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Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince

Opět po roce se uskuteční oblíbené Vánoční zpívání ve Společensko – kulturním centru 
(sokolovně) ve Starém Městě. Sejdeme se v neděli 18. prosince 2011 ve 14:30 hod. Určitě 
přijďte potěšit se v předvánočním čase z vystoupení našich dětí. Účinkují: Dolinečka I, cim-
bálová muzika Bálešáci, děti z mateřské školy v Komenského ulici, mládež z Orla, Klubíč-
ko, ZUŠ – taneční obor, cimbálová muzika základní umělecké školy, Středisko volného času 
Klubko. Do programu se mohou zapojit také přítomní diváci. Vstupné: dobrovolné.

Milan Kubíček

  Zprávy z radnice

  Františka Šuchmová se 
dožila 101 let

  Dámské odpoledne

  Vánoční jarmark

  Dolina slavila 55 let

  Plesová sezona 2012

  Sportovní aktuality

Chlapci a děvčata se opět těší na vánoční vystoupení.  Foto: Pavel Paška (vlevo) a Vladimír Kučera 

Děti z mateřské školy při Vánočním zpívání v roce 2010. Foto:  Vladimír Kučera
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Babička Františka Šuchmová je nejstarší občankou Starého Města. V pá-
tek 18. listopadu 2011 jí bylo 101 let.                        Foto: Milan Kubíček

Nejstarší občanka města Františka Šuchmová
se dožila 101 let

Jubilantku přijeli navštívit v úterý 22. listopadu 2011 sta-
rosta Josef Bazala a vedoucí odboru hospodářsko-správního 
Kamila Tomečková. Paní Šuchmová od nich obdržela kytici 
květů a dárkový balíček. Stejně jako loni, nás přivítal věrný 
společník naší jubilantky andulák Bertík, který všechny pří-
tomné v místnosti bedlivě pozoroval a občas nám i něco po-
věděl svou ptačí řečí. Paní Šuchmová již spatně slyší, přesto 
nás se zájmem sledovala a v jejích oči bylo znát potěšení z ná-
vštěvy zástupců radnice. Ve staletých dějinách Starého Měs-
ta patří paní Šuchmová mezi čtyři nejstarší ženy v historii. 
Nejpožehnanějšího věku se dožily Anna Hubíková (102 let), 
Františka Hradilová (102 let) a Viktorie Mazurková (102 let). 
V nedožitých 101 letech zemřel i nejstarší muž Starého Města 
Jan Hampala z Nového světa. 

Paní Šuchmová s manželem Vilémem vychovala dceru Iva-
nu. Téměř celý produktivní věk pracovala v národním podni-
ku Drobné zboží ve funkci úřednice. Manžel zemřel mladý, 
brzy po padesátce, a na vychování a zabezpečení dcery při 
studiích zůstala sama. Mezi její zájmy patřilo především cvi-
čení v Sokole, hrála ochotnické divadlo, četla, luštila křížovky 
a měla ráda ruční práce, především háčkování. V minulosti 
jí byl věrným a přítulným společníkem dlouhosrstý jezevčík, 
kterého velmi milovala.

Naše jubilantka žije v Domě s pečovatelskou službou 
ve Starém Městě od roku 1998, kdy se k nám přistěhovala 
z Uherského Hradiště. 

Na závěr jsme paní Františce Šuchmové poblahopřáli pře-
devším zdraví a další léta prožitá mezi spoluobčany ze Staré-
ho Města.

Milan Kubíček

Jistě si vzpomínáte na obsáhlý článek a fotografie, které jsme zveřejnili s paní Františkou Šuchmovou v loňském 
roce, když oslavila krásné, kulaté jubileum – 100 let. Babička nás tehdy překvapila svou vitalitou, milým úsměvem 
a bystrostí. Letos na podzim se zdravotní stav paní Šuchmové zhoršil a nakonec musela podstoupit náročnou ope-
raci žlučníku. Po návratu z uherskohradišťské nemocnice, kde se o ni lékaři a sestřičky velmi dobře starali, se paní 
Šuchmová několik týdnů zotavovala ve svém bytě v Domě s pečovatelskou službou v ulici Bratří Mrštíků. Hlavně 
díky dceři a pečovatelkám se její život vrátil do obvyklých kolejí. 

Starosta Josef Bazala, vedoucí odboru hospodářsko - správního Kamila Tomečková a dcera Ivana 
Adamcová společně poblahopřáli paní Františce Šuchmové k narozeninám. Foto: Milan Kubíček

Naší milé jubilantce 
zaslali blahopřání do

redakce i seniorky
z Domu s pečovatelskou 
službou v ulici Bratří 

Mrštíků. Paní Františce 
Šuchmové přejí 

především zdraví 
a stále veselou mysl.
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Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a nastal 
čas hodnocení uplynulého obdo-
bí.  Čas nelze zastavit, a přesto-
že mnohým z nás přibylo vrásků 
i nějaký ten šedivý vlas, máme na 
druhé straně štěstí, že můžeme 
společně bilancovat končící rok 
2011.

Myslím, že byl bohatý na 
spoustu událostí, společenský, 
kulturní a sportovní život měs-
ta úspěšně pokračoval. K tomuto 
dění mají v našem městě nezastu-
pitelnou roli dobrovolné spolky 
a organizace, ve kterých se sdru-
žuje převážná část spoluobčanů, 
a které zajišťují velkým dílem vy-
žití volného času. Chtěl bych jim 
touto cestou poděkovat a přislíbit 
i do dalších let pomoc v jejich čin-
nosti. Z kulturních zajímavostí 
bych připomněl divadelní dernié-
ru Tetičky z Radějova, vystoupení 
k 55. výročí od založení dětského 
souboru Dolinečka, Velkomorav-
ský koncert, oslavy 120 let zalo-
žení činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů ve Starém Městě, úspěšnou 
módní přehlídku, a mnohé další 
události, které se staly již tradicí, 
jako jsou motocyklové a rybář-
ské závody, fotbalové, volejbalové 
a šachové turnaje atd.   

Na Střední odborné škole 
a Gymnáziu odešla do důchodu 
paní ředitelka Ing. Zdislava Svo-
bodová, kterou nahradil nový 
pan ředitel Ing. Bedřich Chromek. 
I na Středisku volného času Klub-
ko došlo ke změně díky odchodu 
paní ředitelky Mgr. Marie Čablo-
vé do důchodu, kterou nahradila 
paní Mgr. Monika Havlásková. 
Všem přeji hodně pracovních 
i osobních úspěchů a těším se na 
vzájemnou spolupráci.

Rada města i zastupitelstvo se 
scházeli v pravidelných interva-
lech a řešili potřebné záležitosti 
související s chodem města. Vý-
znamné rozhodnutí, které se v le-
tošním roce uskutečnilo, bylo od-
koupení 100 % obchodního podílu 

ve Školním hospodářství 
s. r. o. Město se tak stalo 
jeho vlastníkem. Zůstává 
nám ještě odkoupit zbý-
vající část areálu, který 
nebyl součástí prodeje. 
Na této činnosti usilovně 
pracujeme a komuniku-
jeme se Zlínským krajem, 
který je vlastníkem těch-
to nemovitostí. Finanční 
nabídku jsme již podali 
a nyní je na představite-
lích samosprávy kraje, jak 
s ní naloží. Jsem si vědom, 
že tato část práce se přímo 
nedotýká obyvatelů, ale 
je významná pro budouc-
nost a další rozvoj města.

V investiční činnosti jsme do-
končili úpravy veřejných ploch na 
náměstí Hrdinů včetně výsadby 
stromů a zeleně. Dokončilo se za-
teplení sportovní haly Širůch. Pro-
běhla revitalizace rybníku Širůch 
včetně nového výpustu a proběhlo 
i dokončení fasády budovy radnice. 
Zrekonstruovali jsme ulici Sportov-
ní, vybudovali bezbariérový chod-
ník v ulici Velkomoravská. V této 
ulici je i rozestavěná nová zastáv-
ka, která se dokončí v příštím roce. 
Vzniklo nové parkoviště v ulici Za 
Radnicí a soukromým investorem 
byla zrekonstruována budova bý-
valé pošty, kde vzniklo 13 bytových 
jednotek určených pro pronájem. 
V ulici Alšova vzniká další bytový 
dům a ve Východní ulici probíhají 
přípravné práce na výstavbu ob-
chodního centra Hobby Market, 
který bude určen pro domácí kutily. 
Byly vysázeny nové stromy a keře 
na koupališti. V brzkých dnech oče-
káváme dokončení osvětlení pěší 
lávky na železničním mostě přes 
řeku Moravu. Děti v základní škole 
se dočkaly šesti nových interaktiv-
ních učeben, které mají zajistit mo-
derní výuku. Přibyly i nové chodní-
ky v lokalitě Trávník. Na kostele Sv. 
Ducha byla dokončena železobe-
tonová kopule, na ocelovém krovu 
byly provedeny dřevěné konstruk-
ce z modřínového dřeva a střecha 

je zabezpečena proti vlhkosti. 
O dalších připravovaných inves-
tičních akcích na rok 2012, Vás 
budu informovat v příštím vydá-
ní Staroměstských novin.

Vážení spoluobčané, chci Vám 
popřát klidný a spokojený zbytek 
roku 2011, a pokud to jen trochu 
půjde, abyste se cítili ještě lépe 
než na jeho začátku.

Dětem přeji hezké Vánoce 
a spoustu dárků. U vánočního 
stromečku ať Vám nikdo nechybí. 
Do nového roku pak hodně zdra-
ví, spokojenosti, Božího požehná-
ní a správná rozhodnutí v osob-
ním i pracovním životě. Všechno 
dobré Vám přeje

Josef Bazala, starosta

Zastupitelstvo města 
a zaměstnanci Městského 
úřadu ve Starém Městě 

přejí všem občanům 
příjemné prožití 

vánočních svátků, zdraví, 
štěstí, lásku 

a hodně úspěchů 
v novém roce 201 .2
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Konec roku, z části hektická příprava na vánoční 
svátky spojená s nákupy dárků pro nejmilejší a  přípra-
va na vánoční dobu, ale na druhé straně i bilancování 
končícího roku.

Rok 2011 byl významný pro rozvoj města. Kromě roz-
sáhlých investičních akcí se zdařil  dlouhodobý záměr 
města o změnu využívání prostor Školního hospodář-
ství. Město v polovině roku koupilo od Krajského úřadu 
100% obchodní podíl v hospodářství.

