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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Jubileum 1.150 let příchodu bratří
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu

Kníže Mojslav, imaginární průvodce expozicí v Památníku Velké Mo-
ravy.                                                                           Foto: Milan Kubíček

Rok 2013 se zapíše mezi ty velmi významné. Oslavíme jubi-
leum 1150 let příchodu bratří sv. Cyrila a Metoděje k nám na 
Moravu. Proč je toto datum pro většinu z nás tak významné? 
Když se zeptáte spoluobčanů, kdo byli tito bratři a čím jsou pro 
nás tak důležití, dostaneme většinou odpověď tohoto znění: 
„Zasloužili se o kulturní rozvoj a písemnictví, vytvořili náš ná-
rodní jazyk.“ Nějak se nám ale vytratil hlavní důvod, sv. Cyril 
a Metoděj přinesli nám především křesťanství a pozvedli náš 
národ mezi nejvyspělejší národy v tehdejší Evropě. Připomí-
nám, že oba věrozvěstové se odebrali v roce 867 z Velké Moravy 
do Říma, kde žádali papeže Hadriána II. o schválení překladu 
Písma svatého a slavení liturgie ve slovanském jazyce. Tento 

důležitý akt se uskuteč-
nil v jedné z hlavních 
římských papežských 
bazilik Sancta Maria 
Maggiore. Slovanský ja-
zyk se stává ve své době 
čtvrtým nejvýznamněj-
ším jazykem k slavení 
bohoslužby, po hebrej-
štině, řečtině a latině. 
Kde tehdy byla angličti-
na, němčina a další svě-
tové jazyky?

Naši předkové nám 
za nemalých osobních 
obětí zanechali dědictví 
a vystavěli zde místo, 

Velkomoravská náušnice nalezená ve Starém Městě. 
Foto: Vladimír Kučera

kde je mezi námi skutečně a reálně stále přítomný jejich vý-
znamný odkaz. Oni budovali věci mnohdy desetiletí s přesvěd-
čením a vizí do budoucna, aby se vše jednou projevilo v životě 
jejich vnuků a pravnuků. To pak přinášelo své jedinečné plody 
v životě a rozvoji našeho města. Važme si lidí, kteří chtějí něčím 
přispět k dobru nás všech. A to nejen v roce, kdy si připomíná-
me 1.150 výročí příchodu bratří sv. Cyrila a Metoděje k nám 
na Moravu.

Milan Kubíček

Sokolník je stříbrný terčík s vyobrazením 
jezdce se sokolem. Byl objevený v lokali-
tě Špitálky.          Foto: Vladimír Kučera

Jubileum 1.150 let příchodu bratří
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SVATÉHO DUCHA
Cimbálová muzika Bálešáci uspořáda-

la jedinečný koncert, na který přizvala  děti 
z Dolinečky a dívčí sbor Repetilky a také své 
kamarády muzikanty z kyjovské cimbálové 
muziky Friška a brněnské cimbálovky Májek.

Téměř dvouhodinový koncert se uskutečnil 
v pátek 28. prosince od 18:30 hodin za účasti 
více než 500 diváků, kteří zasedli do lavic pod 
velkým vánočním stromem uprostřed kostela 
sv. Ducha. Jednalo se o jeden ze tří společných 
koncertů, první vánoční vystoupení se kona-
lo 12. prosince v Brně – Medlánkách a třetí  
29. prosince v kostele v Kyjově.

Ve Starém Městě zazněly koledy snad ze 
všech koutů Moravy, ale také koledy romské, 
rusínské a dokonce i koledy modernějšího 
rázu v úpravách mladých hudebníků. Po-
řadem provázel Pavel Pluhař, úvodní slovo 
přednesl duchovní otec staroměstské farnosti 
P. Mgr. Miroslav Suchomel, na závěr se s di-
váky rozloučil starosta Josef Bazala.

Cimbálovou muziku Bálešáci netřeba více 
představovat, vystupuje pod svým názvem 
od roku 2008 s primášem Tomášem Vavří-
kem a na jevišti odvedli všichni muzikanti  
perfektní práci.

Cimbálová muzika Friška s primášem Da-
videm Vašulkou poprvé vystoupila na Slovác-
kém roku v Kyjově v roce 2003. Hrají lidové 
písně převážně z Kyjovského dolňácka. V ro-
ce 2008 vydali CD Hrajte ně husličky.

Cimbálová muzika Májek s primášem 
Ondřejem Marholdem hraje především folk-
lor z oblasti Luhačovického Zálesí, Valašska 
a Malé Hané. Májek byl založen již v roce 
1974 a má bohaté zkušenosti z vystoupení na 
zahraničních festivalech.

Kostel Svatého Ducha si odbyl ještě před 
dokončením premiéru kulturního vystoupe-
ní, které sledovalo velké množství diváků. Sa-
mozřejmostí je skutečnost, že po dokončení 
kostela v roce 2014 se v něm nebudou konat 
pouze bohoslužby, ale také kulturní a spole-
čenské akce pro všechny občany Starého Měs-
ta a nejbližšího okolí.

Milan Kubíček

Společný závěr CM Bálešáci, CM Friška a CM Májek.                            Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika Májek z Brna.                                                                Foto: Milan Kubíček

Zpívá Lucie Friedlová, na cimbál 
hraje Alžběta Hartlová. 

Foto: Vladimír Kučera
Primáš David Vašulka. 

Foto: Vladimír Kučera
Flétnistky z cimbálové muziky Friška. 

Foto: Vladimír Kučera
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U S N E S E N Í
ze 48. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 5. 12. 2012

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1.1  uvedeným žadatelům prodlouže-
ní pronájmů bytových jednotek v DPS, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu 
určitou – od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
 č. 1 –  p. Josef Marášek
č. 2 – p. Antonín Varmuža
č. 3 – p. Jarmila Hejdová
č. 4 – p. Jiřina Pelková
č. 5 – p. Anna Chovancová
č. 6 – p. Ludmila Daníčková
č. 7 – p. Marta Foltýnková 
č. 8 – p. Ludmila Schneiderová
č. 9 – p. Danuše Husková
č. 10 – p. Anna Kolajová
č. 11 – p. Josef Horehleď  
č. 12 – p. Marta Fialová 
č. 13 – p. Marie Hánová
č. 14 – p. Věra Kročová 
č. 101 – p. Ludmila Slováčková
č. 102 – p. Marie Adamcová
č. 103 – p. Marta Motyčková
č. 104 – p. Jiřina Pochylá 
č. 105 – p. Zita Spáčilová
č. 106 – p. Božena Čagánková 
č. 107 – p. Marie Dostálková 
č. 108 – p. Jarmila Chrástková
č. 109 – p. Marie Korvasová 
č. 110 – p. Antonín Němec
č. 111 – p. Bohumil a Ludmila Palovi 
č. 112 – p. Josef Vaněk
č. 113 – p. Jana Habartová
č. 114 – p. Jiřina Sýsová
č. 115 – p. Marie Vymětalová 
č. 201 – p. Marie Bečicová
č. 202 – p. Marie Zejdlová 
č. 203 – p. Emílie Spiewoková 
č. 204 – p. Drahomíra Kutálková
č. 205 – p. Jiří a Květoslava Benešovi
č. 206 – p. Alena Perničková 
č. 207 – p. Ludmila Rozehnalová 
č. 208 – p. Helena Zemandlová
č. 209 – p. Marie Zaorálková
č. 210 – p. Zdenka Horčicová
č. 211 – p. Marie Zapletalová 
č. 212 – p. Pavla Hlaváčková 
č. 213 – p. Antonie Langová 
č. 214 – p. Marie Novotná

č. 215 – p. Františka Šuchmová
č. 216 – p. Ladislav a Anna Kašparcovi 

1.2   výpůjčku kinozařízení – lepičky pá-
sové, redukce, karuselu, předsádek a ka-
binového okna Městským kinům v Uh. 
Hradišti, Uh. Hradiště, nám. Míru 951, na 
dobu určitou – od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 
s možností dalšího prodloužení. 

1.6  pronájem městské kuchyně (celko-
vá výměra včetně příslušenství 230,31 m2) 
včetně zařízení dle inventárního seznamu 
v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Radku Juřenovi, Uh. Hradiště – Mí-
kovice, Příkrá 101, IČ 724 19 873, na dobu 
určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a ná-
jemné ve výši 5.000 Kč/měsíc + příslušná 
DPH, pronájem zařízení dle inventárního 
seznamu ve výši 1.000 Kč/měsíc + příslušná 
DPH, za účelem hostinské činnosti. Nájem-
né včetně záloh na energie bude placeno 
měsíčně předem.

1. 7  ukončení smlouvy o nájmu ze dne  
30. 9. 2005 – pronájem nebytových prostor 
+ podíl na společných prostorách, o celkové 
výměře 63,06 m2, ve zdravotním středisku 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu MUDr. Miroslavu Nováč-
kovi, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1083, 

Starosta Josef Bazala navštívil v předvánočním čase obyvatele Domu s pečovatelskou službou na 
Kopánkách. Přítomné pohostil koláčky a seznámil je s děním v našem městě. Potom jsme si navzá-
jem popřáli k Vánocům a do nového roku 2013.                                                   Foto: Milan Kubíček

za účelem zubní ordinace, z důvodu 
změny na společnost HygiDent, s. r. o., 
Míkovice, Partyzánská 280, PSČ 686 04.
 
 pronájem nebytových prostor + podíl 
na společných prostorách o celkové vý-
měře 63,06 m2, ve zdravotním středisku 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti HygiDent, s. r. o., 
Míkovice, Partyzánská 280, PSČ 686 04, 
za účelem zubní ordinace, na dobu  
neurčitou a stávající nájemné, za pod-
mínky, že společnost HygiDent, s. r. o., 
Míkovice, Partyzánská 280, PSČ 686 04 
se umístí na 1. místě ve výběrovém řízení 
o navázání smluvního vztahu s pojišťov-
nami v oboru zubní lékař pro oblast Sta-
ré Město a okolí, které vyhlašuje Krajský 
úřad Zlínského kraje. 

1.8  pronájem části pozemku p. č. 240/
368 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 20 m2 v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Martinu Kmentovi, by-
tem Uherské Hradiště, Štěpnická 1164, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 51,20 Kč/m2 
a rok, za účelem umístění automobilové 
skříňové nástavby pro uložení zahradní 
techniky. 

1.9  změnu předmětu pronájmu 
u smlouvy o nájmu ze dne 14. 2. 2006 
uzavřené mezi městem Staré Město (pro-
najímatel) a společností ARAVER CZ,  
s. r. o., Vlčnov, J. Plesla 556, IČ 60713 224 
(nájemce) – od 1. 1. 2013 snížení výměry 
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První vydatná sněhová nadílka přišla do našeho města ve dnech 9. - 11. prosince 2012. Většina 
chodníků a komunikací byla včas ošetřena. Na snímku Velkomoravská ulice 11. prosince 2012. 

Foto: Milan Kubíček

části pozemku p. č. 4502/1 o 21 m2 a nově 
nájem pozemku p. č. 4502/42 o výměře  
21 m2, vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, jejichž změna číslování vznikla za-
psáním nového geometrického plánu při 
zaměření chodníků. 

1.10 nájem: 
části pozemku p. č. 97/2 ostatní plocha 
o výměře 554 m2

části pozemku p. č. 97/3 ostatní plocha 
o výměře 100 m2 
části pozemku p. č. 97/4 ostatní plocha 
o výměře 2 m2

části pozemku p. č. st. 1856 zast. plocha 
o výměře 5 m2

vše v lokalitě Dvorek ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a ve 
správě příspěvkové organizace Slovácké 
muzeum, se sídlem v Uherském Hradiš-
ti, Smetanovy sady 179, od 1. 1. 2013 na 
dobu určitou – do dne dokončení stavby 
a následného majetkoprávního vypořádá-
ní, maximálně však na dobu 10 let, a ná-
jemné ve  výši 10,00 Kč/m2 pozemku a rok 
a 300 Kč/rok, za umístění přípojkové skří-
ně na fasádě objektu č. p. 1885, za účelem 
umístění stavby „EVENT CENTRUM 
U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY“.

1.14  nabídku společnosti Amper Mar-
ket, a. s., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, 
IČ: 241 28 376, na akci „Sdružené služby 
dodávek elektrické energie pro město Sta-
ré Město“ a jeho příspěvkové organizace. 

1.15  nabídku společnosti Pragoplyn, 

a. s., Praha 1, Jungmannova 36/31, IČ: 
279 33 318, na akci „Sdružené služby dodá-
vek zemního plynu pro město Staré Město“ 
a jeho příspěvkové organizace. 

1.16   změnu u převodu majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o vý-
měře 30 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ze 
společnosti KOVOSA, s. r. o., Staré Město, 
Za Radnicí 510, IČ 607 39 428 na pana Petra 
Sadílka, bytem Staré Město, Za Radnicí 510, 
za účelem rozšíření zahrady.   

3.2  přijetí účelového finančního daru pří-
spěvkovou organizací Středisko volného 
času Klubko, Staré Město, příspěvková or-
ganizace, ve výši 5.000 Kč na pořízení spor-
tovního vybavení pro činnost zájmových 
kroužků SVČ Klubko od NADACE SYNOT 
Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, Jak-
táře 1475.

6.1   v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní 
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům 
příspěvkových organizací města dle zápisu.

6.3  podporu výzvy - „Zastavte dokončení 
II. fáze reformy veřejné správy“.

II.   doporučila zastupitelstvu města
1.12  schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha o výměře 
cca 5 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
MUDr. Elen Staškové, bytem Uh. Hradiště, 
Jana Žižky 520, za cenu 1.000 Kč/m2, za úče-
lem rozšíření vstupu do rodinného domu.

1.1 6  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha 
o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Petru Sadílkovi, bytem 
Staré Město, Za Radnicí 510, za cenu 
1.000 Kč/m2, za účelem rozšíření zahrady.

2.1 schválit financování realizace pro-
jektu „Event centrum u Památníku Velké 
Moravy“ ve Starém Městě v letech 2013 
– 2015 v celkové výši 21.729.360 Kč.
- schválit vlastní podíl spolufinancování
celkem ve výši 6 518 808 Kč. V jednot-
livých letech bude mít Město Staré Měs-
to v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky: v roce 2013 – 2.580.000 Kč, 
v roce 2014 – 3.420.000 Kč a v roce 2015 
– 518.800 Kč.
- schválit výdaje na průběžné financová-
ní projektu „Event centrum u Památní-
ku Velké Moravy“ ve Starém Městě před 
úhradou části dotace ve výši: v roce 2013 
– 6.020.000 Kč, v roce 2014 – 7.980.000 Kč 
a v roce 2015 – 1.210.552 Kč. 
- schválit financování provozních výdajů
města souvisejících s údržbou a správou 
vybudované investice „Event centrum 
u Památníku Velké Moravy“ po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od ukon-
čení projektu v plánované výši: rok 2015 
– 100.000 Kč, rok 2016 – 100.000 Kč, rok 
2017 – 100.000 Kč, rok 2018 – 1.300.000 Kč, 
rok 2019 – 100.000 Kč, rok 2020 – 100.000 
Kč. Tyto výdaje budou pokryty z pronájmů 
„Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy“, za tímto účelem bude zpracován ceník 
nájmů a služeb.

3.3  schválit dodatek č. 3 ke zřizovací lis-
tině Mateřské školy Rastislavova 1800, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace.

3.4  schválit zvýšení příspěvku města 
Staré Město mikroregionu Staroměstsko 
ze současných 6 Kč/občan na 8 Kč/občan 
od roku 2013.

3.5  schválit příspěvek města Staré Měs-
to místní akční skupině Staroměstsko na 
činnost v roce 2013 ve výši 20 Kč/občan, 
v našem případě částka činí 140.000 Kč.

4.2 vydat opatření obecné povahy – 
Územní plán Staré Město.

5.2  schválit rozpočtové opatření č. 04/
2012
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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

Zasněžená Klukova ulice v úterý 11. prosince 2012.                                            Foto: Milan Kubíček 

 - snížení příjmů z 137.181.000 Kč na 
90.534.000 Kč
 - snížení výdajů z 134.403.000 Kč na 
88.225.000 Kč
 - financování ve výši – 2.778.000 Kč se 
mění –2.309.000 Kč

5.3  rozpočet města na rok 2013, příjmy 
ve výši 148.252.000 Kč, výdaje ve výši 
143.381.000 Kč, financování – 4.871.000 
Kč.

5.4  schválit půjčku společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o. ve výši 6.000.000 Kč 
na zajištění provozních výdajů se splat-
ností do 30. 11. 2013. 

