a členy konkurzní komise pro konkurz 
na funkci ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Komenského 1721, Staré Město, 
příspěvková organizace:
předseda komise: Josef Bazala
členové komise: Mgr.Vratislav Brokl, 
Mgr. Věra  Korcová, Ludmila Batůšková, 
Jana Kmeťová, Mgr. Alena Demlová.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem pozemku p. č. st. 1535 
o výměře 92 m2 a části pozemku p.č. 
240/368 ost. plocha o výměře cca 300 
m2, vše v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.   
1.3 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
340/130 orná půda o výměře 17 m2 v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
1.4 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na výpůjčku části pozemku p. č. 
340/131 ost. plocha o výměře 29 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.9 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej částí 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 
106 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Sta-
rém Městě, k.ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 
1.10 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku - prodej čás-
ti pozemku p. č. 340/130 orná půda 
o výměře 90 m2 v lokalitě ul. Tovární ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 

Hradiště.
1.11 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – výkup částí pozem-
ků p. č. 2409/2 ost. plocha o výměře 3 m2, 
p. č. 6214/369 ost. plocha o výměře 38 m2, 
p. č. 6214/370 ost. plocha o výměře 13 m2 
a p. č. 6214/371 ost. plocha o výměře 1 m2, 
vše v lokalitě Širůch ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
1.16 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – výkup částí pozemků 
p. č. 2442/7 ost. plocha o výměře 134 m2, 
p. č. 2494/1 ost. plocha o výměře 230 m2, 
p. č. 2494/6 ost. plocha o výměře 112 m2, 

p. č. 2494/13 ost. plocha o výměře 65 
m2 a p. č. 2494/14 ost. plocha o výměře 
76 m2, vše v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.17 připravit prodej bytů v bytových do-
mech 1881-1883, ul. Za Mlýnem ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
včetně návrhu prodejní ceny bytů.
7.1 zajistit zpracování dokumentace 
současného technického stavu domu 
č. p. 14 na nám. Hrdinů.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Dne 28. října 2009 uplyne již 91 let 
od vyhlášení samostatného českosloven-
ského státu. Podle historických záznamů 
začínal tento den v roce 1918 jako každý 
jiný. Už čtyři roky trvala světová válka ší-
řící smrt na frontách, hlad, bídu a nemoci 
v zázemí.

V největším městě Praze byl toho rána 
klid. Po půl desáté se objevily na ozna-
movacích tabulích redakcí první zprávy 
o nótě ministerského předsedy Andrássi-
ho, podle níž měla být rakousko-uherská 
monarchie přetvořena na volný svazek 
nacionálních států.

Pražané si to vyložili jako kapitulaci 
Rakouska. Kolem Obecního domu a na 
Václavském náměstí rostly zástupy. V po-
ledních hodinách se davy shromáždily 
na Staroměstském náměstí u Husova po-
mníku a před radnicí, kde bylo před 300 
lety popraveno 27 českých pánů, na místě, 
které se stalo symbolem tragického konce 
samostatného českého státu.

V Obecním domě v Praze se o šesté 
hodině večer sešel Národní výbor a na své 
schůzi vyhlásil první zákon Nového státu: 

28. říjen – Den české státnosti

„Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení 
samostatného státu československého.“ 
A k národu byl vydán manifest:

„Lide československý! Tvůj odvěký 
sen se stal skutkem. Stát československý 
vstoupil dnešního dne v řadu samostat-
ných kulturních států světa….“

    V knize Staré Město v proměnách 
staletí čteme, že rozpad rakousko-uher-
ské monarchie a vznik samostatné Čes-
koslovenské republiky byl ve Starém 
Městě oznámen až 29. října 1918 ráno 
zvláštním plakátem, připevněným na 
kmen kaštanu u školy a informoval 
trochu překvapené občany o „zdárném 
výsledku politického úsilí Tomáše G. 
Masaryka, Milana Rastislava Štefánika 
a Edvarda Beneše“.

Po oslavách nově nabyté svobody 
v samostatné republice nastala doba 
usilovné práce na mírové obnově života 
politického, hospodářského a kulturní-
ho s řadou nových problémů a nároč-
ných úkolů. Na oběti 1., ale i 2. světové 
války nelze zapomenout.

Jan Slováček

 (pokračování ze strany šest)
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Ve Staroměstských novinách jsme 
vás v březnovém čísle informovali 
o vynikajícím úspěchu Starého Města, 
kdy jsme obsadili třetí místo v soutěži 
„O keramickou popelnici“ v kategorii 
měst. A to především díky našim ob-
čanům, kteří důkladně třídí domovní 
odpad. Cenu převzal v budově Krajské-
ho úřadu ve Zlíně starosta Josef Baza-
la společně s Ing. Alenou Pluhařovou, 
která má oblast životního prostředí 
a hospodaření s odpady na starosti.

A nyní přišel další úspěch. Hnutí 
Duha vyhodnotilo způsoby recyklace 

PŘIJĎTE SI ZASADIT STROM
V rámci akce Alej k Moravě podpořené Nadací Partnerství proběhne dne 

6. 11. 2009 od 15 hodin
výsadba stromů podél nové cyklostezky 

Staré Město – Kostelany

Účastníky mimo samotné výsadby čeká bohatý program:
atrakce a hry pro děti, občerstvení, živá hudba atd. 

Akce proběhne za každého počasí,  posezení pod přístřeškem je zajištěno.
Zároveň vám nabízíme jedinečnou příležitost adoptovat strom pro miminko,

pro rodinu, třídu nebo jenom tak pro radost. 
Bližší informace najdete na webové stránce www.klubkosm.cz nebo na 

tel. 604741163.

UDĚLEJTE SI HEZKÉ RODINNÉ ODPOLEDNE
Těšíme se na vás u Moravy za železničním přejezdem na konci ulice Amálie Škráš-

kové. Lopaty a dobrou náladu s sebou.

Adopce stromů v nově vysazované aleji 
podél cyklostezky Staré Město – Kostelany

V rámci akce Alej k Moravě, podpořené 
Nadací Partnerství a společností Skanska, 
Vám OS Rosnička, SVČ Klubko Staré Město 
a Město Staré Město nabízí 

MOŽNOST ADOPTOVAT SI 
SVŮJ STROM 

V čem spočívá adopce?
V poskytnutí finanční částky 1850Kč na

výsadbu stromu v nové aleji podél cyklos-
tezky. Strom si můžete vysadit sami nebo 
nechat jeho výsadbu na odbornících. Vý-

Ve Starém Městě můžeme spatřit ně-
kolik vzácných stromů. Patří mezi ně 
i jedlý kaštan, který roste v zahradě 
mateřské školy v Rastislavově ulici. Bo-
hužel jeho plody nikdy nedozrají. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

sadba proběhne 6. 11. 2009 od 15 hodin na 
slavnostní veřejné akci. 

Na stromě bude umístěna cedulka s vaším 
jménem a vy dostanete certifikát o adopci stro-
mu. Součástí ceny je sazenice stromu, výkop 
jámy, výměna půdy, výsadba a kotvení dvěma 
kůly.

  
Adoptujte si svůj strom.
Všichni, kdo se rozhodnou přispět částkou 

minimálně 1850 korun, mohou adoptovat svůj 
konkrétní strom a budou mít možnost si přijít 
stromek sami zasadit. Každý takto adoptovaný 
strom bude označen cedulkou se jménem adop-
tující/ho a těm, kdo se výsadby nezúčastní, po-
šleme fotografii jimi adoptovaného stromku.

Tento typ adopce je vhodným dárkem 
například u příležitosti narození miminka, 
jako vánoční dárek nebo dárek pro no-
vomanžele. Fantazii při obdarovávání se 
ovšem meze nekladou – důležitá je vůle 
přispět k rozvoji životního prostředí. Adop-
tovat stromy mohou skupiny i jednotlivci, 
rodiny, rodiče i děti, zkrátka všichni, kdo 
chtějí mít „svůj“ strom. 

Všechny vámi adoptované stromy poros-
tou společně a budou vysazeny 

na  stromové slavnosti 6. 11. 2009 v aleji 
podél cyklostezky Staré Město – Kostelany. 

Další stromová slavnost proběhne na jaře 
2010.

Podrobnosti a další informace na tel: 
604741163

Klubko

odpadů v jednotlivých městech a obcích 
České republiky a vyzdvihlo úspěšné mo-
dely nakládání s odpady. Staré Město bylo 
dáno za příklad v oblasti recyklace, jedná 
se především o sběr bioodpadu, který je 
u nás realizován od roku 1995 na sídliš-
tích a od roku 2007 se rozšířil do zástavby 
rodinných domů, takže dnes je zapojená 
celá obec. Od roku 2007 byl v našem městě 
zkušebně zaveden pytlový sběr plastových 
obalů a nápojových kartonů z rodinných 
domů. Naplněné pytle se sváží přímo od 
prahu. Počínaje lednem 2008 se systém 
rozšířil na všechny rodinné domy. Díky 

našim občanům jsme dokázali v roce 
2008 recyklovat přes 42% komunálních 
odpadů, a tak se ulehčilo skládkám. Jen 
málokteré město se může pochlubit tak 
vysokým číslem.