Dlouhodobým záměrem je využít tyto prostory v in-
travilánu města k jeho rozvoji. Proto byla zrušena živo-
čišná výroba a probíhá stabilizace ekonomiky Školního 
hospodářství.

V roce 2011 byla také zahájena příprava nového 
územního plánu města pro další desetiletí. Probíhá 
nejen upřesnění stávajícího stavu, ale i hledání nových 
rozvojových ploch města. 

Staré Město má v současné době 6779 obyvatel. Po-
pulace ale stále více stárne. Například  k 31. 12. 2010  
byl průměrný věk mužů 40,12 let, žen 42,45 let a všech 
obyvatel 41,33 let. V roce 2011 je to u mužů již 41,67 let, 
u žen 42,76 a u všech obyvatel 41,67 let. Při stárnoucí 
populaci je nutné hledat další rozvojové plochy na byd-
lení. 

Ve spolkovém životu města nenastaly výrazně nega-
tivní posuny. Jen u včelařů klesl jejich počet natolik, že 
se připojili k základní organizaci v Uherském Hradišti. 

Tradiční kulturní akce jako je Staroměstský ples, Den 
matek a Michalské slavnosti byly hojně navštíveny a do-

kázaly pobavit občany. Další akce, na kterých se město kaž-
doročně podílí, jsou např. motocyklové závody „Slovácký 
okruh o cenu Bohuslava Kováře“, sportovní a také hasičské 
soutěže. Hasičský sbor letos v září oslavil 120. výročí svého 
založení a při této příležitosti byl hasičům předán a vysvě-
cen nový prapor.

S potěšením mohu konstatovat, že v SKC – sokolovně se 
střídají kulturní akce se sportovními a prostory SKC jsou 
občany hodně využívány i pro rodinné oslavy.

Všechny tyto aktivity by se nedaly realizovat bez široké 
spolupráce všech složek a organizací ve městě. Zde mi do-
volte, abych poděkoval členům kulturní komise za jejich 
práci.

Děkuji i všem spolkům, organizacím, souborům za práci 
pro občany a naše město. Je to mnohdy náročná práce, kte-
rá vyžaduje osobní obětování. Spolková činnost umožňuje 
občanům rozvíjet se a vyžívat se v kulturní, sportovní a spo-
lečenské sféře. Jedno přísloví říká: „Sám nejsi nic“, plně to 
platí i v komunální oblasti. Moje velké poděkování patří 
zastupitelům, kde vynikající spolupráce umožňuje zkva-
litňovat život obyvatel. Rozvážné, vstřícné a konstruktivní 
rozhodování všech zastupitelů umožňuje postupně další 
rozvoj města. V neposlední řadě děkuji  všem zaměstnan-
cům městského úřadu za jejich péči o naše město a občany.

Závěrem přeji všem krásné Vánoce a radost z obdarová-
vání našich blízkých. Do nového roku pak, aby platilo, že 
člověk má být vůči druhému přítelem a ne vlkem.

Radoslav Malina
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U S N E S E N Í
z 25. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16. 11. 2011

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.3 s účinností od 1. 1. 2011 změnu 
nájemného u smlouvy o nájmu ze dne  
12. 5. 2004 – pronájem rybníka na po-
zemku p. č. 6028/5 o výměře 7.372 m2, 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, uzavřenou mezi 
městem Staré Město a Moravským ry-
bářským svazem, místní organizace Staré 
Město. 
Nájemné se sjednává ve výši 12.500 Kč/
rok s tím, že bude uhrazeno na celou 
dobu pronájmu (do 31. 12. 2034) dopředu 
jednorázovou zálohou ve výši 300.000 Kč 
v termínu do 31.12.2011. Pronájem je 
osvobozen od DPH.

1.4 pronájem části pozemku p. č. 233/6 
ost. plocha o výměře 26 m2 a části po-
zemku p. č. 4503/2 ost. plocha o výměře 
cca 0,5 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 
11, na dobu určitou – ode dne uzavření 
nájemní smlouvy do dokončení stavby, 
maximálně však na dobu dvou let s mož-
ností dalšího prodloužení a nájemné ve 
výši dle cenového výměru MF platného 
v době uzavření nájemní smlouvy (v sou-
časné době dle cenového výměru MF č. 
01/2010, čl. 3, odst. 1, písmeno d, polož-
ka 23 činí 9,00 Kč/m2 a rok), za účelem 
umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém 
Městě“.

1.8 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město na právo 
umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém 
Městě“, na části pozemku p. č. 233/6 ost. 
plocha o výměře cca 26 m2 a části pozem-
ku p. č. 4503/2 ostat. plocha o výměře  
0,5 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Po-
vodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dře-
vařská 11.
 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stavby 
– umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém 
Městě“ a její užívání, provádění údržby, 
kontrol a oprav, a za tím účelem vstupo-
vat a vjíždět na pozemek za podmínek 

stanovených ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene a v mezích a hranicích vypraco-
vaného geometrického plánu, a to po celou 
dobu funkčního užívání průchodu.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady - výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Nelze-li věcné břemeno 
ocenit výnosovým způsobem, bude činit 
jednorázová splátka částku 10.000 Kč + 
DPH. 

1.10 smlouvu o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném zadávání 
a o zmocnění centrálního zadavatele mezi 
městem Staré Město a pověřujícími zada-
vateli (MŠ Komenského, MŠ Rastislavova, 
KMŠ Za Radnicí, ZŠ Komenského a SVČ 
Klubko) na centralizované zadání veřejné 
zakázky na sdružené služby – dodávka elek-
trické energie v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v plat-
ném znění. 
 V souladu s ustanovením § 151 zákona 
O veřejných zakázkách bude centrální zada-
vatel při zadání veřejné zakázky zastoupen 
společností eCENTRE, a. s., IČ 27149862, 
se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00  Praha 7.

1.11 zadávací dokumentaci a výzvu 
k účasti v elektronické aukci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu realizované výběrovým 
řízením při zachování principů stanove-
ných v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-

řejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů na veřejnou zakázku „Sdružené 
služby dodávky elektrické energie pro 
město Staré Město“. 

1.12 zřízení bezúplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město 
na právo umístění stavby „Bezbariérový 
chodník Zerzavice – Moravní nábřeží 
ve Starém Městě“, na části pozemku p. č. 
651/6 ost. plocha o výměře cca 11 m2, 
části pozemku p. č. 651/13 ost. plocha 
o výměře cca 3 m2 a části pozemku p. č. 
651/16 ost. plocha o výměře cca 2 m2 
v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště, Masary-
kovo nám. 19, Uh. Hradiště.
 
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stavby 
– umístění stavby „Bezbariérový chodník 
Zerzavice – Moravní nábřeží ve Starém 
Městě“ a její užívání, provádění údržby, 
kontrol a oprav, a za tím účelem vstupo-
vat a vjíždět na pozemek za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a v mezích a hranicích vy-
pracovaného geometrického plánu, a to 
po celou dobu funkčního užívání bezba-
riérového chodníku.

2.1 projektovou dokumentaci na akci 
Bezbariérový chodník Zerzavice – Mo-
ravní nábřeží ve Starém Městě.

2.2 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci Revitalizace významné sídelní zeleně 
z důvodu změn oproti projektové doku-
mentaci a změny ceny díla.

Letecký snímek ve směru na Širůch, Rybníček a sídliště Kopánky.              Foto: Jiří Šicha
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6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitř-
ní směrnicí č. S 01/2007, mimořádné od-
měny ředitelům příspěvkových organizací 
města dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.6 schválit převod majetku – výkup po-
zemku p. č. 6404/2 ostat. pl/jiná plocha 
o výměře 65 m2 v lokalitě ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od manželů pana Antonína Ko-
níčka, bytem Popovice 155 a paní Magda-
leny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, Na 
Baště 324, za cenu 1.000 Kč/m2.

1.7 schválit zrušení převodu majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 715/23 
orná půda o výměře cca 560 m2 v lokali-
tě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
PLASTMONT BUREŠ, s. r. o., Staré Měs-
to, Kostelanská 2010, který byl schválen 
na 4. zasedání Zastupitelstva města ve 
Starém Městě dne 28. 3. 2011 pod bodem 
II./6.1.

III. souhlasí
1.9 s nově předloženým záměrem vý-
stavby objektu nevýrobního charakteru 
„Pneuservis Staré Město“ umístěného 
v areálu komplexu Interspar Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
ností RTP group s. r. o., Kyjov, Nádražní 
1377/7a. 

6.2 s úpravou směrných zásad uspořádá-
ní území platného územního plánu, kon-
krétně zrušení maximální podlažnosti 

u navrhované zástavby.

IV. nesouhlasí
4.4 s udělením výjimky panu Petru Stren-
zlovi, bytem Staré Město, Alšova 1630 na re-
konstrukci a přístavbu hospodářské budovy 
u rodinného domu č. p. 1630, ul. Alšova na 
pozemcích p. č. 3153 a 3154/3 v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště z důvodu hus-
té okolní zástavby a záměru zřízení komuni-
kace pro příjezd na sídliště Alšova v bezpro-
střední vzdálenosti navrhovaného objektu.

V. revokovala 
4.5  své usnesení k bodu 4.1 z 24. zasedání 
rady města ze dne 26. 10. 2011 ve věci za-
hájení řízení o udělení výjimky paní Anně 
Chlachulové, bytem Staré Město, Nerudova 
1625 na změnu v užívání stávajícího hos-
podářského objektu u rodinného domu č. 
p. 1625 na rodinný dům na pozemku p. č. 
2957 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště (ul. Nerudova). Po provedení místního 
šetření a zjištění nových skutečností nemá 
rada města námitek k udělení výjimky.

VI. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o zahájení 
územního řízení dle § 79 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní spojeného územního a stavebního řízení 
dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

4.3 vyjádření města k oznámení o zahájení 
výjimky dle § 21 odst. 6 a § 25 odst. 5 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.

6.3 informaci starosty města o dodat-
ku č. 1 Mandátní smlouvy se společnos-
tí Grantika České spořitelny, a.s. ve věci 
přípravy investiční akce „Revitalizace 
slepých ramen řeky Moravy“. Dodatek č. 
1 se týká výběru subdodavatele zajišťující-
ho průběh zadání veřejné zakázky, kterým 
bude společnost Stavební poradna, s. r. o., 
České Budějovice.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem kinozařízení.   