5.5  schválit Obecně závaznou vyhlášku 
č. 04/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

III. souhlasila
1.11  se splácením části dlužné částky ve 
výši 78.180 Kč paní Janou Havalovou, Sta-
ré Město, Sochorcova 803, IČ 687 17 083, 
za pronájem nebytových prostor (vinár-
na a pivnice v SKC) v budově č. p. 1249, 
ul. Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za podmínky mě-
síční splátky ve výši 4.350 Kč. 

3.1  s použitím znaku města Staré Město 
na  oficiálních webových  stránkách Her 
VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 
2013, které se budou konat ve Zlínském 
kraji ve dnech 23. – 28. 6. 2013.

IV.  nesouhlasila
1.5 s převodem stavby parkoviště v lo-

kalitě ul. Hradišťská – před domem č. p. 618 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od pana Roberta Sošky, Valašské 
Klobouky, Komenského 56 do majetku 
města z důvodu, že se nejedná o veřejné 
parkoviště, ale parkoviště sloužící zákazní-
kům prodejny.

1.13 s převodem majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6070/3 orná půda o výměře 
80 m2 v lokalitě ul. Bratří Mrštíků ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Emílii Lukášové, bytem Staré Město, 
Finská čtvrť 2017 a paní Marii Lukášové, 
bytem Staré Město, Finská čtvrť 2017, za 
účelem rozšíření zahrady a trvá na svém 
rozhodnutí ze dne 17. 10. 2012.

V. vyhlašuje
5.6 výběrové 
řízení na posky-
tování půjček 
z Fondu rozvoje 
bydlení v roce 
2013 v souladu 
se Zásadami č. 
Z 02/2012 pro 
p o s k y t o v á n í 
půjček z Fondu 
rozvoje bydlení 
– termín pro po-
dávání žádostí 
o půjčku z FRB 
od 10. 1. 2013 do 
20. 2. 2013.

VI. odvolala
6.2 členku so-
ciální komise 
Rady města Sta-
ré Město paní 

MUDr. Veroniku Pavlackou Vaverkovou. 

VII. jmenovala
6.2 novou členku sociální komise Rady 
města Staré Město paní Pavlu Vaverko-
vou.

VIII.  vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavebního 
řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

5.1  hospodaření města k 31. 10. 2012.

IX. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.3  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem zemědělských staveb na 
částech pozemku p. č. st. 1845/6 - chlévky 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.   
  
1.4  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
6190 ost. plocha o výměře 55 m2 v loka-
litě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.  
1.5  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem částí pozemku p. č. 
4550/1 ostat. plocha/ostat. komunikace 
v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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6 Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 17. 12. 2012

U S N E S E N Í
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31. 10. 
2012

K bodu 7) rozhodnutí Rady města Staré 
Město v působnosti valné hromady jako 
jediného společníka společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o., IČ 26938243, ze dne 
7. 11. 2012, o snížení základního kapitálu: 
- základní kapitál se snižuje z dosavad-
ní výše 15.000.000 Kč na základní kapi-
tál ve výši 400.000 Kč, tj. o částku ve výši 
14.600.000 Kč, slovy čtrnáct milionů šest 
set tisíc korun českých; 
- vklad jediného společníka města Sta-
ré Město, IČ 00567884 se snižuje z do-
savadních 15.000.000 Kč na částku 
ve výši 400.000 Kč, tj. o částku ve výši 
14.600.000 Kč;    
- částka ve výši 14.600.000 Kč, slovy čtrnáct 
milionů šest set tisíc korun českých odpo-
vídající snížení základního kapitálu bude 
vyplacena jedinému společníkovi. 
- vzhledem k tomu, že společnost nemá 
hotovost na výplatu sníženého základního 
kapitálu, společnost vydá jedinému spo-
lečníkovi na výplatu částky odpovídající 
snížení základního kapitálu nemovitosti 
ve vlastnictví společnosti Školní hospo-
dářství s. r. o., zapsané na listu vlastnictví 
č. 5094, katastrální území Staré Město 
u Uherského Hradiště.

K bodu 10)

10.7 zprávu kontrolního výboru o prove-
dených kontrolách za rok 2012.

10.8 zprávu finančního výboru o provede-
ných kontrolách za rok 2012.

10.9 termíny jednání zastupitelstva a rady 
města v roce 2013.   

II. schválilo
K bodu 4) rozpočtové opatření č. 04/
2012 – snížení příjmů ze 137.181.000 Kč 
na 91.062.000 Kč, snížení výdajů ze 
134.403.000 Kč na 88.225.000 Kč, finan-
cování ve výši – 2.778.000 Kč se mění na - 
2.837.000 Kč.

K bodu 5) rozpočet města na rok 2013, 
příjmy ve výši 148.252.000 Kč, výdaje ve 
výši 143.381.000 Kč, financování ve výši
– 4.871.000 Kč.

K bodu 6)
6.1 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, panu Petru Sa-
dílkovi, bytem Staré Město, Za Radnicí 510, 
za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem rozšíření za-
hrady. 

6.2 převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 233/7 ostat. plocha o výměře cca 5 
m2 v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní  
MUDr. Elen Staškové, bytem Uh. Hradiště, 
Jana Žižky 520, za cenu 1.000 Kč/m2, za úče-
lem rozšíření vstupu do rodinného domu.

6.3 převod majetku – výkup části po-
zemku p. č. 3136/2 zahrada o výměře cca 
17 m2 a části pozemku p. č. st. 1457 zast. 
plocha a nádvoří o výměře cca 10 m2, vše 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od pana 
Miroslava Buchara, Buchlovice, Řadová 
787, za cenu 100 Kč/m2, za účelem výstav-
by bezbariérového chodníku ulice Vele-
hradská a U Sklépka ve Starém Městě.

6.4 změnu u převodu majetku – výkup 
pozemku p. č. 156/4 zahrada o výměře  
16 m2, pozemku p. č. 7148 ostat. komu-
nikace o výměře 62 m2, pozemku p. č. 
7148/9 ostat. plocha o výměře 40 m2 a po-
zemku 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 původních spoluvlastníků pana Jarosla-
va Bříštěly st. a pana Jaroslava Bříštěly ml., 
bytem Staré Město, Seifertova 1554, od 
současného vlastníka slečny Andrey Bříš-
tělové, bytem Staré Město, Seifertova 1554, 
z důvodu změny vlastníka.

K bodu 7) nabytí nemovitostí od spo-
lečnosti Školní hospodářství s. r. o., IČ 
26938243:  

Pozemky
Č. ř. - Parcela - Výměra v m2 - Druh po-
zemku - Způsob využití
1 - st. 1371 307 - zastavěná plocha a nádvo-
ří 
2 - st. 1631 482 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
3 - st. 1635 274 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
4 - st. 1638 270 - zastavěná plocha a nádvo-
ří zbořeniště
5 - st. 1713 262 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
6 - st. 1881 560 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
7 - st. 1882 364 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
8 - st. 1883 948 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
9 - st. 1885 203 - zastavěná plocha a nádvo-
ří   
10 - st. 1886 - 11 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
11 - st. 1887 - 246 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
12 - st. 1888 - 912 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
13 - st. 1889 - 995 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
14 - st. 1890 - 205 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
15 - st. 1892 - 142 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   

Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing. Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala, 
místostarosta Radoslav Malina, radní Miroslav Horký, radní Mgr. Martin Zábranský. 

Foto: Milan Kubíček (pokračování na str. 14)
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Vojtěch Rosůlek oslaví 90. narozeniny

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 16. února, 16. března, 20. dubna, 

25. května, 8. června 2013.

Turistika ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Devětaosmdesátiletý Vojtěch Rosůlek v Mlynské 
dolině u vodopádu Skok.                                                                                      Foto:  Antonín Vlk

Cyklistický oddíl při SK Staré Město byl založen v roce 1942. Na 
snímku zleva: Rudolf Körber, Vojtěch Rosůlek, František Chmelař 
a Josef Chrástek.                                              Foto: František Ruber 
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(pokračování na str. 14)

Jeho životní krédo zní:  
„Neexistuje vypustit!“

Všestranný sportovec Vojtěch Rosů-
lek je staroměstský rodák a patriot. Na-
rodil se v Nové čtvrti 16. února 1923. Ve 
svých pětadvaceti letech si vzal za man-
želku sympatickou Boženku a spolu jim 
to klape neuvěřitelných 65 let. Společně 
si připomněli nejen zlatou svatbu, ale 
i diamantovou a v květnu je čeká další 
významné výročí vzájemného soužití. 
Jako kronikář Starého Města jsem dlou-
ho hledal v různých dokumentech, ale 
v tisícileté historii našeho města jsem 
nenašel žádný jiný manželský pár, který 
by spolu kráčel životem 65 let.

Sportovec Vojtěch Rosůlek se zami-
loval do turistiky, na výšlapy chodí již 
od svých dvanácti let. Byl ve skautském 
oddílu, kde si oblíbil kolektivní táboře-
ní v přírodě s všestranným výcvikem 
k soběstačnosti, brannosti, pohotovosti, 
bezprostřední poznávání přírody s dů-
myslnými hrami. Trávil mnoho času 
v trampské osadě Stopařů. Chřiby byly 
jeho druhým domovem. Dalším ob-
líbeným sportem Vojtěcha Rosůlka je 
cyklistika, mezi obdivované sportovce 
patří vítěz stovek závodů a cyklista 20. 
století  Jan Veselý a také Emil Zátopek, 
s kterým sloužil na vojně. Náš jubilant 
vyrůstal v době, kdy byl prezidentem T. 
G. Masaryk, kterého považuje za mo-
rální autoritu a vzor. Mnozí naši čtenáři 
nemají tušení, že ve Starém Městě od 

roku 1964 působil za předsedy TJ Jiskra 
Jaromíra Suchánka velmi činný Horo-
lezecký oddíl, který měl šest desítek čle-
nů. V letech 1960 - 1962 pan Rosůlek byl  
aktivním trenérem cyklistů při TJ Slo-
vácká Slavia, kde „vyučil“ mladší a starší 
dorostence na dobré amatérské cyklistické 
závodníky.

Vojtěch Rosůlek se svou partou kama-
rádů Rosťou Blahou, Štěpánem Daňkem,  
Mirkem Kavkou a dalšími procestoval 
hory a pohoří především v Bulharsku 
a Rumunsku, prošlapané má celé Vysoké 
Tatry a všechny kopce v našem regionu. 
Jeho velkou zálibou je fotografování. Již 
mnoho let vydává turistický kalendář, 
který obsahuje kvalitní fotografie z našich

hor. Uspořádal několik au-
torských výstav, v součas-
nosti používá fotoaparáty 
Canon a Nikon, ale nedá 
dopustit na fotopřístroje 
ze svých mladých let. Svůj 
první aparát Carl – Zeiss 
Ikonta si pořídil v Žilině 
v roce 1954 cestou z Malé 
Fatry. Jeho sbírka foto-
grafií je velmi obsáhlá, ale
pečlivě seřazená a pře-
hledná.

Životním krédem na-
šeho jubilanta je „Nee-

xistuje vypustit!“ a posléze uvádí mno-
ho případů svých kolegů horolezců, 
cyklistů, fotbalistů či hokejistů, kteří 
poněkud ukvapeně přestali sportovat, 
a pak u nich nastaly zdravotní problé-
my. Nakonec jsem dostal vyčiněno, že 
devadesátka přece není žádný vysoký 
věk, a proč o něm chci psát do novin. 
Prý mám přijít, až mu bude 99 let, to je 
baťovské číslo, které prý stojí za oslavu.

Milý Vojtěchu Rosůlku, přejeme 
Vám hodně zdraví, elánu a štěstí do 
dalších let. Stejné blahopřání je určeno 
také Vaší manželce Boženě.

Milan Kubíček   

S manželkou Boženou ve Vysokých Tatrách. 
Rosůlkovi jsou spolu  neuvěřitelných 65 let! 

Foto: archiv VR



8 Farní sloupek

Z naší farnosti
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VZPOMÍNKA

* Informace o činnosti a hospodaře-
ní farnosti sv. Michaela lze podrobně 
nalézt ve výroční a statistické zprávě za 
rok 2012 (jakož i další aktuality, fotoga-
lerii a zprávy) na stránkách naší farnosti:  
www.farnoststaremesto.cz. 

* Tříkrálová sbírka Oblastní chari-
ty, do které se farnost plně zapojuje už 
od r. 2000, letos v našem městě vynes-
la 155091 Kč, téměř o 5 tisíc korun víc 
než vloni. Koledníci i farnost vyprošují 
dárcům Boží požehnání. O výsledcích 
a rozdělení výnosu na nejrůznější sociál-
ní projekty se dočtete na webu Oblastní 
charity Uherské Hradiště, příp. Charita 
Česká republika. 

* V krásné době vánoční farnost zva-
la staroměstské občany na tři koncerty 
a Děkanátní ples. Hned 28. 12. 2012 se 
nás v prostoře nového kostela sešlo asi 
500 a byli jsme svědky jímavého a půvab-
ného vánočního koledování cimbálové 
muziky a sboru Friška, CM Májek, CM 
Bálešáci s Dolinečkou a Repetilkami. 
Srdce posluchačů se radovala z vánoční-
ho poselství v prostých, ale vroucích vá-
nočních zpěvech předávaných generace-
mi předků až k našim dětem. A 6. 1. 2013 
už devátým rokem nás přátelsky obda-
rovali a potěšili zpěváci Farního sboru 
a orchestru z Uh. Hradiště s vedoucím 
panem Karlem Dýnkou Benefičním vá-
nočním koncertem v kostele sv. Michae-
la, velmi, opravdu velmi pěkným.

Na závěr doby vánoční 13. 1. zde jsme 
slyšeli pěvecko-hudební skupinu Gospel 

4Life z Uh. Hradiště se zajímavým reper-
toárem a velmi oslovujícím doprovodným 
slovem. Styl skupiny přitáhl ty, kteří mají 
rádi rock, pop, worship a doufáme, že vní-
maví mladí lidé na této vlně budou oslove-
ni poselstvím gospelu. U nás vystupoval  
Gospel for live poprvé a jistě ne naposled. 

Farnost upřímně děkuje všem vystupu-
jícím (nejsou profesionálové, ale věnují 
svůj volný čas a úsilí) na všech třech kon-
certech, kteří se přišli s námi podělit o krá-
su, která se dotýká lidského nitra a člově-
ka povznáší. 

•  V neděli 3. 2. při mši sv. v 9 hodin 
představí farnosti rodiče své děti, kte-
ré v tomto roce přijmou poprvé Eu-
charistii, je jich 17. Při všech mších sv. 
o svátku Hromnic budou svěceny sví-
ce (hromničky) a je možnost přijmout 
svatoblažejské požehnání.

•  11. 2. je výročí zjevení P. Marie v Lur-
dech a tento den je vyhlášen jako Svě-
tový den nemocných. Proto při mši sv. 
v 17 hod. bude udělována svátost po-
mazání nemocných.

•  1. neděli postní 17. 2. budou zařazeni 
mezi čekatele svátosti křtu čtyři kate-
chumeni, kteří se připravují na křest 
o Veliké noci.

V rytmu církevního roku přichází DOBA 
POSTNÍ. Počíná tzv. Popeleční středou  
13. 2. (mše sv. jsou ráno v 6:30 hodin a večer 
v 18 hodin) a je časem přípravy na vrcholné 
události Velikonoc. V době postní bude 

obvyklý pořad bo-
hoslužeb s tím, že 
v postních nedělích 
v 15 hodin bude 
kající pobožnost 
a před večerní bo-
hoslužbou v pon-
dělí, středu a pátek 
vždy pobožnost 
křížové cesty, kte-
rou povedou jed-
notlivá společenství 
farnosti. Pro děti se 
postní cesta jako 
soutěž uskutečňuje 
právě účastí na po-
božnostech křížo-
vých cest. 

Dne 11. ledna 2008, před pěti lety, 
nás navždy opustil pan Miroslav 
Adámek. Vzpomeňte svého oblí-
beného kolegu, kamaráda, souse-
da. S vděčností a láskou vzpomíná 
manželka.

