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VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

Dívčí sbor Repetilky při pěkném vystoupení.                                                                                                                                       Foto: Milan Kubíček

Během první prosincové neděle přišlo na jarmark u radnice více než 
1000 lidí.                                                                Foto: Vladimír Kučera

VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
V nedělní dopoledne 2. prosince se opět po roce usku-

tečnil na prostranství u radnice vánoční jarmark. Po při-
vítání občanů starostou Josefem Bazalou byl rozsvícen 
urostlý vánoční strom. Na sousedním pódiu začal asi 
dvouhodinový kulturní program, v sále na radnici byla 
po 11 hodině sehrána pohádka Kašpárek a čert. Středisko 
volného času Klubko se představilo pěkným adventním 
pásmem, v městské knihovně byly pro všechny zájemce 
připraveny tvořivé dílničky. Někdo se přišel jen tak po-
dívat a setkat se s přáteli, druhý přivedl děti a společně 

sledovali zajímavá kulturní vystoupení, další si něco na-
koupili nebo ochutnali zabíjačkové speciality. Bylo to sice 
krátké, ale i v mnohém přínosné nedělní dopoledne. Lidé 
by zkrátka měli více chodit do společnosti, držet při sobě 
a pomáhat si v nesnázích.

Milan KubíčekProdejní stánek staroměstské školní družiny byl středem zájmu přícho-
zích.                                                                         Foto: Milan Kubíček
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Vážení spolu-
občané,

rok se s rokem 
sešel a je tu opět 
čas na hodnocení 
uplynulého obdo-
bí.

I přes politické 
neshody a dopa-
dy vládních ba-
líčků se podařilo 
rozpočet města 
naplnit v základ-
ních ukazatelích. 

Město dokon-
čilo úpravy komunikací v ulicích V Zahradě a Palánek. 
Velké rekonstrukce se dočkaly ulice U Potoka, Rastisla-
vova a Alšova, na kterou navazuje nově pojmenovaná 
ulice Tönisvorst.  V závěrečné fázi je zde výstavba by-
tového domu, který investovala firma Tradix. V budově
základní školy v ulici Komenského jsme provedli re-
konstrukci elektroinstalace, konkrétně v pavilonu „C“. 
V podzimních měsících byla dokončena investice: Bez-
bariérový chodník Zerzavice - Moravní nábřeží, který je 
součástí Starého Města.

Investice, s kterými jsme počítali, a mají být finan-
covány státem společně z fondů Evropské unie, budou 
přesunuty na příští rok. Jedná se o „Protipovodňové 
hlásiče“ a především „Obnova ekosystému odstavených 
ramen řeky Moravy“. Tyto záměry jsou jak finančně,
tak administrativně náročné a jejich realizace závisí na 
rozhodnutí nadřízených institucí. U „ramen Moravy“ 
již výběrové řízení proběhlo. Od ministra životního 
prostředí jsme obdrželi schválení projektu s vyčleně-
nou finanční částkou. Nyní jsou všechny dokumenty
předány Státnímu fondu životního prostředí k posou-
zení. V blízké době by měla být podepsána smlouva 
o financování projektu. Také Povodí Moravy připravuje
významnou a dlouho očekávanou investiční akci „Mo-
rava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity 
koryta I. etapa“. Je naplánována na příští rok a měla by 
významně přispět k ochraně obyvatel a jeho majetku 
před povodněmi. 

O připravovaných investičních akcích v roce 2013 
Vás budu podrobněji informovat v příštím vydání Sta-
roměstských novin. Jedná se např. o návrhy, které jsou 
v rozpočtu města rekonstrukce ulice Obilní, chodník 
Michalská, zateplení bytů v ulici Luční čtvrť, zateplení 
restaurace Victoria a další.

Výsledky Školního hospodářství s. r. o. byly ovlivně-
ny počasím, které vedlo k celkové neúrodě. Společnost 
hospodařila zhruba na 300 ha pozemků, které má pro-
najaty od soukromých majitelů. Je velkou snahou ve-

dení společnosti i města, aby nedocházelo k dalším vý-
povědím ze strany majitelů, neboť ty nejvíce negativně 
ovlivňují budoucnost Školního hospodářství. Na začát-
ku roku 2012 město poskytlo Školnímu hospodářství  
s. r. o. provozní půjčku ve výši 6 mil. korun, která byla 
již splacena. Tato půjčka významně napomohla ke stabi-
lizaci společnosti a zajistila výhodné podmínky na trhu 
při prodeji zemědělských komodit. V rámci areálu jsme 
od Zlínského okraje odkoupili zbylé pozemky a budovy 
(vepříny). Po vyrovnání všech závazků rozhodla Val-
ná hromada o snížení základního kapitálu. Výsledkem 
těchto rozhodnutí by měl být převod pozemků a budov 
v areálu Školního hospodářství s. r. o. na město Staré 
Město. Termín dokončení těchto záměrů je naplánován 
do konce příštího roku. I přes tyto kroky, které nijak 
nesouvisí se zemědělským obhospodařováním půdy, 
máme zájem i nadále rozvíjet činnost Školního hospo-
dářství s. r. o. udržet jeho zemědělskou výrobu.

Pokračovala i výstavba kostela Sv. Ducha, na kterém 
byla dokončena střecha a skleněné opláštění hlavní lodě 
kostela. Práce by měly pokračovat i v průběhu zimního 
období, neboť farnost získala úvěr ve výši 15 mil. korun, 
za který záruku převzalo Arcibiskupství olomoucké. 
Tato půjčka umožňuje farnosti činit kroky, které pove-
dou k předčasnému užívání, což ve skutečnosti zname-
ná pravidelné pořádání bohoslužeb. 

Město nežilo jen budováním a investicemi. Rok 2012 
byl bohatý na spoustu událostí, společenského, kulturní 
a sportovní života. Nezastupitelnou roli mají dobrovol-
né spolky a organizace, ve kterých se sdružuje převážná 
část spoluobčanů. Chtěl bych jim touto cestou poděko-
vat a přislíbit i do dalších let pomoc v jejich činnosti. Při 
našich pravidelných setkáních na konci roku se vzájem-
ně informujeme o uplynulém roce, ale i o plánech na 
ten příští. V rozpočtu na rok 2013 je vyčleněna částka 
1 mil. korun na příspěvky spolkům a nově dalších 500 
tisíc na grantovou podporu. 

Rád bych poděkoval za spolupráci spoluobčanům, čle-
nům rady a zastupitelstva města, pracovníkům městského 
úřadu, farnosti, vedoucím jednotlivých spolků a organiza-
cí. 

Říká se, že zdraví není nejdůležitější, ale když zdraví 
v pořádku není, tak to vše ostatní nestojí za nic. 

Vážení spoluobčané, chci Vám popřát klidný a spo-
kojený zbytek roku 2012, a pokud to jen trochu půjde, 
abyste se cítili ještě lépe než na jeho začátku. 

Přeji hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. U vá-
nočního stromečku ať Vám nikdo nechybí. Do nového 
roku pak pevné zdraví, spokojenosti, Božího požehná-
ní a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě. 
Všechno dobré Vám přeje

Josef Bazala, starosta
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Novoroční poděkování
Konec roku a začátek nového 

je obdobím, kdy téměř každý re-
kapituluje, co bylo letos úspěšné, 
a co bude nutné  udělat v příštím 
roce. To platí jak v našich domác-
nostech, tak v činnosti města.

V roce 2012 město dořešilo 
odkup zbývajících nemovitostí 
a pozemků ve Školním hospo-
dářství od Krajského úřadu Zlín. 
Byly tak vytvořeny podmínky 
pro řešení celého areálu  dle zá-
měrů města. V průběhu roku se 
podařilo dokončit  nový  územní 
plán a připravit  jej  k závěrečné-
mu schválení. Z  investičních akcí 
byly realizovány nové chodníky, 
opraveny komunikace, elektrická 
síť v základní škole.  Na rok 2013 
jsou připraveny dvě velké akce - 
Obnova slepých ramen řeky Mo-
ravy a  úpravy na budoucím ná-
městí Velké Moravy. V roce  2012  
se ztížily podmínky u finančních
podpor  sportovních  oddílů ze 
strany sportovních svazů.

Město dodrželo příslib a spol-
kovou činnost podpořilo částkou 
1 mil. Kč, navíc vypsalo v měsíci 
září grant na podporu spolkové-
ho života a kultury ve výši 300 
tis. Kč.  S částkou 1 mil. Kč město 

počítá i v roce 2013  a  grant bude 
vypsán ve výši 500 tis. Kč. 

Jsme rádi, že můžeme spolko-
vý a kulturní život podporovat. 
Téměř polovina občanů Starého 
Města je v některém spolku nebo 
organizaci zapojena.

I v kulturním životě města se 
neustále něco děje. Celá řada pro-
gramů je připravována v SKC, kde 
je bohatý a pestrý výběr plesů, 
koncertů, prodejních akcí, diva-
delních a folklorních vystoupení, 
které  dokážou  uspokojit  naše ob-
čany.

S radostí se můžeme ohlédnout 
za celou řadou kulturních  akcí  
pořádných pro naše občany jako 
jsou košty slivovice a vína,  vynáše-
ní Mařeny, vystoupení našich dětí 
ze souborů Dolinečky, Den matek, 
Pasování prvňáčků  na  čtenáře, 
Slovácký verbuňk, Staroměstský 
den spojený s výstavou Zahra-
da Moravy, šachová soutěž FIDE 
OPEN, Slavnosti vína či Michalské 
slavnosti a podobně.

Rovněž ve sportu se dařilo. Bez-
chybně jsme se zhostili spolupo-
řadatelství X. ročníku motocyklo-
vých závodů O pohár Bohumila 
Kováře. Úspěchy a postup jak vo-

lejbalistů, tak fotbalistů potěšily 
příznivce těchto sportů.

Všechny tyto aktivity by se 
velmi těžce realizovaly, kdyby 
nebylo velmi dobré spolupráce 
se všemi zastupiteli města. Moje 
poděkování patří proto jim, čle-
nům rady města, ale i všem za-
městnancům městského úřadu 
za jejich práci ve prospěch naše-
ho města.

Závěrem mi dovolte popřát 
všem našim spoluobčanům hod-
ně zdraví, klidu, životní poho-
dy a optimismu v novém roce 
2013.

Radoslav Malina, 
místostarosta

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

Městský úřad 

Staré Město bude 

ve dnech 27., 28., 

31. prosince 2012 

uzavřen. 

Děkujeme

za pochopení.
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V pořadí již 47. zasedání Rady města Staré Město bylo výjezdní. Radní nasedli na bicykly a projeli 
některé čtvrti našeho města. Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, radní Mgr. Martin 
Zábranský, starosta Josef Bazala, radní Ing. Kamil Psotka, radní Miroslav Horký. 

Foto: Vladimír Kučera 
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 prodloužení pronájmu bytu č. 2 
v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, panu Karlu Kotlárovi a paní Hele-
ně Kotlárové (opatrovník – pan Karel 
Kotlár), společně bytem Staré Město, 
Na Valech 25, na dobu určitou od 1. 1. 
2013 do 31. 3. 2013 a nájemné ve výši 
38,50 Kč/m2 a měsíc.
V případě bezdlužnosti bude vždy 
smlouva automaticky prodloužena 
o jedno čtvrtletí, nejdéle však do 31. 12. 
2013.

1.6 pronájem zemědělské půdy – části 
pozemku p. č. 6065/6 orná půda o vý-
měře 20.000 m2 v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště a pronájem zemědělské půdy 
– 
pozemku p. č. 6892 orná půda o výměře 
2.975 m2

pozemku p. č. 6901 orná půda o výměře 
1.641 m2

pozemku p. č. 6902 trvalý travnatý po-
rost o výměře 4.122 m2

pozemku p. č. 6928 ost. plocha o výmě-
ře 5.511 m2

pozemku p. č. 7027 ost. plocha o výmě-
ře 924 m2

pozemku p. č. 7052/3 orná půda o vý-
měře 1.573 m2

v lokalitě Padělky u Kostelan nad Mo-
ravou, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, Školnímu hospodářství, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469, IČ 269 38 243, 
od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou s tím, 
že vypovědět ji lze  jen písemně,  v roční  
výpovědní lhůtě,  vždy však  jen k ter-
mínu 1.  října běžného roku a nájem-
né ve výši 1 %  z ceny  půdy v  daném  
k. ú.  za jeden ha a jeden rok nájmu, vše 
za účelem zemědělského obhospodařo-
vání – zemědělské výroby. 

1.7 ukončení nájmu části pozemku 
p. č. 4502/22 ostat. plocha o výměře 55 
m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, společnosti ARAVER CZ, s. r. o.,  
Vlčnov 556, IČ 607 13 224, dohodou 
k 31. 12. 2012 a vrácení přeplatku na 
nájemném, z důvodu chybně uvedené 
části pozemku, která byla odprodána 
SM nábřeží, bytové družstvo Staré Měs-

to v roce 2006.

1.1  operační plán zimní údržby místních 
komunikací ve Starém Městě na zimní  
období 2012–2013.

1.12 zadávací dokumentaci a příkaz 
k obchodování burzovního obchodu – ve-
řejné zakázky zadávané druhem jednací-
ho řízení bez uveřejnění na dodávky dle 
ust. § 23 odst. 5 písm. c) ve spojení s ust. § 
34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách ve znění pozdějších předpisů na 
veřejnou zakázku „Sdružené služby do-
dávek elektrické energie pro město Staré 
Město“ a „Sdružené služby dodávek zem-
ního plynu pro město Staré Město“.  