Která další města byly oceněna? Na-
příklad Nový Bor získal ocenění za pyt-
lový sběr s čárovými kódy, Turnov za 
pytlový sběr a pilotní projekt odděle-
ného sběru bioodpadu, Jiřetín pod Bu-
kovou za komunitní kompostování pro 
všechny, Mladá Boleslav za motivační 
pytlový sběr.

Milan Kubíček 

Staré Město – recyklační úspěch

ALEJ K MORAVĚ



  

Na podzim 1999 byl učiněn ojedinělý 
archeologický nález z období Velké Mo-
ravy přímo v centru města na náměstí 
Hrdinů. Naproti autobusové zastávky 
u Sputniku, na pozemku tehdejšího 
staveniště domu pana M. Pavlici, byly 
odkryty čtyři kostrové hroby z obdo-
bí Velké Moravy, pátý byl prozkoumán 
o několik dní později. „Každý z pohřbe-
ných si na svou poslední cestu něco 
odnášel: děti malé okované dřevěné vě-
dérko, nožíky a stříbrné kroužkové ná-
ušnice, dospělý muž pak železný bojový 
nůž. Hroby byly prosté, jen jedno dítě 
bylo přikryto dřevěnou deskou, “ sdělil 
tehdy archeolog Dr. Luděk Galuška.

Pranostiky na listopad
  Den Všech svatých je poslední, 

který léto zahání.
  Když na Dušičky jasné počasí panu-

je, příchod zimy to oznamuje.
  Když krtek v listopadu ryje, budou 

na Vánoce létat komáři.
  Na svatého Martina kouřívá se 

z komína
  Studený listopad – zelený leden
  Na Kateřinu schováme se pod 

peřinu.
  Na svatého Ondřeje konec pocení.
 EM

   Významný nález byl učiněn také ve 
známé lokalitě na Dvorku. Z pohledu 
antropologa se zde stal určitě prioritou 
dětský dvojhrob. „Překryta dřevěnou des-
kou skrývala nehluboká jáma v pravěké 
náplavě na ploše 40 x 60 centimetrů změť 
drobných kůstek, ze které se nakonec „vy-
klubaly“ kostřičky dvou sotva narozených 
dětí. Ležely na boku, jako by v řadě, a do 
hrobu se dostaly společně, uloženy do ru-
báše sepnutého párem gombíků z tmavo-
modrého skla. Že by dvojčata zemřela při 
porodu? Dlouho jsme nad tím debatovali. 
Smutný, ale významný nález,“ řekl Dr. Lu-
děk Galuška.

 zaznamenal Milan Kubíček

Stalo se před deseti lety

Moudra Mr. Orang Utana
Všude už byl, všecko zažil, jen u čerta mezi rohama 

neseděl.

Pro svého psa je každý člověk Napoleonem. Odtud ta 

stálá obliba psů.

Ke zlaté svatbě – zlaté parohy!

Myš je malé zvíře, ale nevěří jedné díře.

Kdyby se splnily sny trpaslíků, byli by všichni obři 

rozdrceni na strouhanku.

Lakomec nedá bližnímu ani svoji rýmu.

Sedm opatrovnic – děcko bez oka.

Michalské slavnosti 2009 jsou již minulostí. Hodovali také mnozí staroměstští patrioti, 
kteří na naše město nikdy nedají dopustit. Ilustrační foto: Milan Kubíček

S r a n d o v n a
Rovnoprávnost jak řemen
„Kdo u vás řídí domácnost?“, vyzvídá 
děda Lebeda v hospodě u Mikešů.
„My to máme rozdělené. Když jsme 
doma oba, poroučí manželka. Když jsem 
doma sám, poroučím já!“

Doktor vždy dobře poradí
Přišla paní k lékaři – modrá, zelená, po-
tlučená.
„Co se vám stalo, paninko?“
„Když se manžel vrátí napitý z hospody, 
pokaždé mě tak zmlátí. Co mám dělat?“
„Udělejte si heřmánkový čaj, a když se 
vrátí ten váš Francek z paluše, kloktejte. 
A za sedm dní se ukažte.“
Po týdnu přijde paní k doktorovi, žádné 
stopy po pranici.
„Zabralo to, nezmlátil mne.“
„Já to věděl! Stačilo držet hubu…..“

To snad není pravda!
„Jak to, pane vrchní, že se nemáme kam 
posadit? Vždyť jsme si u vás rezervovali 
stůl!“
„Je mi líto pane Šamejz, ale měli jste si 
rezervovat také židle!“

U psychiatra
Musím vám říct smutnou zprávu, ve va-
šem případě je medicína bezradná! Vy 
jste absolutně zdráv.

V zahrádkářské kolonii
Experimentálně jsem narouboval na hru-
šeň jablka, a má to chuť jak kedlubna.

Manželka jako z partesu
„Tvoje žena je dobrá kuchařka?“
„Ne!“
„Tak je skvělá milenka?“
„To vůbec.“
„Tak, proč jsi se ženil?“
„Ona umí krásně zpívat.“
„Nemyslíš, že by byl kanár lacinější?“
 PI 
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Naši „osmáci“ (nikoliv však degu) 
navštívili vzdělávací centrum v ZOO 
Zlín - Lešná.

V průběhu tohoto týdne se žáci 8. 
ročníků zúčastnili v rámci projektu 
Zahrada v proměnách času přírodo-
vědné exkurze ve zlínské zoologické 
zahradě. Bylo nám nabídnuto několik 
vzdělávacích výukových programů se 
zaměřením na jednotlivé ekosystémy 
planety Země. Možná i díky těmto 
aktivitám, neustálým rozvojem a sna-
hou nabídnout svým návštěvníkům 
stále něco nového se zlínská ZOO 
stala druhou nejnavštěvovanější zoo-
logickou zahradou v České republice. 
V úterý žáci tříd 8.A a 8.D absolvo-
vali program pod názvem „Africké 
stepi a savany“, který ale neprobíhal 
v učebně vzdělávacího centra, ale pří-

Exkurze do zlínské ZOO

mo v ZOO mezi africkými zvířaty. Žáci 
tak měli možnost si přímo „osahat“ ně-
které typické přírodniny (vejce pštrosa, 
kopyto zebry, roh nosorožce, kůži slo-
na, ...). Ve čtvrtek vyrazili do stejného 
cíle žáci 8.B a 8.C. Tentokrát je čekal 
program s názvem „Amazonský deštný 
prales“. Během hodiny a půl se ve vzdě-
lávacím centru ZOO dozvěděli mnoho 
zajímavých informací, poznávali netra-
diční ovoce a koření a závěrem zjišťovali 
své nově nabyté vědomosti. Po oba dny 
byla návštěva ZOO samozřejmě spojena 
s prohlídkou expozic a výběhů jednot-
livých zoogeografických oblastí, podle
kterých je zlínská ZOO uspořádána. Po-
časí nám vyšlo, exkurze byla skvělá, tak-
že se budeme těšit na příští rok na další 
nově připravované ekosystémy.

Mgr. Martin Motyčka

Den jazyků

Milý dopis jsme dostali od Rad-
ka Františka Bičana, který vyrůstal 
v dětství ve Starém Městě v domku 
v blízkosti hřbitova. Život jeho drá-
hu poněkud odklonil a nyní žije na 
Valašsku. Díky sestře Janě Vávrové, 
která působí v souboru Dolina, se 
tu a tam do svého rodiště rád vrací. 
Básně psal již od osmnácti let, prv-
ní sbírku Neplavec ve vlnách poezie 
vydal v roce 1996, následovala Říka-
dla, která mne napadla, Grafoman, 
Slzy úsměvu, Letmé záchvěvy duše 
a Poetika bez rizika. Našim čtená-
řům pan Bičan zaslal báseň o Sta-
rém Městě.

Milan Kubíček

Staré Město 

Staré Město u Hradiště,
ty jsi ve mně jako klíště.
Miluji tě víc než ženu,
byť dráždivě obnaženu.

Co mne k tobě stále svádí?
Vzpomínky na rané mládí,
které s tebou víc než dosti

protkané mám v souvislosti.

I když dneska jinde žiji,
kouzlo tvé se do mě vpíjí.
Starý jsem i cynik, přesto

vzpomínám na Staré Město…..

Radek František Bičan

Rodák z našeho města

Ve dnech 22. a 24. září se žáci 9. roč-
níků v rámci oslavy Dne jazyků vydali 
na prohlídku zámku v Buchlovicích.