Jubileum příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Moravu r. 863 

Jejich misi mezi Slovany ocenil Jan 
Pavel II. tím, že v r. 1980 vyhlásil sv. 
Cyrila a Metoděje vedle sv. Benedikta 
za spolupatrony Evropy. Význam to-
hoto aktu vysvětlil kardinál T. Špidlík 
takto: 

„Starověký kulturní svět se po rozdě-
lení na dvojí říši, západní a východní, 
začínal dělit, jednota kulturního světa 
se začala rozpadat. V 9. století už bylo 
schizma (rozdělení) na spadnutí. Ale 
přihodila se nová situace. Mezi obě 
části starého impéria se vsunula masa 
nových slovanských národů. Vyvsta-
la tedy otázka, kam budou patřit – na 
Východ nebo na Západ? Obě strany si 
je snažili přisvojit a posílaly k nim své 
misionáře. Moravský Rastislav udělal 
odvážný politický krok: do země, kte-
rou si už přisvojil Západ, povolal misii 
z Cařihradu. To se nemohlo obejít bez 
konfliktů na církevním poli, tehdy od
státního zřízení neodlučitelného. Cyril 
a Metoděj byli prozíraví a svatí, věděli, 
že se konflikt bez rostoucí papežské au-
tority nevyřeší. Vydali se tedy na cestu 
do Říma. A tam se stalo něco, co bylo 
zřejmě z vnuknutí Ducha Svatého. Pa-
pež pochopil, že by se mohli stát Slova-
né třetí mocností světa, mostem mezi 
znepřátelenými bloky. Dostali tedy naši 
věrozvěsti zvláštní privilegia k vytvoře-
ní nezávislé slovanské církevní provin-
cie. Víme, jak to skončilo. Nebudeme 
hledat, kdo všecko na tom má vinu. 
Zůstal tu fakt, že svět už byl tehdy tak 
rozdělen, že i Slované, kteří měli být 
mostem středu, se rozpadli na Slovany 
západní a Slovany východní.“ 

Podstata toho, co si budeme připo-
mínat a oslavovat v r. 2013, je pokračo-
váním předchozích myšlenek a souvis-
lostí. Je to příležitost zdůraznit identitu 
křesťanství s dějinami a kulturou slo-
vanských zemí. (ThDr. P. Ambros)

SV

V neděli 6. ledna v 15 hodin se uskutečnil v kostele sv. Michaela Benefiční
vánoční koncert Chrámového sboru a orchestru z Uherského Hradiště pod 
vedením sbormistra Karla Dýnky. 

Foto: Milan Kubíček
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   únor 2013

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

Novoročenka
výtvarnice Jindry Pelkové

 Staroměstské noviny 2/13 Staroměstské noviny 2/13

Datum Místo Skupina Hra Začátek Orientačnícena

 1. pátek Uh. Hradiště
Kdyby tisíc klarinetů, 30. 
repríza

19.00 300,-/280,-

 2. sobota Uh. Hradiště A Cybercomics 19.00 210,-/190,-

 3. neděle Uh. Hradiště F Cybercomics 19.00 210,-/190,-

 5. úterý Uh. Hradiště S Válka s Mloky 18.00 110,-

 5. úterý Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

 6. středa Uh. Hradiště U Višňový sad 18.00 110,-

 6. středa Otrokovice zájezd Jak důležité je ho mít… 19.00 ---

 7. čtvrtek Uh. Hradiště B Cybercomics 19.00 210,-/190,-

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

 9. sobota Uh. Hradiště
Cikáni jdou do nebe, obnovená 
premiéra

19.000 300,-/280,-

11. pondělí Uh. Hradiště Oskar a růžová paní 19.00 280,-/260,-

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

13. středa Uh. Hradiště N Válka s Mloky 17.00 110,-

13. středa Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

14. čtvrtek Uh. Hradiště D Cybercomics 19.00 210,-/190,-

15. pátek Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 230,-/210,-

16. sobota Uh. Hradiště C Cybercomics 19.00 210,-/190,-

17. neděle Uh. Hradiště H Cybercomics 19.00 210,-/190,-

19. úterý Uh. Hradiště E Kalibův zločin 18.00 110,-

20. středa Uh. Hradiště M Válka s Mloky 17.00 110,-

20. středa Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

21. čtvrtek Uh. Hradiště X Cybercomics 19.00 210,-/190,-

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

23. sobota Uh. Hradiště G Cybercomics 19.00 210,-/190,-

24. neděle Uh. Hradiště Harold a Maude 19.00 280,-/260,-

26. úterý Strážnice zájezd Rychlé šípy 19.30 -----

27. středa Uh. Hradiště Cikáni jdou do nebe, 45. repríza 19.00 300,-/280,-

28. čtvrtek Uh. Hradiště školní před. Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 60,-

Moudré myšlenky
Člověk má tři cesty

k moudrému počínání.
Přemýšlení 

je ta nejryzejší.
Napodobování ta

nejsnadnější.
Zkušenost

je ta nejtrpčí.
Konfucius

Neboj se jít pomalu!
Jenom se střez

zůstat  stát.
Lao-c‘

COUNTRY VEČER 
NA ŠPICI

Srdečně Vás zveme na country večer 
v restauraci Na Špici, 

který se koná  v sobotu 23. února 2013. 
Hrát bude kapela MIDVA. 

Rezervace na telefonu 
572 541 190. 
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

Zveme Vás na XVI. STAROMĚSTSKÝ PLES

Sobota 26. leden
STAROMĚSTSKÝ PLES
Dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic, V. S. P Band, CM 
Bálešáci, 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

Sobota 2. únor
ZIMNÍ POHÁDKA
Hasičský bál
Účinkují: Staroměstská kapela, Trinom
Začátek: 20:00 hod.

Pátek 8. únor
PLES SOŠ A GYMNÁZIA
Učinkují: FREE BAND, školní kapela ALTERNA, Alterna Old Stars,
cimbálová muzika Falešnica
Začátek: 20:00 hod.

Neděle 10. únor 
POHNISA
Turnaj rekreačních hráčů – družstev
Badminton, stolní tenis, šipky
Začátek: 9:00 hod.

Sobota 16. únor
PLES PRO RADOST
Účinkují: Herbalia band, Harafica, Rokaso
Vstupné: 120,- Kč i s místenkou
Začátek: 19:30 hod.

 Staroměstské noviny 2/13 Staroměstské noviny 2/13

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

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Liduška z Dol-
ních Bojanovic, skupina V. S. P. Band a cimbálová muzika 
Bálešáci. 

Součástí kulturního programu bude předtančení, s polo-
nézou se představí studenti Střední odborné školy a Gymná-
zia Staré Město. Dále vystoupí tanečníci folklorního souboru 
Dolina a taneční klub ROKASO.

Tradiční bohatá tombola, občerstvení zajištěno, ochut-
návka vín - Víno Jakubík. Předprodej v Městské knihovně 
a informačním centru ve Starém Městě, v ulici Za Radnicí. 
Tel: 572 541 009.  Cena vstupenky 100 Kč, cena místenky 20 Kč.

Jana Nosková

Studenti Střední odborné školy a Gymnázia tančí polonézu na Staro-
městském plese v roce 2012.                                      Foto: Milan Kubíček

ZIMNÍ POHÁDKA
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne 

2. února 2013 v pořadí již 45. tradiční ples ZIMNÍ POHÁD-
KA, který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního 
centra od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát dechová 
hudba Staroměstská kapela a taneční skupina Trinom. Bo-
hatá tombola a občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek s místenkou v hasičské zbrojni-
ci ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) v pondělí 
28. ledna od 18 do 20 hodin.

Srdečně zvou staroměstští hasiči.                               SDH

PLES PRO RADOST
V roce 2013 se PLES PRO RADOST koná 16. února 

v divadelním sále Společensko-kulturního centra ve Starém 
Městě od 19:30 hod. Bude použit stejný formát jako loni. To 
znamená, že letos ples bude pouze v jednom sále. Protože 
se hudební obsazení plesu líbilo, tak ho zopakujeme i letos. 
Tedy Herbalia band, Harafica, předtančení - stejní tanečníci 
Rokasa jako v loňském roce. Vstupné 120,- Kč i s místen-
kou. 

Předprodej vstupenek a místenek v Potravinách paní 
Marie Hráčkové, náměstí Hrdinů 153, Staré Město. Telefon: 
572 541 253, e-mail: 572541253@iol.cz                           MH
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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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Děti  si hrají v Rodinném centru Čtyřlístek. 
Ilustrační foto: Martina Hájková Tománková 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KLUBKOSM.CZ JIŽ NALEZ-

NETE INFORMACE O LETNÍCH TÁBORECH SVČ KLUBKA.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
4. 2. 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

HRANÍ S MIMINKY
12. 2. 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
18. 2. 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

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
24. 2. neděle 16:00 – 18:00
Pro rodiče i prarodiče s dětmi 0-3 roky a jejich sourozence. Masky 
a přezůvky s sebou!
Vstupné 50,- Kč (za rodinu)

HRANÍ S MIMINKY
26. 2. 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

PROGRAM NA ÚNOR 2013
SVČ KLUBKO

BONGO! BONGO!
Na pololetní prázdniny v pátek 1. února jsme pro vás připravili výlet 
do zábavního parku Bongo v Brně!
Více informací na samostatných plakátech

TVOŘIVÁ DÍLNA – PLSTĚNÉ MALIČKOSTI
12. 2. úterý 17:00 – 19:00
Na dnešní tvořivé dílně si vyzkoušíme jednu z tradičních technik 
– a to je plstění z ovčího rouna. Vytvoříme si výrobky mokrou vari-
antou, tak i suchou – ozdobíme filc pomocí jehly.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

VERNISÁŽ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
„POHÁDKY A SVĚT FANTAZIE RADKA PILAŘE“
13. 2. středa od 16:00, místo: Městská knihovna a Informační 
centrum Staré Město  

PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY S KLUBKEM:

PAPÍROVÁNÍ – VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
25. 2. pondělí 8:00 – 15:00 hodin
Přijďte si vyrobit vlastní papír – vytvořit si krásné výrobky a dozvě-
dět se i něco o jeho historii a využití. Pro děti od 6 let, ale i dospělé 
každého věku. 
Cena: 70,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den (pitný režim zajištěn)

TEMNÉ ZVUKY NOCI V ZOO HODONÍN
26. 2. úterý 8:00 – 15:00 hodin
Výlet do ZOO Hodonín, kde nás bude čekat program o nočních 
zvířátkách a jejich životě. Prohlédneme si i ZOO. Den zakončíme 
zábavou na SVČ Klubko. Pro děti od 6 let i dospělé. 
Cena: 200,- Kč (v ceně je zahrnuto vstupné, doprava a pedagogický 
dozor)
S sebou: jídlo a pití na celý den; NUTNÉ JE SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT  
DO 22. 2. !!!

HRÁČSKÉ DOUPĚ – TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
27. 2. středa 8:00 – 15:00 hodin
Chcete poznat nové hry, které doma nemáte? Nemáte je s kým 
hrát? Přijďte si za námi zahrát, případně i zasoutěžit o drobné od-
měny. Pro děti od 8 let. 
Cena: 50,- Kč  
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den (pitný režim zajištěn)
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Velmi významnou a dlouho očekávanou investicí v roce 2013 bude projekt s názvem Event centrum u Památníku Velké Moravy, který by měl zajistit 
úpravu horního (kostelního náměstí), to je prostor mezi novým kostelem Svatého Ducha a Památníkem Velké Moravy.

 Ilustrační foto: Milan Kubíček

INVESTICE PRO ROK 2013
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V rozpočtu města máme připravenou částku na investice 
v celkové hodnotě 74,96 mil. korun. Jak jsem psal v minulém 
čísle Staroměstských novin, 40 mil. je vyčleněno na Obnovu 
ekosystému odstavených ramen řeky Moravy a Protipovod-
ňové hlásiče ve výši 12 mil. korun, které budeme financovat
společně s některými obcemi mikroregionu Staroměstsko. 
Velmi významnou a dlouho očekávanou investicí je pro-
jekt s názvem Event centrum u Památníku Velké Moravy, 
který by měl zajistit úpravu horního (kostelního) náměstí, 
tj. prostor mezi novým kostelem a památníkem. Dále pak 
rekonstrukci jezuitského sklepa společně s přístavbou, kde 
bude vybudováno sociální zázemí, informační centrum, 
obchod se suvenýry a schodišťová rampa. V dolní části ná-
městí vzniknou nové chodníky s promenádou, mobilním 
podiem pro vystoupení, parkoviště pro osobní automobily. 
Samozřejmostí je i mobiliář s lavičkami, odpadkovými koši, 
veřejné osvětlení a sadové úpravy. Celý projekt I. etapy je 
v hodnotě 22 mil. korun. Na podzim letošního roku počí-
táme se zahájením stavebních prací v hodnotě 3 - 6 mil. ko-
run. Další práce by měly probíhat v následujícím roce. 

Rekonstrukce se dočkají i bytové domy č. p. 2049 a 2050 
v Luční čtvrti, kde proběhne zateplení obvodového pláště, 
výměna oken a vstupních otvorů v hodnotě 3 mil. korun. 
Získali jsme dotaci na zateplení přístavby víceúčelové spor-
tovní haly, kde jsou rozpočtové náklady ve výši 4 mil. korun. 

Také jsme požádali o dotaci na Areál pohybových aktivit ZŠ 
1720, kde by mělo dojít k výstavbě nového sportovního hřiš-
tě o rozměrech 44 x 22m pro rekreační využití, které bude 
využíváno hlavně jako hřiště na malou kopanou, tenis, vo-
lejbal a streetbal. K tomu máme v rozpočtu vyčleněno 2,25 
mil. korun a další prostředky bychom měli získat ve výši 
asi 2,5 mil. z národních zdrojů. Tato akce bude závislá na 
tom, zda se nám podaří finanční prostředky získat. V pří-
pravné části je i Bezbariérový chodník na ulici Velehradská 
a U Sklépka v celkové hodnotě 3,5 mil. korun, který bude 
značným přínosem např. pro rodiče s kočárky a obyvate-
le v důchodovém věku. Od Hradišťské ulice až po sídliště 
Michalská vznikne nový chodník (750 tisíc) a rekonstruk-
ce se dočká i místní komunikace v Obilní čtvrti v hodnotě 
4,1 mil. Konkrétně se jedná o rekonstrukci vodovodu a ko-
munikace na pravém břehu Salašky od mostu až po ulici 
Sochorcovu. V nejbližší době zahájíme rozšíření sociálního 
zázemí na fotbalovém hřišti Rybníček tak, aby zde sportovci 
získali větší prostory pro svou činnost. Za zmínku jistě stojí 
i přípravné práce na rozšíření hřbitova a to především pří-
prava navezení dostatečného množství zeminy. 

Na základě výsledků výběrových řízení budeme v prů-
běhu roku náklady investic upřesňovat a především hlídat 
plnění příjmové části rozpočtu. Mnohé z nich jsou závislé 
na dotacích.

Josef Bazala, starosta
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na únor
 V únoru prudký severníček – hojné 
úrody bývá poslíček.
 Na Hromnice, skřivánek přes hranice.
 Když v únoru mráz ostro drží, to dlou-
ho již nepodrží.
 Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
 Když záhy taje, dlouho neroztaje.
 Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
 Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý 
horký srpen.
 O svaté Veronice bývá ještě sanice.

EM

Nevěřte na zázraky – spoléhejte na ně!

Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.

Je více myší než pastí.

Každý partner ve vás zanechá nesmazatelné 
stopy, jež se stanou jeho vlastním náhrobkem ve 
vás samých.

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž by-
chom ho měli.

I pád na hubu je krok vpřed!

Špatný přítel je jako stín. Za slunného dne se ho 
nezbavíš, přijdou-li mraky, nenajdeš ho.

Výše dosaženého vzdělání nemusí být nutně před-
pokladem schopnosti myslet.

Jediné, co je horší než předčasné manželství, je 
opožděný rozvod.

Nemusíš být nutně bohatý, hlavně ať nejsi paro-
hatý!

Sýkora koňadra si pochutnává na semínkách slunečnice.                                     Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

V zimě můžeme nejčastěji spatřit 
v okolí krmítek sýkoru koňadru. V lé-
tě se živí hmyzem, ale v zimě vyhledá-
vá semena s vysokým obsahem tuku, 
například slunečnice. Nebojte se jim na 
krmítko pořádně nasypat, koňadry se 
odmění v létě, kdy v době krmení mlá-
ďat seženou běžně i 500 housenek a la-

rev škůdců denně.
Na krmítku často spatříme také stra-

kapouda velkého. Je velmi plachý a po 
příletu se hodně rozhlíží, zda-li nehrozí 
nebezpečí. A víte, jak se rozlišuje samec 
od samice? Samci mají červenou skvrnu 
na týle, samicím tento znak chybí.

Milan Kubíček

Strakapoud velký – častý návštěvník staroměst-
ských zahrad.                  Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

U nebeské brány
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně 

a svatý Petr se jich zeptal, co by nejraději 
slyšeli od svých příbuzných při pohřbu.

„Já bych si přál slyšet, že jsem byl skvě-
lý doktor a dobrý otec rodiny,“ řekl první 
z nich.

„To já bych chtěl, aby řekli, že jsem byl 
úžasný manžel a že jsem jako učitel změnil 
životy mnoha lidí,“ přidal se druhý.