1.13 ukončení pronájmu bytu č. 10 v do-
mě s pečovatelskou službou Velehradská 
1707, Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Růženě Karafiátové, trvale
bytem Staré Město, Metodějova 1471, do-
hodou k 30. 11. 2012.

4.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fir-
mou Institut regionálních informací,  
s. r. o., Brno na zpracování Územního plá-
nu Staré Město. 

5.2  odměny členům komisí a výborů za 
práci v roce 2012 formou občerstvení dle 
zápisu.

6.2 mandátní smlouvu se společností 

4 CONSULTING, s. r. o. Zlín ve věci 
žádosti o dotaci z Programu MŠMT 
133510 pro rok 2013 na akci „Areál po-
hybových aktivit u ZŠ 1720 ve Starém 
Městě“. 

6.3 na základě žádosti náhradu mě-
síční odměny za nevyčerpanou dovo-
lenou:
- panu Josefu Bazalovi 
- panu Radoslavu Malinovi, dle zápisu

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.9 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha 
o výměře cca 30 m2 v lokalitě ul. Za 
Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti KOVOSA, 
s. r. o., Staré Město, Za Radnicí 510, 
IČ 607 39 428, za cenu 1.000 Kč/m2, za 
účelem rozšíření zahrady. 

1.10  schválit změnu u převodu ma-
jetku – výkup pozemku p. č. 156/4 
zahrada o výměře 16 m2, pozemku 
p. č. 7148 ostat. komunikace o výměře  
62 m2, pozemku p. č. 7148/9 ostat. plo-
cha o výměře 40 m2 a pozemku p. č. 
7149/4 ostat. plocha o výměře 21 m2, vše 
v lokalitě ul. Tyršova ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z pů-
vodních spoluvlastníků pana Jaroslava 
Bříštěly st. a pana Jaroslava Bříštěly ml., 
bytem Staré Město, Seifertova 1554, od 
současného vlastníka slečny Andrey 
Bříštělové, bytem Staré Město, Seiferto-
va 1554, z důvodu změny vlastníka.

5.1  schválit poskytnutí mimořádné 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Zden-

U S N E S E N Í
ze 47. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14. 11. 2012

U S N E S E N Í



5Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/13 Staroměstské noviny 1/13

ce Vojtkové, bytem Za Radnicí 535, 
686 03 Staré Město na neodkladné vy-
budování nové střechy na RD č. p. 535 
z důvodu požáru této nemovitosti ve 
výši 55.000 Kč. Lhůta splatnosti půjčky 
je stanovena na 5 let s roční úrokovou 
mírou 3,5 %, ručení za splacení půjčky 
bude zajištěno 1 ručitelem. 

III. souhlasila
3.1  s použitím znaku města Staré Měs-
to:
- na propagačních materiálech dět-
ského folklorního souboru Dolinečka, 
o. s., náměstí Hrdinů 1902, 686 03 Staré 
Město
- na dresech extraligového mužstva 
VSK Staré Město o. s., Brněnská 1249, 
Staré Město. 

IV. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení územního řízení dle § 80 a § 81 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
dle zápisu.

4.2  vyjádření města k oznámení o za-
hájení řízení o změně stavby před do-
končením dle § 118 zákona č. 118/2006 

Sb. v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení stavebního řízení dle § 112 zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

6.4  zápis z 12. zasedání kulturní komise 
ze dne 31.10. 2012.

6.5  žádost města Uh. Hradiště o příspě-
vek na financování provozu Slováckého 
divadla a pověřila starostu k dalšímu jed-
nání v této věci.

V. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem kinozařízení.   

1.3  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor + podíl 
na společných prostorách ve zdravotním 
středisku ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem zubní 
ordinace. 

1.4  zveřejnit na úředních deskách zá-

měr na pronájem městské kuchyně 
včetně zařízení v budově č. p. 1823, ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.5  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 20 m2 v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště.

1.7  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem pozemku p. č. 4502/
42 ostat. plocha o výměře 21 m2 v loka-
litě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o vý-
měře cca 5 m2 v lokalitě ul. Za Radni-
cí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.   

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

MĚSTO  STARÉ MĚSTO
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město
e-mail: meusm@staremesto.uh.cz
www.staremesto.uh.cz

Rada Města Staré Město vyhlásila v souladu s ustanovením 
čl. 6, odst. 3, Zásad Z 02/2012 pro poskytování půjček z Fon-

du rozvoje bydlení:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŮJČKY 
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“

Lhůta podávání žádostí včetně všech příloh: 
od 10. ledna 2013 do 20. února 2013

Tiskopis žádosti o půjčku a podrobnější informace obdržíte 
na

finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104).

 Josef Bazala
 starosta

Volba prezidenta
České republiky,

konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013,
případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ust. § 14 odst. 1, písm.d) zákona č. 275/2012 Sb. 

o volbě prezidenta republiky

a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta).

Staré Město – počet volebních okrsků 5

Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium,

Velehradská 1527
Všechny občany zvu k volbě prezidenta

Josef Bazala v.r.
starosta města

PRODEJ POUŽITÉ DLAŽBY

Město Staré Město nabízí k prodeji použitou 
chodníkovou betonovou dlažbu rozměrů 30 x 30 x 3 cm.

Cena za jednu dlaždici je 5 Kč. 
Bližší informace podá pan Jiří Obdržálek, 

tel.: 572 416 421.
JO



6 Zprávy z radnice

ODPADY A PODNIKATELÉ
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Odbor správy majetku a životního prostředí Městského úřa-
du Staré Město provádí periodické kontroly, zda právnické osoby 
a fyzické osoby oprávněné k podnikání nevyužívají systému zave-
deného obcí pro nakládání s odpady.

Není přípustné, aby tyto osoby vyprodukovaný odpad ukládaly 
do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na sběrných místech 
na území města. Tyto kontejnery slouží pouze fyzickým osobám 
(občanům) k ukládání odpadů z domácností, nikoliv pro ukládání 
odpadů z podnikatelských objektů. 

Povinnosti původců odpadů jsou v zákoně č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“) uvede-
ny v zákoně jednoznačně:

§ 10:  Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v roz-
sahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, ome-
zovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způ-
sobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který 
je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

§ 12:  Prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady 
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem 
a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí. 

§ 16: Odst. (1):
Původce odpadů je povinen
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v soula-

du s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést 
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle  
§ 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby, 22)

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst.  
4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií,

f) zabezpečit odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat od-
pady a zasílat příslušnému správnímu úřa-
du další údaje v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem 
včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
obsahujících PCB a podléhajících evidenci 
vymezených v § 26. Tuto evidenci archi-
vovat po dobu stanovenou tímto zákonem 
nebo prováděcím právním předpisem,

§ 39  Původci odpadů a oprávněné osoby, 
které nakládají s odpady, jsou povinni vést 
průběžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s odpady. Evidence se vede 
za každou samostatnou provozovnu a za 
každý druh odpadu samostatně. Způsoby 
vedení evidence pro jednotlivé druhy odpa-
dů stanoví prováděcí právní předpis.

Povinností každé právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání je uzavřít smlouvu o svozu a likvidaci odpadů samo-
statně se svozovou firmou. Smlouva musí být uzavřena na všechny
druhy vznikajících odpadů, nestačí pouze svoz směsného komu-
nálního odpadu.

Za porušování zákonných povinností a neoprávněné využívání 
systému obce může obecní úřad uložit dle ustanovení § 66, odst. 1 
zákona pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pokud není v provozovně vedena průběžná evidence odpadů 
dle § 39 zákona, může příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, v našem případě Městský úřad Uherské Hradiště, uložit 
pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Ing. Alena Pluhařová

Baterie kontejnerů v Hradišťské ulici.                                 Ilustracní foto: MK
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Nejstarší občanka města paní Františka Šuchmová oslavila 102. narozeniny

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 19. ledna, 16. února, 16. března, 

20. dubna, 25. května, 8. června 2013.

Dotlouklo znavené srdce Marie Hrabcové

 Staroměstské noviny 1/13 Staroměstské noviny 1/13

S paní Františkou Šuchmovou jsme 
se v minulosti setkali již několikrát. 
Stále si vzpomínáme na její milé přije-

tí v listopadu 2010, kdy oslavila krásné 
100. narozeniny. Jubilantka nás tehdy 
překvapila svou vitalitou, milým úsmě-
vem a bystrostí. Při loňské návštěvě 
při příležitosti jejích 101. narozenin se 
zdravotní stav paní Šuchmové zhoršil, 
musela podstoupit náročnou operaci 

žlučníku. Statečně 
bojovala a vrátila se 
zpět do svého útul-
ného bytu v Domo-
vě s pečovatelskou 
službou na Kopán-
kách. Tady o ni 
obětavě pečuje dce-
ra Ivana Adamcová 
a kolektiv pečova-
telek.

Při příležitosti 
102. narozenin paní 
Františku Šuchmo-
vou navštívil staros-
ta Josef Bazala, kte-
rý jubilantce předal 
dárkový koš, vedou-
cí odboru hospo-
dářsko-správního 
Kamila Tomečková 
přinesla kytici květů 
a místostarosta Radoslav Malina předal 
naší nejstarší občance pamětní list.

Také v průběhu letošního roku se paní 
Šuchmová ocitla v nemocnici, ale statečně 
se bránila všem neduhům, které tak vy-
soký věk provází. Téměř celý produktivní 
věk pracovala v národním podniku Drob-
né zboží ve funkci úřednice. Mezi její zá-
jmy patřilo především cvičení v Sokole, 
hrála ochotnické divadlo, četla, luštila kří-
žovky a měla ráda ruční práce, především 

háčkování.
Ve staletých dějinách Starého Města 

patří paní Šuchmová mezi čtyři nejstar-
ší ženy v historii. Nejpožehnanějšího 
věku 102 let se zatím dožily Anna Hu-
bíková, Františka Hradilová, Viktorie 
Mazurková a 18. listopadu i Františka 
Šuchmová.

Přejeme jí především zdraví a další 
léta prožitá mezi spoluobčany Starého 
Města.

Milan Kubíček  

Paní Františka Šuchmová je nejstarší občan-
kou Starého Města. V neděli 18. listopadu jí 
bylo 102 let.                    Foto: Milan Kubíček

Paní Šuchmové přišli poblahopřát k 102. narozeninám starosta Josef Ba-
zala, matrikářka Kamila Tomečková a místostarosta Radoslav Malina. 
Na snímku společně s dcerou Ivanou Adamcovou.                    Foto: MK

Taková nám zůstane v paměti. Na snímku Marie Hrabcová v sokolské 
uniformě při vzpomínkové slavnosti u památníku československých 
legionářů na náměstí Hrdinů v říjnu 2010.        Foto: Milan Kubíček

Krátce po uzávěrce posledního čísla Staroměstských 
novin jsme zaznamenali velmi smutnou zprávu. Ve věku  
86 let zemřela paní Marie Hrabcová. Patřila mezi nejaktiv-
nější občany našeho města, dlouhá desetiletí byla herečkou  
a režisérkou ochotnického souboru, obětavou členkou So-
kola, smuteční řečnicí a mnoho let aktivně pracovala v kul-
turní komisi Rady města a potěšila stovky staroměstských 
jubilantů na návštěvách při příležitosti jejich významných 
životních výročí. Byla také aktivní dopisovatelkou našeho 
měsíčníku.

Poslední rozloučení s paní Marií Hrabcovou se konalo ve 
středu 21. listopadu. Čest její památce!

Milan Kubíček
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA
Dne 20. prosince si 
připomeneme již 
13. smutné výročí 
od úmrtí pana Lu-
bomíra Pořízka. 
Kdo Tě znal, ten 
v dobrém vzpo-
mene, kdo Tě měl 

rád, nezapomene. Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

 Dne 19. listopadu jsme si připomněli již čtvrté smutné výročí od 
nečekaného odchodu
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Sobota  22. 12. 2012
od 9:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA 
SVÁTKY (výzdoba  chrámu – můžete přijít po-
moci. Díky)!

4. Neděle adventní
Neděle 23. prosince 2012 Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Narození Ježíše Krista 
Pondělí 24. prosince 2012

Od 23:00 hodin: 
zpívání koled u vánočního stromu
(zvyk zavedla naše farnost v roce 2000) 
Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin obětována 
za živé a + občany a farníky ze St. Města 

Hod Boží vánoční
Neděle 25. prosince 2012

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin
 15:00 hodin: Setkání u Jesliček  (Vánoční hru 
připravilo společenství  mládeže) 
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!

Svátek Sv. Štěpána
Středa 26. prosince 2012  Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Svatého Jana,  apoštola a evangelisty
Čtvrtek 27. prosince 2012

Mše svatá v 17:00 hodin
Po mši svaté  žehnání vína! (Nezapomeňte si při-
nést láhev dobrého vína k požehnání!)

Pátek 28. prosince 2012
Nový kostel sv. Ducha v 18:30 hodin
Koncert cimbálové muziky Bálešáci a dětí z Doli-
nečky „Pri vánocách dlúhých nocách“

Svátek Svaté Rodiny
Neděle  30. prosince 2012

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin
(také v sobotu 29.12.2012 v 17:00 hodin) Na tuto 
bohoslužbu jsou zváni manželé k obnově man-
želského slibu.