1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem městské kuchyně včetně za-
řízení v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.      

1.5 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – směnu pozemku p. č. 
4516/69 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 4522/29 
ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 
78 m2 za část pozemku p. č. 4509/4 ostat. 
plocha/jiná plocha, část pozemku p. č. 
4509/7 ostat. plocha/ostat. komunikace 
a část pozemku p. č. 240/460 ostat. plo-
cha/jiná plocha o celkové výměře cca 75 
m2, vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.     

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Průmyslová část Starého Města.                                                                                                                                                  Foto: Jiří Šicha
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 14. ledna, 18. února, 
17. března, 21. dubna, 12. květ-

na, 16. června 2012.

Komunikace v angličtině nás baví 

U tureckých žáků sklidily naše dopisy velký úspěch.                                               Foto: ZŠ
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Trávíte rádi svůj volný čas ve společ-
nosti svých vrstevníků? Nechcete nebo 
nemůžete být sami celý den doma? 
A nebo máte ve své domácnosti staré 
rodiče či prarodiče a nevíte, jak sklou-
bit zaměstnání s péčí o ně? 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 senio-
ry poskytuje ambulantní službu, senio-
rům od 60 let se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního znevýhodnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby a kteří mají zájem se za-
pojovat do nabízených aktivit, které 
centrum nabízí. Ke každému uživateli 
služby přistupujeme důstojně a indivi-
duálně. Zajišťujeme mu poradenství, 
spolupráci s rodinou, motivujeme ho, 
jsme flexibilní, co nejvíce uživatele za-
pojujeme do dění.

Služby, které centrum nabízí jsou 

V rámci projektu e-Twinning jsme 
se zaměřili i na rozvoj komunikačních 
dovedností žáků. Zapojili jsme se do 
projektů, ve kterých se tato oblast roz-
víjí. 

Prvním projektem je „A letter to 
a friend“ (Dopis kamarádovi), ve kte-
rém si žáci dopisují s tureckými ka-
marády. Cílem prvního dopisu bylo 
představit sebe a svoji rodinu. Žáci se 
do psaní pustili s velkým nadšením, 

k dopisům přiložili své fotografie a na
konci října jsme odeslali první balík s do-
pisy. Po dlouhých třech týdnech byly naše 
dopisy konečně doručeny do Turecka. 
U tureckých žáků sklidily dopisy velký 
úspěch a co nejdříve se nám budou sna-
žit odpovědět. Druhý projekt se nazý-
vá „New friends from another country“ 
(Přátelé z jiné země), ve kterém spolu-
pracujeme s partnerskou školou z Polska. 
Náplní tohoto projektu je setkat se jednou 

placené. Mezi základní poskytované 
činnosti patří pomoc při převlékání 
a přemísťování se v prostorách centra, 
podávání a příprava stravy, dodržování 
pitného režimu, pomoc při osobní hygi-
eně, výchovně-vzdělávací a aktivizační 

programy (např. procvičování jemné, 
hrubé motoriky, luštění křížovek, jed-
noduchá kondiční a dechové cvičení, 
trénink paměti a mnoho dalších ak-
tivit), sociálně-terapeutické činnosti 
(např. návštěvy divadla, vernisáže, akce 
pro seniory atd.). 

Denní centrum, kde uživatelé mo-
hou trávit svůj volný čas od pondělí do 
pátku od 7:00 do 15:30 hod. naleznete 
v Uherském Hradišti v části zvané Ry-
bárny a v Boršicích u Buchlovic v ulici 
Stoprounská. Obě střediska jsou bez-
bariérová! Bližší informace nalezne-
te na internetových stránkách www.
uhradiste.charita.cz nebo na emailu 
cds@uhradiste.charita.cz, či na telefon-
ním čísle Centra denních služeb pro se-
niory: Uherské Hradiště - 572 151 454, 
725 520 983, Boršice - 724 943 792.

Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli 
čas myslet na přibývající léta – přijďte 
se za námi podívat. Budeme se těšit na 
Vaši návštěvu.                                  

 CN

za měsíc ve virtuálním prostředí Twin-
space a chatovat. Ve středu 23. listopa-
du 2011 proběhlo první „setkání,“ kte-
ré dopadlo na výbornou. Naši chlapci 
a dívky měli pro polské žáky připrave-
no spoustu dotazů a navzájem si vymě-
nili informace týkající se věku, rodiny, 
školy, ale také i zálib (častým tématem 
byla oblíbená hudba a zpěváci). Příští 
setkání proběhne v prosinci a tématem 
konverzace budou Vánoce.

Bc. Vendula Karafiátová

POMÁHÁME SENIORŮM KE ZKVALITNĚNÍ JEJICH ŽIVOTA

Seniorky na výletě v Luhačovicích. 
Foto: CN

VZPOMÍNKA
Dne 20. prosince 
vzpomeneme 20 let 
od úmrtí našeho 
strýce, pana Josefa 
Němce. Stále vzpo-
mínají neteře Bože-
na, Jana a Jarmila.
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Z naší farnosti
Benefiční koncert 

Milí Staroměšťané, již řadu let naši přá-
telé z Farního sboru v Uh. Hradišti 
s orchestrem a dirigentem panem Kar-
lem Dýnkou nás na Vánoce obdarovávají 
svým nezištným uměním.

Benefiční koncert v kostele 
sv. Michaela archanděla 

ve Starém Městě 

v neděli 8. ledna 2012  v 15 hodin
ve prospěch stavby našeho nového kos-
tela uslyšíme s novým programem:  
Pastýřská mše koledová od J. Bartka, 
Vánoční mše z polských koled, Z růže 
zkvetla lilie - J. J. Ryba, Pastorela iucunda 
- J. I. Linek. 
Těšíme se na krásný zážitek a na setká-
ní s účinkujícími i s Vámi, kteří si ceníte 
duchovní krásy. 

Tříkrálová sbírka

Ježíš řekl svým apoštolům: Chudé přece 
máte u sebe vždycky. (Marek 14,7)
A pro ty nejpotřebnější bude charita v ce-
lé naší zemi konat Tříkrálovou sbírku.
V našem městě budou po veřejné Tříkrá-
lové sbírce chodit skupinky koledníčků 
- staroměstských dětí s dospělým vedou-
cím, vybaveným řádným potvrzením, 
aby nedošlo k podvodu, a zvonit u dveří 
našich domovů v pátek 6. 1. a v sobotu 
7. 1. 2012. Buďme soucitní s potřebnými 
a laskaví ke koledníčkům. Předem díky 
Vám.

Pozvánka na 
Děkanátní ples

V sobotu 14. ledna 2012 od 19:30 h. se 
bude ve všech sálech Společensko-kul-
turního centra (sokolovna) ve Starém 
Městě konat Děkanátní ples, který má 
už velmi dobré jméno u nás i v okolí pro 
pohodovou zábavu a příjemnou atmo-
sféru i bohatou tombolu. Proto je dobré 
si včas obstarat vstupenky v předprodeji 
v drogerii p. Hrabince na nám. Hrdinů 
nebo v sakristii kostela.
Srdečně Vás zve a dobrou zábavu přeje 
garant plesu - staroměstská farnost.

SV
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Vážení a milí p�átelé, spoluob�ané,
kéž se Den Božího daru – Božího Narození – stane pro každého z nás chvílí, která prosv�tlí
náš život, a� se nacházíme v jakékoliv situaci,   
a také všechny dny následujícího roku 2012. 

Ze srdce p�eje P.Miroslav Suchomel,  
duchovní otec farnosti  

ZAKON�ENÍ ADVENTU  A  VÁNO�NÍ DOBA 2011/2012
v  kostele sv. Michaela ve Starém M�st�

4. Ned�le adventní
Ned�le 18. prosince 2011 Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Pátek 23. 12. 2011        7:00 hodin – poslední „rorátní mše svatá“
od 9:00 hodin: P�ÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY  

(výzdoba  chrámu – m�žete p�ijít pomoci. Díky!
Narození Ježíše Krista
Sobota 24. prosince 2011

Od 23:00 hodin: zpívání koled u váno�ního stromu 
(zvyk zavedla naše farnost v roce 2000)
P�lno�ní mše svatá ve 24:00 hodin

ob�tována za živé a + ob�any a farníky ze St. M�sta
Hod Boží váno�ní

Ned�le 25. prosince 2011 
Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesli�ek
(Váno�ní hru p�ipravilo spole�enství  mládeže) 

Vyhodnocení adventní sout�že našich d�tí!
Svátek Sv. Št�pána

Pond�lí 26. prosince 2011�
Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Svátek Svatého  Jana, 
apoštola a evangelisty
Úterý 27. prosince 2011 

Mše svatá v 17:00 hodin
Po mši svaté  žehnání vína! (Nezapome�te si p�inést

láhev dobrého vína k požehnání!) 

Svátek Svaté Rodiny
Pátek  30. prosince 2011�

Mše svatá v 17:00 hodin 
Na  tuto bohoslužbu  jsou zváni manželé
k obnov� manželského slibu.

Silvestr
Sobota 31. prosince 2011 

Pod�kujeme Bohu  za rok  2011 mší sv v 16:00 hodin
a poprosíme  o požehnání do roku 2012

Nový rok
Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie
Ned�le 1. ledna 2012 

Státní svátek

Mše svaté:  v 8:00 hodin, 
10:00 hodin (ob�tována za farníky, spoluob�any 

a zastupitelstvo našeho m�sta)
Po každé mši svaté rekapitulace hospoda�ení,
a �innosti farnosti za rok 2011 + TE DEUM

Slavnost Zjevení Pán�
Pátek 6. ledna 2012 

Mše svatá v 15:00 hodin spojená s požehnáním 
koledových skupinek T�íkrálové sbírky

P�i mši sv.: žehnání zlata, kadidla, k�ídy a vody 
Svátek K�tu Pán�

Ned�le 8. ledna 2012
Zakon�ení váno�ní doby

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
V 15:00 hodin  BENEFI�NÍ VÁNO�NÍ KONCERT

Chrámového sboru a orchestru v Uh. Hradišti 
pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným  

podpo�íte stavbu nového kostela. D�kujeme!

Ten vánoční čas dočkali jsme zas - narodil sa nám Ježíš, Bůh a Pán
Až budeme letos stavět svůj betlém, popřejme Svaté rodině a hlavně Ježíškovi, aby se mu na jeho 

narozeniny - místo do chléva - otevřely dveře do lidských srdcí. I kdyby jako chlév vypadaly. 