Jak se dalo předpokládat, prohlídka 
se nekonala v rodném jazyce, ale ný-
brž v jazyce anglickém nebo němec-
kém.  Během cesty do Buchlovic jsme 
si společně prošli text, který nám sleč-
na průvodkyně na zámku prezentova-
la. Každý den se na zámku vystřídaly 
tři skupiny a poté měli žáci za úkol 

vyplnit předem připravenou křížovku, 
jejíž správné odpovědi žáci našli v textu. 
Procvičili si tím nejen základní slovní 
zásobu, porozumění mluvenému slovu, 
ale také porozumění textu. Po půlhodi-
novém rozchodu v zámecké zahradě nás 
čekala cesta zpět.

Celá akce byla dle mého názoru vel-
mi vydařená a přínosná a krásné počasí 
k tomu jen přispělo.

Mgr. Jitka Baná
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Ve čtvrtek 24. září 2009 v 17 hodin byly zahájeny Mi-
chalské slavnosti velmi pěknou výstavou obrazů našeho ro-
dáka Bohumila Panáčka. Vernisáž se uskutečnila ve velkém 
sálu staroměstské radnice a zahájil ji starosta Josef Bazala. 
Výstava trvala do 16. října 2009 a prohlédnout si ji mohli 
všichni zájemci ve dnech pondělí až pátek v době od 8 do 
15:30 hod.

 Milan Kubíček

Zaměstnanci domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním na Kopánkách ve Starém Městě uspořádali ve středu  
7. října 2009 Den otevřených dveří u příležitosti vyhlášeného 
týdne sociálních služeb České republiky.

„Chceme veřejnosti ukázat jaké sociální služby uživatelům 
poskytujeme a jak je o naše obyvatele postaráno,“ sdělila nám 
krátce po příchodu vedoucí zařízení Ludmila Jančaříková. 
Den otevřených dveří v domově na Kopánkách si nenecha-
li ujít starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina, 
kteří si v doprovodu Ludmily Jančaříkové prohlédli ubytova-
cí, společenské, sportovní, stravovací i technické provozy do-
mova. Zařízení je součástí sociálních služeb Uherské Hradiště 
příspěvkové organizace a zřizovatelem je Zlínský kraj.Výstavu obrazů malíře Bohumila Panáčka (na snímku druhý 

zleva) zahájil starosta Josef Bazala. Foto: Vladimír Kučera

Vendula Petříková měla pro 
Bohumila Panáčka připravenu 
pěknou kytičku. 

Foto: Vladimír Kučera

Bohumil Panáček u obrazu 
staroměstské radnice. 

Foto: Vladimír Kučera

Domov pro osoby se zdravotním postižením tvoří komplex vzá-
jemně propojených dvou ubytovacích budov a technické části. 
Veškeré prostory jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové 
výtahy.                                                          Foto: Milan Kubíček

Výstava obrazů Bohumila Panáčka

Objekt byl otevřen 1. listopadu 2001. Stalo se tak na zákla-
dě restituce ústavu na Velehradě. Vzhledem k těmto skuteč-
nostem bylo započato s výstavbou nových ústavů. 

Jen po dobu naší přítomnosti do domova zavítali žáci 
Základní školy ve Starém Městě a také jedna třída studentů 
Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Mnozí 
mladí lidé si teprve v těchto místech uvědomí, jak ohromně 
cenné je být zdravý a normálně žít. 

V domově žije 64 handicapovaných klientů, ve dvoulůžko-
vých pokojích. Na zajištění nepřetržitého provozu se podílí 
43 pracovníků. Pokoje mají standardní vybavení. Součástí 
domova jsou také místnosti pro terapie, tělocvična a ústavní 
kaple. 

Milan Kubíček

Den otevřených dveří 

Zvěřinové hody
u Bronislava Poláška

Ve dnech 16. a 17. října 2009 se konaly v jídelně v ulici Za Radnicí 
zvěřinové hody. Kolektiv pana vedoucího Bronislava Poláška při-
pravil mnoho specialit pro gurmány, třeba vynikající guláš, kančí 
medailonky, Hubertův mix, dančí ražničí, Překvapení paní hajné, 
Pytlákovu zvěřinovou směs v bramboráku, smažený kančí řízek 
s citronem, celou škálu minutek, čepovalo se pivečko a pro děti 
kuchaři připravili sladkosti. K této akci se ještě vrátíme v příštím 
vydání našeho listu.                                                                               MK Obyvatelé domova při obědě v jídelně.       Foto: Milan Kubíček
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Michalské slavnosti byly opět nádherné a prosluněné

Staroměstské noviny 11/09Staroměstské noviny 11/09

Za posledních 15 let bylo při 
Michalských hodech, později Mi-
chalských slavnostech, vždy krásné 
slunečné počasí. A když je hezky, 

bývá dobrá nálada, ještě více vynik-
ne krása slováckých krojů a lidé si 
hodů nadmíru užívají. Pan Martin 
Ryšavý pořídil pěknou fotoreportáž, 

která nám připomene dění v našem 
městě o poslední neděli v září. Kdo 
přišel, určitě nelitoval.

Milan Kubíček

Tančí a zpívají Doliňáci.  Foto: Martin Ryšavý Půvabné děvčice z Doliny.  Foto: Martin Ryšavý

V průvodu šli také Pavel Pluhař a Kristýna Vaculíková. Foto: Martin RyšavýHodové odpoledne moderoval Josef Bazala. 
Foto: Martin Ryšavý

Ladislava Mikuláštíková a Karel Rajmic. 
Foto: Martin RyšavýZazpíval Miroslav Blaha. Foto: Martin Ryšavý
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Proč u nás nemáme pořádnou stylovou 
vinárnu?

(manželé kolem 30 let)
To si raději nepřejte. Součástí koncesní listiny je 
totiž podmínka, že při vyhazování hostů musí 
personál použít volného stylu.

Jela jsem v pouličce, bylo tam plno mladých, 
chovali se a řvali jak dobytek. Proč nekontro-
luje cestování v autobusech naše policie?

(důchodkyně z Nového Světa)
To nemůže být pravda! Dobytek má tu výhodu, 
že nemluví. Ač by bylo zajímavé, co říkají krávy, 
když nedostanou nažrat.
Potřebujeme poradit do školy. Ve Starém 
Městě najdeme mnoho rostlin a květin, které 
z nich jsou velmi vzácné?

(Michala a Tereza 14 let)
Je to zcela vzácná cizokrajná květina a jmenuje 
se Špuntovník sklenicavin. Kvete pouze jednou 
za desítky let. Nevěříte? Tak tady je foto!

Nějak málo se zasazujete o to, aby mezi muži 
a ženami byla větší rovnoprávnost. Kdy se 
polepšíte?

(Anna 44 let)
To nejde. Copak by žena zdolala za večer dvacet piv?

Můj syn je v pubertě a dělá si co chce. Nosí 
strašně dlouhé vlasy a nechce mě poslech-
nout, aby šel k holiči. Jak ho tam dostat?

(matka samoživitelka)
Nijak. Netlačte na pilu. Nebo chcete, aby si vedle 
dlouhých vlasů nechal narůst ještě plnovous 
a obojí obarvil na modro?

Kterou pálenku máte nejraději? 
(Václav 47 let)

Ale dejte pokoj těmto ďábelským vynálezům 
arabských alchymistů.
Bojíte se stárnutí? 
 (Ludmila 56 let)
Vašeho vůbec, svého trošku.

Milan Kubíček

jedna karetní společnost byla přímo udi-
vena, když po odchodu milého společníka 
našla na jeho tácku od piva napsáno jméno 
Lecián. Také se vyprávělo o nešťastné bab-
ce, která hnala na trh do Hradiště poslední 
kravičku a svěřila se na místě sedlákovi, 
který přesně takovou kravičku potřeboval 
a hned na místě zaplatil. Pro stračenu si 
prý přijde až na náměstí, kde byl dobytčí 
trh. Jenže nepřišel. Na co by potřeboval 
kravku Martin Lecián?

To jsou vše jen a jen legendy a převy-
právěné historky. Martin Lecián byl vinen 
ze zločinu dvojnásobné vraždy, trojnásob-
né nedokonané vraždy, ohrožení života 
21 dalších osob, 48 krádeží, 26 pokusů 
o vloupání, 74 dokonaných vloupání a dá-

le z trestných činů 
veřejného násilí, de-
zerce atd. To všechno 
zvládnul za pouhé 
čtyři měsíce od po-
sledního procesu, 
neboť před soudem 
nestál pochopitelně 
po prvé. Od 14 do 18 
let byl v polepšovně 
v Novém Jičíně, po 
opuštění ústavu ihned 
začal krást a ještě do 
vojny byl dvakrát 
trestán krajským 
soudem v Uherském 
Hradišti.

Časně ráno 6. říj-
na 1927 Leciánův ži-
vot skončil na dvoře 
garnizonního vězení 
v Olomouci. Před  
vykonáním rozsudku 
měl Lecián dvě přá-
ní. Pod šibenici ho 
přivedla slečna Ma-
rie Kořenovská a noc 
před tím vykouřil 
stovku egyptek.