Silvestr
Pondělí 31. prosince 2012

Poděkujeme Bohu  za rok  2012 mší sv. v 16:00 
hodin a poprosíme  o požehnání do roku 2013

Nový rok
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Úterý 1. ledna 2013
Státní svátek

Mše svaté: v 8.00 hodin, 10:00 hodin (obětová-
na za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo naše-
ho města)
Po každé mši svaté rekapitulace hospodaření, 
a činnosti farnosti za rok 2012 + TE DEUM

Pátek 4. ledna 2013
Mše svatá v 15:00 hodin  spojená s požehnáním 
koledových skupinek Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá 4. a 5. 1.

Slavnost Zjevení Páně   
Neděle 6. ledna 2013

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin
(také v sobotu 5. 1. 2013 v 17:00  hodin)
Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata
V 15:00 hodin  BENEFIČNÍ 
VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámového sboru a orchestru v Uh. Hradišti 
pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným pod-
poříte stavbu nového kostela. Děkujeme!

Svátek Křtu Páně
Neděle 13. ledna 2013 Zakončení vánoční 
doby

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
V 15:00 hodin  VÁNOČNÍ KONCERT DU-
CHOVNÍ HUDBY GOSPEL 4LIFE Uherské 
Hradiště

Radostné svátky Kristova narození a požehnání do nového roku 2013  
Vám přeje a vyprošuje 

P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti staroměstské

ZAKONČENÍ ADVENTU  A  VÁNOČNÍ DOBA 2012/2013 
V  KOSTELE SV. MICHAELA VE STARÉM MĚSTĚ

Náš ojedinělý betlém, vyrobený rukama mnoha našich 
šikovných žen i mužů, navštěvujte po celou dobu vánoční 
v kapli sv. Jana Křtitele.                                                          SV

Vánoční modlitba
Drahý pane, v tomto čase dávání 

a příjímání přehlédnu snadno dary, kte-
ré mně dáváš Ty.

Děkuji Ti za místo, kde mohu bydlet, 
za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které 
mi denně opatřuješ.

Děkuji za lidi, které jsi postavil do 
mého života, kteří znají mé nedostatky, 
ale stále mne milují.

Děkuji Ti, že zůstáváš se mnou v ne-
snázích života a táhneš mne blíž k sobě.

Děkuji za pokoj, který dáváš jedině 
Ty. Nejvíc ze všeho Ti děkuji, Pane, za 
to, že ses narodil pro mou záchranu.

Děkuji Ti, že moje budoucnost je 
v Tvých rukou. 

Děkuji Ti, že jsi nadějí pro každého. SV 

ZVEME VÁS
- Přijďte se pobavit!!! Kam??? Na DĚ-

KANÁTNÍ PLES  v sobotu 12. ledna od 
20 hodin ve všech sálech Společensko-
-kulturního centra ve Starém Městě. 
Kvalitní hudba k tanci i poslechu, boha-
tá tombola i bufet, přátelská společnost 
i  výborná nálada letos jako v minulých 
letech je zaručena. Na tento mimořádně 
oblíbený ples pod záštitou naší farnos-
ti si zakupujte lístky buďto v drogerii 
p. Hrabince na nám. Hrdinů nebo  v sa-
kristii kostela.

- Kdo umíte ocenit nadšení a radost 
ze zpěvu, přijďte si poslechnout v neděli 
v 15 h. do kostela sv. Michaela BENE-
FIČNÍ KONCERT,  kterým nás jako 
minulá léta přijdou obdarovat zpěváci 
chrámového sboru z Uherského Hra-
diště pod vedením pana Karla Dýnky. 
Čistá radost a pohoda dýchne z koled 
a pastorel, které pan Dýnka citlivě vybí-
rá od autorů se vztahem k našemu kraji. 
Těšíme se.

Čas tiše plyne….
Dne 7. ledna by se 
dožil 75 let bývalý 
zastupitel města, 
dlouholetý obětavý 
chovatel a zahrád-
kář, pan Miloslav 
Novák. S láskou 
vzpomínají man-

želka, syn a dcera s rodinami.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   leden 2012

Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodejnách potravin a novinových stán-

cích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hradební ulici 
a v trafice v bytovém domě naproti vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiště.
Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve Starém Městě a v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček

Betlémské světlo 
ve Starém Městě

 Staroměstské noviny 1/13 Staroměstské noviny 1/13

Jako každý rok přivezou skautky 
a skauti i letos do Česka vánoční plamí-
nek Betlémského světla. Občané Starého 
Města si jej mohou převzít od pondělí 
17. prosince, kdy ho naši skauti dovezou 
z Brna. O pár dní později v sobotu 22. 
prosince budou skauti a skautky rozvážet 
plamínek do všech koutů republiky. Chtě-
jí tak co nejvíce domácnostem nabídnout 
novodobý symbol Vánoc – světýlko sym-
bolizující mír a přátelství.

Plamen již tradičně putuje z Betléma 
do Vídně, kde ho rakouští skauti předají 
skautským delegacím z celé Evropy. Letos 
se tak stane 15. prosince ve farnosti Alt-
lerchenfeld a Česi nebudou chybět. V pá-

tek 21. prosince světlo v pražské katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha převezme od 
skautů a skautek arcibiskup Dominik Duka 
a další významné osobnosti. Den poté – 
v sobotu 22. prosince – se Betlémské světlo 
„rozjede“ vlaky do celé republiky.

Ve Starém Městě si můžete Betlém-
ské světlo odpálit každý všední den 
v týdnu před svátky na prodejně Bar-
vy – laky Hrabinec na náměstí Hrdinů 
103. Pro ty, co se nechtějí tak dlouho 
o plamínek starat, existuje ještě možnost 
odpálit si Betlémské světlo v sobotu 22. 
prosince v 10 hodin na vlakovém nádraží 
přímo z rychlíku č. 805, ve kterém budou 
připraveni skauti s lucerničkami.

„Pro skauty je Betlémské světlo sym-
bolem míru, přátelství a klidu a jsem moc 
rád, že právě toto mohou skauti o Váno-
cích přinášet lidem do jejich domovů,“ 
popisuje smysl akce pro skauty a skautky 
jejich starosta Josef Výprachtický.

Světýlko zažehnuté v místě narození 
Ježíše Krista k nám letos dorazí již počty-
řiadvacáté. Myšlenka šíření předvánoč-
ního pokoje a míru vznikla v Rakousku, 
odkud se rozšířila do téměř třiceti zemí 
světa. Úplně poprvé plamínek přicesto-
val v roce 1986 letadlem do Lince, kde 
se jeho rozdávání stalo součástí vánoční 
sbírky rakouského rozhlasu a televize na 
pomoc postiženým dětem. K nám se Bet-
lémské světlo dostalo až po pádu čtyřice-
tileté komunistické vlády a v rukou exilo-
vých skautů putovalo v prosinci 1989 až 
pod sochu sv. Václava v Praze.

Bližší informace o Betlémském světle 
najdete na verejnost.skaut.cz

Tomáš Trubačík

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

3. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

3. čtvrtek Uh. Hradiště X Válka s Mloky, ( předplatné 2012) 19.00 210,-/190,-

4. pátek Uh. Hradiště školní před. Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 60,-

5. sobota Uh. Hradiště R Válka s Mloky, ( předplatné 2012) 19.00 210,-/190,-

6. neděle Uh. Hradiště H Válka s Mloky, ( předplatné 2012) 19.00 210,-/190,-

8. úterý Uh. Hradiště T Višňový sad 18.00 110,-

10. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

10. čtvrtek Uh. Hradiště D Válka s Mloky, ( předplatné 2012) 19.00 210,-/190,-

11. pátek Uh. Hradiště školní před. Jak důležité je ho mít… 10.00 70,-

12. sobota Uh. Hradiště Oskar a růžová paní 19.00 270,-/250,-

13. neděle Uh. Hradiště host SD Hradišťan 19.00 150,-

14. pondělí Uh. Hradiště školní před. Kalibův zločin 10.00 70,-

17. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

17. čtvrtek Uh. Hradiště Q Válka s Mloky, ( předplatné 2012) 19.00 210,-/190,-

18. pátek Uh. Hradiště veřejná Cybercomics 16.00 50,-

19. sobota Uh. Hradiště P Cybercomics, světová premiéra 19.00 260,-/240,-

21. pondělí Uh. Hradiště Senior Cybercomics 10.00 110,-

21. pondělí Uh. Hradiště Y Cybercomics 19.00 210,-/190,-

22. úterý Uh. Hradiště Senior 2 Cybercomics 10.00 110,-

22. úterý Uh. Hradiště Malá scéna
host SD

Triumf citovosti (JAMU) 19.00 100,-

23. středa Uh. Hradiště V Kdyby tisíc klarinetů 17.00 160,-

24. čtvrtek Uh. Hradiště K Cybercomics 19.00 210,-/190,-

25. pátek Uh. Hradiště Harold a Maude 19.00 270,-/250,-

26. sobota Uh. Hradiště
Klub kultury

XXVII. Divadelní ples 20.00 600,-

28. pondělí Uh. Hradiště Rychlé šípy, 375. repríza 19.00 250,-

29. úterý Uh. Hradiště školní před. Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 60,-

30. středa Uh. Hradiště O Jak důležité je ho mít…, 25. 
repríza

17.00 100,-

31. čtvrtek Uh. Hradiště J Cybercomics 19.00 210,-/190,-
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cSpolečensko – kulturní centrum

Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Připravujeme XVI. STAROMĚSTSKÝ PLES
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Sobota 22. prosinec
VÁNOČNÍ BIGBEAT
REFLEXY ORIGINAL + GONG
Začátek: 20:00 hod.

Středa 26. prosinec
ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Začátek: 20:00 hod.

Pondělí 31. prosinec
SILVESTR 2012 – ZÁBAVNÝ VEČER
Divadelní představení „Ohňostroj,“
Živá hudba k tanci a poslechu „Elvis“ Jiří Kura,
Karaoke, disco, začátek: 20:00 hod., vstupné 150,- Kč
Předprodej: Knihovna Staré Město od 10. prosince

Sobota 12. leden
DĚKANÁTNÍ PLES
Staroměstská kapela, Trinom, CM Bálešáci
Začátek: 19:30 hod.

Pátek 18. leden
PLES SRPŠ
Dechová hudba VHS Nedakonice, diskotéka DJ Jerry – laser show, 
polonéza žáků 9. tříd
Začátek: 19:30 hod.

Zastupitelstvo města, Rada města a komise kultury ve 
Starém Městě Vás srdečně zvou na XVI. STAROMĚST-
SKÝ PLES, který se uskuteční v sobotu  26. ledna 2013 od  
20 hodin ve všech sálech Společensko - kulturního centra 
ve Starém Městě.

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Liduška 
z Dolních Bojanovic, skupina V.S.P. Band a cimbálová mu-
zika Bálešáci.

Součástí kulturního programu bude předtančení, 
s polonézou se představí  studenti Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město. Dále vystoupí tanečníci folklor-
ního souboru Dolina a ve sportovním sále taneční klub 
ROKASO.

Tradiční bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v Městské knihovně a infor-

mačním centru ve Starém Městě, v ulici Za Radnicí.  
Tel: 572 541 009.

Sobota 26. leden
STAROMĚSTSKÝ PLES
Dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic, V.S.P. Band, CM Bále-
šáci, TK Rokaso, tanečníci souboru Dolina, polonéza studentů SOŠ 
a Gymnázia Staré Město
Začátek: 20:00 hod.

Neděle 27. leden
ŠIBŘINKY
Dětský karneval – SVČ Klubko Staré Město
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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PROGRAM NA LEDEN 2013
SVČ KLUBKO

TVOŘIVÁ DÍLNA – QUILLING – KVĚTINY Z PROUŽKŮ PAPÍRU
15. 1. úterý 17:00 – 19:00
Zastesklo se vám již po létu? Přijďte si vyrobit květiny, motýla či jiný 
motiv zajímavou technikou „quilling“. Z proužků papíru vyčarujeme 
pěkné dekorace. Milovníci zimy přijďte též, vyrobit si můžete třeba 
vločku do okna.
Cena: 35,- Kč, pro členy TD 25,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

KARNEVAL
27. 1. neděle 15:00 – 17:00
Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí masky, 
bohaté odměny, občerstvení, to vše bude pro vás připraveno. Pro 
děti do 5 let samostatný program ve vedlejším sále.
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA – ZAMRZLÉ SKLENICE
29. 1. úterý 17:00 – 19:00
V rámci tvořivé dílny si vyzkoušíme frostovací barvy, kterými ozdo-
bíme skleničky, lahev či svícen. Ty pak budou vypadat, jako by byly 
zamrzlé. Naše výtvory pak ještě dozdobíme konturou a barvami na 
sklo a bude hotovo.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, láhev (čirou či barevnou) či 
sklenici.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
8. 1. úterý 13:00 - 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
14. 1. pondělí  9:00 – 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
17. 1. čtvrtek 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 

i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
22. 1. úterý 13:00 - 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
24. 1. čtvrtek 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

MAMKAVÁRNA
28. 1. pondělí  9.00 - 11.00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
31. 1. čtvrtek 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání 
i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
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Veronika Petrášová získala zlatou medaili v kategorii orientálních tanců. 
Foto: JB 

ZLATO A STŘÍBRO PRO SVČ KLUBKO

STARTUJEME – MLÁDÍ VPŘED!