„To všechno zní nádherně“, odpověděl 
třetí, „ ale já bych si přál, aby řekli: Lidičky, 
podívejte! Vždyť on se hýbe!“

PI
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Na snímku zleva zastupitelé MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková, Ing. Ladislav Vaněk,  
MUDr. Irena Pelechová, Marie Hráčková, Jaroslav Pelka, Ing. Martina Stavjaňová.

Foto: Milan Kubíček
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16 - st. 2477 - 502 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
17 - st. 2478 - 398 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
18 - st. 2479 - 317 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
19 - st. 2480 - 1 238 - zastavěná plocha 
a nádvoří   
20 - st. 2481 - 385 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
21 - st. 2611 - 397 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
22 - st. 2612 - 699 - zastavěná plocha a ná-
dvoří   
23 - 2561/2 43 237 - ostatní plocha, mani-
pulační plocha
24 - 2561/3 642 - ostatní plocha - manipu-
lační plocha
25 - 2561/13 - 10 556 - ostatní plocha - 
manipulační plocha
26 - 7154 - 18 - ostatní plocha jiná plocha
budovy

Způsob využití - Postavená na pozemku 
- č. p.
Zem. stavba - Sociální zařízení p. č. st. 
1371 - Bez č. p. 
Zem. Stavba - Stodola na píci p. č. st. 1631 
- Bez č. p.
Občanská vybavenost - Administrativní 
budova p. č. st. 1635 - 1469
Jiná stavba - Mechanizační středisko I  
- p. č. st. 1713 - Bez č. p.
Jiná stavba - Mechanizační středisko II  
- p. č. st. 2477 - Bez. č. p.
Jiná stavba - Dílny a garáže - p. č. st. 1881 
- Bez č. p.
Jiná stavba - Sklad ND - p. č. st. 1882 - Bez 

U S N E S E N Í
z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 17. 12. 2012

U S N E S E N Í

č. p.
Jiná stavba - Mechanizační středisko III  
- p. č. st. 1883 - Bez č. p.
Zem. stavba - Konírna - p. č. st. 1885 - Bez 
č. p.
Zem. stavba - Sýpka - p. č. st. 1887  
- Bez č. p.
Zem. stavba - Kravín K82 p. č. st. 1888 - Bez 
č. p. 
Zem. stavba - Kravín K96 - p. č. st. 1889 - 
Bez č. p.
Zem. stavba - Porodna krav - p. č. st. 1890 
- Bez č. p.
Zem. stavba - Drobnochov - p. č. st. 1892 - 
Bez č. p.
Zem. stavba - Spojovací křídlo AB - p. č. st. 
2478 - Bez č. p.
Rozestav. - Sklad nářadí - p. č. st. 2479  
- Bez č. p.
Zem. stavba - Sklad objemových krmiv  
- p. č. st. 2480 - Bez č. p.
Zem. stavba - Krček ke kravínům - p.č.st. 
2481 - Bez č. p.
Zem. stavba - Býkárna - p. č. st. 2611  
- Bez č. p.
Zem. stavba - Silážní žlab - p. č. st. 2612  
- Bez . č. p.
Tech. vyb. - Trafostanice - p. č. st. 1886  
- Bez č. p.
Tyto nemovitosti byly oceněny soudním 
znalcem Jiřím Sigmundem znaleckým 
posudkem č. 61-3354/2012, ze dne 9. 10. 
2012 na částku ve výši 14.600.000 Kč, slovy  
čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých.
Tyto nemovitosti nabude město Staré Město 
v důsledku snížení základního kapitálu ve 
společnosti Školní hospodářství, s. r. o., IČ 
26938243, v souladu s rozhodnutím jediné-
ho společníka v působnosti valné hromady 

ze dne 7. 11. 2012 za předpokladu, že sní-
žení základního kapitálu bude zapsáno 
do obchodního rejstříku a po zrušení zá-
stavního práva k pozemkům p. č. 2561/2 
a 2561/3. Těmito pozemky ručí společ-
nost za půjčku od města Staré Město.

K bodu 8) Obecně závaznou vyhlášku 
č. 04/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

K bodu 10)
10.1 - financování realizace projektu
Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy ve Starém Městě v letech 2013 – 2015 
v celkové výši 21 729 360 Kč.
- vlastní podíl spolufinancování projektu
Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy celkem ve výši 6 518 808 Kč. V jednot-
livých letech bude mít Město Staré Měs-
to v rozpočtu města vyčleněny finanční
prostředky: v roce 2013 – 2 580 000 Kč, 
v roce 2014 – 3 420 000 Kč a v roce 2015 
– 518 800 Kč.
- výdaje na průběžné financování projek-
tu Event centrum u Památníku Velké Mo-
ravy ve Starém Městě před úhradou části 
dotace ve výši: v roce 2013 – 6 020 000 Kč, 
v roce 2014 – 7 980 000 Kč a v roce 2015 
– 1 210 552 Kč. 
- financování provozních výdajů města
souvisejících s údržbou a správou vybu-
dované investice Event centrum u Památ-
níku Velké Moravy po dobu udržitelnosti 
projektu, tj. 5 let od ukončení projektu 
v plánované výši: rok 2015 - 100 000 Kč, 
rok 2016 – 100 000 Kč, rok 2017 – 
100 000 Kč, rok 2018 – 1 300 000 Kč, rok 
2019 – 100 000 Kč, rok 2020 – 100 000 Kč. 
Tyto výdaje budou pokryty z pronájmů 
Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy, za tímto účelem bude zpracován ceník 
nájmů a služeb.

10.2 v souladu s ustanovením §84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění a ustanovením 
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 
ke zřizovací listině Mateřské školy Rasti-
slavova 1800, Staré Město okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace.

10.3 v souladu s ustanovením § 85 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zvýšení pří-
spěvku města Staré Město mikroregionu 
Staroměstsko ze současných 6 Kč/občan 
na 8 Kč/občan od roku 2013.

10.4 v souladu s ustanovením § 85 písm. 

(dokončení ze str. 6)
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Na snímku zleva zastupitelé: Františka Pavlicová, Ing. Josef Trňák, Ing. František Šima, František 
Slavík. 

Foto: Milan Kubíček

Občané sledují zasedání zastupitelstva města.                                                                        Foto: MK

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, příspěvek 
města Staré Město na činnost Místní  
akční skupiny Staroměstsko v roce 2013 
částkou 20 Kč/občan a souhlasí s přípra-
vou Integrované strategie na svém území.
 Zařazení správního území města Staré 
Město do území působnosti Integrované 
strategie území regionu MAS Staroměst-
sko na období 2014 – 2020 realizované 
místní akční skupinou Staroměstsko.
 
10.5 smlouvu o poskytnutí půjčky spo-
lečnosti Školní hospodářství, s. r. o. ve výši  
6 mil. Kč na zajištění provozních výdajů 
v r. 2013 se splatností do 30. 11. 2013. 

10.6 poskytnutí mimořádné půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení ve výši 55.000 Kč 
paní Zdence Vojtkové, Za Radnicí 535, 
686 03 Staré Město na neodkladné vy-
budování nové střechy na RD č. p. 535 
z důvodu požáru této nemovitosti. Lhů-
ta splatnosti půjčky je stanovena na 5 let 
s roční úrokovou mírou 3,5 %, ručení za 
splacení půjčky bude zajištěno 1 ručite-
lem. 

III. konstatuje
K bodu 9) podle § 6 odst. 5 písm. c) ve 
spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů ověření, že územní plán 
není v rozporu s:
a)  politikou územního rozvoje ČR 2008 
schválenou usnesením vlády č. 929 dne 
20. 7. 2009 zveřejněné ve sbírce zákonů č. 
270/2009
b)  zásadami územního rozvoje Zlínského 
kraje, vydanými Zastupitelstvem Zlínské-
ho kraje dne 10. 9. 2008 č. usn. 0761/Z23/
2008 a jejich aktualizací vydanou Zastupi-

telstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 č. 
usn. 0749/Z21/12
c)  stanovisky dotčených orgánů
d)  stanoviskem Krajského úřadu Zlínského 
kraje, jak je uvedeno v části III obsahu

IV. vydává
K bodu 9) podle § 6 odst. 5 písm. c) ve 
spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů ve spojení s částí šestou - § 171 
a následně zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) opatření obecné povahy 
– Územní plán Staré Město v rozsahu čás-
ti V. obsahu.

V. souhlasí
K bodu 9) podle § 6 odst. 5 písm. c) ve 
spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů ve spojení s částí šestou  
- § 171 a následně zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) v souladu s ust.  
§ 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
se způsobem zohlednění podmínek vy-
plývajících ze stanoviska Krajského úřadu 
Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, jak je uvedeno v opatře-
ní obecné povahy č. 01/2012.

VI. uložilo
Radě města
K bodu 10)
10.7 řešit připomínky kontrolního vý-
boru u kontrol provedených v roce 2012.

10.8 řešit připomínky finančního výbo-
ru u kontrol provedených v roce 2012.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1. mandátní smlouvu se společností RTS, 
a. s., Brno ve věci zastupování města   Staré 

U S N E S E N Í
ze 49. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17. 12. 2012

U S N E S E N Í

Město v rámci zadávacího řízení: „Kom-
plexní zajištění údržby a oprav majetku  
města Staré Město“.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Vánoční koncert Střediska volného času Klubko

Vánoční koncert se uskutečnil 17. prosince za velkého zájmu diváků. Po skončení tance následo-
val  dlouhý potlesk.                                                                                             Foto: Milan Kubíček 
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Tanečnice připravila k vystoupení paní uči-
telka Březinová.                              Foto: MK

Velkomoravská
 báje

Zajímavou novoročenku nám do redakce zaslali pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti. Jsou na ní vyfotografováni společně se slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, jejichž 
1.150 výročí příchodu na Velkou Moravu si letos připomínáme.

V dávné báji vypráví starý obyva-
tel Velkomoravské říše svému vnu-
kovi o bitvě, která probíhá v každém 
z nás. „Synku, je to bitva jako mezi 
dvěma vlky. Jeden je nedobrý. Je to 
vlk vztek, závist, sobeckost, žárli-
vost, hrubost, nenávist, sebelítost, 
falešnost a namyšlenost. Ten druhý 
vlk je dobrý. Je to vlk radost, pokoj, 
láska, naděje, skromnost, laskavost, 
věrnost, štědrost, soucit a důvěra.“ 
Vnuk o tom chvíli přemýšlí a pak 
se po klukovsku zeptá: „A který vlk 
nakonec vyhraje?“ – „Ten, kterého 
budeš krmit!“. Krátký příběh je nad 
sedm přednášek o morálce a etice.

MK

Spolek přátel slivovice Staré Město opět připra-
vil oblíbený košt slivovice o putovní Staroměstskou 
flašu, který se letos koná v sobotu 2. března od 16 
hodin ve Společensko-kulturním centru ve Starém 
Městě. Budou se zde ochutnávat pálenky ze švestek, 
durancií, meruněk, mirabelek, hrušek, oskoruší 
i dalších ovocných plodů.

Organizátoři zajistili občerstvení a k dobré po-
hodě bude vyhrávat country kapela Jižané a V. S. 
P. Band. Bohatá tombola, vstupné 50,- Kč.

Pravidelnými účastníky staroměstské-
ho koštu slivovice jsou pěstitelé nejen ze 
Starého Města, ale i z Uherského Hradiš-
tě, Kunovic a obcí ze slováckého regionu. 
V loňském roce si odnesl hlavní cenu 
šampion výstavy Bohumil Crla. 

Své vzorky odevzdejte členům Spolku 
přátel slivovice. Degustace a hodnocení 
vzorků pálenek se koná 22. února v 18 ho-
din v SKC – sokolovně ve Starém Městě.

MK 

Košt slivovice se uskuteční v sobotu 2. března
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Novinky v železniční dopravě

Ve většině vlaků kategorie EuroCity jsou řazeny restaurační 
vozy.                                                            Foto: Milan Kubíček

Železniční stanice Staré Město 
u Uherského Hradiště se nachází na 
mezinárodním železničním koridoru 
Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné. 
Moderní koridor byl v katastru Starého 
Města vybudován v letech 1999 – 2000. 
Jedná se o druhou nejstarší trať na úze-
mí České republiky, první vlak přijel do 
Starého Města již 27. března 1841. Tato 
dvoukolejná trať byla dlou-
há léta výjimečná levostran-
ným provozem. S platností 
od 9. prosince 2012 se na trati 
Břeclav – Přerov – Bohumín 
zavedl pravostranný provoz. 
Výstup a nástup cestujících 
se od tohoto dne uskutečňuje 
vpravo ve směru jízdy. Česká 
republika tak po mnoha le-
tech vypadla ze skupiny stá-
tů, kde se jezdilo na železnici 
vlevo. Zatím v tomto seznamu 
jsou země jako Velká Británie 
nebo Austrálie. 

Na nádraží ve Starém Měs-
tě zastavují téměř všechny 
vlaky osobní dopravy. Výjim-
kou je noční rychlík „Chopin“ Varšava 
– Vídeň, který veze především lůžkové 
a lehátkové vozy a je do něj možno na-
stoupit v Otrokovicích. 

Ve směru na Přerov jede 35 vlaků 
osobní dopravy, ve směru na Břec-
lav celkem 25 spojů. Jedná se o spoje 
kategorie EuroCity, expresy, rychlí-
ky a osobní vlaky. Již několik let jezdí 
osobní vlaky v pravidelném intervalu. 
Ve všední den v dopravní špičce vět-
šinou každou hodinu, v sobotu, neděli 
a svátek zpravidla každé dvě hodiny.

V souvislosti s rozšířením Eurotak-
tu směrem do Rakouska, na Slovensko, 
do Maďarska a Polska dochází k někte-
rým změnám. Od 9. prosince 2012 jede 
nový vlak „Varsovia“ po trase Budapešť 
– Bratislava – Ostrava – Varšava, nový 
vlak „Comenius“ zajišťuje přímé spoje-
ní Varšava – Břeclav. Všech osm vlaků 
EuroCity a čtyři expresy zastavují ve 
Starém Městě. Velmi dobré spojení do 
Prahy je přímými expresy a rychlíky, 
v dvouhodinovém intervalu jezdí od 
rána až do večera přímé rychlíky Olo-
mouc – Břeclav – Brno.

Všechny vlaky EuroCity a expre-
sy dopravují nejsilnější třísystémové 
elektrické lokomotivy řady 380.0. Mají 
obrovský výkon 7,2 MV a nejvyšší 
rychlost 200 km/hod. Ve vlacích vyšší 
kvality jsou řazeny klimatizované vozy 
1. třídy a 2. třídy i restaurační vozy, 
v klasických rychlících přibývají vozy 
po rekonstrukci interiéru. Na osobních 

vlacích mezi Přerovem a Břeclaví jsou 
nasazovány třívozové soupravy s řídícím 
klimatizovaným vozem, který dostal pře-
zdívku „Sysel“ (čelo vozu vypadá, jako-
by bylo nafouklé). Vozy mají 58 pevných 
a 12 sklopných sedadel, osobní vlaky jez-
dí rychlostí 140 km/hod.

Nákladní přeprava na trati Přerov – 
Břeclav oproti minulosti značně poklesla, 

hlavními přepravovanými komoditami 
jsou uhlí, koks, stavební hmoty, dřevo, 
výrobky petrochemického průmyslu, 
automobily, válcované výrobky a další 
strojírenské zboží. Hlavním přepravcem 
je společnost ČD Cargo, kterého doplňu-
jí soukromí přepravci z České republiky, 
Polska i Rakouska. Včele nákladních 
vlaků jsou většinou elektrické lokomoti-
vy řady 363, nebo motorové lokomotivy 
řady 742 soukromého přepravce.   

Na jednokolejné trati č. 341 Staré Měs-
to u Uh. Hradiště – Kunovice – Uherský 
Brod – Bylnice – Vlárský průsmyk ze 
Starého Města od 9. prosince 2012 odjíž-
dí celkem 35 osobních vlaků, spěšných 
vlaků, rychlíků a jeden expres. Ve směru 
Staré Město – Uherské Hradiště – Vese-
lí nad Moravou – Brno pojedou v denní 
dobu každé dvě hodiny přímé spěšné 
vlaky. Tyto vlaky jsou složeny převážně 
z motorových vozů řady 842 a 854 a jed-
noho či dvou přívěsných vozů. V čele 
dalších osobních vlaků jsou dvouvozové 
motorové jednotky Regionova, občas do 
Starého Města přijíždí i třívozová Regio-
nova. Na dalších osobních vlacích může-
me spatřit motorové vozy řady 854 nebo 
již vysloužilé motorové vozy řady 810. 
Významné vylepšení kultury cestování 
se očekává po dodání motorových jed-
notek RegioShark od polského výrobce 
PESA Bydgoszcz, které budou postupně 
nasazovány na tratích Zlínského kraje 
během roku 2013.