Byl pochován na 
vojenském hřbitově 
v Černovíře. Po hos-
podách se začaly zpí-
vat písničky o Leciá-
novi, u Baťů ve Zlíně  

vyráběli lehkou sportovní obuv - leciánky. 
Martin Lecián zkrátka nedával lidem ještě 
dlouhá léta spát.

Podle archivních pramenů zpracoval: 
Milan Kubíček

Právě nyní, kdy vychází Staroměstské 
noviny, si připomínáme výročí naroze-
ni gangstera světového formátu, kasaře, 
vraha, zloděje Martina Leciána, i když 
část veřejnosti si ho démonizuje a třeba 
harmonikáři a flašinetáři před osmde-
sáti lety skládali o Leciánovi dojemné 
písničky.

Martin Lecián se narodil 31. říj-
na 1900 nedaleko od Starého Města, 
v Předměstí u Uherského Ostrohu a byl 
popraven 6. října 1927 v Olomouci ka-
tem Leopoldem Wohlschlagerem. Byla 
to poslední „práce“ tohoto popravčího, 
který celkem provedl 24 exekucí. 

Lecián byl přítomen i v našem městě, 
Uherském Hradišti, řádil v Buchlovi-
cích, kde je proká-
záno, že v místním 
železářství si v noci 
11. prosince 1926 
odnesl 225 nábojů 
do pistole a ještě 
po půlnoci se pře-
sunul taxíkem do 
Brna a po násled-
né merendě odjel 
rychlíkem zamést 
stopy až do Košic.

Ale ještě před 
tím, při výkonu vo-
jenské služby, Leci-
án šestkrát zběhl, 
aby mohl provo-
zovat své loupežné 
řemeslo. Pohybo-
val se v různých 
převlecích – jed-
nou za zbožného 
mnicha, podru-
hé za rozšafného 
sedláka, studenta 
v brýlích, elegána 
s růží v knoflíko-
vé dírce, případně 
jako vyparáděný 
důstojník.

Hledaný lupič 
a násilník si se svý-
mi pronásledovali 
často hrál na slepou 
bábu. Nejmenova-
ný četnický důstojník velmi rád přijal 
místo v autě ochotného kavalíra, který 
pana nadporučíka zavezl až na místo 
jeho služby a při rozloučení mu vtiskl 
do ruky vizitku se jménem Lecián. Také 
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Když jsem šel brzy zrána, potkal jsem Leciána

Někteří lidé viděli v Leciánovi Jánošíka 20. 
století, který „bohatým bral a chudým dá-
val.“ Co měli společného? Martin Lecián 
byl odsouzen k trest smrti provazem v 26 
letech, téměř ve stejném věku byl ukončen 
i život Juraje Jánošíka, který byl oběšen 
v 25 letech. Oba dva patřili ke zločincům 
nejvyššího formátu. Soudy totiž dobré 
skutky zpravidla neprojednávají.

Text MK, kesba: Jan Slováček  
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Tradiční zahraniční výjezdy žáků Střední odborné školy
a Gymnázia Staré Město

K příjemným tradicím naší školy 
patří každoročně pořádané podzim-
ní návštěvy žáků na partnerských 
školách v Itálii, Německu a Anglii. 
Mezi žáky 3. ročníků je o výměnné 
pobyty velký zájem, protože po jejich 
absolvování už pro ně nejsou názvy 
jako Pompeje, Neapol, Vesuv, Kolín 
nad Rýnem, Bonn, Tower Bridge, 

Oxford či Buckinghamský palác pouhý-
mi pojmy z dějepisu či zeměpisu. Tato 
místa získávají pro žáky nový rozměr 
skutečným poznáním kultury, historie, 
sociálních poměrů země a získáním 
nových přátelství s žáky zahraničních 
škol. Partnerské školy vždy připra-
ví pestrý program, ve kterém se snaží 
prezentovat to nejzajímavější a nejpři-

tažlivější, co může která země na-
bídnout. Proto je absolvování těchto 
pobytů náročné, žáci i učitelé musí 
během týdne vstřebat spoustu in-
formací a absolvují dlouhé cesty za 
památkami a dalšími zážitky.  A ny-
ní vnímejme osobní dojmy přímých 
účastníků pobytů.

novými lázněmi r. 27 př. n. l. Marcus 
Agrippa. Původně sloužil jako chrám 
a za císaře Hadriána získal dnešní 
vzhled. V Římě jsme viděli i Kolo-
seum, Konstantinův oblouk, Forum 
Romanum, Vatikán a další památky. 
V průběhu týdne zbyl čas na koupání 
v moři a mnohá setkání s žáky part-
nerské školy. S nadšením byla přijata 
novinka letošního pobytu – návštěva 
v rodinách italských žáků. Žáci měli 
možnost zažít, jak funguje typická 
italská rodina a co společné či odliš-
né má s rodinou českou. Konec po-
bytu se nesl ve znamení vyměňování 
kontaktů dnešní doby, mezi které už 
nepatří jen telefonní číslo mobilu, ale 
i kontakt na ICQ, Skype, facebook. 
Mnozí z nás navázali přátelství, která 
snad odjezdem do České republiky 
neskončí.

Itálie očima Radima Piknera

Již tradičně jsme přijeli do Töni-
svorstu třetí víkend v září tohoto roku. 
Sobotu a neděli jsme strávili v rodi-
nách našich německých partnerů. 
Každý z žáků měl se svojí „rodinou“ 
naplánovaný program – někteří spor-
tovali, jiní jeli na výlet např. do ne-
dalekého Nizozemí. Nedělnímu od-
poledni dominovala návštěva města 
Krefeld, kde se každou třetí zářijovou 
neděli koná největší open air módní 
přehlídka na světě. V pondělí zased-
li naši žáci do lavic Michael Ende 
Gymnasia a měli možnost seznámit 
se s tím, jak probíhá výuka v Ně-
mecku. Tak jako každý rok dostali 
úkol – zpracovat projekt, tentokrát 
na téma „Německo v období nacio-
nálního socialismu“. Tato problema-
tika je provázela po celou dobu vý-
měnného pobytu, v Bonnu navštívili 
muzeum Haus der Geschichte, kon-
krétně expozice „Německo ve Třetí 
říši“ a „Německé státy v době stude-
né války“. Asi nejvíc se nám z pobytu 
líbila návštěva fotbalového stadionu 
Schalke 04. Měli jsme možnost na-
vštívit i šatny hráčů, podívali jsme se 
také do tiskového centra a hlavně na 
plochu této víceúčelové arény, ve kte-
ré se bude příští rok hrát i hokejové 
mistrovství světa a úvodní utkání má 
zhlédnout rekordních 82 tisíc diváků. 
Celý pobyt jsme zakončili návštěvou 
města Essen a prohlídkou zajímavého 
muzea marionet, orchestrionů a růz-
ných dalších pouťových atrakcí.

Německo
drobnohledem 
Pavla Turčina

Koloseum 

Letošní výjezd na partnerskou 
zemědělskou školu do italské Lati-
ny byl již dvacátý v řadě a této akce, 
která proběhla od 18. do 27. září 
2009, se zúčastnilo 43 žáků třetího 
ročníku a tři učitelé. Po náročné 
cestě se naší skupiny velmi přátel-
sky ujali italští kolegové, kteří při-
pravili  bohatý program složený jak 
z návštěv unikátních historických 
památek, jimiž je střední Itálie pří-
mo posetá, tak z poučných exkurzí 
do zemědělských podniků. Snad 
největší dojem v nás zanechala pro-
hlídka Říma. Ač bylo město pře-
plněno turisty, s obdivem a úctou 
jsme vnímali starověké památky. 
Pantheon, který tvořil střed staro-
věkého Říma, je nejlépe dochovaná 
stavba z doby římské antiky. Dal ho 
postavit mezi Agrippovými a Nero-
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přes Tower Bridge, jeden z největších 
symbolů Londýna, a navštívili Tower 
of London – zde jsou uloženy koru-
novační klenoty anglických panov-
níků. Samoobslužným vláčkem jsme 
se dostali na Greenwich a tam si nás 
„rozebraly“ naše „adoptivní anglické 

rodiny“. Ráno po klasické anglické 
snídani jsme se setkali v Metropo-
litan University s českými studenty, 
kteří se rozhodli v Anglii studovat. 
Mnohé z nás tato návštěva nesmír-
ně inspirovala. Mezi další silné zá-
žitky určitě patří návštěva   „Sea 
life center“  – centra podmořských 
živočichů v Brightonu a návštěva 
muzea voskových figurín Mada-
me Tussaud v Londýně. Dívky pak 
dokonale pohltilo nakupování na 
Oxford street. Prohlédli jsme si 
překrásné zahrady a palác Jindři-
cha VIII. Hampton Court. Před-
poslední den našeho pobytu jsme 
prožili v Oxfordu – univerzitním 
městě, které je snem i noční mů-
rou studentů. Během posledního 
dne jsme obešli celou londýnskou 
čtvrť Westminster se známým Big 
Benem a prohlédli jsme si (alespoň 
zvenku) Buckinghamský palác. Ne-
jde pár slovy popsat všechna navští-
vená místa, všechny pocity a emo-
ce, které jsme během týdne zažili. 
Návštěva Anglie byla prostě skvělá.