Ve Starém Městě žijí nejen remcalové, ale i mnoho mladých lidi, kteří jsou 
s životem ve městě spokojeni. Příkladem mohou být i mladé dámy na 
snímku, které jsme potkali na vánočním jarmarku.

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Veronika Lesová si vytančila stříbrnou medaili v nejmladší kategorii miss 
pampeliška.                                                                                        Foto: JB 

Na Středisku volného času pracuje mnoho tanečních krouž-
ků, kde vedoucí učí své svěřence nejen základy tanců a nové 
choreografie, ale také připravují zájemce na účast na tanečních
soutěžích. V podzimních měsících se konají především sou-
těže pro jednotlivce (jeden ve skupině), kde každý soutěžící 
tančí sám za sebe a má možnost předvést pouze své pohybové 
schopnosti a nadání. U většiny věkových kategorií tančí sou-
těžící podle zkušené tanečnice, u starších kategorií je součástí 
soutěže také improvizace na rychlou i pomalou hudbu. Porota 
hodnotí nejen technické provedení, ale i výraz, nasazení, drže-
ní těla, schopnost zachycení předvedeného prvku a také origi-
nalitu taneční improvizace.

Jako každý rok i letos se naše děvčata zúčastnila dvou sou-
těží tohoto typu. Dne 17. listopadu soutěže ONE IN GROUP 
v Otrokovicích, a to v kategoriích orientálních tanců a street 
dance. Velkou radost nám udělalaVeronika Petrášová, která 

získala zlatou medaili  v kategorii orientálních tanců. Veronika 
tančí již několik let, letos v kroužku břišních tanců – pokroči-
lých a její vedoucí je Andrea Horká.

Dne 18. října jsme zavítali na soutěž orientálních tanců 
SVĚTLO ORIENTU do Uherského Ostrohu.

Zde si, k naší velké radosti, vytančila stříbrnou medaili Ve-
ronika Lesová v nejmladší kategorii miss pampeliška (děti do 
7 let). Veronika tančí v kroužku břišních tanců mírně pokroči-
lých a také její vedoucí je Andrea Horká.

Oběma tanečnicím z celého srdce gratulujeme a děkujeme 
za velmi úspěšnou reprezentaci naší organizace.

Věříme, že jejich úspěchy budou dostatečnou motivací pro 
ještě krásnější výkony v tanci i u ostatních tanečnic.

Jana Březinová

Tak se jmenuje projekt, který začne běžet ve Starém Městě 
od ledna 2013 a na jehož realizaci získalo Středisko volného 
času Klubko dotaci z programu Evropské unie Mládež v akci.

Hlavním cílem projektu je získat informace o potřebách 
a přáních mladých lidí ve věku 15 – 30 let, žijících ve Starém 
Městě, podpořit aktivní zapojení mladých lidí do života města, 
jejich komunikaci s radními i zastupiteli, spolupráci organizací 
pracujících s mladými lidmi, prostě udělat vše, aby byli mla-
dí ve Starém Městě spokojeni, chtěli zde zůstávat a také byli 
ochotni pro svou spokojenost něco udělat, ne jen sedět a čekat, 
ale třeba přijít s námětem, přiložit ruce ke společnému dílu.

Tomu všemu by mělo pomoci několik netradičních, ale ur-
čitě zábavných workshopů a akcí pro veřejnost i pracovních 
kulatých stolů, kde budou mít mladí lidé, zástupci samosprávy 
i organizací, možnost společně začít diskutovat, hledat řešení 
potřeb i problémů mladých lidí. 

Věříme, že se nám společně podaří vytvořit dlouhodobou 
koncepci Politiky mládeže ve Starém Městě, která by se měla 
zabývat možnostmi zaměstnanosti, bydlení i volného času 
mladých lidí, případně i dalšími potřebami a problémy, které 
vzejdou z analýzy a diskuze. Bude snahou všech zúčastněných, 
najít možnosti, cesty i finance na její naplňování v následují-
cích letech.

Zapojení do programu Mládež v akci je podporováno rad-
ními města, kteří mají zájem o aktivní komunikaci s mladými 
lidmi a společnou spolupráci na rozvoji Starého Města.

Těšíme se na společné  setkání, diskuzi i zábavu s vámi se 
všemi.

Za realizátory projektu 
Monika Havlásková, ředitelka SVČ Klubko
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Zimní příroda – raroch velký

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na leden
 V lednu málo vody – mnoho vína, 
mnoho vody – málo vína.
 Připadne-li nový rok na úterý, bude 
zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
 Jsou-li červánky v novoroční den, při-
nesou jistě samou slotu jen.
 V lednu voda, věčná škoda.
 Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se 
hodně bramborů.
 Na svatého Marcela zima leze do těla.
 Roste den, roste i zima.
 Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů 
v srpnu.
 Když krtek ryje v lednu, končí zima 
v květnu.

EM

Kdo dává, ten je opravdu bohatý. Nejchudší a nej-
opuštěnější na světě jsou sobci.

Za každým vyřizováním účtů stojí tři důvody: závist, 
peníze, impotence.

Každé lejno najde svoji podrážku.

Moudří se stydí dávat najevo svou moudrost. Pitom-
ci svou pitomost dávají na odiv, protože o ní neví.

Se slušností nejdál dojdeš, ale na konci nikoho 
nepotkáš, protože tam ještě nikdo nedošel.

I nejmenší vrták může zavinit potopení člunu.

Je těžké být debilem, protože konkurence je 
veliká.

Nevíš, koho máš za přítele, dokud se pod tebou 
neprolomí led.

Zkoumejte, kdo si vás váží, pak poznáte svoji cenu.

Pivo je lepidlo společenských vztahů. Hlavy otupí 
a zapomene se na nadávky v době střízlivosti.

Raroch velký.                                                                             
                             Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Mezi velmi ohrožené ptačí druhy 
v naší přírodě patří raroch velký. Na 
celém světě žije jen asi 7000 až 8000 do-
spělých jedinců. Je oblíbeným dravcem 
arabských šejků. U nás žije především 
na Moravě a to ve velmi malém počtu. 
Zajímavostí je, že raroch může lovit 
i v noci. Jeho hlavní potravou jsou ho-
lubi a hraboši, v zimě pak havrani. Ra-

roch velký dorůstá 47 – 55 cm s rozpětím 
křídel 105 – 130 cm, váží 1 – 1,3 kg. Obý-
vá otevřenou krajinu s častým porostem 
stromů. Je velmi ceněn v sokolnictví, 
využívá se i jako biologická ochrana le-
tištního prostoru. Na rozdíl od jestřába 
se nevrhá na každou kořist, která se hýbe, 
ale svou kořist si pečlivě vybírá.

Milan Kubíček

Dlask tlustozobý - ptačí krasavec.        
Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

V supermarketu
Potkají se dva kamarádi při předvá-

nočním nákupu. Karel povídá: „V su-
permarketech je opravdová spravedlnost. 
Každý má stejný vůz a ještě mu za to, co 
za něj zaplatil, vrátí nazpět.“

Odposlechnuto v pouličce
Povídají si dvě baběnky: „Mladí nás 

nemají rádi, protože tuší, že jednou bu-
dou vypadat jako my.“

Hospoda jak kampelička?
Debatují dva štamgasti v hospodě 

Na Špici. „Staroměstská hospoda je jako 
kampelička. Celý rok dáváš do ní peníze, 
a když si chceš vybrat, hospodský uteče.“

NI



14 Stavba kostela sv. Ducha

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SVATÉHO DUCHA?  
UŽ LETOS?

V letošním roce se ve výstavbě no-
vého kostela v našem městě udála zá-
sadní změna. Během předešlých deseti 
let výstavby jsme každý rok rozvrho-
vali rozsah stavebních prací  podle pe-
něz, které mohla farnost v tom roku 
stavařům zaplatit. Farnost ve Starém 
Městě nechtěla přistoupit na součas-
ný zlozvyk, nezaplatit udělanou práci 
a zůstat zadlužený.  Cena takové roční 
etapy se pohybovala kolem pěti milio-
nů.  Za deset let výstavby jsme ke konci 
minulého roku prostavěli padesát mi-
lionů korun a dovedli jsme výstavbu 
kostela do stavu „hrubá stavba“. Kostel 
měl všechny nosné konstrukce a měl 
střechu.

Na začátku tohoto roku se zástupci 
staroměstské farnosti sešli a začali roz-
mýšlet: „Nešlo by stavbu našeho kos-
tela nějak urychlit?“ Pak začaly vážné 
rozvahy a výpočty „co je nezbytně 
nutné a kolik to bude stát, aby kostel 
byl pro návštěvníky plně bezpečný, aby 
splňoval přísné předpisy hygieniků, 
hasičů, elektrikářů, plynařů, vodařů,  
aby stavební úřad dal řádnou kolauda-
ci stavby a v neposledním, aby dalo své 
schválení Arcibiskupství olomoucké“. 
Byly vyzývány firmy, aby podaly ce-
nové nabídky na dodání, či zhotovení  

věcí potřebných k dostavbě kostela. Po-
dařilo se! Nasmlouvaná cena předčila 
naše očekávání, byla výrazně nižší než 
oficiální cena spočtená projektantem.

Následovalo jednání s bankami. Kte-
rá půjčí chudé farnosti? I to se podařilo. 
Našel se bankovní dům, který usoudil, že 
farnost, ač chudá, je podle mnohaletých 
zkušeností řádná a poctivá, a že je mož-
né jí potřebných patnáct milionů půjčit.

Tak jsme nalezli cestu, aby ti, kteří 
už přes deset let skládají svou oběť, své 
našetřené peníze, či jinak podporují tuto 
výjimečnou stavbu, si už nemuseli říkat:  
„Já se toho otevření kostela ani nedožiji, 
postupuje to tak pomalu, tak pomalu to 
přibývá, kdo ví, kdy se podaří jej dokon-
čit“. 

Se stavaři jsme se dohodli, a uzavřeli 
na to smlouvy, že náš nový kostel bude 
hotový tak, aby měl všechna potřebná 
schválení, a bude připravený k otevření 
nejpozději v polovině roku 2014, tedy za 
rok a půl! 

Nebude to kostel „včetně pozlacení“, 
řada věcí v něm bude prozatímních. 
Nejspíš nám nezbude na nový svatostá-
nek, obětní stůl, křtitelnici … Tyto věci 
musí být zatím provizorní, třeba vypůj-
čené odjinud, a budou čekat na dobrou 
vůli dárců a sponzorů. Kostel však bude 

Jste srdečně zváni k návštěvě kostela Svatého Ducha, kde se v pátek 28. prosince v 18:30 hod. usku-
teční jedinečný koncert. Uspořádá ho pro vás cimbálová muzika Bálešáci.

Foto: Milan Kubíček
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schopný bohoslužeb a setkání věřících 
podle církevních předpisů. V řadě pří-
padů bude náš kostel již lepší než vět-
šina „starých“ kostelů v našem okolí. 
To poznají a jistě uznají sami jeho ná-
vštěvníci.

Každý, kdo kolem stavby našeho 
kostela prošel, musel uznat, že stavební 
ruch a přibývající části kostela potvr-
zují naše úsilí o rychlé dokončení stav-
by. Kromě těch viditelných konstruk-
cí, je zrealizovaná spousta věcí, které 
normálně nejsou vidět: podzemní sítě 
vodovodu, kanalizace včetně přečerpá-
vací  stanice, rozsáhlé sociální zařízení 
v podzemí kostela …

Zdá se, že když se seženou peníze, 
pak už to jde všechno samo.  Požado-
vaná cena a termíny dokončení stavby 
by však byly nedosažitelné bez ohrom-
ného nasazení staroměstského farníka 
pana Josefa Budaře a jeho firmy.

Další impulz k uspíšení stavby dal 
dotaz a prosba mladého folklorního 
souboru, staroměstských Bálešáků: 
„Mohli bysme ve stavbě nového kos-
tela zahrát vánoční koncert? Pozvali 
bysme ještě ke spoluúčinkování naše 
hosty“.

Hlavní stavitel pan Budař přislíbil 
dokončit konstrukce kostela do ter-
mínu vánočního koncertu, v pátek 28. 
prosince v 18:30 hod. tak, aby účinkují-
cí i obecenstvo mohlo bezpečně vstou-
pit, a aby stavba byla již uzavřená, aby 
návštěvníci netrpěli průvanem. 

Pro nás to bude ideální příležitost 
poprvé si ověřit akustiku hlavní lodi. 
Pro účinkující, i posluchače to bude 
jistě také zajímavý zážitek. 

Je čestnou povinností poděkovat 
všem podporovatelům stavby nového 
staroměstského kostela: našemu městu 
za dlouhodobé dotace a celkovou pří-
zeň a podporu, Nadaci Děti-kultura-
-sport, sponzorům, kteří nechtějí, aby 
jejich dobrá vůle byla zveřejňována, 
větším i drobnějším dárcům, kteří své 
korunky vhazují do kasiček při veřej-
né sbírce po městě, či do košíků při 
bohoslužbě v kostele. Bez dobré vůle 
a spoluúčasti všech těchto příznivců 
bychom nebyli schopni tuto výjimeč-
nou stavbu uskutečnit.