Milan Kubíček

Vyznáte se ve snáři? Už třetí noc po sobě se to 
v mých snech jen hemží buchtami…..

(Radek 24 let)
Pokud byla buchta maková, tak nová známost 
bude pihovatá. Buchta tvarohová je znamením 
nevodit slečny na slunce, ani do solárka, ale na 
diskotéku. Pokud se ti zdálo o buchtě prázdné, vy-
světluje to, že přítelkyně je sice krásná, ale mdlého 
rozumu.
Jakou máte nejhorší závislost?

(Perlička, dotaz e-mailem)
Závislostí trpí pouze lidé, co mají slabou vůli.
Proč máte v oblibě právě jezevčíky?

(Matěj 18 let)
Jezevčík je obdařen prazvláštní vlastností, která 
někdy nám lidem chybí, a to schopností udělat 
svému příteli člověku radost. A já se tomu svému 
jezevcovi snažím radost stejně často vracet. Stojí 
to za to! Dále se mi líbí, že je to pes s názorem, tro-
chu divočák, ale svérázný. Nenechá si moc porou-
čet, rozhoduje se sám, což obdivuji. Má prostě na 
svět názor. Také jsme oba dlouháni. Já vertikální, 
on zase horizontální.  
Můžete dát nějakou perfektní radu do života?

(Beáta, asi 18 let)
Můžeš být úplně blbá, ale musíš si umět poradit.
Nezdá se vám, že život je v poslední době nějaký 
smutný?

(Karolína, asi 30 let)
Ale jděte, život je tak komický! Jedno slůvko před 
oltářem a jsme vdané či ženatí, jedno slůvko ze 
spaní a jsme rozvedení.
Také máte takový dojem, že dříve bylo více 
opravdových mužů, dnes jich ženy již tolik ne-
potkají?

(Ludmila 56 let)
Je to asi tak, jak se zpívá v jedné písni: Byli muži, 
a ne nudle v bandě, rukou dané sliby nebral 
vzduch…
Nedávno jsem oslavila padesátku, ale stále se 
cítím fit. Žádné příznaky stáři jsem zatím neza-
znamenala. Jak se nejlépe připravit na situaci, 
kdy se stáří stane součástí mého života?

(Zdena 50 let)  
Nemám sice ještě osmdesát, ale mohu vám sdělit, 
že stáří je nezvaná návštěva, o které si myslíme, že 
je někde hodně daleko, a ona si již za dveřmi čistí 
škrpály na naší rohožce.
Můžete mi nějak vysvětlit, proč vy chlapi stále 
ženám jenom slibujete a skutek utek?

(Eva asi 40 let)
Záleží na okolnostech. Na světě je totiž spousta 
mužů, kteří jsou jako VEČERNÍČEK – pokaždé 
přijdou s jinou pohádkou, která je natolik krásná 
a přesvědčivá, že ji můžete poslouchat roky. Po-
tom z ní ale vyrostete a zjistíte, že to byla jenom 
pohádka a pravda je jiná. 

Milan Kubíček
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Prevence rizikového chování na ZŠ Staré Město

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

Nejdůležitější částí prevence rizikového 
chování na Základní škole Staré Město je 
peer program, ve kterém využíváme prin-
cip pozitivního sociálního vlivu starších 
žáků směrem k mladším spolužákům. 
Slovo peer pochází z angličtiny, jedním 
z jeho významů je vrstevník. Peer pro-
gram je tedy vrstevnický program, jehož 
cílem je vytvořit skupiny dobrovolníků, 
kteří by aktivně působili v oblasti primár-
ní prevence. 

V 7. ročníku vzděláváme žáky ve dvou 
rovinách, a to v rovině teoretické infor-
mace a jejich aplikace u žáků a v rovině 
sebepoznání a osobnostní rozvoj peerak-
tivisty. Chlapci a děvčata pak prezentují 
jednotlivá témata k prevenci rizikového 
chování žákům na prvním stupni a taky 
působí v rámci vrstevnického programu 

do konce školní docházky mezi spolužáky 
druhého stupně. Peer aktivisté jsou v  prů-
běhu celého školního roku systematicky 
proškolováni prostřednictvím školního 
metodika prevence, školní psycholožky 
a také prostřednictvím výcvikových aktivit 
na PPP Uherské Hradiště. Letos také rodiče 
a pedagogy proškolili pracovníci Kontakt-
ního centra Charáč na téma: „Drogy, dro-
gová závislost, detekce návykových látek.“

Ve škole se zaměřujeme zejména na pre-
venci kouření, požívání alkoholu, naduží-
vání léků, užívání marihuany. Nacvičujeme 
způsoby odmítání návykových látek, za-
měřujeme se taky na prevenci šikanování, 
kyberšikany a sebepoškozování. Součástí 
osnov zejména přírodopisu a výchovy ke 
zdraví jsou také témata jako např. autode-
struktivní závislosti, formy násilí, sexuál-

ní kriminalita, zneužívání návykových 
látek a jejich vliv na zdravý životní styl 
mladých lidí, plánované rodičovství a po-
hlavní nemoci.

Důležitá je i přednášková činnost přímo 
zaměřená na prevenci rizikového chová-
ní, jako jsou např. přednášky o diváckém 
násilí (problematika spojená s fotbalo-
vým prostředím), trestní odpovědnost 
mladistvých a trestná činnost páchaná 
mládeží a na mládeži přednášená pro-
střednictvím Policie České republiky.

K dobré prevenci rizikového chování 
bezpochyby přispívá široké spektrum 
zájmových útvarů, volitelných předmětů 
a dalších akcí (seznamovací pobyty, pro-
jektová výuka, přednášky, exkurze aj.), 
které naše škola dětem nabízí.

Mgr. Alan Navrátil

MINERÁL SI S NÁMI HRÁL

Děti ze třídy „Koťátek“ Mateřské školy Rastislavova se celý týden věnovaly projektu 
s názvem Minerál.                                                                                            Foto: MŠ
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Děti ze třídy „Koťátek“  Mateřské školy Ras-
tislavova věnovaly týden projektu s názvem 
Minerál. Toto neobvyklé téma nás zavedlo do 
světa neživé přírody a astrologie. Společně jsme 
zkoumali minerály z různých úhlů pohledu. 

Nejprve jsme se s nimi seznamovali, jedno-
duchým způsobem vysvětlovali jejich původ 
a porovnávali rozdíly pomocí smyslů a zkou-
mali je pomocí mikroskopu. V přírodě jsme 
pak po nich pátrali a rozbíjeli kameny, aby-
chom poznali, zda bylo pátrání úspěšné.  Mi-
nerály jsme čistili, cvičili s nimi, relaxovali, po-
vídali si o jejich významu a využití a na závěr 
jsme se pokusili z obyčejných kamenů, vytvořit 
minerál pomocí barev. Téma zaujalo nejen děti, 
ale i rodiče a mělo velkou odezvu.

Petra Chlachulová
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Učitelé z Maďarska navštívili SOŠ a Gymnázium Staré Město
Ve dnech 6. – 9. prosince navštívilo naši školu šest vyučujících 

z maďarské školy Bánki Donát Műszaki Középiskola v Nyíregy-
háze.

Domluvili jsme s nimi možnost spolupráce, studenti oborů 
mechanik opravář motorových vozidel a mechanik – seřizo-
vač budou mít možnost jet na týden do Maďarska a absolvovat 
tam praxi. Je to pro ně nejen možnost poznat podmínky studia 
a vybavení dílen v jiné zemi, ale také ověřit si své komunikační 
dovednosti v angličtině. 

Pro naše partnery jsme připravili zajímavý program, navští-
vili hi-tech centrum v Uherském Brodě, pivovar Uherský Brod, 
prohlédli si dílny naší školy v Uherském Hradišti, centrum 
Uherského Hradiště a archeoskanzen v Modré. Vzali jsme je 
také na ochutnávku našich vín ve vinném sklepu, neboť jejich 
město se nachází v Tokajské oblasti.

V neděli 9. prosince odjížděli velmi spokojeni a všichni se 
těšíme na budoucí spolupráci.

R. Gurecká
Studenti  z  SOŠ a Gymnázia Staré Město si studium na své škole vesměs 
pochvalují.                                                                     Ilustrační foto: RG

Projekt Ingenious
Žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město se 

letos zapojili do mezinárodního projek-
tu Ingenious, který chce podpořit rozvoj 
výuky matematiky a přírodovědných 
předmětů tak, aby mladí lidé ve školách 
získávali dovednosti, které budou ná-
sledně potřebovat ve své praxi. Projekt 
koordinuje European Schoolnet (EUN) 
a European Roundtable of Industrialists 
(ERT). Kromě České republiky je do něj 
zapojeno dalších 15 zemí. Úkolem vy-
učujících je otestovat výukové moduly 
vytvořené firmami a podniky, které jsou
do projektu zapojeny, např. Microsoft,
Philips, Shell, Nokia, Volvo a další. Roli 
koordinátora českých učitelů plní Dům 
zahraničních služeb (DZS).

    V úterý 18. prosince se studenti 1. G 
zúčastnili svého prvního chatu projektu 
Ingenious na téma Revolutionising He-
althcare: Plastics and Medical Applicati-
ons. 

Otázky do chatu kladli studenti střed-
ních a základních škol zapojených do pro-
jektu z mnoha evropských zemí a odpo-
vídal expert Daniel Behrens, Marketing 
Manager Healthcare Europe z Německa. 
Dotazy se týkaly většinou využití plas-
tů v současné medicíně, jejich testování 
a úloze robotů při léčbě. Komunikativ-
ním jazykem byla angličtina.

Na konci prosince a začátku ledna re-
alizovali žáci 1. G a 3. H první výukový 
modul s názvem Street lighting. Třeťáci si 
museli materiál přeložit z angličtiny sami, 
poté vypracovat všechny úkoly a vytvořit 

prezentaci pro své spolužáky. Prváci řešili 
úkoly společně ve skupinách v hodinách 
matematiky. Na závěr všichni vyzkoušeli 
excelovou aplikaci, ve které mohli měnit 
parametry (vzdálenost lamp, výšku lamp 
a výkon lampy) a získali graf, který ukazo-
val výslednou intenzitu osvětlení v jednot-
livých místech silnice a cenu. 

Zde jsou jejich zprávy 
o tomto výukovém mo-

dulu:
Streetlighting

Bylo nebylo, jednoho krásného dne za 
námi došla RNDr. Gurecká, abychom s ní 
počítali ceny za pouliční osvětlení měst 
a pokusili se naleznout co nejlevnější vari-
antu.

Projekt „Streetlighting‘‘ je o pouličních 
lampách, o jejich výkonu, výšce, vzdálenos-
ti mezi sebou a dalšími faktory, díky kterým 
jsme zjistili jak je to složitý proces a lidé, kte-
ří se tímto zabývají, to nemají ani trošku leh-
ké. Musí brát v potaz cenu, celkové osvětlení 
ulice, aby nebyly lampy moc daleko od sebe 
a zároveň ani moc blízko, aby nebyly příliš 
vysoké, ale ani moc nízké. Veřejné osvětlení 
zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, 
rozvaděče a ovládací systém. Důležitým 
faktorem je také intenzita žárovek, kterou 
jsme se s vypětím všech našich sil pokusili 
spočítat. Po dlouhém bádání jsme nakonec 

vše vypočítali, ale museli jsme se však vzít 
v úvahu i ceny, a proto jsme přemýšleli, 
jak tohle všechno dát dohromady za so-
lidní částku. Nebylo to lehké, ale dali jsme 
hlavy dohromady a postupně zlepšovali 
naše „odhady”, až jsme se dostali k té nej-
lepší (=nejnižší) ceně.

1. G

Street lighting what does 
it cost?

V prosinci letošního školního roku se 
žáci třídy 3. H zúčastnili projektu Street 
lighting what does it cost. Jednalo se o si-
mulaci projektování městského osvětlení. 
Žáci byli rozděleni do skupin po čtyřech 
až pěti. Každý tým měl za úkol přeložit 
část textu z angličtiny a vyřešit souvise-
jící úkoly. Následně se skupiny navzájem 
informovaly o znění úkolů a problemati-
ce jejich řešení. Na závěr se týmy v rámci 
třídy účastnily malé soutěže. Žáci využili 
speciální aplikaci v MS EXCEL™, která 
byla vytvořena za účelem zjednodušení 
práce. Skupina, která díky této aplikaci 
našla pomocí logické dedukce nejnižší 
možnou cenu osvětlení, zvítězila. Hlav-
ním problémem bylo zkombinovat nej-
nižší cenu a státem danou normu o sví-
tivosti. Myšlenkou celého projektu bylo, 
aby si žáci zkusili řešit problém, který 
neznali. Nejenom vítězové, ale i méně 
zdatné týmy byli odměněni bonusovými 
body z matematiky. 

3. H
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Starosta Josef Bazala nabídl koláčky všem seniorům přítomným na besedě.
 Foto: Milan Kubíček

Předvánoční návštěva seniorů
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Dne 18. prosince 2012 v dopoledních 
hodinách navštívili starosta města Josef 
Bazala, místostarosta Radoslav Malina 
a sociální pracovnice Bc. Irena Čechalová 
své bývalé spoluobčany v zařízení sociál-
ních služeb Uherské Hradiště.

Návštěva nejprve proběhla v Domově 
pro seniory v Buchlovicích, kde je v sou-
časné době umístěno osm našich spoluob-
čanů. Většinou jsme si povídali na pokojích 
o jejich životě, ale i zájmu o dění ve Starém 
Městě. Jednu paní jsme dokonce, i přes její 
vysoký věk, zastihli při kolektivním cviče-
ní v tělocvičně domova.

Dále následovala návštěva v Domově 
pro seniory v Uherském Hradišti, kde nás 
čekalo 15 schopných obyvatelů ve spole-
čenské místnosti. Zástupci města je sezná-
mili s děním ve Starém Městě, ale hovořili 
také o zajímavých akcích, které se připra-
vují v nejbližších týdnech. Právě v den naší 
návštěvy jedna z obyvatelek Ludmila 
Stuchlíková oslavila devadesáté naroze-
niny. Všichni přítomní projevovali zájem 
o dění v našem městě a velmi byli nadšeni, 
že jsme jim přivezli nejnovější čísla Staro-
městských novin. Po krátkém rozhovoru 
jsme pokračovali v návštěvě dalších šesti 
spoluobčanů, za kterými jsme odešli na 
pokoje, neboť jejich pohyblivost jim ne-
dovolila přijít do společenské místnosti. 
Odjížděli jsme s pocitem, že do srdíček lidí 
jsme vložili ujištění, že na ně stále myslíme 
a nezapomínáme na ně.

V úterý 18. prosince odpoledne odjel 
starosta Josef Bazala do Domu s pečova-

telskou službou v ulici 
Bratří Mrštíků, kde 
na něj čekalo 26 zdej-
ších obyvatel. Starosta 
přítomné seznámil 
s dopolední návštěvou 
v domovech pro seni-
ory a vyřídil pozdravy 
od bývalých obyvatel 
Domu s pečovatelskou 
službou, kteří nyní žijí 
v Uherském Hradiš-
ti. Starosta všechny 
účastníky besedy 
pohostil domácími 
koláčky a také jsme 
přivezli nové výtisky 
Staroměstských no-
vin. Podnos s koláčky 
byl brzy prázdný, po novinách se jen zaprá-
šilo. Navzájem jsme si popřáli pěkné Vánoce 
a hlavně zdraví do nového roku 2013.

Čtvrtá návštěva téhož dne se uskutečnila 
v Domě pro seniory ve Starém Městě, Ve-
lehradské ulici. Čekalo na nás devět senio-
rek a po úvodním pohoštění se debatovalo 
o mnoha věcech. Zdejší obyvatelky si po-
stěžovali na špatný technický stav budovy, 
která nutně potřebuje rekonstrukci. Starosta 
si vyslechl všechny jejich připomínky a slíbil 
vyřešení těch nejakutnějších. Město připra-
vuje rekonstrukci celého objektu v horizontu 
nejbližších let. Také v bytovém domě na Ve-
lehradské ulici jsme si popřáli hezké Vánoce 
a zdraví, štěstí a jen příjemné zprávy pro na-
stávající rok 2013. 

Irena Čechalová, Milan Kubíček

Napsali o stáří
Mládí nekoupíš – stáří neprodáš.

Ruské přísloví
Zestárnout není umění – umění je 
snést to.

Johann Wolfgang Goethe
Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se 
nejlépe pije, starému člověku nejvíce 
věř, starého autora nejraději čti.

Francis Bacon

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo ne-
chce být starý.

Sofokles

Našim seniorkám posíláme krásnou kytičku, 
která nikdy neuvadne. 