GYM

Buckingham 

Schalke 04 

Anglie podle

Miloslava Cigoše
Naše cesta získala na atraktivnosti, 
když jsme dorazili přes Německo 
a Belgii do francouzského pobřež-
ního města Calais, kde jsme se na-
lodili na trajekt, který nás přepravil 
na území Spojeného království Vel-
ké Británie a Severního Irska, a to 
konkrétně do krásného, skalami 
ohraničeného města Dover. Řidič 
autobusu přeorientoval své řízení 
vlevo a my jsme si to namířili rov-
nou do Londýna. Zde jsme navští-
vili katedrálu svatého Pavla a poté 
přešli na Millenium Bridge a na-
vštívili jsme vojenský křižník z 2. 
světové války, který pomáhal při 
vylodění v Normadii. Přešli jsme 

30 let MŠ Komenského
Ve čtvrtek 15. října 2009 se uskuteč-
nilo přátelské posezení u příležitos-
ti 30. výročí otevření „motýlkové“ 
MŠ Komenského 1721 ve Starém 
Městě.
Bylo pozváno 50 bývalých i součas-
ných zaměstnankyň školky, v kultur-
ním pásmu vystoupili chlapci a dív-
ky s učitelkou Ivanou Zavřelovou. 
V příštím vydání Staroměstských 
novin přineseme fotoreportáž a již 
dnes si ji můžete prohlédnout na 
www.staremesto.uh.cz..           MK
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V úterý 6. října 2009 v odpoledních 
hodinách proběhla v mateřské škole 
v Rastislavově ulici již tradiční společ-
ná akce dětí a rodičů - Dýňová stra-
šidýlka. Rodiče přinesli různě velké 
dýně. Během odpoledne se přeměnila 
mateřská škola v místo, kde vznikaly 
z velkých i malých dýní strašidýlka 
zdobená různými přírodninami. Hlav-
ně děti při dlabání a zdobení uplatnily 
svoji fantazii a bylo opravdu těžké říci, 
které strašidýlko bylo nej. A proto-
že všechny byly krásné, vystavily si je 
na schodiště mateřské školy. V jejich 
očích byla vidět velká radost z dyňo-
vých kamarádů.

Marcela Jaluvková

Strašidýlka v beruškové školce

Mateřské škola se proměnila v místo, kde 
vznikaly z velkých i malých dýní originální 
strašidýlka. Foto: Iveta Polášková

Lenka Tomečková s dcerou Šárkou uplatnily 
svou fantazii. Foto: Iveta Polášková

To je ale dílo! Foto: Iveta Polášková 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, 
kteří pomohli zabezpečit  hasičskou sou-
těž O pohár starosty města, která se usku-
tečnila 30. srpna 2009 na travnatém hřišti 
Střední odborné školy a Gymnázia ve 
Starém Městě.

Jsou to: město Staré Město, Zlínský kraj, 
Pivovar Janáček – Uherský Brod, Stanislav 
Houdek – BT servis, Josef Trubačík – ná-
bytek Bobík s. r. o., Střední odborná škola 
a Gymnázium Staré Město, Klub přátel sli-
vovice, Pavel Sýkora – služby SM s. r. o.

Jakub Kotačka

Hasiči děkují

V minulém čísle Staroměstských no-
vin jsme na straně 20 zveřejnili fotografii
z Michalských hodů kolem roku 1935. 
Ozvala se nám paní Jana Langová, která 
napsala.

Na fotografii jsem poznala svého pra-
dědečka Antonína Chrástka (nar. 1910), 
je to druhý muž zleva v prostřední řadě. 
Někde na fotografii by měla být i jeho se-
stra Marie, která však zemřela velmi mla-
dá. MK

Pradědeček poznán na fotografii

V roce 1926 přichází jako učitel na 
chlapeckou školu do Starého Města (bý-
vala ZŠ č. p. 1 na náměstí Hrdinů, zbou-
rána v dubnu 1995) Antonín Zelnitius, 
který se věnoval archeologii a pro Staré 
Město a československou vědu zachránil 
nesmírně cenné nálezy z doby Velké Mo-
ravy. Zasloužil se o pečlivě organizovaný 
výzkum ve Starém Městě. Shodou okol-
ností archeologický výzkum ve Starém 
Městě řídil v pozdějších letech prof. Vi-
lém Hrubý (rodák z Říkovic u Přerova), 
který v roce 1938 nastoupil jako mladý 
učitel na zdejší dívčí školu (současná 
budova ZŠ č. p. 715 na náměstí Hrdinů) 
a několik let ve Starém Městě vyučoval.

MK

Archeologové – učitelé

Do roku 1945 bylo ve Starém Městě cel-
kem osm hostinců. Po osvobození v roce 
1945 byly čtyři z nich uzavřeny a hotel 
Vraný (naproti železniční stanice) pře-
vzalo Družstvo cestující veřejnosti, sta-
rající se o nádražní restaurace. Zbývající 
hostince společně s řemeslnými a obsluž-
nými obory pro veřejnost převzal 15. lis-
topadu 1949 vytvořený Sdružený komu-
nální podnik Uherské Hradiště.

Z knihy Staré Město v proměnách staletí

Co možná nevíte…
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V neděli 11. října 2009 přišlo do sálu 
Orlovny na náměstí Hrdinů více než 450 
farníků a hostů, aby při mši svaté podě-
kovali za dar 45 let života našeho du-
chovního otce P. Miroslava Suchomela 
a připomněli si 15 let od udělení kněž-
ského svěcení. Přitom v naší farnosti 
P. Miroslav Suchomel slouží již 9 let.

Na mši svaté jsme viděli především 
staroměstské farníky, přátele z okolí, 
ale i mnoho pozvaných hostů, včetně 
poslankyně Parlamentu České repub-
liky Ing. Michaely Šojdrové a poslance 
Ing. Ludvíka Hovorky.

Po mši svaté a gratulacích k životní-
mu výročí následovalo pohoštění všech 

Životní výročí duchovního otce P. Miroslava Suchomela
přítomných, pro dobrou pohodu zahrála 
Staroměstská kapela, CM Bálešáci a pri-
máš Hradišťanu Jiří Pavlica, pro děti byl 
připraven skákací hrad a trampolína. 

Do Orlovny přišli také starosta Josef 
Bazala a místostarosta Radoslav Malina, 
kteří našemu duchovnímu otci předali 
obraz malíře Bohumila Panáčka, na kte-
rém je zachycena stavba chrámu sv. Du-
cha. Oslava se uskutečnila v radosti a po-
koře a poslední hosté se rozcházeli až ve 
večerních hodinách.

Ke gratulacím se připojuje i redakce 
Staroměstských novin a duchovnímu otci 
staroměstské farnosti děkujeme za dosa-
vadní velmi dobrou spolupráci.

Milan Kubíček 
Duchovní otec farnosti P. Miroslav Suchomel 
při mši svaté v Orlovně. Foto: Milan Kubíček 

Na varhany zahrál Pavel Berka, zazpíval chrámový sbor. 
Foto: Milan Kubíček

O dobrou pohodu se postarala Staroměstská kapela. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva Jarmila Vaculíková, Blanka Bazalová, Josef Bazala, Ing. Josef Vacu-
lík, Radoslav Malina, Ing. Michaela Šojdrová.  Foto: Milan Kubíček

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 

pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Přikrývek, polštářů a dek, Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekolo-
gických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
DNE: v úterý 15. prosince 2009

ČAS: od 10 do 19 hodin
MÍSTO: Společensko-kulturní centrum ve Starém Městě

Věci prosíme noste čisté, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203 nebo 732 742 151
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V úterý 13. října 2009 jsem se vydal 
se starostou Josefem Bazala na pravidel-
nou prohlídku investičních akcí, které 
v současnosti probíhají na území Staré-
ho Města.