Vážení a milí přátelé, spoluobčané, 
kéž se Den Božího daru – Božího Narození – stane pro každého z nás chvílí, která prosvětlí náš 

život, ať se nacházíme v jakékoliv situaci,  a také všechny dny následujícího roku 2012.
Ze srdce přeje P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    leden  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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datum čas představení skupina místo

4. Středa 17:00 Hráči N Uh. Hradiště

5. Čtvrtek 18:00 Konkurz podle Grönholma MS Uh. Hradiště

5. Čtvrtek 19:00 Denní dům, noční dům předplatné 2011 X Uh. Hradiště

6. Pátek 10:00 Oskar a růžová paní veřejná generální zkouška VG Uh. Hradiště

7. Sobota 19:00 Oskar a růžová paní premiéra P Uh. Hradiště

9. Pondělí 10:00 Oskar a růžová paní Senior Uh. Hradiště

9. Pondělí 19:00 Oskar a růžová paní Y Uh. Hradiště

10. Úterý 10:00 Oskar a růžová paní Senior 2 Uh. Hradiště

11. Středa 17:00 Penzion pro svobodné pány V Uh. Hradiště

11. Středa 18:00 Konkurz podle Grönholma MS Uh. Hradiště

12. Čtvrtek 19:00 Oskar a růžová paní K Uh. Hradiště

13. Pátek 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) Uh. Hradiště

14. Sobota 19:00 Oskar a růžová paní C Uh. Hradiště

16. Pondělí 10:00 Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert š Uh. Hradiště

17. Úterý 18:00 Dům Bernardy Alby E Uh. Hradiště

18. Středa 18:00 39 stupňů U Uh. Hradiště

19. Čtvrtek 19:00 Oskar a růžová paní B Uh. Hradiště

20. Pátek 19:00 Splašené nůžky host SD: Městské divadlo Zlín Uh. Hradiště

20. Pátek 19:00 Harold a Maude 65. repríza zájezd Zlín

21. Sobota 19:00 Donaha! 95. repríza Uh. Hradiště

23. Pondělí 19:00 Harold a Maude zájezd Hr. Králové

24. Úterý 18:00 Modré květy S Uh. Hradiště

25. Středa 18:00 Konkurz podle Grönholma MS Uh. Hradiště

26. Čtvrtek 19:00 Oskar a růžová paní D Uh. Hradiště

27. Pátek 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh.Hradiště

27. Pátek 19:00 Bůh masakru MS Uh. Hradiště

28. Sobota 19:00 Oskar a růžová paní A Uh. Hradiště

29. Neděle 19:00 
Taková léčivá romance
host SD: divadelní soubor Hrozen z Hroznové Lhoty 

Uh. Hradiště

30. Pondělí 10:00 Pinocchio š Uh. Hradiště 

Je mnoho novin, pouze jedny jsou Staroměstské

VÁNOČNÍ
František Kožík

Vánoce klepou na dveře.
Všechny děti to slyší.

V očekávání zlatých dnů
se jejich srdce ztiší.

Do ulic přišlo jehličí.
Doma to sladce voní.

A v naši mysli předem už
vánoční zvonek zvoní.

Pak přijde večer sváteční,
z radia koledy znějí,

všechny oči se rozzáří,
všechna ústa se smějí.

Když jsi tak šťasten, zdali víš,
proč zpěv tak krásně ladí?
Že lidé dneska jsou si blíž

a že se mají rádi!

Kresba: prof. Jan Slováček
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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

Neděle 18. prosinec
Vánoční zpívání
Začátek: 14:30 hod.

Pondělí 26. prosinec
Štěpánské posezení u cimbálu
Začátek 20:00 hod.
Štěpánské posezení s Dolinou a jejími hosty.

Sobota 31. prosinec
Silvestr 2011 – Zábavný večer
Začátek v 19:30 hod.
Program: divadlo improvizace, diskotéka, karaoke + překvapení.
Předprodej vstupenek v městské knihovně v ulici Za Radnicí.
Vstupné 150,- Kč

Sobota 14. leden
Děkanátní ples
Začátek ve 19.30 hodin
Hudba: Staroměstská kapela, skupina Trinom, cimbálová muzika 
Bálešáci.

Pátek 20. leden
Ples rodičů ZŠ 
Začátek v 19:30 hod.
Hudba: VHS Nedakonice, DJ Jerry – laser show, polonéza žáků 
9. tříd.

Sobota 28. leden
XV. STAROMĚSTSKÝ PLES
Začátek ve 20 hodin
Hudba: Staroměstská kapela, skupina Kumpáni (pop, rock), cim-
bálová muzika Bálešáci. Slavnostní zahájení polonézou studentů 
SOŠ a Gymnázia Staré Město. V programu vystoupí tanečníci 
souboru Dolina, křest nového CD Staroměstské kapely.

Neděle 29. leden  
Karneval pro děti – SVČ Klubko
Začátek v 15 hodin

Školní vánoční jarmark

Žákyně základní školy nabízely návštěvníkům jarmarku pěkné vánoční ozdo-
by a dárečky.                                                                        Foto: Milan Kubíček
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V pondělí 5. prosince 2011 v době od 14 do 16:30 hodin 
se uskutečnil na Základní škole v Komenského ulici vá-
noční jarmark. Oblíbenou školní akci zahájil ředitel školy 
Mgr. Josef Jurnykl, a potom se desítkám přihlížejících žáků 
a rodičů představil Školní folklorní kroužek a pěvecký sbor. 
Samozřejmě nechyběl Mikuláš s družinou andělů a čertů. 
V následujících chvílích se otevřely školní učebny, kde byl na 
stanovištích prodejců velký výběr vánočních ozdob a dáreč-
ků. Atmosféra vánočního jarmarku se líbila starostovi města 
Josefu Bazalovi, místostarostovi Radoslavu Malinovi a Ja-
ně Štěrbové, kteří tvořili malou delegaci z Městského úřadu 
Staré Město.

Milan Kubíček

MĚSTO STARÉ MĚSTO
Městský úřad, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

 e-mail: meusm@staremesto.uh.cz  •  www.staremesto.uh.cz
Rada Města Staré Město na svém zasedání dne  6. 12. 2011

vyhlásila v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 3, vnitřní směr-
nice 3/2007 Zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŮJČKY
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“
Lhůta podávání žádostí včetně všech příloh: 

od 9. ledna do 20. února 2012
Tiskopis žádosti o půjčku a podrobnější informace obdržíte 

na finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 103).
Josef Bazala, v. r., starosta,  

Čertovská trojice nešetřila nikoho z přítomných.                              Foto: MK
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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

TVOŘIVÁ DÍLNA – DŘEVĚNÝ ANDÍLEK
31. 1. úterý 16:30 – 18:30
Do ruky pilku a za chvilinku tu před námi leží, vyřezaný anděl 
skvělý. Přijďte si s námi vyřezat ze dřeva andílka nebo jiný 
nápad. Na tuto tvořivou dílnu je potřeba se dopředu přihlásit, 
a to do 24. ledna na estetika@klubkosm.cz nebo na mobil (viz 
výše). Počet účastníků je omezený.
Cena: 130,- Kč, pro členy TD 100,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
8. 1. neděle 16:00 – 18:00
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Na programu říkanky, 
písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na závěr pohádkový 
příběh TŘÍKRÁLOVÝ a sladká odměna pro všechny.
Vstupné 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
9. 1. pondělí  9:00 – 12:00
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. 1. čtvrtek 13:00 – 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky .
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
23. 1. pondělí  9:00 – 12:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

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

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
25. 1. středa 15:00 – 16:00
V Městské knihovně ve  Starém Městě. Říkanky, písničky, 
čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

BABY MASÁŽE
26. 1. čtvrtek 12:30 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na 
přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

PROGRAM NA LEDEN 2012

SVČ KLUBKO

ČERTOVSKÝ MIKULÁŠ V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO JARMARKU
4. 12. neděle od 10:00
Pobavíte se plněním čertovských úkolů, vyrobíte si ozdobu 
na stromeček v rámci dílniček a nakonec vás jistě nemine ani 
odměna od Mikuláše, čerta a anděla.
Vstupné: 10,- Kč za jedno dítě

TVOŘIVÁ DÍLNA – KERAMICKÁ DÍLNA I.
17. 1. úterý 16:30 – 18:30
Na dnešní tvořivé dílně budeme tvořit z keramické hlíny. 
Cena: 100,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

VÍKENDOVÝ KURZ VŠESTRANNÉHO ROZVOJE „LEONARDO“
20. 1. – 21. 1. pátek – sobota  
Co Vás všechno čeká:  „kreslení pravou hemisférou“ – základy 
kresby tužkou, základy žonglování, pohyb pro radost, relaxa-
ci a pohodu. Více se dozvíte na samostatných plakátcích a na 
našich webových stránkách. Vhodný taky jako vánoční dárek 
(vystavíme Vám poukázku). Lektor: Pavla Štolfová.
Cena: 1100,- Kč/dospělí, 1000,- Kč/děti a mládež od 12 do 26 
let, maminky na MŘ a RD, senioři.

KARNEVAL
29. 1. neděle 15:00 – 17:00
Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí 
masky, bohaté odměny, občerstvení, to vše bude pro vás 
připraveno. Pro děti do 5 let samostatný program ve vedlej-
ším sále.
Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč
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V neděli 29. ledna 2012 jste srdečně zváni na Karneval, který pořádá 
SVČ Klubko ve Společensko-kulturním centru (sokolovně) 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Přednášky v Památníku Velké Moravy

Účastníci přednášky o archeologických výzkumech na Slovácku za po-
sledních pět let, která se konala 22. listopadu 2011.

Foto: Milan Kubíček 

V úterý 22. listopadu v 17 hodin přišlo do Památníku Velké 
Moravy více než 100 návštěvníků nejen z měst a obcí okresu 
Uherské Hradiště, ale i vzdálenějších lokalit. Hlavním důvodem 
jejich návštěvy Starého Města byla zajímavá přednáška o archeo-
logických výzkumech za posledních pět let na Slovácku.

Archeolog  Mgr. Miroslav Vaškových, Ph. D představil vý-
zkumy a jejich výsledky na pravěkých lokalitách na Holém kop-
ci, Bc. Tomáš Chrástek hovořil o výzkumu na Modré, Mgr. Da-
na Menoušková nás seznámila s novými poznatky z výzkumu 
středověkého Uherského Hradiště (kostel v Mařaticích, lokalita 
Rochus), v Uherském Brodě (kostel sv. Jana) a také na Velehradě.