František Křivák
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Župní akademie ve Starém Městě se vydařila

Cvičenci společně na pódiu.                                      Foto: Ing. Bohumil Ferda

V neděli 20. listopadu v 15 hodin 
byla oficiálně zahájena župní akademie
starostkou jednoty Orla Dagmar Zále-
šákovou, která přivítala Orly a Orlice, 
přátele, milé hosty a všechny účinkují-
cí.

Přítomné pozdravil místostarosta 
Orla bratr Ing. Antonín Zelina a sta-
rosta Starého Města Josef Bazala. Pak 
se ujali slova moderátoři Bc. Barunka 
Halodová a Ing. Kamil Psotka, kteří 
jednotlivá vystoupení vtipně a výstiž-
ně uváděli. Jednota Staré Město využila 
příležitosti, že mezi vzácnými hosty byla 
přítomna sestra Ludmila Stuchlíková, 
dlouholetá členka a vedoucí cvičitelka 
dětí, která se v nejbližších dnech dožívá 
krásného životního jubilea 90 let. Celý 
svůj život se věnovala práci s dětmi ve 
škole i v Orle. Za obětavou práci pro 

Orel byla oceněna mimo 
jiné čestným uznáním, 
krásnou kyticí gerber 
a novým tričkem naší 
jednoty.

V programu jako 
první zazpívala malá 
Scholička Staré Město 
písně Boží láska a Jsem 
moc malý. Domácí jed-
nota vystoupila s oddíly 
Rodiče s dětmi – ukázka 
cvičební hodiny, Cvi-
čení a pohybové hry 
I - s pásmem Kytička 
pro maminku, Cviče-
ní a pohybové hry II 
- ukázka základů gym-
nastiky, Moderní tance 
– tanec na píseň Zrca-
dlo od Diamond cats, 
Rekreační sporty – dva 
taneční vstupy a ukáz-
ky z hodin: Aerobiku, 
Pilates a Kondičního 
cvičení. Z hostů jedno-
ty: Domanín předvedl 
aerobik a hru na housle 
i s doprovodem. Z Mo-
ravského Písku zatančil 
a zazpíval Písečánek. 
Orli z Polešovic zahráli 
na kytaru a přednesli 
báseň. Slavičín vystou-
pil se zpěvem a hrou 
na trubky. Ze Zlína se 
představila Trnečka s dvěma folklorními 
pásmy a dětským rekreačním aerobikem. 
Jako třešnička na dortu bylo zakončení 

akademie, kde na 
podium přišli 
skoro všichni 
účinkující za-
zpívat orelský 
pochod Vzhůru, 
Orle slovanský 
a orelskou mod-
litbu Ó zdroji 
pravdy pod hu-
debním dopro-
vodem bratra J. 
Kovaříka.  Po zá-
věrečném zpěvu, 
byli všichni po-
zváni do malého 
sálu na občerst-
vení.

Župní akademie se opravdu povedla. 
Všechna vystoupení byla oceněna bouř-
livým potleskem v zcela zaplněném vel-
kém sálu Orlovny.

Mgr. Jana Ferdová
cvičitelka

Úspěch družstva 
stolního tenisu

V sobotu 17. listopadu se druž-
stvo žen a mužů vypravilo změ-
řit své síly v ústředních závodech 
v Polné. Družstvo žen překvapilo 
a přivezlo vzácný kov – stříbrný po-
hár a diplom za 2. místo ve své ka-
tegorii.

Úspěšnému družstvu za umístě-
ní a reprezentaci Starého Města gra-
tulujeme!

 Ing. František Šíma
místostarosta jednoty

Moderátoři Ing. Kamil Psotka a Bc. Barunka 
Halodová.                                          Foto: IBF

Župní akademii sledoval zaplněný sál Orlovny. Nechyběl starosta Jo-
sef Bazala a děkan Mgr. Jan Turko z Uherského Hradiště.

Foto: Ing. Bohumil Ferda

Rodiče s dětmi při cvičení. 
Foto: Ing. Bohumil Ferda
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Soutěž „Chemie objektivem“ pro žáky základních  
a středních škol

Daniela Valová a Iveta Zelenková předvedly efektní chemické pokusy. 
Foto: Mgr. Soňa Patočková
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Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město vyhlásila druhý ročník fo-
tografické soutěže s chemickou temati-
kou „Chemie objektivem“. Soutěž byla 
určena žákům a žákyním základních 
a středních škol Zlínského kraje. Téma-
tem soutěže bylo zachycení okamžiku, 
který s chemií, chemickými látkami 
a ději jakýmkoliv způsobem souvisí. 
Ač se to třeba nezdá, dennodenně se 
s chemií setkáváme např. doma při 
praní, vaření, úklidu; při procházkách 
pozorujeme žloutnutí listů, zrání ovo-
ce, krystalky ledu; chemické látky jsou 
součástí potravin, kosmetiky, léčiv, sta-
vebních materiálů… Do soutěže bylo 

zasláno 227 snímků od 72 autorů z 18 
škol Zlínského kraje.

Na slavnostní vernisáži, která pro-
běhla dne 5. prosince 2012 za účasti 

Snímek Chemie 2 Jarmily Pekárkové získal 1. místo 
v 2. kategorii 

Ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek poděkoval soutěžícím za pěkné sním-
ky.                                                                        Foto: Mgr. Soňa Patočková  

radního Zlínského 
kraje pro školství, 
mládež a sport 
PaedDr. Petra Na-
vrátila a dalších 
představitelů Od-
boru školství, mlá-
deže a sportu Zlín-
ského kraje, byli 
vyhlášeni vítězové 
soutěže. Úspěšní 
mladí fotografové 
a fotografky pře-
vzali z rukou ředi-
tele školy Mgr. Bed-
řicha Chromka 
diplomy a ceny. 
V první katego-
rii (základní školy 
a odpovídající ročníky víceletých gym-
názií) zvítězila Lucie Bernatíková z Gym-
názia Otrokovice se snímkem „Oheň“, ve 
druhé kategorii (střední školy) Jarmila 
Pekárková ze Střední školy oděvní a slu-
žeb Vizovice se snímkem „Chemie“.

Pořadatelé vernisáže si pro své hosty 
připravili zajímavý program. Vernisáž 
doprovodila hrou na zobcovou flétnu žá-
kyně Střední odborné školy a Gymnázia 
Staré Město Denisa Huťková a chemic-
kou atmosféru navodily efektní chemické 
pokusy, které předvedly žákyně školy Da-
niela Valová a Iveta Zelenková. Pokusy se 
těšily velkému zájmu hostů vernisáže.

Výstavu nejlepších fotografií soutěže
je možno zhlédnout v prostorách Odboru 
školství, mládeže a sportu Krajského úřa-
du Zlínského kraje ve Zlíně (22. budova 
v bývalém areálu Svit).

Poděkování patří Odboru školství, 
mládeže a sportu Zlínského kraje a firmě

Foto CZ s. r. o. Zlín – Čepkov za podpo-
ru soutěže a organizaci výstavy.

Ing. Růžena Borková

Snímek Oheň Lucie Bernatíkové získal 1. mís-
to v 1. kategorii.

Denisa Huťková zahrála na zobcovou flétnu.
Foto: Mgr. Soňa Patočková
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Děti se proměnily v anděle a čerty, přišli také Mikuláši
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Co připravujete pro čtenáře v novém roce 2013?
(Bára, dotaz e-mailem)

Připravuji založení klubu Nápadníků. To jsou 
lidi, co mají nápady. A zapojit se můžeš i Ty, po-
kud patříš mezi Nápadnice.
Jestlipak víte, kde přezimuje vodník Čochtan?

(Mirek 22 let)
Čochtan je teplomilný vodník a na Čerťáku určitě 
zimovat nebude. Většinou si vybere některý dům 
na Špitálce a do cizích bytů leze zásadně potru-
bím.
Velmi se bojím stárnutí, mám přímo hrůzu z to-
ho, že jednou ze mě bude stařena. Existuje ve 
světě nějaký omlazující lék?

(Renata asi 30 let)
Existuje, dokonce ve Starém Městě. Zastavte se 
u nás v redakci, u nás se zastavil čas.
Pane redaktore, co je tady nového?

(Jitka, střední věk) 
Nového není nic, nové se teprve stane. Ale pokud 
chcete vědět, co je starého, tak jedna tetička ze 
Špitálky má 15 kilo dole.
Když sleduji různé politické diskuze v televi-
zi, jen se rozčiluju. Jenom se mluví a skutek 
utek….

(Antonín asi 60 let)
Diskuze nic neřeší, pokud jsou karty voliči roz-
dány. Tak se prosím nerozčilujte, nic to nezmění. 
Maximálně vám praskne cévka a budete tahat 
nohu…
Co říkáte s odstupem na výsledky říjnových vo-
leb?

(Jan 48 let)
Dovoluji si parafrázovat Einsteina, že lidská  
blbost je jediná nekonečná věc ve vesmíru. Nemá-
me jiný nástroj než politiku, každý jiný je horší 
a nemůžeme si dovolit na ni rezignovat, protože 
to má fatální důsledky, které vidíme kolem sebe. 
Šestice z deseti oprávněných voličů se na volby 
vykašlala. Tito občané dobrovolně zahodili svůj 
hlas. Projeví se to. Uvidíte.
Když srovnáte dobu před 25 lety a teď, co bylo 
horší nebo lepší ?

(Šamanka, dotaz e-mailem)
Takže popořádku. Kdybych měl srovnat, co bylo 
horší nebo lepší, tak podstatně horší a lepší je to 
teď!
Máte nějaký oblíbený nápoj, kterým si připíjíte 
na Silvestra?

(Petra 21 let)
Neboj, žádný alkohol. S jezevčíkem Bobinem 
si připíjíme speciálním nápojem. Jmenuje se  
ROKOKOKOKTEJL.
Jestlipak víte, o čem ženy nejvíc přemýšlí?

(Katy 27 let)
Dnešní mladé ženy myslí buď na nic nebo na něco 
podobného.
Chtěla bych přítele potěšit nějakým retro dár-
kem. Zkuste poradit…

(Lucie 28 let)
Podívejte se, jestli někde v botníku nezbyly teplé 
kostkované kotníkové bačkory po dědovi, které se 
zapínaly slušivým kovovým žebříčkem.      

Milan Kubíček

Každoročně na svátek Mikuláše se 
promění třídy základní školy na ná-
městí Hrdinů. Nenajdeme zde děti, 
ale jen desítky andělů, čertů a také 
Mikuláše.

Pojďte se s námi podívat, jak to 
tam začátkem prosince vypadalo.

Milan Kubíček

Pod maskou čerta se skrývala milá tvář. 
Foto: Vladimír Kučera

Ve škole vládla úžasná atmosféra.  
Foto: Vladimír Kučera

Čertům samozřejmě také. 
Foto: Vladimír Kučera

Mikulášům to velmi slušelo. 
Foto: Vladimír Kučera
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Jeden z mistrů kolářských, strýček Ležák, bydlel v blízkosti kříže na rozcestí silnic 
ve směru na Huštěnovice a Velehrad.                                                  Foto: archiv SN

O zaniklých řemeslech a činnostech ve Starém Městě

„Myslím si, že o životě, historii svého města či dědiny, by 
měl něco vědět každý občan. Někde jsem četl, že člověk, který 
nezná svoji minulost, historii místa, kde se narodil a kde žije, 
jako by nebyl,“ sdělil pan Josef Pudelka.

„Otevírám proto znovu knihu života, abych ve vzpomínkách 
povyprávěl o řemeslech a činnostech dávno zapomenutých, 
které se ve Starém Městě provozovaly. Byly to řemesla a činnosti 
v té době nepostradatelná. Jejich činnost se mnohdy promítala 
do jména řemeslníka a stala se jeho součástí. Mezi prvními bych  
uvedl pískaře. Co vlastně prováděl? Činností pískaře byla těž-
ba a prodej říčního písku. Byly to skupiny lidí, nebo jednot-
livci, kteří měli, jak se říkalo, v pachtu neboli pronájmu, část 
řeky Moravy a tam prováděli těžbu písku. Jejich vybavení bylo 
prosté. Měli malou loď, pramici, na jedné straně čela lodi byl 
malý korečkový bagr, kterým, pokud byla malá voda v řece, 
těžili říční písek. Když měli plnou loď, zavezli vytěžený písek 
k zásobníku, který byl na břehu. Forman s povozem zajel pod 
násypník.Tam mu pískař nasypal množství, kolik písku poža-
doval. Pamatují pískaře pana Vaňka, a proto se mu říkalo Va-
něk pískař.

Druhou zapomenutou činností, na kterou si vzpomínám, 
byl vápenkář. Jeho povolávání „vápno, vápínko, vápno,“ se 
ozývalo v ulicích Starého Města. V cukrovaru u „Májů“ si kou-
pil z vápenky vypálené vápno, a toto pak prodával lidem pří-
mo na ulici. Prodával jakékoliv množství. Ať to bylo do kýblu, 
vaštroka, nebo celou fůru vysypal u stavení. Lidé vápno použí-

Vyprávění lidí, spoluobčanů a osobností tvoří tu správnou náplň obecních novin. Jsou 
svědectvím doby a mají nesmírnou hodnotu. Zejména v pozdějších letech vypovídají 
nejlépe, jak lidé žili, pracovali, přemýšleli, nakládali se svým volným časem. V redak-
ci Staroměstských novin nás navštívil pan Josef Pudelka z Huštěnovské ulice a předal 
nám článek plný vzpomínek na časy minulé. Povyprávěl nám o řemeslech a činnos-
tech, se kterými se dnes již prakticky nesetkáme.