Postupně jsme navštívili staveniště 
na Špitálce v Kosmově ulici, na Novém 
Světě v Metodějově ulici, dále jsme se 
vydali na stavbu cyklostezky v blízkosti 
Baťova kanálu, která propojí současnou 
cyklostezku Staré Město – Babice s další 
cyklostezkou Staré Město – Kostelany 
nad Moravou. Nová cyklostezka povede 
v těsné blízkosti Baťova kanálu, podje-
de pod silničním mostem na Zerzavici 
a bude pokračovat po další budované 
trase na Trávníků až k železničnímu 
mostu a dále po cyklostezce Za Tratí 
směrem k drůbežárně a dále kolem řeky 
Moravy až do Kostelan. Šedesát procent 
z celkových nákladů uhradí Státní fond 
dopravní infrastruktury. Na Trávníku 
se rovněž dokončuje nová silnice, která 
výrazně zlepší přístup k rodinným do-
mům, kterých již stojí na Trávníku více 

PRACUJE SE NA INVESTIČNÍCH AKCÍCH 
V HODNOTĚ DESÍTEK MILIONŮ KORUN

Starosta Josef Bazala (druhý zprava) v rozhovoru s vedoucím firmy Služby SM panem Karlem
Dosedělem (vpravo) a trojicí dělníků, kteří právě dokončili montáž jednoho z prvků dětského 
hřiště.  Foto: Milan Kubíček

Zimní úklid chodníků ve 
Starém Městě.

Vážení spoluobčané,
příchod zimy se nezadržitelně blíží a dá 

se říci, že první polovina října nás o tom 
jednoznačně přesvědčila. Tak jako každý 
rok bude nutné napadnutý sníh odklízet. 
Novela zákona o pozemních komunikacích 
č. 97/2009Sb. zcela mění původní pravi-
dla tak, že odpovědnost za úklid chodníků 
a komunikací přechází na jeho vlastníka. 
Zároveň na vlastníka přechází veškerá od-
povědnost za možné úrazy,  které se mohou 
na chodníku nebo komunikaci přihodit a to 
nejen v zimním období, ale samozřejmě 
i během roku. Vzhledem k tomu, že městu 
Staré Město patří většina chodníků a ko-
munikací, je tato odpovědnost od 26. 3. 
2009 na něm. Několikrát jsem tuto novelu 
kritizoval a vyjadřoval s ní nesouhlas a to 
z důvodu nemožnosti včasného a rychlého 
provedení úklidu sněhu. Moje připomín-
ky směřovaly především k tomu, že není 
možné při jakékoliv větší sněhové nadílce 
odklidit veškeré komunikace a chodníky, 
které jsou na našem území. Museli bychom 
minimálně tři měsíce držet v pohotovosti 
pracovní četu (50 lidí), kteří budou čekat až 
napadne sníh. K takovému postupu musí 
být vyčleněny i nemalé finanční prostřed-
ky. Bohužel zákonodárci, jak v poslanecké 
sněmovně, tak i v senátu byli jiného názo-
ru a argumentovali tím, že si obce mohou 
navýšit daň z nemovitostí a zajistit tak po-
třebné příjmy. Zase jde tedy o vytahování 
peněz z kapes občanů. 

Vážení spoluobčané, vzhledem k této 
situaci se na Vás obracím s prosbou o vzá-
jemnou spolupráci a pomoc. Pokračujme 
v zimní údržbě chodníků a komunikací tak 
jako doposud. Tento postup zimních prací 
se osvědčil po několik desetiletí. Předpoklá-
dám, že o přilehlé chodníky k Vašim nemo-
vitostem se  budete i nadále starat Vy a to 
s tím rozdílem, že město na sebe ze zákona 
přebírá zodpovědnost za možné nehody, 
úrazy a škody. Protihodnotou za tuto Vaši 
službu Vám mohu přislíbit, že město ne-
využije možnosti místního navýšení daně 
z nemovitosti až na pětinásobek.  Musím 
Vás však upozornit, že k zvýšení  daně z ne-
movitostí může přijít na základě plošného 
nařízení ministerstva financí, popřípadě
při schvalování státního rozpočtu pro rok 
2010.

Věřím, že pro tento postup budete mít  
pochopení. Je to totiž nejlevnější a hlav-
ně nejefektnější varianta údržby a úklidu 
města v zimním období a ušetří tak město 
i jeho obyvatelé.

Za tuto spolupráci předem děkuji.
Josef Bazala, starosta

Děkuji všem organizátorům, členům kulturní komise, rodičům stárků a dal-
ším obětavým lidem za přípravu hodů. Již se těšíme na Michalské slavnosti 
2010 a na všechny pohodové, milé a spokojené vyznavače i příznivce slovác-
kých tradic a jedinečného folkloru, se kterými jsme se mohli setkávat koncem 
září ve Starém Městě.

Josef Bazala

než 40 a konečný stav zde bude 55 nových 
domů.

Největší investiční akcí současnosti je 
kompletní rekonstrukce a revitalizace síd-
liště Kopánky a přilehlých ulic Mahenova, 
Janáčkova, kde se v ten den pilně praco-
valo při úpravě pláně komunikací, poklá-
dání zámkové dlažby a dalších stavebních 
činnostech. Občané zde mají ztížené pod-
mínky při chůzi a nemožnost zaparkovat 
svá vozidla. Ale brzy se vše vylepší, velkým 
přínosem bude rozšíření silnice ze 3,5 na 
5,5 metru. Počet parkovacích míst se zvýší 
ze 110 na 190, bude vysázena zeleň, do-
sazeny lavičky a další městský mobiliář. 
Dokončení akce je naplánováno na květen 
2010. Celkové náklady jsou 36 milionů 
korun, z toho 30,5 milionů město získalo 
z Evropských fondů.

Velmi kladně je hodnocena výstavba 
nových chodníků v Hradišťské ulici na 
severní straně a dále vybudování tolik po-
třebných chodníků ve směru k Mountfiel-
du, Lidlu a STOP SHOPU.

Milan Kubíček

Poděkování za Michalské hody



V Kosmově ulici zbývá dokončit jižní část komunikace.
 Foto: Milan Kubíček

Na Kopánkách se již několik měsíců pracuje na celkové revitalizaci sídliště.
 Foto: Milan Kubíček

Na Trávníku, v blízkosti řeky Moravy, se staví nová silnice, cyklostezka 
a chodník
 Foto: MK

Severní část Kosmovy ulice s novou komunikací a chodníkem. 
 Foto: Milan Kubíček

Před dokončením je rekonstrukce Metodějovy ulice na Novém Světě
 Foto: Milan Kubíček

Cyklostezka kolem Baťova kanálu propojí cyklostezku ve směru do Huštěno-
vic a další cyklotrasu směrem na Kostelany nad Moravou.
 Foto: MK
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Ekologickou olympiádu vyhrálo družstvo žáků čtvrtého ročníku Střední odborné školy 
a Gymnázia ze Starého Města. Miroslava Janičatová, Lenka Prašivková a David Slani-
na studují na škole obor Ekologie a ochrana krajiny. Foto: RP
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Také letos se tato bohulibá akce kona-
la pod patronátem ZO ČSOP Kosenka, 
jejíž pracovníci připravili celou řadu 
zajímavých úkolů na téma „Ptáci na Va-
lašsku“. Po letech nevýrazných výsledků 
zvítězili studenti SOŠ a Gymnázia Sta-
ré Město, když se jim podařilo uspět 
v konkurenci dalších deseti týmů. Na 
druhé místo odsunuli zástupce Gym-
názia Františka Palackého z Valašského 
Meziříčí a na třetí Gymnázium Jana Pi-
večky ze Slavičína.

Vítěznou školu reprezentovalo druž-
stvo žáků čtvrtého ročníku oboru 
Ekologie a ochrana krajiny ve složení 
Miroslava Janičatová, Lenka Prašivko-
vá a David Slanina. Důležitou součás-
tí týmu byl i pedagogický doprovod 
v osobě Mgr. Radima Piknera. Většina 
týmu měla zkušenosti z minulých let. 

Mladí ekologové soutěžili na Valašsku

Slovo režisérky:

Vážení a milí příznivci našeho sokolského 
divadla!!!

Od poslední noblesní veselohry – DÁMY 
A HUSAŘI uběhlo už dost vody a je na čase 
se Vám znovu ohlásit.

Když jsme se dověděli o veselohře
TETIČKA Z RADĚJOVA

aneb jak tetička z Radějova čarovala
o veselohře se slováckými tetičkami a strý-

ci, s jejich nářečím, s jejich slováckými pís-
ničkami, skočili jsme do toho rovnýma no-
hama a jsme po čase zase na Moravském 
Slovácku.

Protože jsme při zkoušení měli možnost 
využít mnoho vlastní fantazie i životních 
zkušeností, nacvičovali jsme tuto hru s chutí 
a kolikrát při nácviku a ztvárňování postav 
jsme se hodně nasmáli.

Věřím, že touto veselohrou si Vás milí divá-
ci opět získáme.

Tož dojděte!  Už se na Vás těšíme!

Bylo – nebylo. V teplém vinorodém kraji 
na Jižní Moravě ležela osada.

Několik řad domků, pěkně zalíčených 
a obrovnaných krčilo se pod doškovými 
střechami. 

Na jedné straně vesnice ležely dobré louky 
a tekla řeka, na druhé se rozkládala úrodná 
políčka. A uprostřed té dědiny stála stará 
kaplička.