Pořadatelem přednášky bylo Slovácké muzeum Uherské Hra-
diště ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad. 

Ve středu 7. prosince v 17 hodin byla v Památníku Velké Mo-
ravy uspořádána druhá přednáška o největším pohřebišti kme-
ne Langobardů na Moravě, na kyjovském katastru. Přednášel 
Mgr. Jaromír Šmerda z Muzea Hodonínska. 

O dalších zajímavých akcích na Památníku Velké Moravy vás 
budeme informovat. 

Milan Kubíček

Zavedení nových typů občanských průkazů
dokladů.
Upozorňujeme tímto občany, že úplná odstávka systému pro-
běhne v termínu od 23. 12. 2011 od 16 hod. s tím, že provoz 
agendy e-pasů a nově i agendy e-OP bude obnoven nejpozději 
v pondělí 2.  1. 2012.
Poslední termín pro podání žádosti o vydání cestovního pasu se 
strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji je 
stanoven na 19. 12. 2011. V době této výluky nebude možné podat 
žádost o pas ani si hotový doklad vyzvednout. Bude možné pouze 
vydávat pasy bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy 
typu „BLESK“).
Nejpozději do tohoto termínu je také možné podat žádost o zápis 
titulu do vydávaného e-pasu. Od 1. 1. 2012 se tituly do cestovních 
dokladů zapisovat podle platné právní úpravy již nebudou.
Případné dotazy zodpoví občanům pracovnice Městského úřadu
v Uherském Hradišti, odboru správních agend
- občanské průkazy – tel. 572 525 802 – 4
- cestovní doklady – tel. 572 525 806-8, 572 525 818

Firma VTP Pelka s .r .o.
děkuje všem zákazníkům za spolupráci v uplynulém roce 2011

a přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a osobních úspěchů v novém roce 2012.

Těšíme se opět na Vaši přízeň.

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se změnou zákona  
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 
předpisů,
se od 1. ledna 2012 budou vydávat nové typy občanských 
průkazů
- občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem (správní poplatek za vydání činí Kč 500,-),
- občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
- občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (podle důvodu 
vydání činí správní poplatek Kč 100,- Kč, případně je vydání bez 
poplatku).
Nově zákon zavádí možnost vydat občanský průkaz na žádost 
i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý po-
byt na území České republiky.
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude obsahovat digi-
tální zpracování podoby občana a jeho podpisu, tzn., že fotogra-
fie občana bude pořízena přímo na úřadě, podobně jako je tomu
u cestovních dokladů.
Další důležité změny, ke kterým dochází od 1. 1. 2012:
-  žádosti o nový občanský průkaz již nebudou přijímat matriční 

úřady,
-  o občanský průkaz lze požádat na Městském úřadě Uherské Hra-

diště nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností,

-  pokud občan sdělí, že si nepřeje zápis údaje o rodinném stavu 
nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše,

-  do občanských průkazů se již nebudou zapisovat údaje týkající se 
manžela/manželky, partnera/partnerky a dětí,

-  lhůta pro vyhotovení občanského průkazu zůstane i nadále  
30 denní.

Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.
Výluka systému
V souvislosti s uvedením nového systému do provozu bude ne-
zbytná technologická odstávka systému pro vydávání cestovních 

POZVÁNKA NA VOLEJBAL

Pátek 20. ledna 2012 v 18:30 hodin
VSK Staré Město – Rakovník

Sobota 21. ledna 2012 v 17 hodin
VSK Staré Město - Kladno
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Jaká bude letošní zima?

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na leden 
  Na Nový rok déšť – o Velikonocích 

sníh.
  Na Tři krále o skok dále.
  V lednu mráz – těší nás, v lednu voda 

– věčná škoda.
  O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá 

zima za nehty i otužilému cikánu.
  Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
  Když v lednu mnoho prší a málo sně-

ží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
  V lednu roste-li tráva, neúroda se 

očekává.
  Když krtek ryje v lednu, končí zima 

v květnu.
  Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů 

v srpnu.                                        EM

Opravdová láska činí člověka odvážným.

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom 
posledního přítele.

Nikdo nemiluje život, tak jako starý člověk.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má 
jen 60 minut.

Budeme šetřit, ať to stojí, co to stojí!

Lidé před časem nebyli tak zlí, protože si neměli co 
závidět. Měli co měli rádi a měli rádi co měli.

Běda mužům, kterým žena mládne!

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se 
nedá spočítat.

Podzim pomalu končí a již 22. prosince nastupuje svou tříměsíční vládu paní Zima. Snímek je 
z pravého břehu řeky Moravy za železničním mostem z 30. ledna 2010. Foto: Vladimír Kučera

S I LV E S T R O V S K Á 
S R A N D O V N A

Stařečkova rada
Student Martin dobíhá pouličku a ne-
doběhne. Zastaví ho děda Lebeda a po-
vídá: „Pamatuj si hošánku, že za auto-
busem a ženskou se neběhá, přijdou 
samy nebo můžeš počkat na další.“

Ztratil se mužíček
Paní Šulistová přijde na policejní sta-
nici.
„Prosím Vás, pomozte mi. Můj manžel 
se ztratil.“
„Můžete nám ho popsat?“
„No, měří 155 cm, váží 96 kg, má velké, 
vodnaté břicho, kulhá na levou nohu, 
nápadně šišlá, vlasy mu skoro vypada-
ly i půlka zubů mu chybí…..A víte co, 
zapomeňte na to!“

Vyhlášená kuchařka
Paní Blahová jednou večer povídá 
sousedce, která přišla na návštěvu.
„Dvě jídla umím v ulici nejlíp, seka-
nou a štrůdl.“
Debatu poslouchá manžel, ukáže na 
talíř a říká: „A toto je která?“ 

Ze života
Vdova Žužurádová se dělala mladší 
a mladší až zemřela na spalničky.

Soulad jako hrom
Povídá Radek z Kopánek: „S manžel-
kou si velice dobře rozumíme, řveme 
na sebe jen česky.“                             PI

V poslední době si s námi počasí je-
nom pohrává. Vzpomeňte jen na letoš-
ní propršené prázdniny, celý červenec 
a první srpnovou dekádu bylo nevlíd-
né počasí, deštivo a chladno. Naopak 
jsme měli nádherný konec srpna, celé 
září a ještě na Michalských hodech za-
čátkem října se teplota vyhoupla až na 
26 °C.

Jak bude v zimě? Těžko říci, již Ka-
rel Čapek se ve své době zamýšlel nad 
vrtochy počasí. Ve svém kalendáři na-
psal: Každý to říká, že dřív bývalo více 

sněhu. Kam se sníh poděl, nevím, a také 
meteorologové to dosud nijak nevysvět-
lili. Ale faktum je, že za poněkud minu-
lejších časů bývalo sněhu habaděj,.….že 
jako kluci jsme každoročně užili kulo-
vání, dlouhých klouzaček a sáněk a otis-
kování panáků ve sněhu a vykropování 
podpisů a vzorců, stavění sněhuláků 
daleko vydatněji než nynější klukovské 
pokolení. To je úkaz tak nesporný jako 
úbytek povodní, požárů a jiných přírod-
ních zjevů, jež okouzlovaly naše dětství. 

Milan Kubíček
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Vítání občánků ve třech skupinách

Na snímku zleva děti: Lukáš Holub, Tobiáš Brynda, Alžběta Majkúto-
vá, Jakub Juřena.                                                                         Foto: MK

Na snímku zleva děti: Amálie Kowalíková, Kristýna Marovičová, Pa-
mela Marovičová.                                                  Foto: Milan Kubíček

Na rok 2011 budeme ve Starém Městě 
vzpomínat v dobrém. Alespoň z důvodu 
velkého počtu narozených dětí. Mat-
rikářka Jana Nosková letos připravila 
celkem pět obřadů Vítání občánků do 
života, i když v průměru bývají obřady 
čtyři. A to letošní páté vítání ještě muse-
lo být rozděleno do tří skupinek, protože 
v závěru roku přišlo na svět nečekaně 
mnoho chlapečků a děvčátek.

V pátek 9. prosince 2011 jsme celkem 
přivítali v obřadní místnosti na radnici de-
vět hošíků a jedenáct princezniček. První 
batolata přijela na městský úřad v dopro-
vodu rodičů a dalších rodinných příslušní-

ků v 13 hodin. V úvodní 
skupině jsme napočítali 
tři chlapce a pět děvčat. 
Opět se nám představila 
dvojčata, tentokrát hol-
čičky Nela a Thea Míško-
vy. V druhé skupině, kte-
rá měla slavnost v 13:30 
hod., byl poměr pohlaví 
3:4, nepatrně převažovaly 
dívky. Třetí skupina byla 
nejméně početná, když 
nepřijela jedna pozva-
ná rodina. V pětičlenné 
skupině malých dětí jsme 
viděli tři kluky a dvě hol-
čičky. 

První skupina dětí 9. prosince 2011 v 13 hodin

Druhá skupina dětí 9. prosince 2011 v 13:30 hodin

Na snímku zleva děti: Šimon Valenta, Emma Hébert, Nela Mišková, 
Thea Mišková.                                                             Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Matěj Vala, Vanesa Rathouská, Zuzana Fuglíko-
vá, Michal Beránek.                                                                    Foto: MK

Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při 
slavnostním obřadu.                                                             Foto: MK
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Když si zalistujeme ve statistikách 
minulých letech, zjistíme, že v letech 
2005 – 2006 se ve Starém Městě na-
rodilo více dívek, v roce 2007 pře-
važovali chlapci a v roce 2008 jsme 
při čtyřech obřadech na radnici při-
vítali 37 chlapců a 42 děvčat. V roce 
2010 přijelo na radnici 37 kluků a 32 
holčiček, to je celkový počet 69 dětí. 
Letos je demografický údaj ještě da-
leko veselejší, když při pěti obřadech 
bylo přivítáno 84 dětí, z toho ale jen 
36 chlapců a 48 dívek. Za posledních 
šest let se rodí ve Starém Městě více 
děvčata, na některá z nich se domácí 
ženich určitě nedostane.