Milan Kubíček
vali k líčení stavení, chlévů nebo stromů a jiným účelům.

Dalším řemeslem, na které rád vzpomínám, byl kolář. 
Ve Starém Městě byl jedním z mistrů kolářských strýček 

Ležák. Verštát, jak říkali dílně, tam také bydleli, měli u bý-
valého kříže. Ten kříž kdysi stával na rozcestí silnice na 
Velehrad a na Huštěnovice. Co vlastně vyráběl? Již z ná-
zvu je zřejmé, že jeho výrobky byly kola různých velikostí 
k povozům. Dále vyráběl vozy žebřiňáky, košinové vozy, 
platoňáky, selské sáně, malé vozíky, dřevěné hrábě různých 
velikostí, trakaře a ostatní dřevěné věci potřebné v hospo-
dářství i domácnosti. Práce to byla namáhavá a náročná. 
Všechno se dělalo ručně. Je zajímavé, že takový mistr ne-
měl žádné umělecké vzdělání, a přesto jeho výrobky byly 
zdobeny různými vrypy, polodrážkami, vlnkami a jinými 
ozdobami. Takže z jeho výrobků vyzařovalo určité teplo 
a krása. Pevně věřím, že ve voze vyrobeném mistrem, by se 
rád svezl i císař pán.

Kožkař také prováděl porážku kozlat, koz a ovcí. Ilustrační foto: archiv SN
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Takto kdysi vypadalo prostranství na Širůchu, kde stály stodoly.                                                  Foto: archiv SN 

Na činnost, o které Vám teď budu vyprávět, nemám dobré 
vzpomínky. Byl to kožkař. Jeho činností bylo sbírat od lidí po 
dědině kožky všeho druhu. Ošetřil je a pak prodával do firmy,
která je dále zpracovávala. Na této práci jistě není nic špatného 
a nepříjemného. Kožkař však mimo tohoto prováděl porážku 
kozlat, koz a ovcí. Tenkrát bylo tradiční jídlo na Velikonoce 
připravené kůzlečí maso. V naší rodině se tato tradice dodr-
žovala. Já jako osmi či desetiletý chlapec jsem dostal za úkol 
zanést kozle na zabití ke kožkařovi. Strýc měli často popité, tak 
jsem musel kozle držet. Bylo to pro mě strašné. Víc o tom ne-
chci psát. Na toto nerad vzpomínám. Až časem jsem pochopil, 
že i tato práce patřila k obživě jeho rodiny. Takže jeho povolá-
vání „kožky, kožky“ patřilo ke koloritu Starého Města.

Další řemeslo, dá-li se tak nazvat, dneska již nikomu nic 
neříká, byl miškéř (zvěrokleštič). Já si staroměstské miškéře 
nepamatuji. Naše rodina si vždycky pozvala k tomuto úkonu 
miškéře z Pitína, tam byli miškéři vyhlášení a chodili po celé 
Moravě. Co vlastně prováděl? Jeho 
funkce byla vykleštit mladé prasnice 
a tím zamezit, aby přišly do říje. Vzpo-
mínám si, že v té době, to je asi před 
padesáti lety, chovali snad v každém 
domě prase. Protože bylo ověřeno, že 
je k chovu prasnička lepší a po vykleš-
tění větší naroste. Proto lidé chovali 
prasnice. Když přišla do říje, přestala 
žrát a ztrácela na váze. Aby se tomu za-
bránilo, musela se vykleštit. Právě tento 
zákrok prováděl miškéř. Bylo k tomu 
potřeba silné chlapy, kteří zvíře drželi. 
Miškéř za živa zvířeti rozřízl bok, vy-
ňal rozmnožovací orgán a odstranil ho. 
Ránu pak zašil a operace byla provede-
na. Byla to velmi nepříjemná práce.

Dráteník, to bylo opravdu řemes-
lo! Jeho povolávání „drátovat, flikovat,
hrnce“ se ozývalo v ulicích Starého 
Města. Byli to zpravidla lidé ze Sloven-
ska. Řemeslo, které se dědilo z otce na 
syna. Syn převzal krosnu (dílnu) a šel 
vandrem po celé Moravě. Co vlastně 
prováděl? Jednak hliněné nádoby, které 
se v té době v domácnostech používaly, 
dokázal drátováním zadratovat, tím-
to tu nádobu zpevnil. Částečně zabránil jejímu rozbití. Dále 
dokázal opravit (zaflikovat) děravý plechový hrnec. Přišel na
pozvání do stavení, sedl si na mlatevni nebo na návratí. Hos-
podyně mu řekla, co vlastně potřebuje. Přinesla děravé hrnce 
k opravě, nebo hliněné k drátování. Mistr vyndal z krosny (to 
byla taková jeho přenosná dílny, nosil ji na zádech) nářadí a po 
opravě šel zase dál. Takový dráteník znal ze svých cest spoustu 
vyprávěnek a zpráv. My jako děti jsme s otevřenýma pusama 
poslouchaly jeho vyprávění. 

Dalším řemeslem, o kterém budu vyprávět, a které ve Sta-
rém Městě již není, byl bednář. Vyráběl sudy, máselnice, pu-
tenky, hrotky, škopky, díže a další dřevěné nádoby potřebné 
v domácnosti. Ve Starém Městě pracovali dva bednáři. Byli to 
opravdu mistři svého řemesla. Sudy, bečky se vyráběly zpra-
vidla z dubového dřeva. Byla to práce převážně ruční a vel-

mi namáhavá. Ne nadarmo se říká, „špatná bečka z vína 
břečka.“ Právě bednář dokázal bečku opravit, aby sloužila 
účelu. Mám památku na jednoho z bednářů, na pana Paš-
ku. Vyrobil mně desetilitrovou bečičku na slivovicu. Věřte 
mně, že když do ní slivovicu naleju a nechám ji chvilku, jak 
se říká uležat, promění ji v tekuté zlato. Nejenom barvou, 
ale i chutí, a je vynikající. Je jenom škoda, že toto řemeslo 
ve Starém Městě již zaniklo.

Když si vzpomenu na pana Chrástka, představím si člo-
věka drobnější postavy s knírkem v placaté čepici a modré 
zástěře. Bydleli naproti kříže v zatáčce, jak se jede na Ve-
lehrad, po levé straně. Před malým domkem jim rostla 
taková nahnutá hruška, skoro do půl cesty na Velehrad. 
Proč pana Chrástka vzpomínám? Byli mlékař. Jejich obži-
vou byl prodej mléka. Kde ho nakupovali, nebo odkud ho 
vozili, nevím. Jenom si vzpomínám, že mléko dováželi na 
takovém zvláštním dřevěném vozíku. Zpravidla dvě konve. 

Měli takové válcové nádoby cejchované na 1 litr , ½ litru, ¼ 
litru. Nás jako děcka rodiče poslali do konvičky k Chrást-
kům na mléko.

Činnost, o které budu dále vyprávět, se může nazvat 
sběrač surovin. Dneska tuto činnost zajišťují různé sběrné 
dvory, kovošroty a ostatní organizace, které se tímto zabý-
vají. Dříve to prováděl člověk, který materiály, jako kosti 
ze zabijaček, staré hadry, železo, sbíral. Stával s koníkem 
a vozem na místech, kde se scházeli lidé. Zpravidla před 
hospodou U Nováků nebo Husků (bývalá hospoda vedle 
radnice), nebo před obchodem. Lidé mu materiály na jeho 
stanoviště nosili. Jestli jim za to něco platil, to opravdu 
nevím. Některé materiály vozil přímo firmě, která tento
materiál zpracovávala, nebo je vozil do takového skladiš-
tě a říkalo se mu Chňoplova búda. Bylo to cihlové stavení 
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JAK LIDÉ ŽILI DŘÍVE? 

Odpověď na tuto otázku jsme hledali s dětmi  
3. tříd nejen v hodině prvouky, ale i doma rozho-
vorem s rodiči nebo návštěvou prarodičů. 

Svoje poznatky děti sepsaly do vyprávění, které doplnily 
vlastními kresbami obrázků starožitností. Završením celé-
ho projektu byla výstava dnes již cenných předmětů denní 
potřeby pro práci i zábavu, které užívali naši předkové. Děti 
jsme tak touto výstavou mohli blíže seznámit s lidovými 
zvyky, tradicemi a řemesly jejich prarodičů. Dozvěděli jsme 
se např. k čemu sloužily petrolejové lampy, kalamáře, mlýn-
ky, valchy, kopyta atd. Výstava byla otevřena pro rodiče i dě-
ti z MŠ a žáky naší školy. Děti si mohly za sladkou odměnu 
i zasoutěžit v hádání neznámých věcí. Na všetečné otázky 
dětí o tom, jak se žilo dříve, nám přišel poutavě popovídat 
pamětník pan Václav Klon. 

Všem prarodičům, rodičům i dětem, kteří se aktivně po-
díleli na realizaci výstavy, mnohokrát děkujeme. 

Mgr. Milana Matyášová

zastřešené bez oken, průjezdní. Jedněma vratama vjel, z vo-
zů vysypal nasbíraný materiál a druhou stranou vyjel ven. 
Chňoplova búda stávala na konci Starého Města v dolním 
Špílově, po levé straně směrem na Huštěnovice. Tam na-
sbírané materiály ležely do té doby, než nasbíral dostatečné 
množství. Teprve potom je odvážel. Dovedete si představit, 
v jakém stavu tam byla hromada kostí, nebo hader a jaká 
zvířecí verbež, jako potkani, krysy a ostatní se tam sbíhala? 
My jako děcka, jsme tam prováděly lovecké výpravy. Kaž-
dý kluk měl frňu (prak). Cestou jsme si nasbírali kaménky 
a lovy byly na místě. Dlouho tam nebylo možno vydržet, 
protože tam byl ukrutný smrad, ale pro nás kluky to byla 
určitá zábava. Také povolání sběrače surovin patří mezi ne-
zapomenutelné činnosti ve Starém Městě.

Dříve než začnu vyprávět o činnosti obecního pasá-
ka, musím popsat místo, kde byla ve Starém Městě obecní 
pastviska. Říkalo se tak místu, kde se pásával dobytek z ce-
lé obce. Velká obecní pastviska byla v katastru „Záluží.“ Za 
posledním domkem ulice zvané „Klebetov“ (dnešní ulice 
Huštěnovská), byly velké louky. Tam byly obecní pastviska, 
a jak jsem uvedl, říkalo se jim „Záluží“. Polní cesta, která 
vedla na katastr „Katovinu – Louky“, rozdělovala pastviska 
na dvě části, na pravou a levou část, protože se v tomto oddě-
lení pásávali krávy, telata a voli, říkalo se oddělení kravské. 
Za kravským bylo oddělení koňské, pásli se v něm jenom 
koně. Byl to bohem požehnaný kraj. Panenská příroda dá-
vala podmínky k životu vzácných druhů ptáků, jako na-
příklad dudek, čejka, volavka bílá a jiné. Činnost obecního 
pasáka byla odvozena od tohoto prostoru. Vůbec neplatilo 
pořekadlo, v létě učitelem a v zimě pasákem, nic nedělá je-
nom chodí pro apanáž. Jeho povinností bylo tyto pastviska 

udržovat v pořádku po celou sezonu pasení. V zimě připra-
voval ostnaté dráty a sloupky na oplocení, závory na uzaví-
rání jednotlivých oddělení a ostatní údržbu, která patřila 
k jeho činnosti. Jak se začalo jařit, musel celé ohrady opra-
vit, aby dráty nebyly potrhané a ohradní sloupky olámané.  
Od 1. května začala služba pasení. Začínalo se od brzkého rána. 
Jak se rozednilo a lidé šli pracovat na pole, hnali dobytek na 
pastvu. Předali dobytek pasákovi na pasení a hlídání. Pasení 
trvalo celý den a pásávalo se i v neděli. Jak se lidé vraceli z pole 
(někdy se už stmívalo), tak si dobytek vyzvedli. Doba pasení  
trvala do konce měsíce září. Veškerá zodpovědnost za škody, 
které dobytek způsobil při potrhání ohrady, padala na obec-
ního pasáka. Dneska tato činnost úplně zanikla. Volů je snad 
dost, pást by bylo co, ale ti mají lepší pastvu.

Vyprávěl jsem Vám ze vzpomínek s určitým smutkem 
o řemeslech a činnostech, které zanikly a již se nikdy ne-
obnoví. Má to logiku. Dnes je doba počítačů, různých mo-
derních technologií, nových systémů, plastů, umělých hmot 
a výrobků z nich. Pochybuji, že by si dnes někdo nechal vyro-
bit u koláře, kdyby pracoval, třeba dřevěný vozík nebo trakař 
a používal je v domácnosti. Vývoj společnosti a doba donu-
tila tyto mistry, aby skončili s výrobou. Neměli by co vyrá-
bět a jejich výrobky by byly neprodejné. Byli to opravdoví 
mistři řemesla a velké osobnosti svého oboru. Zdaleka jsem 
nepopsal veškerou jejich činnost, dobu a prostor, ve které žili 
a pracovali. Nenapsal jsem ani o všech řemeslech, které tady 
zanikly. Bylo by to na další velké vyprávění.