Ve dnech 8. až 10. října 2009 se ve Valašských Kloboukách konal již 15. ročník Ekologické olympiády středních škol Zlínského kraje.

Proto také vědí, že možná ještě důležitější 
než celkové umístění je možnost seznámit 
se s novými lidmi, pracovat s odborníky 

z oboru a prožít tři dny v nádherné va-
lašské krajině.

Radim Pikner

TJ Sokol
Stará, prastará. Řada století přeletěla nad 

její hlavou, spolu s vesnicí prožívala dobré 
i zlé. Nepřátelské vpády, války, nemoci, doby 
klidu i hrůzy. 

Kolik generací se v ní křtilo, sezdávalo, lou-
čilo se světem!

Ale – také se před ní odehrávaly věci zvlášt-
ní, záhadné a dnešnímu člověku až nepo-
chopitelné. A tak jednou, v pozdním létě, 
v sobotu odpoledne …….. ba spíš k večeru 
…….

Kouzelná pohádka pro dospělé ze starého 
Slovácka se zpěvy 

Vrať se k nám pohádko stará
našeho dětství čas býval tak sladký,

jak kvítí z jara….
Ach, kdo mě to šeptá dnes, čelo mi hladí?

To líc tak jasná!
Ty ses k nám vrátila, pohádko mládí,

milá  a krásná!

Osoby a obsazení:
Tetička   Zdenka Říhová
Matůš – bohatý vdovec  Jiří Horsák
Martin – jeho syn  Jaroslav Strnad
Maryša – bohatá vesnič. M. Hromadová
Strýc Jan  -   Jaroslav Hájek 
Bětka – služ. u strýca Jana P. Foltýnková
Kmotřenka  Táňa Valová
Mladí hospodáři  Ond. Jurkovský
   František Junák

Vesnické hospodyně  Irena Klapilová
   Pavl. Hájková
   Olga Antošová
Mladá děvčata  Radm. Uličná
   M. Esenderová
Mládenci   Petr Jarotek
   Lukáš Martinák

Režie: Marie Hrabcová
Asistent režie: Jiří Horsák
Výtvarné práce: Jaroslav Hájek
Text sleduje: Táňa Valová
                           Marie Esenderová
Hudba a zpěvačky z Doliny a Dolinečky

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL  STARÉ MĚSTO

Ochotnické divadlo
Vás srdečně zve na veselohru lidového 

autora

učitele Josefa Antoše z Hrubé Vrbky

SKC – SOKOLOVNA  STARÉ  MĚSTO

Sobota  28. listopadu 2009 - 19:00 hod.
Neděle  29. listopadu 2009 - 16:00 hod.

Další repríza bude včas oznámena ve 
Staroměstských novinách

ochotnické divadlo
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V pátek 18. září 2009 proběhla v měst-
ské knihovně vernisáž k desetiletému 
výročí obnovení skautu ve Starém Měs-
tě a vzniku střediska Hradišťská dvojka. 
Účast byla vskutku hojná. Na vernisáž 
přišli lidé z řad vedení města, základní 
školy, zástupci spřátelených spolků a sa-
mozřejmě i hodně skautů a dalších přátel. 
Výstavu krátce uvedla paní Milada Roky-
tová – vedoucí knihovny, poté promlu-
vil Jan Novák – vedoucí staroměstských 
skautů, pan prof. Jan Slováček – předse-
da Českého svazu bojovníků za svobo-
du a později i pan starosta Josef Bazala. 
Všichni společně jsme staroměstským 
skautům k jejich narozeninám připili 
a popřáli jim mnoho úspěchů do dalších 
let. Poté přišel čas se porozhlédnout po 
výstavě samotné a občerstvit se přichys-
taným pohoštěním.

Příprava výstavy nebyla jednoduchá, 
jen samotná instalace zabrala téměř celý 
víkend. Výstavu jsme tématicky rozdě-
lili na tři oddíly. Ten první představoval 
skautskou historii od jejich počátků až 
po obnovu staroměstského skautu před 
10 lety. Staré kroniky, časopisy, fotografie,
junácká hůl ze 40. let, to vše zde bylo k vi-
dění. Druhý oddíl představoval mladší 
historii uplynulých deseti let. Novější 
kroniky, skautské stezky, časopisy a fo-
tografie. Ve třetím oddíle byly vystaveny

Skauti vystavují v knihovně
pomůcky pro sportovní i jiné aktivity, které 
skauti používají. Kromě těchto tří oddílů 
zde byly k vidění různé předměty ze skaut-
ské výbavy nebo předměty, které se skau-
tem úzce souvisí - česká a skautská vlajka, 
stan, skautský kroj a mnohé další. Mezi 
nejzajímavější zřejmě patřil indiánský kroj, 
jehož výroba zabrala více než 150 hodin 
práce a na jehož náhrdelník byly použity 
zuby z vlka a medvěda šedého – grizzliho, 
které dostal kdysi jeden náš člen darem od 
amerického náčelníka. Po celou dobu trvá-
ní výstavy byly na stěnu promítány fotky 
z uplynulých deseti let.

Na přípravě výstavy se podíleli také naše 
děti a její realizace byla jen střípkem z naší 
plánované letošní činnosti. Staroměstský 
oddíl má asi 30 členů a děti jsou rozděleny 
do tří družin – Kondoři, Mamuti a Orli. 
Každá z družin se pravidelně schází v klu-
bovně u Čerťáku. Alespoň jednou do mě-
síce, ale spíše dvakrát, společně celý oddíl 
vyráží na jedno nebo vícedenní výpravy do 
přírody, občas i na různé památky. Plánu-
jeme i cyklovýpravy. Každý rok jezdíme na 
letní tábor, nejčastěji na naše tábořiště u ob-
ce Držková. Letos jsme ale byly u přehrady 
Lipno na Šumavě. Aktivit máme v oddíle 
celou řadu, kromě těch tradičních slaňuje-
me, vedoucí jezdí na přepady táborů jiných 
oddílům (skauti si berou vlajky, podobně 
jako se krade máj mezi vesnicemi) a začí-

Zhotovení indiánského kroje zabralo více než 
150 hodin.                        Foto: Milan Kubíček

„Na ploše 2500 metrů čtverečních 
je připraveno bezmála dvacet hracích 
a sportovních zařízení především pro 
děti od dvou do dvanácti let, ale na své 
si přijdou i starší sourozenci a rodiče. Na 
rozdíl od komerčních obchodních center 
a klasických dětských koutků v této hale 
naleznou děti spoustu překvapení a řadu 
nezvyklých atrakcí, které je animují k po-
hybu a různým hrám. Každá z atrakcí 
symbolizuje jinou planetu či galaxii. „Za 
jediný den tak můžete společně usku-
tečnit dobrodružnou cestu vesmírem“ 
– pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly 
Galaxie, Mgr. Jana Valášková. 

Všechna zařízení v hale podléhají přís-
ným bezpečnostním i hygienickým před-
pisům. Díky tomu si mohou i dospělí bez 
obav o své ratolesti užívat návštěvy haly 

náme také geocasching, což je celosvěto-
vé hledání schránek pomocí GPS. Naše 
internetové stránky budou dokončeny na 
konci měsíce října a jejich adresa bude 
uveřejněna v příštích Staroměstských 
novinách.

Rádi bychom poděkovali městu Staré-
mu Městu za podporu, kterou nám mno-
ho let poskytuje a také všem, kteří nám 
pomohli s realizací výstavy.

Jan Novák
Email: JanThronNovak@seznam.cz

Tel: 728 799 761

Děti mají možnost objevovat 
novou Galaxii

Maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim na hraní s dětmi zůstanou pouze zablácená či zasněžená písko-
viště. Na Vršavě ve Zlíně totiž vyrostl první zastřešený rodinný zábavní park v kraji. Do provozu bude multifunkční 
hala uvedena 23. 10. 2009. V zahraničí jsou tato centra velmi populární, v České republice jde však o zcela jedineč-
ný projekt, který pod jednou střechou nabízí zábavu, sport a odpočinek pro celou rodinu. 

v prostorách bistra nebo si sami vyzkoušet 
některé z atrakcí. Kromě zmiňovaného ob-
čerstvení park GALAXIE nabízí rodičům 
čtenářský koutek či sledování různých pro-
jekcí, vystoupení a programů. Bez problé-
mů je tak možno prožít v Galaxii společně 
celý den plný zábavy, pohybu i odpočinku. 

Školy a jiné kolektivy zase mají možnost 
výletu do tohoto zábavního parku spoje-
ného se vzdělávacím a tělovýchovným pro-
gramem.

Jako bonus nabízí hala také velmi oblíbe-
né oslavy dětských narozenin. Spokojené 
a šťastné jsou pak nejen děti, ale i maminky, 
které si narozeninový den své ratolesti užijí 
v klidu a bez stresu.