Při obřadu Vítání občánků do života zazpívaly a zarecitovaly děti z Křesťanské mateřské školy 
z ulice Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou.                                                 Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Eliška Sýkorová, Zuzana Miroslava Večerková, Tobias Kocáb. 
Foto: MK

Na snímku zleva děti: Patrik Lazárik, Viktor 
Lazárik.                                  Foto: Milan Kubíček

Třetí skupina dětí 9. prosince 2011 v 14:00 hodin
A mezi chlapci jsme spatřili i druhá dvoj-

čata, Patrika Lazárika a jeho bratra Viktora.
K rodičům, několika prarodičům i dalším 

členům doprovodu promluvil místostarosta 
Radoslav Malina, obřad uváděla matrikářka 
Jana Nosková, na varhany zahrála Ing. Alena 
Pluhařová a s krátkým hudebním pásmem 
vystoupily děti z Křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářo-
vou.

Rodiče dětí převzali po skončení ob-
řadu Vítání občánků hotovost ve výši 
3000 Kč odsouhlasenou Radou města 
Staré Město jako finanční příspěvek
při narození dítěte. Navíc každá ma-
minka obdržela kytičku a dítě malý 
dárek, který mu i po letech bude připo-
mínat tuto událost. Maminky a tatínci 
se podepsali do Pamětní knihy města, 
fotografie všech dětiček zveřejňujeme
ve Staroměstských novinách, na inter-
netových stránkách města a snímky 
z obřadní síně jsou již součástí foto-
kroniky našeho města za rok 2011.

Milan Kubíček 

O hudební doprovod se postarala Alena 
Pluhařová.                                       Foto: MK
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Dámské odpoledne pro ženy každého věku

Co je to móda? Nejenom nové oblečení, krásně upravené vlasy, ale 
je to také náš styl oblékání, kterým se řídíme. 

Foto: Zuzana Krátká

Módu si vybíráme takovou, která dokáže 
podtrhnout naši osobnost, naši kulturu, zvy-
ky, názory a podobně. Ve skutečnosti si často 
vybíráme takovou módu, která si vybírá nás. 

Foto: Milan Kubíček
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V prosincovém čísle Staroměst-
ských novin jsme přinesli první část 
reportáže z Dámského odpoledne, 
které se uskutečnilo v neděli 6. lis-
topadu 2011 v SKC – sokolovně ve 
Starém Městě. Módní přehlídku, 
která byla součástí Dámského od-
poledne, s přehledem a vtipem mo-
derovaly Adéla Chrástková a Vero-
nika Kaštánková. 

Mladou paní Veroniku jsem po-
žádal o stručné zhodnocení akce.

„V minulém článku jsem Vás 
seznámila s průběhem první části 
Dámského odpoledne. Po přestáv-
ce nastoupila móda nejpohodlněj-
ší, a to pyžamová. Modelky se nám 
předvedly v pyžamkách, županech 
a papučích. Roztleskaly celý sál 
a opravdu si to v podobě naprosté 
uvolněnosti a spontánnosti užívaly. 
Roztancovaly nás všechny a nutno 
říci, že byly ve svém živlu. Protože 
modelky byly z větší části zastoupe-
né tanečnicemi základní umělecké 
školy, bylo na nich poznat, že tanec 
jim není cizí. Módní přehlídka dále 
pokračovala v duchu podzimu spo-
lečně s bundami a kabáty. Vše bylo 
paní Jitkou Wilímovou doladěné do 
posledního detailu. S doplňky, jako 
jsou kabelky, šátky, šály a bižute-
rie, byly modelky opravdu dovede-
ny k naprosté dokonalosti,“ sdělila 
nám po skončení akce Veronika 
Kaštánková.

Třešinkou na dortu byla choreo- 
grafie Veroniky s názvem James
Bond, kdy si tanečnice vytáhly 

hlavního představitele a sólistu přímo 
z diváků a dopřály mu pár vteřin slá-
vy a obdivu celého sálu. V závěrečné 
děkovačce lidé zatleskali modelkám, 
vizážistce Haně Šustrové, majitelce 
butiku a sponzorce celého Dámské-
ho odpoledne paní Jitce Wilímové 
a moderátorkám Veronice Kaštánko-
vé a Adéle Chrástkové. Celá akce byla 
vedena v příjemném odpočinkovém 
duchu, nikdo si na nic nehrál a pod-
le návštěvnic, se kterými jsem druhý 
den hovořil, se opravdu velmi poved-
la. Jak jsem se dověděl od moderá-
torek přehlídky, všechny milovnice 
módy se mohou těšit na jaro příštího 
roku. Jarní Módní odpoledne bude 
obohaceno novými jarními a letními 
modely. Také se chystá menší orga-
nizační změna, kdy prodej modelů, 
který následoval po módní přehlíd-

ce, bude na příští akci zjednodušen 
a zdokonalen.

Jaké jsou horké novinky ve světě 
módy? Jak se nejlépe 
oblékat?  Rada od od-
bornice na módu je 
asi taková: „Horkých 
novinek ve světě módy 
je spousta. Takovou 
největší radou je, aby si 
ženy oblékaly to, v čem 
je jim nejen pohodlně, 
ale také v čem jsou se-
bejisté a přirozené. Na 
tuto radu by si některé 
z nás mohly říci, že si 
zrovna můžou obléct 

vytahané tepláky. V tomto případě 
to ale myslím tak, že trocha ústupku 
musí být, ale hlavně bychom nemě-

ly zapomínat, že jsme 
ženy. Úprava celého 
zevnějšku by měla být 
pro pravou dámu sa-
mozřejmostí. V dnešní 
době je tím nejkrás-
nějším doplňkem na 
každé ženě její přiro-
zený úsměv. Ale abych 
přece jen poradila něco 
konkrétnějšího, tak se 
nebojte barev. Příroda 
nám sama napovídá, 
co je nejlepší a legíny 
nebo punčochy dola-

děné k tunice nebo svetříku jsou 
nejen pohodlné, ale taky příjemné 
a ženské. Na módní přehlídce jsme 
předvedly kombinace zbarvené do 
žluta, hněda, tyrkysova, ale také re-
zavou a červenou barvu, která pů-
sobí zdravě a sebevědomě.“

S módou je spojen určitý duch 
doby. Neustále se objevují nové 
módní vlny. To, co je nové, se nazý-
vá módní, to, co jej již překonané, se 
nazývá staromódní. A jak můžeme 
ve stručnosti definovat módu? Neje-
nom nové oblečení, ale je to také náš 
styl oblékání, kterým se řídíme.

Milan Kubíček

Veronika Kaštánková nám slíbila, že se uskuteční další módní pře-
hlídka na jaře 2012.                                          Foto: Zuzana Krátká
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Leden:
Sobota 14. 1. Děkanátní ples
Pátek 20. 1. Ples rodičů ZŠ 
Sobota 28. 1. XV. STAROMĚSTSKÝ PLES  
Neděle 29. 1. Karneval pro děti (organizuje SVČ Klubko)
   (více informací z lednových akcí na straně 10)
Únor:
Sobota 4. 2. Zimní pohádka (SDH Staré Město)
    Předprodej vstupenek s místenkou v pondělí 30. led-

na 2012 v hasičské zbrojnici od 18 do 20 hodin.
Sobota 11. 2. Ples pro radost (Potraviny Hráčková)
Pátek 17. 2. Ples Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
Sobota 25. 2. Degustace slivovice – porota (Spolek přátel slivovice)
Březen:
Sobota 3. 3. Košt slivovice pro veřejnost (Spolek přátel slivovice)
Pátek 9. 3. Ples asociace studentů vysokých škol
Sobota 10. 3. Ples ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Dobrý večer pane redaktore, cítíte se v našem 
městě bezpečně? Myslíte si, že je potřeba se obávat 
nějakých fyzických napadení?

(Veronika a Tomáš, dotaz e-mailem)
Já se cítím ve Starém Městě bezpečně. Horší to mají 
někteří muži střední a starší generace. Třeba Pavel 
z Nového světa. Minulý týden jsem slyšel v pouličce 
jeho drahou polovičku, když se kamarádce chlubila, 
jak toho svého osla po pozdním návratu z práce zase 
pěkně profackovala.

Líbí se Vám skandování: „Kdo neskáče, není Čech, 
hop, hop, hop?“

(Kevin 17 let)  
Vůbec ne, určitě pravdivější je pokřik: „Kdo nekrade 
není Čech, šloch, šloch, šloch!“

Žiji již delší dobu ve středních Čechách a do Staré-
ho Města jezdím pouze o Vánocích. Můžete mi ve 
stručnosti napsat, co je tady nového?

(Líba, střední věk)
Štamgasti místních restaurací již nebudou při návra-
tu z hospod „břéskat po ulicách,“ ale chystají založit 
pěvecký sbor Bolehlav, který bude pravidelně zkoušet 
nové songy vždy druhý den po výplatě.

Který z fotbalistů Slovácka se vám nejvíce líbí?
(Tomáš 17 let)

Všichni! Mají v týmu typicky koncové hráče. Jakmile 
dostanou balon, jsou v koncích.

Ráda bych se zeptala, jaké jsou podle vás základní 
rozměry lidství?                                     (Zdena 46 let)
Láska, přátelství, solidarita, soucit a tolerance.

Jaký jste dostal nejkurióznější dotaz za poslední 
měsíc?

(Hana 43 let)
Jedna mladá dáma ze Špitálky mě požádala, abych 
ji pomohl sestavit vánoční menu pro jejího leguána. 
Přiznám se, byl jsem bezradný.

Je to pravda pane redaktore, že pokud někdo ze-
mře ve spánku, neví o tom až do rána?

(Jarda, střední věk)
Za jistých a předem daných okolností je tomu tak.

Sousedé nám stále dávají najevo, kolik mají peněz. 
Už mě to pěkně štve, protože dřu jak mezek a jen 
tak tak zaplatím složenky.

(Jana 38 let)
Úroveň života neposuzujte podle peněz, ale podle 
možnosti trávit volný čas.  

Nedávno jsme se do Starého Města přistěhovali. 
Rád bych věděl, jak na sebe rychle upozornit?

(Martin 23 let)
Počkejte až trochu nasněží, do práce vyražte na koleč-
kových bruslích a v tričku s Mickey Mousem.

Vánoce se blíží, můžete mi poradit originální dár-
ky pro mamku, taťku, babičku a dědu?

(Kateřina 14 let)
Mamce kup ježkovu vlnu, tatínkovi závaží do sluneč-
ních hodin, babičce formu na knedlíky a dědáčkovi 
skleněnou břitvu a gumový výstružník.