To by bylo všechno, co jsem Vám chtěl povyprávět. Děkuji 
všem, kteří si článek přečtou.“

S úctou Josef Pudelka z Huštěnovské ulice 

O zaniklých řemeslech a činnostech ve Starém Městě
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Sokolský rok 2012 

Letošní rok byl ve znamení oslavy 150. výročí Sokola 
a XV. všesokolského sletu v Praze.

Také sokolská jednota T. J. Sokol Staré Město se zúčastnila 
bohatého programu oslav, které byly zahájeny sletovými štafe-
tami s poselstvím připravenosti členů Sokola k nácviku společ-
ných skladeb pro XV. všesokolský slet. Vybrali jsme si skladbu 
pro mladší žáky a žákyně Návštěvníci a cvičení pro celou rodinu 
– starší a mladší sourozenci s rodiči – Ať žijí duchové. Zapojili 
jsme se do skladby pro starší žáky a žákyně Dávej, ber v T. J. So-
kol Uherské Hradiště a také jsme později doplňovali ve skladbě 
pro rodiče a děti s názvem Muzikantova písnička.

V T. J. Sokol Uherské Hradiště jsme také měly tři značky ve 
skladbě pro ženy Česká suita. Zážitky všech devatenácti účast-
níků ze Starého Města byly krásné a nezapomenutelné. Je to vidět 
i z přiložených fotografií?

Ing. Antonie Řádková
Zahájení XV. všesokolského sletu.                                                              Foto: SOK

Oblíbené cesty metrem.                                                                               Foto: SOK Před sletovým průvodem v centru Prahy 1. července 2012.               Foto: SOK

Skladba pro rodiče a děti Ať žijí duchové.                                               Foto: SOK I nejmladší sokolové si slet pěkně užívali.                                              Foto: SOK
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Prodejna: Hráčková Kouřimová Vaněk Altéře Knedlíková
Ulice: Brněnská Slavomírova Brněnská Velehrad. Brněnská

Telefon: 572541253 572541803 720107550 572543715 608359179

Sobota 22. 12. 6 - 11:30 6:45–11 6:30–11:30 6-10:30 8–10
Neděle 23. 12. 7–11 - 6:30-11:30 - -
Pondělí 24. 12. 6-11 6:45-10 6:30-11:30 - -
Úterý 25. 12. - - - - -
Středa 26. 12. - - - - -
Čtvrtek 27. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 8-12  14-17
Pátek 28. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 8-12  14-17
Sobota 29. 12. 6-11:30 6:45-11 6:30-11:30 6-10:30 8-10
Neděle 30. 12. 6-11 - - - -
Pondělí 31. 12. 6-11:30 6:45-10 6:30-11:30 6-10:30 8-10
Úterý 1. 1. - - - - -
Středa 2. 1. inventura 6:45-15 6:30-16:30 5-17:45 8-12  14-17

ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ

TEPLOVODNÍ ČERPADLA DO KOTELEN
GRUNDFOS, WILO, SIGMA

ITALSKÉ ZNAČKY
SERVIS A PRODEJ

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Firma VTP Pelka s. r. o. 
Děkuje všem zákazníkům za spolupráci v uplynulém roce 2012 a přejeme 

Vám šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v no-
vém roce 2013. Těšíme se opět na Vaši přízeň.

V pátek 7. prosince se uskutečnilo na radnici setkání zástupců spolků a organizací s představiteli radnice. 
V příštím čísle přineseme reportáž z této zajímavé události.                                     Text + foto: Milan Kubíček

Tradiční setkání spolků
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Svatý Mikuláš nezapomněl ani letošní 
rok a přišel i s andělským doprovodem 
na Orlovnu, aby rozzářil oči dětí a po-
dělil je pěknou nadílkou. Letos měl zase 
o něco více práce, protože k oddílům 
Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení a po-
hybové hry 1, Cvičení a pohybové hry 2, 
Stolní tenis, Florbal, Cvičení pro kluky 

Mikulášek zvoní 
cinká…

Všichni jsme na závěr pořídili společnou fotografii.               �oto: DZ

Také do Mateřské školy Komenského přišel 6. prosince Miku-
láš a nadělil dětem dobroty. Máme samé hodné děti, a tak čert 
nikoho neodnesl. 

Text: V.H., foto: Iva Zavřelová

Svatý Mikuláš
a Rekreační sporty, přibyl další oddíl Mo-
derní tanec.

Z některých oddílů si děti připravily pro 
svatého Mikuláše ukázky z toho, co se bě-
hem roku v Orle naučily. Ty nejodvážnější  
přednesly básničku nebo zazpívaly. 

Celá mikulášská nadílka se velmi vyda-
řila a líbila se nejen dětem, ale i jejich ro-

dičům a příbuzným, kteří své ratolesti 
doprovázeli.

Velké poděkování patří všem, kdo se 
na zdárném průběhu této velké akce po-
díleli i vedoucí prodejny potravin na Br-
něnské ulici paní Ludmile Knedlíkové.

 Dagmar Zálešáková,
starostka jednoty

Přišli také andělé a čerti
Do mateřských a základních škol na území města zavítali Mikuláši, andělé 

a čerti. Živo bylo všude, děti se o převlečené postavy velmi zajímaly. Čerti byli 
většinou hodní, a tak slziček jsme mnoho neviděli.                                         MK

A co děti? Nestačily se divit….                                                                        Foto: Vladimír Kučera

Herci Slováckého divadla se převlékli do kostýmů a vypravili se za dětmi do MŠ Rastislavova. 
Foto: Vladimír Kučera 
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Krásy a barvy podzimu inspirovaly učitelky Zá-
kladní školy Staré Město  i děti 3. tříd v pracovní čin-
nosti k vytváření podzimních skřítků. 

Přírodniny si děti přinesly z toulek podzimní kraji-
nou. V hodině slohu si na své podzimníčky vymyslely 
pohádky a příběhy. Posuďte sami, jak se jim to poved-
lo. 

PODZIMNÍČEK 
Elizabeth bydlí u studánky ve velké houbě. Elizabeth má šest 

kamarádek: Kytičku, Flóru, Metlou, Čanču a Frídu. Rády spo-
lu chodí na Veverčí louku a ke Kapří studánce. Nejraději trhají 
kytičky. Chodí také k sobě na návštěvy. Elizabeth bydlí se svou 
kamarádkou Kytičkou v ulici U Rybníčku a ostatní kamarádky 
bydlí v ulici U Šípkových růží. Když se jednou kamarádky vzbu-
dily, šly se podívat na Pavučinkovou louku, kde každé ráno padají 
tisíce malých kapek. Když spadnou, tak vypadají jako malé perly. 
Pár těch malých kapek nasbíraly a šly domů. Mají se moc rády. 

Šárka Tomečková, III. A

ŠÍŠA 
Ahoj, jmenuji se Šíša. Je mi tisíc miliónů devět set devadesát 

let. Umím podivuhodnou věc, že splynu s přírodou. Můj kama-
rád se jmenuje Nosák. Hrajeme si spolu. Nosákovi je 175 let. Je 
zde i potok, který se jmenuje Lesní potok a pro mravenečky je to 
Vltava 2 nebo tomu říkají Obrovský oceán. Proto jsme jim museli 
postavit bezpečný most. Je zde krásně. Včera 1. listopadu jsem 
nastoupil do důchodu. 

Miguel Alexandr Jara, III. A 

MERLIA, VÍLA ŠÍPKOVÝCH RŮŽÍ 
Ahoj, jsem víla šípkových růží. Moje maminka se jmenuje 

Merlia jako já. Mám jen pár dnů a už běhám sama po lese. Moje 

kamarádky se jmenují takhle: Fridea, Čanča, Flóra, Kytička 
a Elizabeth. Jednou jsem si s Kytičkou, Čančou a Elizabeth hrá-
la u Veverčího stromu, tedy smrku. Zrovna, když jsme hrály na 
slepou bábu a já jsem měla zavázané oči listem od šťovíku, le-
těla kolem velká vrána. Vypadala neškodně, proto jsme si jí vů-
bec nevšímaly. Když jsme si začaly hrát na honěnou, ta vrána na 
nás začala bezdůvodně útočit. Snažila se nás sezobnout! Běžely 
jsme před tou obludou jen chvíli. Veverky nás vzaly do náručí 
a schovaly nás do jejich domečku. Vráně to bylo divné a odletěla. 
Maminka Zrzečka zavolala šiškovým telefonem mojí mamince, 
aby si pro mě a kamarádky přišla. Od té doby si myslím, že jsou 
vrány hloupé a ošklivé. Stvořila jsem se jako víla šípkových růží, 
protože jsem se narodila v růžích a dokonce v šípkových. 

Barbora Broklová, III. A

DUBÁČEK 
Vypadá hezky. Má podzimní barvu, a proto splývá s okolím. 

Vznikl ze dřeva, šípků, kaštanů a dalších věcí. Rád pomáhá všem. 
Ke všem je milý. Bydlí v lese v dubu. Je hodně veselý. Má spous-
tu kamarádů, kteří mu pomáhají. Jeho schopnosti jsou, že může 
ovládat počasí. Ochraňuje celý les tím, že použije veliký vítr nebo 
velký déšť a tak všechny nepřátele zažene. Taky se stará se svými 
kamarády o všechny zvířátka. Pomáhá celému lesu. Moc se mi 
povedl. 

František Blažíček, III. B

PAN DRSNEJ 
Pan Drsnej má kšiltovku z ořechů a kůry. Obočí má z jehličí 

a oči z malinkých šišek. Pan Drsnej žije v podzemí pod lesem. 
Někdy vylézá. V podzemí dělá domečky pro zvířátka, aby se 
mohla schovat před nebezpečím. Pan Drsnej je veselý a umí říkat 
vtipy. V podzemí hledá fialový kámen, který si pak rozdrtí, a pak 
dělá kouzla. Pan Drsnej je dobrej chlap. 

Zdeněk Ličman, III. B

LÍSKÁČEK 
Lískáček má čepičku ze staré ponožky. 

Oči má z kaštanů, uši z ořechů. Pusu ze 
semínek a nos ze šišky. Na čepici má se-
mínka, bobulky, šišky, žalud a hvězdu. Lís-
káček rád pomáhá kamarádům nošením 
zásob na zimu. Je hodný, laskavý a přátel-
ský. Žije na kraji lesa u houby, kde teče po-
tůček. Je veselý. Myslím, že Lískáčka jsem 
vytvořila proto, aby pomáhal lesu a svým 
kamarádům, které potká. A ti kamarádi 
se jmenují: Bambulín, Čumáček, Kytička 
a Kaštánek. Jednou se stalo, že do lesa přišla 
liška a chtěla jít k Čumáčkovi. Ten věděl, že 
liška je lstivá a Lískáček mu to nestihl říct. 
Jednou pozval Čumáček lišku domů a než 
zavřel domeček, liška mu všechny zásoby 
snědla. 

Štěpánka Smělíková, III. B

Děti ze třetích tříd Základní školy Staré Město vytvořily nádherné podzimní skřítky. 
Foto: MM
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BAMBULKA A KAMA-
RÁDI 

Jmenuji se Bambulka. 
Mám kamarády i kamarád-
ky. Rádi si spolu hrajeme na 
Lískové louce. Já, Beruška, 
Smíšek, Amálka a Bruča si 
hrajeme na hoňku, kytičko-
vanou a různě podobně. Já 
bydlím u studánky. Beruška 
hned nad námi na stromě. 
Smíšek bydlí v mechu, Amál-
ka v listí a Bruča v mechu 
hned za Smíškem. Jednoho 
krásného dne jsme si šli hrát 
na Lískovou louku s veverka-
mi. Za chvíli se nad námi ob-
jevil jestřáb. Báli jsme se, ale 
veverky nás chytly a schovaly 
nás do svých domků. Jestřáb 
byl celý zmatený. Odletěl 
a víckrát se na Lískové louce 
neukázal. Tak jsme byli šťast-
ní, že všechno dobře dopadlo. 

Nikola Šilcová, III. C 

BREJLATKA 
Jsem Brejlatka. V ulici Sklíčkové mám spoustu kamarádek 

a kamarádů, jako třeba Lesní babičku, Kočku z lesa, Bambul-
ku, Hajného Jakuba a Alexandra. V lese mám také svůj krámek, 
vedle kterého bydlí má přítelkyně Lesní babička. Můj domeček 
je v kapradí a v mechu. Jednou, když jsem všechny pozvala na 
oslavu, tak je velmi zajímavé, že tam nepřišli zrovna Hajný Ja-
kub a Alexandr. Šla jsem se podívat do domečku Hajného Kuby 
a smíchy jsem se válela po podlaze. Oni leželi v krbu celí černí 
a smáli se tam. Chytla jsem ty dva, oprášila jsem je a společně 
jsme kráčeli na oslavu mých dvoustých devadesátých narozenin. 

Lucie Kaňovská, III. C 

SUKNIČKA 
Můj skřítek se jmenuje Suknička. Má ráda kamarádky, pro-

tože si s ní hrají. Má 15 let. Taky má mladší sestřičku, které jsou 
tři roky. Jmenuje se Sluníčko. Když jsme s kamarádkami šly na 
procházku, tak jsme potkaly žabku Žbluňku. Je to už hodně sta-
rá žába. Má 102 roků. Je ale hodná. Moje kamarádky se jmenují 
Amálka. Berunka, Kytička, Terezka a Kočka z lesa. Potom nás 
potkala kravička Anička. Je to nafoukaná holka. Chtěla nás se-
žrat, ale my jí utekly. 