„Hlavním posláním je rodinám, školám 
a jiným  organizacím poskytnout příjemné 
prostředí, kde se děti bezpečně pobaví a ro-

diče si oddechnou, a to bez ohledu na 
roční období“ – uvedla Jana Valášková.  
Ano, právě v posledních letech velmi čas-
té výkyvy počasí na podzim a v zimě od-
staví z provozu řadu venkovních zařízení 
pro nejmenší. Hala je krytá a v provozu 
celoročně.

Díky významné finanční podpoře z Ev-
ropských fondů bylo navíc možno celý 
areál doplnit o hotel, wellness, stylovou 
restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí 
a venkovní posezení, které budou v pro-
vozu za několik týdnů po otevření haly. 

Více informací: www.galaxiezlin.cz

Je mnoho novin, ale pouze 
jedny jsou Staroměstské
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Věnujte, prosím, vzpomínku 
mému milovanému manželovi, 
panu Františku Šopíkovi, jeho 
krédo „život je krásný, ale krát-
ký“ bude provázet početnou 
řadu jeho blízkých, kamarádů 
a přátel po celý život. Chybíš 
nám všem. S láskou vzpomíná 
manželka Lenka, zaměstnanci 
Tvé firmy, volejbalisté a přízniv-
ci volejbalového klubu.

Pozvánka na slavnostní seminář
při příležitosti 60. výročí objevení pozůstatků

kostelů z doby Velké Moravy 

Národní kulturní památka Staré Město

Minulost, přítomnost a budoucnost
významného archeologického naleziště

z doby Velké Moravy
v lokalitě Na Valách a Na Špitálkách 

úterý 24. listopadu 2009 v 17 hod.
zasedací sál radnice ve Starém Městě

Na programu budou přednášky významných archeologů
např. Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. 

Srdečně zveme občany našeho města, aktuální pozvánka
bude zveřejněna v příštích Staroměstských novinách, 

které vyjdou v předstihu 20. listopadu 2009.

Volejbalisté VSK Staré Město 
v čele I. ligy

Pozvánka na volejbal
Pátek 23. 10. v 18:30 hod.

Staré Město – Prosek

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

Pátek 20. 11. v 18:30 hod.
Staré Město – Brno „B“

Sobota 21. 11. v 17 hod.
Staré Město – EGE České Budějovice

Po šestém kole první volejbalové ligy byli hráči VSK Staré 
Město na prvním místě v tabulce. Ve dnech 9. a 10. října 
2009 hráli dva zápasy v Nymburce, kde mají domovskou 
palubovku Junioři České republiky, nováček soutěže. Pá-
teční zápas skončil 3:0 (21, 26, 19) pro Staré Město. V so-
botním, vyrovnanějším zápase, naši volejbalisté svedli tuhý 
boj, aby nakonec zvítězili 3:2 (-23, -19, 22, 19, 15).

Staroměšťané nastoupili v sestavě: Janouch, Hýsek, Špa-
lek, Erman, Kment, Pospíšil, Brauner, Kamler.

Přijďte naše hráče povzbudit do Městské sportovní haly 
na Širůchu!

Petr Straka, Milan Kubíček
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Stárci se svého úkolu zhostili na výbornou

Ve dnech 24. až 27. září 2009 se  konaly ve Starém Městě již tra-
diční Michalské slavnosti.

Zahájeny byly ve čtvrtek výstavou obrazů pana Bohumila Panáčka, po-
kračovaly pátečním zapalováním hodů a zdobením rodných domů stárků.

Hlavní součástí slavností byly slovácké hody s právem. Stárci Jana Štěr-
bová a Josef Vanda spolu s mladšími stárky Veronikou a Lucií Friedlovými, 
Václavem Vandou a Tomášem Vavříkem se svého úkolu zhostili na výbor-
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předvedl hodové tance, jejichž choreografii vy-
tvořila Kateřina Bazalová. 

Slavnosti byly zakončeny nedělním hodovým 
odpolednem, na kterém se představily jak domá-
cí soubory, tak soubory z Uherského Hradiště, 
Uherského Brodu a Skalice. 

Občané Starého Města spolu s návštěvníky 
prožili dva krásné slunečné dny plné hudby, tan-
ce a písní, mohli obdivovat nádherné kroje,  kte-
ré s láskou opatrují celé generace  a každoročně 
připravují šikovné ruce  maminek a babiček.

Alena Pluhařová

nou a patří jim a jejich rodičům dík za péči, kterou pří-
pravě hodů věnovali. 

Hodové zábavy se zúčastnilo přes 600 lidí, ve všech 
sálech Společensko-kulturního centra hrály Staroměst-
ská kapela, skupina Madison a cimbálová muzika Doli-
na. Soubor Do-
lina zde 

Na snímku zleva Lucie Friedlova, Tomáš Vavřík, Jana Štěrbová, Josef Vanda Veronika
Friedlová, Vaclav Vanda. Foto:

 

Vladimír Kučera (5x)

Stárci společně s Erikem Feldvablem

sálech Společensko-kulturního centra hrály Staroměst-
ská kapela, skupina Madison a cimbálová muzika Doli-
na. Soubor Do-
lina zde 
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 

20. listopadu, uzávěrka je 11. listopadu 2009.

Před brankou T. Adamíka bývá často velmi rušno. Ilustrační snímek: Milan Kubíček

První říjnovou neděli zajížděli fot-
balisté TJ Jiskra Staré Město na hřiště 
Horního Němčí. Byl to zápas s množ-
stvím branek, který skončil hokejovým 
výsledkem 6:3 pro Horní Němčí. Za 
Jiskru skórovali J. Botek, P. Vlček a M. 
Panáček. Dorostenci odjeli do Polešovic, 
ale utkání se nehrálo z důvodu malého 
počtu domácích hráčů.

V neděli 11. října 2009 přijeli na 
Rybníček fotbalisté z Mařatic, kteří byli 
v tabulce na posledním místě se ziskem 
jediného bodu. Výhra domácích se tak 
očekávala a s ním i obětavý výkon našich 
po nářezu v Horním Němčí. Již od úvod-
ních minut byla o třídu lepší TJ Jiskra 
a utkání skončilo 5:1, když branky vsítili 
J. Botek (2), T. Müller, P. Vlček a  J. Dvou-
letý. Zápas sledovalo 100 diváků, nejlep-

V neděli 11. října fotbalisté TJ Jiskra
Staré Město vyhráli všechny zápasy

25. října 
v 14:00 hod.

Staré Město – Popovice
1. listopadu 

v 13:30 hod.
Buchlovice – Staré Město  

8. listopadu 
v 13:30 hod.

Babice – Staré Město

Anekdoty na poslední stranu

Konec kleptomanie
Andula ze Špitálky je vyléčená 

z kleptomanie. Už se chová jako kaž-
dý zdravý člověk. Krade jen to, co po-
třebuje.

Tož nevím
Arnold Švidrhold stojí před ob-

chodem s potravinami a prohlíží si 
prázdnou tašku. Jde okolo kamarád 
Vincek Prcek a ptá se ho: „Co do té 
tašky tak dlúho nahlédáš?“ „Ále, tož 
nevím, Vincku, jestli jdu nakúpit 
nebo už sem býl….“

Seniorské randíčko
„Dědo, jak dopadlo to poslední 

rande,“ vyzvídá vnučka Kateřina. „Co 
ti mám říct? Já se usmál, ona se usmá-
la a potom jsme dvě hodiny hledali 
zuby v trávě.“

Popletové
Dežo má šesté dítě a od spolupra-

covníků dostává darem novou knihu 
o antikoncepci. Pečlivě ji studuje, list 
po listu. „Už jsem na to přišel,“ vy-
křikne na svou ženu. „Ty pilulky mu-
síš brát ty, ne já!“

 PI

ším hráčem byl vyhodnocen J. Botek.
Radost nám udělali také dorostenci, 

kteří nad Mařaticemi zvítězili 3:1, i když 
po poločase prohrávali 0:1. Branky za-
znamenali Procházka, Hastík a Dvouletý. 
Naši mladíci měli po 10. kole jedno utká-
ní k dobru a zaujímali pěknou třetí pozici 
v tabulce.

A do třetice nám udělali o jedničkové 
neděli radost naši žáci, kteří zajížděli k zá-
pasům do Boršic. Starší žáci vyhráli 2:1 
(autory branek Prokeš a Šebora), mladší 
žáci vyhráli 4:2 (Grebeň 3 a Vávra).

Vynikajícím způsobem svou soutěž 
rozjela přípravka TJ Jiskra, která po 5. kole 
měla na svém kontě pět vítězství a skóre 
31:5. Jen tak dál! Staroměstský fotbal čeká 
na obnovení své dřívější slávy. 

Milan Kubíček

Přejeme hráčům TJ Jiskra, aby co nejméně byli na kolenou. Foto: Milan Kubíček

V neděli 11. října fotbalisté TJ Jiskra
Staré Město vyhráli všechny zápasy

POZVÁNKA NA
 FOTBAL