Milan Kubíček

Také v roce 2012 bude ve Starém Městě uspořádáno mnoho plesů a dalších 
společenských akcí nejen pro dospělé, ale i pro děti. S předstihem vám přiná-
šíme kompletní seznam všech plesů, které se budou konat ve Starém Městě 
– Společensko-kulturním centru od ledna do března.

Milan Kubíček

Na snímcích polonéza na Plese rodičů ZŠ v roce 2011.                    Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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Již asi nikdo nespočítá, kolik mladých se se-
známilo a později vstoupilo do manželství 
díky účinkování v Dolině a cimbálové muzi-
ce. Na snímku manželé Josef a Jana Vandovi. 

Foto: Robert Januška

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 
55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOLINY

Zaplněný sál sokolovny sleduje vystoupení tanečnic Doliny a cimbálové 
muziky Bálešáci. 

Foto: RJ
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V sobotu 19. listopadu 2011 
jsme se zúčastnili přátelského 
posezení u příležitosti 55. výro-
čí souboru DOLINA. 

V příjemném prostředí Spo-
lečensko-kulturního centra ve 
Starém Městě jsme se setkali 
s přáteli, spolutanečníky a kama-
rády. Prohlédli jsme si fotografie,
zavzpomínali nad kronikou sou-
boru a hlavně jsme shlédli krátké 
vystoupení současných tanečnic 
a tanečníků, které doprovázela 
muzika Bálešáci. Obojí – taneč-
níci i mladí muzikanti byli úžasní 
a mnozí bývalí členové souboru 

Dolina uronili slzičku a tiše záviděli 
mládí, krásu a temperament součas-
ných členů. 

Celé setkání bylo velmi dobře při-
pravené, všichni se dobře bavili, čas 
rychle plynul a nám nezbývá než vy-
slovit poděkování Heleně Pilušové, 
Aleši Radovi a prostě všem děvčatům 
a chlapcům, kteří se o nás ochotně 
starali. Moc děkujeme, jsme rádi, že 
jsme byli taky členy souboru Dolina 
a těšíme se na další setkávání. Součas-
ným tanečníkům, muzikantům i ve-
doucím přejeme chuť a elán do další 
práce.

Marie a Jan Ondrovi, 
Marie a Josef Hejdovi

Dlouhý aplaus diváků doprovázel vystoupení roztančené Doliny. 
Foto: Robert Januška

Děvčice na pódiu, jedna pěknější než druhá.                                  Foto: RJ

Chlapci byli opět perfektní.                                          Foto: Robert Januška
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Výstava obrazů Marcely Hradské v knihovně

V. STAROMĚSTSKÝ JARMARK

Mikuláš, anděl a družina čertů pod vánoč-
ním stromem, který byl rozsvícen při zaháje-
ní jarmarku v 10:10 hodin. 

Foto: MK
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V pořadí již pátý Staroměstský jar-
mark se uskutečnil v neděli 4. prosince 
2011 dopoledne v prostoru před rad-
nicí. Na parkovišti nákupního centra 
bylo vybudováno podium, na kterém 
jsme sledovali kulturní vystoupení.

Jistě si všichni vzpomenete na prů-
běh loňského předvánočního jarmar-
ku, kdy bylo velmi chladné a mrazivé 
počasí, teplota klesla až k mínus třinác-
ti stupňům. Mráz znemožnil vystoupe-
ní některých hudebníků, nemohl hrát 
cimbál a praskaly struny u kytar. 

Letošní první prosincovou neděli 
měli organizátoři z kulturní komise při 
Radě města Staré Město poněkud od-
lišné starosti, když předpověď počasí 
slibovala vytrvalý déšť. Přesto již v brz-

kých ranních hodinách začali přijíždět 
první prodejci všemožného, především 
smíšeného zboží. U dveří radnice bylo 
umístěno gurmánské království pana 
Bronislava Poláška, který se svým kolek-
tivem nabízel teplý ovar a další zabíjačko-
vé pochutiny. Také vedoucí Klášterní re-
staurace z Uherského Hradiště pan Křen 
připravil něco k snědku i na zahřátí.

Kulturní část jarmarku zahájil krátce 
po desáté hodině starosta Josef Bazala 
a místostarosta Radoslav Malina rozsví-
cením vánočního stromu. Ten darovali 
manželé Pilušovi z Huštěnovské ulice. 
Potom se postupně představili na jevišti 
děti z Křesťanské mateřské školy v ulici 
Za Radnicí, chlapci a děvčata z Dolineč-
ky II a III, předvedly se i děti z mateřské 

školy v ulici Rastislavova, zahrála 
cimbálová muzika Rubáš z Buch-
lovic a domácí cimbálovka Bálešá-
ci, líbil se mužský sbor z Kudlovic 
a sympatický dívčí sbor Repetilky.

V sále na radnici bylo pro naše 
nejmenší připraveno vystou-
pení herců Slováckého divadla, 
v knihovně byla dvě stanoviště 
s prodejem a výrobou šperků, vel-
mi zdařilý program si připravi-
li vedoucí kroužků ze Střediska  
volného času Klubko, všude jsme 
viděli čerty, anděla a důstojného 
Mikuláše.

I když nebyl sníh, jak se k pra-
vému Vánočnímu jarmarku sluší, 
bylo to nakonec velmi příjemné 

nedělní dopoledne, kdy se lidé poba-
vili, setkali se známými a potěšili se 
z vystoupení staroměstských dětí. Fo-
toreportáž z jarmarku si můžete pro-
hlédnout na www.staremesto.uh.cz 

Tímto jste také srdečně zváni na Vá-
noční zpívání, které se uskuteční v ne-
děli 18. prosince v 14:30 hod., v pondělí 
26. prosince je na programu Štěpánské 
posezení s Dolinou a bohatý prosinco-
vý program uzavře Silvestr 2011, který 
má začátek v 19:30 hod. Všechny výše 
jmenované akce se konají v Společen-
sko-kulturním centru (sokolovně) ve 
Starém Městě. 

Milan Kubíček

V pátek 2. prosince v 17 hodin byla 
zahájena výstava obrazů Mgr. Marcely 
Hradské, učitelky Základní školy Staré 
Město. V prostorách Městské knihov-
ny a informačního centra v ulici Za 
Radnicí se sešly čtyři desítky zájemců 
o výtvarné umění, nechyběli přátelé 
a známí paní učitelky Hradské.

S úvodním proslovem vystoupila 
vedoucí knihovny Milada Rokytová, 
která nám Marcelu Hradskou předsta-
vila. Nejprve jsme zavzpomínali na rok 
2004, kdy právě paní Hradská zaha-
jovala úspěšnou šňůru výstav v měst-
ské knihovně, kterých se do dnešního 
dne konalo již více než třicet. Marcela 
Hradská se narodila v Novém Jičíně, 
od osmi let žije ve Starém Městě. Pod 
vedením profesora Rudolfa Kubíč-
ka absolvovala Lidovou školu umění 
v Uherském Hradišti. Po maturitě na 

Gymnáziu v Uherském Hradišti své vý-
tvarné vzdělání rozšířila pod vedením 
výtvarníka docenta Laštůvky na Vysoké 
škole pedagogické v Brně, kde studovala 
obory jazyk český a výtvarná výchova.

Už od malička je jí malování ko-
níčkem, vzhledem ke svému povolání 
se kresbě a malbě věnuje hlavně 
o prázdninách, kdy se účastní vý-
tvarných kurzů a setkání. Ráda 
maluje v plenéru, především kraji-
nu a přírodu. Z technik převažuje 
hlavně akvarel, i když v poslední 
době si oblíbila také malbu akrylo-
vými barvami. 

    Dále se ujal slova starosta Jo-
sef Bazala, který Marcele Hradské 
poděkoval za zajímavou a hezky 
připravenou výstavu. S kulturním 
pásmem vystoupilo hudební duo, 
syn paní Hradské Petr a jeho žena 

Magda. Pochopitelně na místě nechy-
běl a vše pečlivě sledoval vnuk Ondrá-
šek. Fotoreportáž z vernisáže je k vidě-
ní www.staremesto.uh.cz  

Výstavu si můžete prohlédnout do 
10. ledna 2012. Jste srdečně zváni.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala předal Marcele Hradské kytici kvě-
tů a poděkoval jí za skvěle připravenou výstavu. 

Foto: Milan Kubíček

Během nedělního dopoledne přišlo na jarmark více než 
1000 lidí. Všichni měli velkou příležitost potkat se a po-
vyprávět se známými a přáteli, vypít pohárek svařeného 
vína a poslechnout si zdařilá kulturní vystoupení. 

Foto: Milan Kubíček
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Zastřešujeme dominantu Starého Města

…a čerpáme beton a čerpáme. Stavba kostela Svatého Ducha  
24. října 2011.                                                                   Foto: FK
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Vnitřní bednění kupole, teď je zalito betonem, na jaro jej odstra-
níme.                                                                                  Foto: FK

Letos jsme se stavbou kostela Svaté-
ho Ducha dospěli do stadia, kterému 
se ve stavařské hantýrce říká dokon-
čování hrubé stavby. To dokončení 
hrubé stavby spočívá v tom, že se stav-
ba zajistí proti dešti, sněhu …, zkrátka 
udělá se střecha. Od loňska jsme měli 
smontovanou podstatnou část šestaše-
desátitunového ocelového krovu. Le-
tos zjara jsme krov dokončovali v jeho 
„nevděčných“ částech. To je tam, kde 
byla jeho montáž obzvlášť obtížná, 
hlavně kolem věží, kde byly jednotli-
vé části krovu kotveny přímo do jejich 
betonových stěn. Dělat takové vrtání 
betonu, kotvení a usazování těžkých 
ocelových kusů ve výšce, z houpavé 
lávky zavěšené na lanech jeřábu,  … 
to je taková stavařská „lahůdka“. Ale 
chlapi pana stavitele Josefa Budaře to 
zvládli.