Foto: Milan Kubíček

Obyvatelky Domu s pečovatelskou službou na Velehradské ulici diskutují 
se starostou města.                                                      Foto: Milan Kubíček
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Vánoční koncert základní umělecké školy

Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Staré 
Město, uspořádala v úterý 18. prosince v 18 hodin Vánoční kon-
cert v divadelním sále Společensko-kulturního centra ve Starém 
Městě.

Koncert společně zahájili před zaplněným sálem zástupkyně 
ředitele ZUŠ Magdalena Uhrová a starosta Josef Bazala.  A po-
tom již začala série šestnácti vystoupení. Na úvod jsme viděli 
sborový zpěv Já jsem malá panynka a tanec Při Vánoci dlouhé 
noci v podání žáků přípravné hudební výchovy a hudební nau-
ky. Velmi pěkný text s názvem Dopis Ježíškovi přednesl Tomáš 
Hulcký, následoval tanec Obláčky v podání žákyň 1. ročníku ta-
nečního oboru a další vesměs velmi pěkná vystoupení.

Poděkování zaslouží učitelé ZUŠ M. Baláž, H. Hrňová, P. Jar-
marová, J. Krystoňová, R. Mrázová, V. Ovčáčík, M. Polesná,  
M. Špačková a vedoucí pobočky Radim Snopek, kteří své žáky 
skvěle připravili.

Milan Kubíček
Koncert společně zahájili Magdalena Uhrová ze ZUŠ Uherské Hradiště a sta-
rosta Josef Bazala.                                                                                          Foto: MK

Nikola Benedíková přednesla text s názvem Co 
se doma chystá.                                          Foto: MK

Cimbálová muzika základní umělecké školy.
Foto: Milan Kubíček

Děti z přípravné hudební výchovy na prknech, která znamenají svět. 
Foto: Milan Kubíček
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Tomáš Hulcký přednesl Dopis Ježíškovi. Foto: MK Děvčata 2. ročníku tanečního oboru ve skladbě 
Princezny na bále.                 Foto: Milan Kubíček
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S p i s o v a t e l  F r a n t i š e k  O m e l k a  –  s t a r o m ě s t s k ý  r o d á k

S velkou láskou a úctou vzpomíná 
na svého strýce učitele a spisovatele 
Františka Omelku jeho neteř Ludmi-
la Tylová. Do redakce nám přinesla 
básně, které napsal své dce-
ři Věrušce a neteřím Olince 
a Lidušce u příležitosti zlaté 
svatby svých rodičů v roce 
1943. Zveřejňujeme jednu 
z nich.

V knize Staré Město 
v proměnách staletí jsou 
uvedeny významné osobnos-
ti našeho města a patří mezi 
ně i František Omelka a jeho 
žena Františka Omelková. 
Autoři knihy o nich napsali: 
František Omelka se naro-
dil 19. srpna 1904 ve Starém 
Městě, zemřel 23. června 
1960 v Otrokovicích. Učitel 
a spisovatel, oceňovaný pe-
dagog, autor řady metodic-
kých příruček a pedagogic-
kých spisů. V beletristických 
dílech zobrazoval prostředí 
slovácké vesnice. Napsal sou-
bor povídek Hore dědinú, 
knihy Komňanský hrdina, 
Vlci proti mustangům, Ne-
bezpečí láká, Štafeta, Blesky 
nad Beskydami, Pomoc při-
jde z hor a jiné.

Františka Omelková se na-
rodila 5. března 1907 ve Starém Městě, 
zemřela 18. října 1997 v Otrokovicích. 
Spisovatelka, autorka povídek a bajek 
pro děti. Časopisecky publikovala ro-
mány Nalezena, Hořký přístav, Mag-
din hřích, Žena dvou mužů, Původně 
těžké roky a Volání domova. Román 
Žena dvou mužů vyšel knižně v roce 
1997 pod názvem A byla svatba.

Na svého otce Františka Omelku 
zavzpomínala dcera Věra Kramářo-
vá, středoškolská profesorka, publi-
cistka, kronikářka města Otrokovice. 
Vnuk Ivo Kramář je ředitelem Gym-
názia v Otrokovicích. 

„František Omelka se narodil 
v početné rodině poštovního zřízen-
ce ve Starém Městě. Jen díky uskrov-
nění a odříkání všech mu mohlo být 
dopřáno, na přímluvu učitelů, kteří 
u chlapce rozpoznali jeho nevšední 

talent, studium na klasickém gymnáziu 
v Uherském Hradišti. Po jeho absolvo-
vání toužil poznat dálky, které ho vždy 
vábily a okouzlovaly, ale životní realita, 

již se musel podrobit, byla mnohem 
prozaičtější. Začal roznášet poštu a při-
tom se připravoval k doplňovací matu-
ritě z pedagogiky a dalších odborných 
předmětů na Učitelském ústavu v Pře-
rově. Rádkyní mu při tom byla čerstvá 
absolventka téže školy Františka, dív-
čím jménem také Omelková, a nebylo 
dáno pouze náhodnou shodou příjme-
ní, že se osudy obou mladých lidí pevně 
spojily na celý jejich další život, zasvě-
cený literatuře, škole a lásce k dětem.

Po vykonání doplňovací maturity 
v roce 1927 začal František Omelka 
působit jako venkovský učitel v Blat-
nici, Stříbrnicích a Hluku (tam všude 
doprovázen Františkou, od roku 1930 
jeho manželkou). Od začátku jeho 
pedagogické dráhy bylo zřejmé, že je 
výjimečnou osobností. Vedl si bohaté 
pedagogické deníky svědčící o tom, jak 

hluboce se zamýšlel nad otázkami vý-
chovnými i metodicko – didaktický-
mi, vytvářel na tehdejší dobu neob-
vyklé učební pomůcky, včetně velmi 

instruktivní Sbírky diagra-
mů vydané vlastním nákla-
dem. Současně imponoval 
svým žákům nejen obecně 
uznávanou spravedlnos-
tí a rozvážností, ale i vy-
pravěčskými schopnostmi 
a obsáhlou literární činnos-
tí. Jeho manželka mu v tom 
všem byla oporou i aktivní 
spolupracovnicí, a to i poté, 
co ona sama musela přede-
vším kvůli onemocnění tu-
berkulózou ze školní služby 
odejít.

V roce 1933 František 
Omelka složil odbornou 
zkoušku z jazyka českého, 
zeměpisu a dějepisu, stal 
se odborným učitelem. Od 
roku 1938 přijal nabídku 
stát se odborným učitelem 
na Pokusné měšťanské škole 
dr. Edvarda Beneše v Otro-
kovicích. Tříčlenná rodina 
(s dcerkou Věrou) se tedy 
přestěhovala do otrokovic-
ké čtvrti tehdy nazývané 
Baťov, prožila tam těžké 
válečné období (dva nadaní 

synovci F. Omelky, členové 
odbojových skupin, tehdy zahynuli. 
Jeden v koncentračním táboře, druhý 
ve Slovenském národním povstání) 
i léta poválečná. F. Omelka procházel 
různými pedagogickými funkcemi, 
od ředitelských míst v Napajedlech 
a Otrokovicích, až po vedoucího ka-
binetu jazyka českého v Krajském 
pedagogickém ústavu v tehdejším  
Gottwaldově. Všude za sebou zane-
chával stopu vzdělaného, přemýšlivé-
ho a citlivého rádce. Od nezavršeného 
díla ho odvedla náhle propuknuvší 
rakovina, jíž podlehl ve svém otroko-
vickém domově 23. června 1960, tedy 
v nedožitých 56 letech.

Jeho dílo, které jsme museli označit 
jako „nezavršené“, je nicméně svých 
rozsahem a šíří záběru opravdu úcty-
hodné. F. Omelka by totiž mohl být 
nazván osobností „dvojdomou“, 

František Omelka                                                                                  Foto: archiv LT
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věnoval se činnosti jak pedagogic-
ko – didaktické, tak beletristické. Co 
se oné první oblasti týče, byl autorem 
tří významných pedagogic-
kých čtení, jejichž mnohé 
myšlenky a náměty (např. 
o „pedagogickém taktu“) 
mají trvalou platnost, roz-
pracoval systém pravo-
pisné opakovací soustavy, 
věnoval se didaktice slohu, 
byl spoluautorem několi-
ka učebnic jazyka českého, 
publikoval řadu jazykových 
koutků a črt určených uči-
telům i rodičům ve Školství 
a osvětě, Pedagogice, Uči-
telských novinách, Rodině 
a škole atd.

Moderní doba by ho zřej-
mě nazvala workoholikem. 
I na rodinnou dovolenou 
pravidelně jezdíval s psa-
cím strojem, jehož klapot 
se celé dny (a leckdy i noci) 
nesl malou chatkou, prona-
jímanou od gymnaziálního 
spolužáka v milovaných 
Beskydech. A tehdy, ve 
chvílích vytržení ze školní 
práce, se zrodilo jeho jede-
náct knižně vydaných be-
letristických děl, čtyři roz-
sáhlé povídky uveřejňované 

na pokračování v ča-
sopisech Malý čtenář, 
Vlaštovička a v Lido-
vých novinách dětem, 
přes sto drobných próz 
(publikovaných v peri-
odikách Niva, Slovác-
ko, Moravské noviny, 
Mládí, Lípa), desítky 
článků, reportáží i bás-
ní. První knižní pu-
blikací byly povídky 
z Moravského Slovácka 
nazvané „Hore dědinú 
a jiné povídky“ (1935), 
po nichž následoval 
„Komňanský hrdina“ 
(1938) – historický ob-
rázek z moravsko-slo-
venského pomezí doby 
husitské, poté „Vlci 
proti mustangům“ 
(1940, 1947) – úsměv-
ný prázdninový příběh 
dvou part vesnických 
kluků, dále dobrodruž-
né povídky „Nebezpečí 

láká“ (1943) a „Pomoc přijde z hor“ 
(1948), památce padlých synovců vě-

nované „Blesky nad Beskydami“ 
(1947), posmrtně vydaný historicko 
– cestopisný „Velký admirál“ (1976) 
o mořeplavci Magalhaesovi a jeho 
první cestě kolem světa. 

Nejúspěšnější Omelkovou prací se 
stala „Štafeta“ (první vydání 1946), 
přeložená do němčiny, esperanta,  
islandštiny a holandštiny. Je to ze 
skutečné události vycházející hlubo-
ce lidská oslava neokázalého chlap-
ského boje za záchranu dětských ži-
votů postižených epidemií záškrtu, 
v extremních podmínkách daleké 
Aljašky. Lékaře, jemuž pětice stateč-
ných mužů a jejich psích spřežení, 
účastníků štafety, nakonec doručí 
balíček životně důležitého séra, cha-
rakterizoval autor slovy: „A všude, 
kam vkročí, vnese jas slunce. Vnese 
život.“

„Takovým člověkem byl i Franti-
šek Omelka,“ zakončila své vzpomí-
nání paní Věra Kramářová.

Milan Kubíček

Liduščino přání k zlaté svatbě

František Omelka
V tento den si vzpomínáme

s láskou jen a vděčností,
kolik jste nám připravili

rozmanitých radostí.

Tady začlo naše žití,
tady jsme se zrodili,

tady dělat první kroky
oba jste nás učili.

Stále jsme tu jako doma,
od rána až do noci –

a Vy vždycky dovedete
ve všem nějak pomoci.

Když nám hračku koupí novou
mamka nebo tatíček,

běžíme k Vám: „Co tomu řeknou
stařenka a staříček?“

S láskou budeme vzpomínati
na Vás celé žití své,

neboť jste nám připravili
dětství krásné, radostné.

Co Vám přejeme k dnešnímu dni,
řeknu stručně docela:
ať je Vaše zlatá svatba

radostná a veselá!
Liduška, neteř Františka  Omelky                              Foto: Jan Čech

Františka Omelková                                                                  Foto: archiv LT
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Po z v á n k a  n a  v o l e j b a l  -  e x t r a l i g a  m u ž i
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16. kolo 2. únor v 17 hod.
Staré Město – Ostrava

18. kolo 16. únor v 17 hod.
Staré Město – Příbram

20. kolo 2. březen v 17 hod.
Staré Město – Odolena Voda

22. kolo 16. březen v 17 hod.
Staré Město – Zlín

Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých 
vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami 
celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti 
staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit 
zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete zajistit do-
pravu pro člena rodiny z domácího prostředí 
do našeho zařízení ?  Pokud jste si odpověděli, 

alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Cent-
rum denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory 
poskytuje ambulantní službu, se-
niorům od 60 let se sníženou 
soběstačností z důvodu 
věku, chronického one-
mocnění nebo zdra-
votního znevýhod-
nění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby a kteří 
mají zájem se zapo-
jovat do nabízených 
aktivit, které centrum 
nabízí. Ke každému 
uživateli služby přistupu-
jeme důstojně a individuál-
ně. Zajišťujeme mu poradenství, 
spolupráci s rodinou, motivujeme ho, 
jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojuje-
me do dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní po-
skytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování 
se v prostorách centra, podávání a příprava stravy, dodržování 
pitného režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělá-

Přijďte povzbudit staroměstské volejbalisty do Městské sportovní haly na Ši-
růchu.                                                                  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Centrum denních služeb pro seniory
vací a aktivizační programy (např. procvičo-
vání jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, 
jednoduchá kondiční a dechové cvičení, tré-
nink paměti a mnoho dalších aktivit), sociálně-
-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, 
vernisáže, akce pro seniory atd.).  Dále cent-
rum nabízí placené fakultativní činnosti a mezi 
ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do 

zařízení a zpět, doprovod při procházkách, výle-
tech, obědy, snídaně, svačiny.

Denní centrum, kde uživatelé mo-
hou trávit svůj volný čas OD 

PONDĚLÍ DO PÁTKU 
OD 7:00 do 15:30 hod. 

naleznete v UHER-
SKÉM HRADIŠTI 
v části zvané Rybár-
ny, Moravní nábřeží 
81 a v BORŠICÍCH 
U BUCHLOVIC 
v ulici Stoprounská 

274. OBĚ STŘEDIS-
KA JSOU BEZBARIÉ-

ROVÁ. Bližší informace 
naleznete na internetových 

stránkách www.uhradiste.chari-
ta.cz nebo na emailu cds@uhradiste.

charita.cz či na tel.č. v Centru denních služeb 
pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983 
a v Boršicích na tel. č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající 
léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu.                                                                                       CDS
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM DĚKANÁTNÍHO PLESU
Pořadatelé Děkanátního plesu děkují 
všem sponzorům Děkanátního plesu, 
kteří přispěli darem do tomboly. Jsou 
to: Kola Číhal, farnost Staré Město, Ve-
ligrad Tour, Výtahy Vymyslický, Před-
seda MO KDU-ČSL Staré Město, Orel 
Staré Město, rodina Němcova, BD Sen-
sors, Vinařství Soviš, Napajedelské stav-
by s. r. o., Tománek Libor, Jass – Uni,  
s. r. o., Jalubí, Prádelna Blaha, Mysli-
vecké sdružení Lípa Staré Město, Arci-
biskupské zámecké víno Kroměříž, Au-
todoprava Dubovský, C. S. O., Spolek 
přátel slivovice, Potraviny Marie Hráč-
ková, Pěstitelská pálenice „U Amose“, 
Potraviny paní Kouřímová, TRADIX 
Staré Město, N-I-C Solutions, Stavebni-

Taneční parket se zcela zaplnil krátce po zahájení plesu.     Foto: František Ingr 

Dne 8. 2. 2013 se  koná slavnost-
ní zápis  dětí do 1. ročníku zá-
kladní školy.