Karla Jabůrková, III. C 

KAŠTANKA
Kaštanka je holčička, které má ráda kaštany, proto se taky 

jmenuje Kaštanka. Ráda je v lese, hraje si s kamarádkami, např. 
s Dubínkou, Lesničkou, Princess Isabellou, Krásnou Gabčou, atd. 
To bych vám to tady mohla vykládat do půlnoci. Ráda si hraje 
s kaštanovou panenkou, na schovávanou nebo na honěnou. Má 
jedno domácí zvířátko, kaštanového králíčka. Potom má ještě 
rybičky, ale ty nejsou kaštanové, protože i Kaštanka nemusí mít 
všechno kaštanové. Má ještě chaloupku z kaštanů v kaštanovém 
lese. Má dokonce i kaštanové šaty a přestavte si, že má i křídla, 

kterými opravdu létá! 
Valentýna Cíchová, III. D

CHOCHOLKA  
Na konci lesa žil mužíček z dubového dřeva, měl lístečkové 

oči, šiškový nos a na hlavě mu trčela střapatá chocholka. Jednoho 
dne se vydal na procházku. U rybníka uviděl kamaráda Vodou-
cha Udičku, jak chytá ryby. Zastavil se u něj na kus řeči. Jak se 
tak povídali, Vodouchovi zabrala ryba. Byla moc velká a silná, 
táhla ho do rybníka. Mužíček rychle přiskočil, nastrčil svou cho-
cholku. Vodouch se chytil a společně rybu vytáhli. Z úlovku měli 
velkou radost, večer ho spořádali k večeři. Od té doby mužíčkovi 
nikdo neřekl jinak než Chocholka.

Šimon Slavík, III. D  

ŠÍPENKA KŘIVÁ A LISTNÁČEK KŘIVÝ 
Šípenka se Křivá jmenuje proto, že je nakřivo a Listnáček je 

její syn, takže se jmenuje po ní. Bydlí v lese v pařezu a mají za-
hradu se studnou a květinami. Mají se velmi dobře, ale jednou se 
stalo, že si vyšli na procházku a potkali vlka. Vlk povídá: Šípen-
ko, vydej mi svého syna nebo oba zemřete! Šípenka se dlouho 
nerozmýšlela a popadla ten největší list a vložila do něj kámen 
a hodila po vlkovi. Utíkala, co jí nohy stačily až doběhli domů. 
Tam je však nečekalo nic dobrého. Čekal tam medvěd a poví-
dá: Šípenko, vydej mi svého syna nebo oba zemřete. Šípenka mu 
udělala to samé, co vlkovi, vběhla do chaloupky a zavřela dveře 
na petlici a všechno dobře dopadlo. 

Romana Pijáčková, III. D

Připravila Mgr. Milana Matyášová

Napsali o dětech
V prvním dítěti ženy pokračuje její poslední panenka.

Sandová
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.

Chaplin
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1. LIGA
V neděli 11. listopadu pokračovala 1. liga druhým kolem, 

ve kterém naše „A“ mužstvo podlehlo doma záložnímu celku 
Litovle. Vyhrál Petr Bažant st., a Petr Kapusta, remízu přidali 
Martin Pagerka, Jarek Sháněl a Jarek Buráň.

Důležité vítězství přivezlo „A“ mužstvo z nedalekého Zlína, 
když v neděli 25. listopadu ve 3. kole porazilo svého rivala těsně 
4,5-3,5. Vyhrál Pavel Zpěvák, Honza Sosna, Jakub Uřičář a Jarek 
Sháněl, remízu přidal Petr Bažant ml.

2. LIGA
Potíže se sestavou provázelo „B“ mužstvo ve 3. kole v neděli 

18. listopadu, kdy zajíždělo do Brna, kde se utkalo s Moravskou 
Slávii a především tato skutečnost měla za příčinu nečekanou po-
rážku 3,5 - 4,5. Vyhrál Pavel Dvouletý a Antonín Vavruška, remí-
zu přidali Petr Bažant ml., Petr Bažant st. a Roman Omelka. 

Vysokou porážku 0,5-7,5 utrpělo „C“ mužstvo na domácích 
šachovnicích od favorita soutěže celku ŠK Lokomotiva Brno. 
Čestnou remízu v tomto zápase uhrál Honza Šmíd st.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Odčinit nečekanou porážku z prvního kola chtělo „D“ muž-

stvo ve 2. kole, které bylo odehráno 11. listopadu. Na naše hrá-
če čekala dlouhá cesta do Zubří, kde podali kolektivní bojovný 
výkon a po zásluze zvítězili 5-3. Vyhrál Honza Horsák, Michal 
Staufčík, Petr Partyš, remízu přidali Milan Rachůnek, Tonda 
Vávra, Honza Šmíd ml. a Honza Šmíd st.

K velkému překvapení na účet favorita, hráčů Kroměříže, při-
spělo naše „E“ mužstvo, které mělo svůj velký den a po skvělém 
výkonu získalo tři cenné body za výhru 5-3. Vyhrál Radovan 
Studený, Josef Burda, Martina Fusková, Ondra Stuchlý a Jirka 
Marek.

Až nečekaně vysoké vítězství 6-2 uhrálo v domácím prostředí 
proti hráčům z Holešova v neděli 25. listopadu v rámci 3. kola 
„D“ mužstvo. Vyhrál Petr Partyš, Rosťa Pukl a Honza Šmíd ml., 
remízu přidali Honza Horsák, Michal Staufčík, Milan Rachůnek 
a Honza Šmíd st.

Těžký soupeř v podobě hráčů Boršic čekal na „E“ mužstvo, 
kterému se nepodařilo zopakovat překvapivý výsledek z minu-
lého kola a prohrálo 2,5-5,5. Vyhrál Zbyněk Trubačík, remízu 
přidali Radovan Studený, Josef Burda a Pavel Němec. 

Milan Rachůnek

  Jana Zpěváková mistryní 
České republiky

Skvělého úspěchu dosáhla Jana Zpěváková 
na mistrovství České republiky juniorek do 
20-ti let, které se hrálo ve dnech 25. 11. - 1. 12. 
2012 v Havlíčkově Brodu, kde získala zlatou 
medaili a tím i účast na příštím mistrovství 
světa v šachu.                                                  MR

Tabulka 1. ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre
Par-
tie

1.
ŠK Duras BVK Královo 
Pole “A“

3 0 0 9 14.5 9

2. SK Slavia Orlová “A“ 2 1 0 7 15.5 11

3.
A64 PROCLIENT Grygov 
“B“

2 1 0 7 13.0 8

4. ŠK Staré Město “A“ 2 0 1 6 14.0 10

5.
Šachový klub Karviná 
“A“

2 0 1 6 13.5 9

6. Tatran Litovel “B“ 2 0 1 6 11.5 6

7.
ŠK Caissa RHEA Třebíč 
“A“

1 0 2 3 12.0 6

8.
Beskydská šachová 
škola o.s. “B“

1 0 2 3 11.5 7

9. Slavia Kroměříž “A“ 1 0 2 3 11.0 6

10. ŠK Gordic Jihlava 0 1 2 1 10.5 6

11. ŠK Zlín “A“ 0 1 2 1 10.0 7

12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 0 0 3 0 7.0

Tabulka 2. ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre
Par-
tie

1. ŠK Lokomotiva Brno A 3 1 0 10 25.0 20

2. ŠK Zlín B 3 0 1 9 21.5 17

3. ŠK HPM TEC Hustopeče 2 2 0 8 20.5 15

4. ŠK Staré Město B 2 1 1 7 18.0 11

5. ŠK Duras BVK B 1 3 0 6 16.5 11

6.
TJ ŠK Veselí nad 
Moravou

2 0 2 6 14.5 10

7. Moravská Slavia Brno 2 0 2 6 14.5 9

8. TJ Spartak Adamov 2 0 2 6 14.5 6

9. ŠK KME-DDM Kuřim 1 1 2 4 15.5 8

10. TJ FS NAPAJEDLA 1 1 2 4 14.5 10

11. TJ Podlužan Prušánky 0 1 3 1 8.5 5

12. ŠK Staré Město C 0 0 4 0 8.5 2

Už jste to slyšeli?

Král ctihodný a rozvážný je, ale byť dů-
ležitý, není mocný stále.
V každé partii nalezneme chyby, ale ten, 
kdo jich udělá méně, vyhrává.

Kdo dokáže jasně uvažovat, není pro 
šachovou hru ani příliš mladý, ani pří-
liš starý.

NI
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Vítání občánků bude se změnami

Na snímku zleva děti: Tereza Korvasová, Tereza Němcová, Marek Juračka. 
Foto: MK
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Vítání nových občánků města Staré Město probíhá 
v obřadní síni městského úřadu zpravila čtyřikrát do 
roka. Na obřad Vítání občánků je dítě a jeho rodina po-
zvána na základě předem vyplněného SOUHLASU dle 
zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to 10 
dnů před termínem vítání. Pokud jim termín z nějakého 
důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout, 
a to osobně na MěÚ Staré Město, odbor hospodářsko 
– správní, kancelář č. 6, pracovnice Jana Nosková, nebo 
na tel. č. 572 416 441.

Formulář je možné vyzvednout na odboru hospodář-
sko – správním, evidence obyvatel, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, rovněž je k dispozici ke stažení na  
internetových stránkách Městského úřadu Staré Město  
www.staremesto.uh.cz – Dokument – Odbor hospodář-
sko – správní – SOUHLAS se zasláním pozvánky na akci 
„Vítání dětí.“

Jana Nosková

Na snímku zleva děti: Charlota Vašátová, Nela Petříková, Matěj František Mar-
tiňák.                                                                                         Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Tereza Kalinová, Marek Zapletal, Filip Kouřil. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Markéta Urbánková, Štěpán Sláma, Samuel Benčík. 
Foto: MK

Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slavnostním ob-
řadu v pátek 7. prosince 2012.                                                                  Foto: MK
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Anekdota 
na poslední stranu

Silvestr u bezdomovců
Dodyne, kde jsi byl letos na dovo-

lené?
Já? Tak ti řeknu, že nemám ani na 

to, abych seděl doma.
PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 30. ledna. Uzávěrka je 16. ledna 
2013.

Pět otázek pro předsedu volejbalového klubu Petra Straku

Extraligový volejbalový tým VSK Staré Město před utkáním v Městské sportovní hale na Širůchu.
Na snímku v horní řadě zleva: Libor Kamler (9), Aleš Paták (13), Jiří Kment (6), David Erman (12), Tomáš 
Malčík (11), Ondřej Skyba (7).
Sedící zleva: Tomáš Salava (14), Michal Koláček (10), Lukáš Maděra (4), trenér Petr Karabec, předseda klu-
bu Petr Straka, Martin Špalek (2).                                                                                         Foto: Milan Kubíček

První ročník volejbalové extraligy 
ve Starém Městě je velmi příjemnou 
skutečností, která se natrvalo zapíše 
do historie klubu. Jaké byly převážné 
pocity hráčů po prvních pěti zápa-
sech? 

Hráči si extraligu chtějí užít a vy-
zkoušet, jak jsou na tom v přímé kon-
frontaci s profesionálními hráči. Velké 
nadšení určitě zavládlo po historicky  
prvním vítězstvím v extralize nad Ha-
vířovem.

Kteří z hráčů vás nejvíce překvapi-
li, naopak od kterého volejbalisty jste 
čekal ze začátku soutěže lepší formu 
a výkony? 

Myslím si, že všichni hráči, kteří se 
podíleli na postupu z první ligy hrají  
podle svých schopností a možností na 
úrovni o stupeň vyšší soutěže. 

Jak tipujete závěr extraligy, které 
týmy se pravděpodobně poperou o ví-
tězství? 

Největším favoritem zůstává Jiho-

stroj České Budějovice, 
i když teď několikrát 
ztratil, dále také Dukla 
Liberec s velmi silným 
kádrem a VK Příbram.

Co říkáte na diváky, 
a jejich úsilí při fan-
dění ve staroměstské 
hale? 

Diváci v hale na Ši-
růchu dokážou při zá-
pase vytvořit vynikající 
atmosféru.  Volejbalu 
rozumí a chápou, že do-
mácí mužstvo se nemů-
že rovnocenně měřit 
se špičkovými  celky 
extraligy s dokonalým 
profesionálním záze-
mím, ale jsou potěšeni 
výbornou úrovní volejbalu, kterému fan-
dí. 

Můžeme se těšit od začátku příštího 
roku na nějaké změny v klubu? 

Pozvánka 
na volejbal

10. kolo 22. prosinec v 17 hod.
Staré Město – České Budějovice

12. kolo 5. leden v 17 hod.
Staré Město – Brno

14. kolo 19. leden v 17 hod.
Staré Město – Benátky nad Jizerou

 Staroměstské noviny 1/13 Staroměstské noviny 1/13

Tady je jakákoliv úvaha zatím před-
časná. Nelze odhadnout, jak soutěž 
dopadne, který z hráčů třeba ukončí 
činnost, a kdo nový se do mužstva za-
pracuje.  Takže nechme se překvapit. 

Rozhovor připravil: Milan Kubíček

Domácí tým v prvním extraligovém utkání s volejbalisty ČZU Praha v sobo-
tu 27. října.                                                                       Foto: Milan Kubíček