Zápis se týká dětí narozených  1. 9. 2006 
až  31. 8. 2007 a bude probíhat  v příze-
mí  budovy  ZŠ  Staré  Město,  náměstí  
Hrdinů  1000,  od  11:00  do  17:30  hod. 
Zápis se týká také dětí, které měly pro 
školní rok 2012/2013 povolen odklad 
školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápi-
su budete v měsíci lednu v mateřských 
školách seznámeni s časovým rozvr-
hem. Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na Vaši účast.

ny Kodrla, Cent-
rum VITALITY, 
Metalšrot, Měs-
to Staré Měs-
to, VTP Pelka  
s. r. o., ZEVOS, 
a. s., EVEKTOR, 
Grebeníčkovi, 
Vránovi, Cuk-
rárna Velehrad, 
Cukrárna Buda-
řovi, Hasiči Sta-
ré Město, Jídel-
na Za Radnicí, 
Autokarosárna 
Oldřich Skula, 
Petra Foltýnko-
vá, firma DED-
RA, Marell, 
Sklenářství Franek, Staré Město, MEKS 
Červenák, manželé Staufčíkovi, Pavel Su-
kovitý, Drogerie – kosmetika, Papírnictví 
Červenková, Markéta Nevrlová, květiny, 
doplňkové zboží, Kadeřnictví Řezníčková, 
Lenka Svobodová – KERAMIKA, Vodo-
topo Vlček, Havalovi, firma Papíno, Ná-
bytek Bobík – Trubačík, TRIDIF Antonín 
Vavruška, Klempířství GREBEŇ, ČAT 
František Gottwald, Šuráňová - nápoje, 
DOLINA Staré Město, a. s., Služby SM,  
s. r. o., REGE-VITA Kunovice, Karmeli-
tánské nakladatelství, František Dostálek, 
Josef Hanák, Jalubí STAMOS spol. s r. o., 
PROMONT, Budař, PROGRES-T, stavební 
firma, P. Miroslav Suchomel, P. Jan Tur-
ko - děkan Uherské Hradiště, Kadeřnictví 

Děkanátní ples společně zahájili P. Mgr. Jan 
Turko (na snímku vpravo) a P. Mgr. Miro-
slav Suchomel.              Foto: František Ingr

Taťána, Autoservis Hruška, Michaela 
Zapletalová, Polešovice, NET s. r. o., 
Huštěnovice, FAVEX, Milan Hrabi-
nec, barvy, laky, drogerie, sestry sv. 
Cyrila a Metoděje Stojanov, Porr a. s., 
farnost Boršice, farnost Osvětimany, 
obec Hostějov, KOVOMAT, Marie Ma-
saříková, LA FOOD, Kostelany, Lud-
mila Hurábová – Korzet, Pavla Tra-
vencová – Kosmetika, obec Kostelany, 
Vybíralovi Kostelany, Puruplast, a. s.,  
MUDr. Igor Stancl, Uh. Hradiště, far-
nost Zlechov, obec Spytihněv, Staro-
městští farníci, Staroměstská kapela, 
Řeznictví Valášek, Dále děkujeme 
sponzoru plesu Stavaktiv s. r. o. Lubo-
mír Hučík.

IKP

ZÁPIS DO  PRVNÍCH  TŘÍD
Zákonní zástupci přijdou s dítětem a při-
nesou s sebou: 

•  žádost
•  občanský průkaz, popřípadě jiný doklad 

totožnosti
•  rodný list dítěte  
•  vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka  

1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat od-
klad školní docházky, budou potřebovat:
1)  Doporučení příslušného školského po-

radenského zařízení (KPPP, SPC) dodají 
do týdne po jejím obdržení nejpozději 
24. 5. 2013

2)  Doporučení odborného lékaře dodají 
nejpozději do 30. 4. 2013

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořád-
ně nadané děti, narozené od 1. 9. 2007 
do 31. 12. 2007
Žádost o přijetí u těchto dětí musí být 
vždy doložena vyšetřením pedagogic-
ko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, 
mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej 
najdou na adrese:  www.zsstmesto.cz 
- v sekci dokumenty ke stažení, pro zá-
konné zástupce.

Josef Jurnykl
 ředitel školy
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Na radnice se setkali zástupci spolků a organizací
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Již po dvanácté se sešli v pátek  
7. prosince 2012 v 17 hodin v zaseda-
cím sále na radnici ve Starém Městě 
zástupci spolků a organizací s předsta-
viteli radnice. 

S úvodním slovem vystoupil starosta 
Josef Bazala, který zástupcům spolků 
představil i přítomné pracovníky vede-
ní města a vedoucí jednotlivých odbo-
rů.  Setkání byl přítomen místostarosta 
Radoslav Malina, tajemník Vladimír 
Kučera, radní Kamil Psotka, Miroslav 
Horký, Martin Zábranský, vedoucí od-
boru hospodářsko - správního Kamila 
Tomečková, vedoucí odboru inves-
tic Robert Staufčík a nechyběla Alena 
Pluhařová, která má na starosti životní 

prostředí. Starosta Josef Bazala hovořil 
o podpoře činnosti spolků a organizací 
v našem městě, která přesáhne jeden mi-
lion korun.  

Prezentace jednotlivých spol-
ků a organizací

Potom se již ujali slova představitelé 
jednotlivých spolků a společenských or-
ganizací a krátce pohovořili o činnosti 
v roce 2012. 
Na setkání 
vystoupili tito 
zástupci: před-
seda Volejba-
lového spor-
tovního klubu 
Petr Straka, 
Petr Obdr-
žálek hovořil 
za Sportovní 
kluby Staré 
Město, Ra-
dim Stuchlý 
se pochlubil 
velmi dobrý-
mi výsledky 
o s m d e s á t i -
členného šachového klubu, Robert Bel-
lan se vyjádřil k akcím, které pořádá 
Společensko-kulturní centrum Staré 
Město, Jan Kocáb nás seznámil s činností 
kolektivu zahrádkářů, Myslivecké sdru-
žení Lípa zastupoval Pavel Pluhař, dále 
vystoupil Martin Zábranský, zástupce 
ředitele Střední odborné školy a Gym-
názia ve Starém Městě, Radek Novák na 
setkání reprezentoval folklorní soubor 
Doliňáci, Tomáš Trubačík promluvil 
za skautský oddíl. Staroměstské vinaře 
zastupoval Radek Fryšták, Sbor dobro-
volných hasičů představil Petr Buček, 
dále Helena Hlavačková promluvila 
o souboru Dolina, Veronika Friedlová 
pak představila dětský folklorní soubor 
Dolinečka, cimbálovou muziku Bálešá-
ci a dívčí sbor Repetilky, Antonie Řád-
ková zastupovala T. J. Sokol.  O činnosti 
Městské knihovny a informačního cen-
tra hovořila vedoucí knihovny Milada 
Rokytová, Pavel Vlček vystoupil za 
fotbalový oddíl TJ Jiskra, Jan Svobo-
da hovořil o Tenisovém klubu, Karel 
Kalina představil Motosportklub, Jiří 
Tatařík Autoklub, dalším diskutujícím 
byl Karel Čejka, který je předsedou 
organizace zdravotně postižených ob-

čanů. Středisko volného času Klubko 
a Centrum volného času Čtyřlístek 
zastupovala Monika Havlásková, sku-
pinu historického šermu Morrigan 
představil Bohumil Višenka, Dagmar 
Zálešáková zastupovala jednotu Orla, 
za včelaře letos promluvil František 
Říha,  Český svaz bojovníků za svobo-
du zastupovala Zdenka Višenková, Jiří 

Horsák reprezentoval rybářskou orga-
nizaci, Petr Luběna hovořil o činnosti 
Staroměstské kapely.

Závěrečné slovo patřilo místosta-
rostovi Radoslavu Malinovi, který 
všem přítomným poděkoval za oběta-
vou práci pro své kolektivy, pro bohatý 
spolkový život v našem městě. 

Milan Kubíček

Setkání zahájil starosta Josef Bazala. 
Foto: Vladimír Kučera Robert Bellan pozval všechny přítomné na oslavu Silvestra do SKC - sokolovny. 

Foto: Vladimír Kučera

Monika Havlásková – SVČ Klubko. 
Foto: Vladimír Kučera

Helena Hlavačková, Aleš Rada – Dolina. 
Foto: Vladimír Kučera 



Veselý silvestr v prodejně potravin Marie Hráčkové

S úsměvem jde všechno líp!                                    Foto: Bc. Robert  Januška

Nabídka odběru závodního stravování 
a služeb.
Dovolujeme se Vás oslovit a nabídnout 
Vám naše služby v oboru gastronomie, a to 
nejen závozem závodního stravování, ale i  
kompletním cateringem.
- Rozvoz závodního stravování
-  Svatby (slavnostní tabule, obsluha, květi-

nová výzdoba)
- Rauty
- Rodinné oslavy
- Firemní večírky
- Smuteční hostiny
- Občerstvení (alko, nealko,víno, pivo, 
výčepní zařízení, stan, posezení)
 Vše zajistíme s dovozem i  obsluhou u Vás 
doma, na firmě nebo ve Vámi pronajatých
prostorech. 
Naše jídelna poskytuje prostor pro 25 osob. 
Vhodná k pohřebním hostinám, malým 
rodinným oslavám či firemním večírkům.
Vše bez nájmu.

KOMPLETNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  SLUŽEB  BEZ  
STRESU!!!

Jídla zavážíme v jídlonosičích na výměnu 
nebo v termonádobách pro další podávání.

Obědy podáváme i v naší jídelně 
za cenu 63,-Kč.
Cena obědu s dovozem: 
jednotlivcům  63,-Kč,
firmám   60,- Kč

Osobní odběr do vlastních jídlonosičů 
za cenu 60,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Čas dovozu přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Menu se skládá z polévky a výběru ze tří 
druhů hlavního jídla (maso min. 100g). 
V týdnu bývá jedno moučné jídlo, zelenino-
vé saláty, ryby, masová i bezmasá jídla.

Kontakt:
Jídelna Za Radnicí, Staré Město, 
tel.: 572 543 739
Radek Juřena mob.: 775 126 710,
Iva Talašová 604 173 265
jidelnazaradnici@seznam.cz

Jídelna ZA RADNICÍ 
ve Starém Městě

Jídelna se nachází v budově městské knihovny 
a křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí. 

Foto: MK

Zákazníci, kteří pravidelně nakupu-
jí v prodejně potravin ve Starém Městě 
na náměstí Hrdinů nebyli poslední den 
minulého roku vůbec překvapeni, když 
spatřili své oblíbené prodavačky v roz-
pustilých kostýmech. 
Již počtvrté se zdejší 
sympatické prodavačky 
31. prosince převlék-
ly do slušivých oblečků 
a s profesionalitou sobě 
vlastní obsluhovaly zá-
kazníky.  A jak vidíte na 
snímku, moc jim to slu-
šelo!

Kolektiv prodejny 
potravin paní Marie 
Hráčkové zve všechny 
příznivce dobré zábavy 
k účasti na Plese pro ra-

dost, který se koná v sobotu 16. února 2013 
od 19:30 hod. ve Společensko-kulturním 
centru ve Starém Městě. Více informací 
v kulturním programu na straně 10. 

Milan Kubíček

ZIMNÍ POHÁDKA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOMENSKÉHO

V prosinci bylo velmi 
veselo v Mateřské škole Ko-
menského ve Starém Městě. 
Školní zahrada se proměnila 
10. prosince 2012 v zimní 
pohádku, veselo bylo i u vá-
nočního stromečku. Chlap-
ci a děvčata zavítali i mezi 
důchodce do nedalekého 
Domu s pečovatelskou služ-
bou v ulici Bratří Mrštíků, 
kterým zazpívali a zarecito-
vali.

V. H. 

Zimní pohádka v zahradě MŠ Komenského.                                                                                         Foto: V. H.

Veselá vánoční písnička pro obyvatele DPS v ulici Bratří Mrštíků.
Foto: MŠ
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Bobři staví hráze na Salašce
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Bobří hráz na Salašce je nyní opět o něco vyšší a širší, než na snímku  
z 30. listopadu 2012.                                                   Foto: Josef Bednařík

Pokácené stromy v sousedství potoka Salaška.          Foto: Josef Bednařík

Do redakce Staroměstských novin poslal několik fotografií pan
Josef Bednařík ze Salašské ulice. Kousek za železničním mostem 
v blízkosti cyklostezky ve směru na Velehrad si bobří rodinka po-
stavila hráz přes potok Salašku. V blízkosti Salašky pak bylo poká-
ceno několik stromů, které poslouží ke stavbě další hráze.

Hubit bobry však není povoleno, patří mezi zvláště chráněné ži-

vočichy. V posledních letech se bobři přemnožili, před dvaceti lety 
jsme je mohli spatřit u větších řek především v údolních nivách. 
Vyskytovali se u ramen řeky Moravy u města Litovel, postupně se 
bobří rodinky přesouvali dále na jih podél toku řeky Moravy až 
k dolnímu toku.  

Milan Kubíček

V Památníku Velké Moravy

Attila, přezdívaný Bič Boží, nejmocnější král 
hunské říše.

Sedmipočetníci
V prosinci 2012 byla v Památníku 

Velké Moravy ukončena výstava foto-
grafií z míst, kde působili žáci věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje. Výstava s názvem 
Sedmipočetníci byla zakončena promít-
nutím filmu, který natočil autor výstavy
Petr Francán (JAMU Brno) na své cestě 
Balkánem, kde navštěvoval právě místa 
spjatá se Sedmipočetníky.

Výzkum na Velehradě
Velmi zajímavá přednáška se uskuteč-

nila 11. prosince 2012 v Památníku Vel-
ké Moravy. Archeologové ze společnosti 
Archaia Olomouc Mgr. Schenk a Bc. 
Mikulík informovali o výsledcích tři 
roky trvajícího archeologického výzku-
mu na Velehradě, který probíhá v sou-
vislosti s revitalizací a stavební obnovou 
velehradského kláštera s bazilikou. Po 
přednášce a diskuzi představil publicista 
Bořek Žižlavský svou knihu Chřiby – hle-
dání hrobu sv. Metoděje.

Olšava ví svoje
V polovině prosince vyšla další kniha 

s regionální tematikou s názvem „Olšava 

ví svoje“. Autor Jiří Jilík se v ní vydává po-
dél řeky Olšavy a sleduje dávné události, 
k nimž zde došlo a které mnohdy přesahují 
regionální rámec. Čtenář zde najde kapito-
lu věnovanou archeologickým výzkumům 
v Sadech, ale i antropologickému zkoumání 
kosterních pozůstatků z pohřební kaple na 
sadské výšině prof. Emanuelem Vlčkem, 
pátrání po ostatcích sv. Metoděje farářem 
senzibilem P. Pavlem Zíbalem, vypravování 
o pohanských rituálech na pohřebišti v Kot-
vicích (Sady), údajném hrobu Attilově ve 
Veletinách, o slavném bronzovém pokladu 
v Drslavicích a další. Součástí knihy je DVD 
natočené Františkem Prachmanem na text 
autora knihy. 

Evropa v době krále Attily

Další přednáška, kterou společně uspo-
řádaly Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti a Historická společnost Starý Ve-
lehrad, se uskutečnila v Památníku Velké 
Moravy 22. ledna od 17 hodin. Přednáše-
jící doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. 
z Filosofické fakulty Masarykovy univerzi-
ty v Brně promluvila na téma Attila a jeho 
doba. Přímo na místě bylo odpovězeno na 
otázky: Odkud Hunové přišli do Evropy? 
Jaký dojem zde vyvolali? Bylo jejich půso-

bení ničivé nebo se také pozitivně podí-
leli na změnách, které v Evropě nastaly 
za velkého stěhování národů? V čem byla 
genialita či slabost krále Attily? Kdo byl 
jeho nejvýznamnějším soupeřem?

Jste srdečně zváni i na další přednášky 
v Památníku Velké Moravy.

JJ
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Tabulka 1. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. SK Slavia Orlová “A“ 4 1 0 13 25.0 16

2.
Šachový klub Karviná 
“A“

4 0 1 12 23.5 15

3.
ŠK Duras BVK Královo 
Pole “A“

4 0 1 12 22.0 13

4.
Beskydská šachová 
škola o.s. “B“

3 0 2 9 22.0 14

5. Tatran Litovel “B“ 3 0 2 9 18.0 10

6.
A64 PROCLIENT Grygov 
“B“

2 1 2 7 19.5 12

7. ŠK Staré Město “A“ 2 0 3 6 20.5 12

8.
ŠK Caissa RHEA Třebíč 
“A“

2 0 3 6 20.0 10

9. Slavia Kroměříž “A“ 2 0 3 6 19.0 11
10. ŠK Zlín “A“ 1 1 3 4 20.0 14
11. ŠK Gordic Jihlava 1 1 3 4 18.5 11
12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 0 0 5 0 12.0 4

Tabulka 2. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK HPM TEC Hustopeče 4 2 0 14 31.5 22
2. ŠK Lokomotiva Brno A 4 1 1 13 35.0 27
3. ŠK Zlín B 4 1 1 13 30.5 24
4. ŠK Staré Město B 4 1 1 13 28.0 18
5. ŠK Duras BVK B 2 3 1 9 25.5 16
6. Moravská Slavia Brno 3 0 3 9 22.0 14
7. ŠK KME-DDM Kuřim 2 2 2 8 24.5 13

8.
TJ ŠK Veselí nad 
Moravou

2 1 3 7 20.0 12

9. TJ Spartak Adamov 2 0 4 6 18.5 7
10. TJ FS NAPAJEDLA 1 1 4 4 21.0 15
11. ŠK Staré Město C 0 2 4 2 16.5 7
12. TJ Podlužan Prušánky 0 2 4 2 15.0 9

Tabulka krajského přeboru
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1.
CHESSMONT Rožnov 
p.R. A

5 0 0 15 26.5 19

2. ŠK Zlín C 4 0 1 12 25.5 20
3. TJ Sokol Hošťálková A 3 1 1 10 23.0 14
4. SK Boršice A 3 0 2 9 24.0 17
5. ŠK Staré Město D 3 0 2 9 20.0 11
6. ŠK Zbrojovka Vsetín A 3 0 2 9 20.0 11
7. Slavia Kroměříž C 2 1 2 7 21.0 16

8.
TJ Sokol Francova 
Lhota A

2 0 3 6 20.0 12

9. ŠK Staré Město E 1 1 3 4 18.0 10
10. ŠK Zlínterm Zlín A 1 1 3 4 16.5 6
11. TJ Gumárny Zubří 1 0 4 3 14.5 9
12. ŠK Holešov A 0 0 5 0 11.0 5

Šachové soutěže na přelomu roku

1. LIGA
Nečekanou porážku utrpělo „A“ mužstvo v neděli 9. prosince 

2012 na domácích šachovnicích, kdy ve 4. kole podlehlo ambici-
óznímu celku Beskydské šachové školy Frýdek Místek těsně 3,5 
- 4,5. Vyhrál Petr Bažant st., remízu přidali Honza Sosna, Fera 
Vrána, Jarek Sháněl, Jarek Buráň a Vojta Dobeš.

Ani v dalším kole se „A“ mužstvu nepodařilo získat důležité 
body do průběžné tabulky, když v neděli 13. ledna 2013 pod-
lehlo v Třebíči 3-5. Vyhrál Jakub Uřičář, remízu přidali Honza 
Sosna, Petr Bažant ml., Petr Bažant st. a Vojta Dobeš. 

2. LIGA
Los 4. kola svedl v neděli 2. prosince proti sobě obě naše muž-

stva. Favoritem bylo zkušenější „B“ mužstvo, které nakonec zví-
tězilo nejtěsnějším rozdílem 4,5 - 3,5. V utkání se zrodila pouze 
jediná výhra, kdy Jirka Vavřík porazil naději staroměstského ša-
chu Ondru Stuchlého, ostatní partie Bažant ml. - Vrána, Bažant 
st.- Horsák, Buráň - Blaha, Kapusta - Pukl, Dvouletý - Vávra, 
Omelka - Šmíd st. a Zpěváková - Hlíva skončily dělbou bodu.

Povinné vítězství uhrála v neděli 16. prosince v 5. kole záloha 
St. Města, když dokázala porazit nováčka soutěže, domácí celek 
TJ FS Napajedla 4,5-3,5. Vyhrál Petr Bažant st., Antonín Vavruš-
ka, Roman Omelka a Jana Zpěváková, remízu přidal Petr Bažant 
ml. 

Velké překvapení se zrodilo ve St. Městě, kde se utkalo „C“ 
mužstvo, které po velkém boji dokázalo remizovat 4 - 4 se zá-
ložním celkem Zlína a získalo tak první bod do tabulky. Vyhrál 
Honza Horsák, Petr Blaha a Ondra Stuchlý, remízu přidal Ton-
da Vávra a Jožka Knotek. 

Již šestým kolem v neděli 6. ledna pokračovala 2. liga a zálo-
ha St. Města znovu potvrdila svoji sílu výhrou v domácím pro-
středí nad mužstvem Adamova 5,5 - 2,5. Vyhrál Petr Bažant ml., 
Antonín Vavruška a Jana Zpěváková, remízu přidali Petr Bažant 
st., Jarek Buráň, Vojta Dobeš, Petr Kapusta a Pavel Dvouletý.

Soubojem o prozatimní poslední místo se konalo v Prušán-
kách, odkud „C“ mužstvo vyválčilo bod za remízu 4 - 4. Obě 
mužstva však toužila v tomto zápase vyhrát, protože dosavad-
ní bodový zisk oba celky favorizuje do pásma sestupu. Vyhrál 
Petr Blaha a Ondra Stuchlý, remízu přidali Franta Vrána, Honza 
Horsák, Tonda Vávra a Jenda Šmíd st. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
Tradiční místní derby mezi mužstvy „D“ a „E“ bylo sehráno 

v neděli 9. prosince v rámci 4. kola a po napínavém a velmi bo-
jovném boji zvítězilo nakonec „D“ mužstvo 4,5 - 3,5. 

Za „D“ mužstvo vyhrál Robert Staufčík, Milan Rachůnek 
a Vašek Lapčík, za „E“ mužstvo byl úspěšný Ondra Stuchlý 
a Jožka Trubačík. Remízou skončily partie Michal Staufčík - Ra-
dovan Studený, Petr Partyš - Josef Knotek a Tonda Vávra - Bo-
huslav Blaha.  

Především značně oslabená domácí sestava „D“ mužstva 
měla za následek až nečekaně vysokou porážku 1,5 - 6,5 v neděli 
13. ledna v 5. kole proti šachistům z Hošťálkové. 

Remizovali Robert Staufčík, Jenda Šmíd ml. a Jenda Šmíd st.
Čestnou porážku 3 - 5 utrpělo „E“ mužstvo venku proti ve-

doucímu celku Rožnova. Remizovali Radovan Studený, Jožka 
Knotek, Jožka Burda, Bohuslav Blaha, Ondra Stuchlý a Jirka 
Marek.  

Milan Rachůnek



30 Volby 2013

Příštím prezidentem bude Zeman nebo Schwarzenberg
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Členové volební komise č. 4 zasedli v jedné třídě základní školy na 
náměstí Hrdinů 1000. Ve volebním okrsku č. 4 zaznamenali nejvyšší 
volební účast ve Starém Městě, která činila 69,01 %. 

Foto: Milan Kubíček 

Podle výsledků 1. kola prezidentských voleb, které se konalo 
11. a 12. ledna 2013, se stane v pořadí třetím prezidentem Čes-
ké republiky expremiér Miloš Zeman nebo předseda TOP 09 
a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Rozhodli o tom vo-
liči, kteří jim dali nejvíce hlasů. Oproti původním odhadům 
kolem 70 %, k volbám přišlo pouhých 61,31 % voličů.

Kandidát strana procenta hlasy 
Miloš Zeman S P O
 ZEMANOVCI 24,21 1 245 848
Karel Schwarzenberg TOP 09 23,40 1 204 195
Jan Fischer bez pol. přísl. 16,35 841 437   
Jiří Dientsbier ČSSD 16,12 829 297
Vladimír Franz bez. pol. přísl. 6,84 351 916 
Zuzana Roithová KDU – ČSL 4,95 255 045   
Taťána Fischerová bez. pol. přísl. 3,23 166 211 
Přemysl Sobotka ODS 2,46 126 846
Jana Bobošíková SBB-Suverenita   2,39 123 171  

Prvního Zemana od druhého Schwarzenberga dělilo pou-
hých 41 653 hlasů.

Jak volili občané Starého Města?
Ve Starém Městě bylo zapsáno ve volebním seznamu cel-

kem 5574 voličů. Volební účast byla 64,32 %. Odevzdaných 
bylo 3562 platných hlasů (99,41%). Z těchto čísel vyplývá, že 
prezidentských voleb ve Starém Městě se nezúčastnilo 2012 
oprávněných voličů, případně se k volbám dostavili, ale jejich 
hlas byl neplatný. Výsledky voleb ve Starém Městě jsou téměř 
totožné s výsledky za celou Českou republiku. Pouze Zuzana 
Roithová si vyměnila místo v celkovém pořadí s Vladimírem 
Franzem. Také vítězství Miloše Zemana je u staroměstských 
voličů výraznější, než je republikový výsledek prvního kola 
voleb. 

Výsledky prezidentských voleb ve Starém Městě
Kandidát procenta hlasy
Miloš Zeman 24,62 877
Karel Schwarzenberg 20,94 746
Jan Fischer 17,51 624
Jiří Dientsbier 13,81 492
Zuzana Roithová 9,71 346
Vladimír Franz 6,45 230
Taťána Fischerová 2,83 101
Přemysl Sobotka 2,35 84
Jana Bobošíková 1,74 62

Volební účast ve Starém Městě bývá tradičně jedna z nej-
vyšších z měst Zlínského kraje. Srovnáme-li města okresu 
Uherské Hradiště, nepatrně více voličů přišlo jen v Kunovi-
cích 65,16 %. Další pořadí: Staré Město 64,32 %, Uherské Hra-
diště 63,22 %, Hluk 62,60 %, Uherský Ostroh 61,35 %, Uher-
ský Brod 61,20 %, Bojkovice 60,03 %, celkem okres Uherské 
Hradiště 64,30 %.

Výsledky podle volebních okrsků

Volební okrsek č. 1 ZŠ nám. Hrdinů 1000: voleb-
ní účast 60,76%, 1. Schwarzenberg 26,61%, 2. Zeman 17,66%,  
3. Fischer 15,06 %, 4. Dientsbier 12,79 %, 5. Roithová 12,11 %,  
6. Franz 7,36 %, 7. Sobotka 3,28 %, 8. Fischerová 2,83 %,  
9. Bobošíková 2,26 %.

Volební okrsek č. 2 ZŠ Komenského 1720: volební účast 
60,78 %, 1. Zeman 29,12 %, 2. Schwarzenberg 16,66 %,  
3. Fischer 15,38 %, 4. Dientsbier 13,55 %, 5. Roithová 10,25 %,  
6. Franz 7,32 %, 7. Sobotka 2,74 %, 8. Fischerová 2,56 %,  
9. Bobošíková 2,38 %.

Volební okrsek č. 3 ZŠ Komenského 1720: volební účast 
68,73 %. 1. Zeman 28,98 %, 2. Schwarzenberg 21,09 %,  
3. Fischer 18,36 %, 4. Dientsbier 15,63 %, 5. Roithová 5,59 %,  
6. Franz 4,30 %, 7. Fischerová 2,86 %, 8. Sobotka 1,86 %,  
9. Bobošíková  1,29 %.

Volební okrsek č. 4 ZŠ náměstí Hrdinů 1000: volební 
účast 69,01 %. 1. Zeman 22,96 %, 2. Schwarzenberg 21,76 %, 
3. Fischer 20,42 %, 4. Dientsbier 13,75 %, 5. Roithová 10,14 %, 
6. Franz 5,74 %, 7. Fischerová  2,67 %, 8. Sobotka 1,86 %,  
9. Bobošíková 0,66 %.

Volební okrsek č. 5 SOŠ a Gymnázium, Velehradská 
1527: volební účast 63,19 %, 1. Zeman 27,36 %, 2. Schwar-
zenberg 16,01 %, 3. Fischer 18,34 %, 4. Dientsbier 13,53 %,  
5. Roithová 9,89 %, 6. Franz 7,56 %, 7. Fischerová 3,20 %,  
8. Bobošíková 2,18 %, 9. Sobotka 1,89 %. 

Kdo bude prezidentem České republiky se rozhodne již za 
několik dní, v sobotu 26. ledna. Připomínám, že ve Starém 
Městě je 35 procent těch, kteří v prvním kole nevolili. I tato 
velmi početná skupina 2012 občanů, pokud přijde do voleb-
ních místností, může volbu prezidenta výrazně ovlivnit.

Druhé kolo prezidentských voleb se koná v pátek  
25. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna  
od 8 do 14 hodin.

Volební lístky nebudou doručovány do poštovních schránek 
občanů, ale všichni voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

Milan Kubíček
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Vánoční zpívání uváděl místostarosta Radoslav Malina. Na snímku společně s cimbálovou muzikou ZUŠ 
a zpěvačkami Barborou Tymrovou a Kateřinou Gahurovou.                                         Foto: Vladimír Kučera 

Vánoční zpívání sledovalo 350 diváků
V neděli 16. prosince se uskutečnilo 

velmi vydařené Vánoční zpívání v di-
vadelním sále Společensko-kulturního 
centra ve Starém Městě. Pořad moderoval 
místostarosta Radoslav Malina a program 
připravila Kulturní komise Rady města ve 
spolupráci s mateřskými školami, ZUŠ, 
CM Bálešáci, Orlem a Dolinečkou.

Diváci ve zcela zaplněném sále soko-
lovny postupně viděli vystoupení cimbá-
lové muziky ZUŠ s primášem Robinem 
Feldvablem, dívenky z 1. ročníku ZUŠ za-
tančili skladbu Obláčky, zatímco děvčata 
2. a 3. ročníku předvedly skladbu Vánoč-
ní snění a tanečnice 4. ročníku se poch-
lubily pěkně nacvičenou skladbou Co sa 
stalo, přihodilo. Velmi poutavé pásmo 
Od Kateřiny po Tři krále předvedly děti 
z Dolinečky II a čtvrtá skupina Dolineč-
ky se představila v pásmu Aby se ježíšek 
nezlobil.

Na Vánočním zpívání vystoupili kluci 
a holky z Křesťanské mateřské školy Za 
Radnicí a také děti z mateřské školy v Ras-

Děti z Orla si nacvičily vystoupení s názvem U stromečku. 
Foto: Milan Kubíček Čertíci z MŠ Rastislavova.                                                    Foto: Milan Kubíček  

Chlapci a děvčata z křesťanské mateřské školy předvedli pásmo od Mikuláše do 
Vánoc.                                                                                        Foto: Vladimír Kučera Dolinečka II.                                                                         Foto: Vladimír Kučera

tislavově ulici. Pásmo U stromečku nám 
předvedly děti z Orla, Karel Špaček zahrál na 
zobcovou flétnu  za doprovodu své mamin-
ky, učitelky ZUŠ Marty Špačkové. Vystupu-
jící doprovázela cimbálová muzika Bálešáci 

s primášem Tomášem Vavříkem.
Bylo to velmi pěkné odpoledne před 

vánočními svátky, které navodilo tu pra-
vou předvánoční pohodu.

Milan Kubíček
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Martin měl tutovou jistotu
Maminka s tatínkem si prohlížejí před 

koncem pololetí žákovskou knížku svého 
synka.

„Ten náš kluk je tak hloupý, až to bolí,“ 
postěžuje si otec manželce.

Ta se usměje a povzbudivě odpoví. „Buď 
rád Martine, alespoň máš jistotu, že je 
tvůj.“

K narozeninám – dostala jaguára
V posilovně se baví dva zazobanci. 

„Moje Adélka chtěla k narozeninám no-
vého jaguára.“ „A co ty na to frajere, kou-
pils jí ho?“

„Jasně, to se ví!“ 
„Co ona na to, kulila oči jak Hurvajs?“
„To fakt nevím, když vešla do garáže, 

tak ji roztrhal!“
Rambo si pochutnal

Kolem Čerťáku se promenádovaly dvě 
neduživé anorektičky. Najednou se z křo-

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských no-

vin vyjde 27. února. Uzávěrka je 
18. února 2013.

 Staroměstské noviny 2/13 Staroměstské noviny 2/13

Nejmladší tanečnice na pódiu.                                                                                 Foto: Milan Kubíček

Tři dny po sobě se zcela zaplnil diva-
delní sál Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě. Nejprve se v neděli 
16. prosince uskutečnilo Vánoční 
zpívání, v úterý 18. prosince se nám 
představili žáci základní umělecké 
školy a v pondělí 17. prosince jsme byli 
přítomni velmi pěkně zorganizova-
nému Vánočnímu koncertu Středis-
ka volného času Klubko. Viděli jsme 
skvěle připravená vystoupení tanečnic 
moderního tance, představili se malí 
umělci, sympatické hráčky na flétnu, 
maminky s dětmi a další návštěvnici 
mnoha kroužků, které pracovníci SVČ 
Klubko každoročně organizují a naše 
děti učí novým dovednostem. Je velmi 
potěšitelné, že během tří dnů přišlo do 
sálu Společensko-kulturního centra asi 
1000 diváků, kteří obdivovali vystoupe-
ní více než 200 účinkujících.

Milan Kubíček

ví vynořil řezníkův pes Rambo a vrhl 
se na ně. Majitel psa pak sdělil u výsle-
chu na policii. „A vy se divíte mému 
hafáčkovi, když uviděl dvě hromádky 
kostí?“

Náruživý bumbálista

„Smím se vás zeptat pane Šamejz, 
na co právě dnes pijete?“, dotazuje se 
číšník chlapíka, který si v hospodě Na 
Špici objednává becherovky a myslivce 
pro celý lokál. „Není to na Zemana ani 
na Schwarzenberga, ale na sekeru, pří-
teli, na sekeru!“

NI

Anekdoty  na poslední stranu

Maminky s dětmi si připravily pěkné pásmo. 
Foto:MK

Dívenky zahrály na flétny. 
Foto: Milan Kubíček

Vánoční koncert Střediska volného času Klubko