Hned potom následovala další „spe-
cialita“. Už jsme z toho betonu vytvoři-
li různé tvary, což si tak zkusit kulatou 
klenbu, kupoli? Předcházela důkladná 
početní a výkresová příprava „jak na 
to“. Pak se nahoře na kruhovém le-
šení začali „mrvit“ tesaři, zámečníci 
a nakonec i železáři. Zámečníci pod 
kostelem připravovali různé oblouky 
z železných profilů a trubek, které jiní
zámečníci nahoře montovali dohro-
mady, a tesaři tu železnou kostru za-
čali pokrývat dřevěnými latěmi. Zača-
la se rýsovat obrovská kulatá bublina, 
která po dokončení budila dojem, že ze 

stavby našeho kos-
tela startuje hor-
kovzdušný balon. 
Bylo to jen vnitřní 
bednění kupole. 
Tuto „bublinu“ pak 
železáři pokryli ar-
movacími železy, 
posvazovanými do 
úhledné sítě. Pak 
se vrátili znovu zá-
mečníci a z plechu, 
trubek a profilů vy-
tvarovali kulatou 
vnější stranu bed-
nění. Následovala 
závěrečná „třešnič-
ka na dortu“. Přijel 
„šving“, to je čerpa-
dlo na beton na kolečkách, natáhlo své 
dlouhatánské rameno až nad střechu 
kostela a nachrlilo do připraveného bed-
nění beton z přistavených domíchávačů.

Tento postup, to je armování, vnější 
bednění a betonáž, museli stavaři zo-
pakovat celkem třikrát, než se dostali 
k vrcholu kupole. Dokončili jsme tak 
další zajímavou část kostela, kupoli, jejíž  
vrchol bude dvacet metrů nad hlavou 
návštěvníka kostela, její průměr šestnáct 
metrů a tloušťka stěny poměrově srov-
natelná se skořápkou slepičího vejce.

 Téměř současně s kupolí začaly prá-
ce na bednění střechy. Na ocelové kro-
vy byly přišroubovány dřevěné krokve, 
zhruba jeden kilometr celkové délky, na 

ně se pak přibíjely 
pů ldruhacoulové 
desky z kvalitního 
modřínu. Že je to 
všechno zelené? 
Před položením 
nahoru se všechno 
dřevo nejdřív má-
čelo do speciální 
lázně, „aby nám 
střechu ani červo-
toč, ani dřevomor-
ka …“. Nakonec 
byla na bednění 
přibita lepenka. Je 
tam jen provizor-
ně, než se dokončí 
všechny drobnosti 
a střecha se opatří 
speciální folií.

Teď čekáme, až 

nám beton kupole v bednění pořád-
ně vyzraje. Na jaře bednění sundá-
me, „dotáhneme“ střechu až těsně ke 
kupoli, opatříme kupoli tepelnou izo-
lací a dokončíme všechny detaily. Prá-
ce na střeše a kupoli chceme ukončit 
v květnu příštího roku.

Souběžně připravujeme další etapu 
stavby, kterou bude plášť hlavní lodi, 
její kruhová obvodová stěna, tvořená 
ocelovou kostrou, na ní speciální hliní-
kové profily, v nich ditermální dvojskla
a trojskla. Zhotovení pláště řešíme spo-
lu s projektanty i firmami, které dove-
dou takovou skleněnou fasádu vyrobit 
a namontovat. Půjde o stěny, ve kte-
rých bude zhruba tisíc metrů čtvereč-
ních ditermálního skla, skleněné stěny 
o výšce osm a půl metru!

Na stavbu kostela již tradičně při-
spívá naše město a Nadace Děti-kultu-
ra-sport. Oběma dárcům náleží vřelý 
dík celé farnosti. Není to tak běžné, 
aby města, či obce, takto podporovaly 
úsilí své farnosti. Jejich představitelé si 
nejspíš uvědomují, že věřící jsou také 
občané jejich obce, a že kostely, aspoň 
u nás, na Moravském Slovácku, bývají 
nejvíce využívané veřejné objekty. 

Ještě jednou chci poděkovat již jme-
novaným dárcům nejen za peněžní 
dar, ale za jejich postoj k záležitostem 
svých věřících občanů. Také je nutno 
poděkovat všem ostatním drobným 
i větším anonymním dárcům, na je-
jichž bedrech spočívá větší část finan-
cování stavby kostela Svatého Ducha.

František Křivák
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Mikulášský turnaj v softbale v režii žáků základní školy
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Ve středu 30. listopadu 2011 vyrazilo družstvo chlapců 
a další družstvo dívek Základní školy Staré Město na druhé 
kolo softbalové ligy do sportovní haly v Kunovicích. Někte-
ré školy vyslaly družstva chlapců i dívek, která pak násled-
ně spolu bojovala. Naši chlapci v turnaji zvítězili po výhrách 
nad chlapci z Kunovic, žákyněmi ZŠ Staré Město a smíšeným 
družstvem z Uherského Ostrohu.

Naše děvčata zaznamenala historický úspěch, kdy po pro-
hře s chlapci ZŠ Staré Město a výhrami nad žáky ZŠ Kunovice  
a smíšeným družstvem ZŠ Babice obsadily krásné třetí místo. 
Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalších 
kol.

Sestavy týmů: 
Chlapci – Stodůlka, Chybík, Krokavec, Janečka, Sadílek, 

Vaculík, Ulrich, Koželuha.
Dívky – Pleváková, Železníková, Němcová, Belantová, No-

váková, Janečková, Gebrtová,  Phamová.
Mgr. Jan Zábranský

Družstva chlapců a dívek ze Základní školy Staré Město. Naši 
chlapci v turnaji softbalové ligy zvítězili, dívky skončily na pěk-
ném třetím místě.                                                              Foto: JZ

Pětičlenná výprava jednoty Orla Staré Město.
Foto: SČ

Na snímku zleva: Dagmar Zálešáková, Bohuslav Blaha a Marie 
Čožíková.                                                                           Foto: FŠ

Cyklisté opět bodovali
Závody horských hor na Ploštině se konaly 9. 10. 

2011. Počasí moc nepřálo, ale ani drobné přeháňky 
neodradily závodníky, aby se utkali v soubojích o me-
daile. 

Pětičlenná výprava, která reprezentovala jednotu 
Orla Staré Město si odvezla dvě zlaté a jednu stříbr-
nou medaili. V kategorii muži 20 – 40 let se umístil 
Vít Huspenina na 3. místě,  Michal Novák na 5. místě 
a Stanislav Číhal na 6. místě. V kategorii nad 40 let 
muži si odvezl zlatou medaili Petr Kolaja. V kategorii 
ženy 20 – 40 let Michaela Tůmová obsadila 1. místo.

Stanislav Číhal

Ústřední turnaj Orla 
ve stolním tenise

Turnaj družstev se konal 17. 11. v Polné. Registrovaní i nere-
gistrovaní závodníci se utkali v kategorií žáci, juniorky, junio-
ři a muži. V kategorii žen dorazilo pouze družstvo ze Starého 
Města. Protože nemělo soupeře, ženy hrály proti mužům. Ve 
velmi silné konkurenci sice tentokrát Staré Město nevybojova-
lo žádnou medaili, ale získalo velmi cenné zkušenosti. Děku-
jeme zástupcům naší jednoty br. Bohuslavu Blahovi a sestrám 
Marii Čožíkové a Dagmar Zálešákové za reprezentaci.

Výsledková listina:
Žáci: 1. Zlín 2. Šlapanice 3. Ostrožská N. Ves
Juniorky:  1. Ostrožská N. Ves 2. Uh. Hradiště 3. Šlapanice
Junioři: 1. Únavov 2. Ostrožská N. Ves 3.  Šlapanice
Muži: 1. Únavov 2. Zlín 3. Šlapanice

Ing. František Šima
místostarosta jednoty Orla Staré Město
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Župní plavecké závody 
Do Uherského Hradiště v sobotu 3. prosince 2011 při-

jeli Orli z jednot župy Velehradské, aby změřili své síly. 
I přes velkou nemocnost v naší jednotě jsme měli zástupce  
v kategoriích benjamínci, mladší žákyně, starší žákyně a ve-
teráni.

Nejmladší účastnice závodů tříletá Eliška Rösslerová z na-
ší jednoty vybojovala 4. místo v kategorii benjamínci, kde 
měla za soupeře až desetileté děti. Obdržela nejen diplom, ale 
i zvláštní medaili.

V kategorii mladší žákyně si vedla výborně Monika Kejřo-
vá, která obsadila dva-
krát 1. místo v plavec-
kém stylu prsa a volný 
způsob. Ani Markéta 
Matyášová neodešla 
z této kategorie bez me-
daile. Obsadila krásné 
3. místo. V kategorii 
starší žákyně obsadila 
Karolína Jančová pěk-
nou bronzovou pozici. 
Děkujeme všem zá-
stupcům jednoty Staré 
Město za úspěšnou  re-
prezentaci.

Mgr. Jana Ferdová, 
cvičitelka

ZÁPIS  DO  PRVNÍCH  TŘÍD
Dne 10. 2. 2012 se  koná slavnostní zápis  dětí do 1. ročníku 

základní školy.
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2005 až  31. 8. 2006 a bu-

de probíhat  v přízemí budovy ZŠ St. Město,  náměstí  Hrdinů  
1000, od 11.00 do 17.30  hod. Zápis se týká také dětí, které měly 
pro školní rok 2011/2012 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci 
lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou 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 odklad školní docház-

ky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která 
bude doložena vyjádřením příslušného lékaře nebo vyšetře-
ním pedagogicko-psychologické  poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, na-
rozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.

Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšet-
řením pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vy-
zvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz 
- v sekci dokumenty ke stažení, pro zákonné zástupce.

Josef Jurnykl, ředitel školy

Na svátek svatého Mikuláše se netrpělivě těší všechny děti a neji-
nak je tomu ve Starém Městě. Každý rok čekají, jestli se přijde podí-
vat i do Orlovny na jejich cvičení, na to, co se za rok naučily, a zda 
jim něco přinese.

I tento rok měli sv. Mikuláš s andělem hodně práce, než rozda-
li nadílku, aby udělali radost všem dětem z oddílů Cvičení rodičů 
s dětmi, Cvičení a pohybové hry 1, Cvičení a pohybové hry 2, Stolní 
tenis, Florbal, Cvičení pro kluky a Rekreační sporty. Kdo chtěl pře-
vzít nadílku přímo z rukou sv. Mikuláše, mohl přijít buď 8. nebo 9. 
prosince, kdy Sv. Mikuláš  navštívil naši Orlovnu. 

Ve čtvrtek 8. prosince odpoledne se tajil dech těm nejmenším, 

Mikuláš naděloval dětem na Orlovně.                                                                                                                                                                         Foto: DZ

Na Orlovnu zavítal sv. Mikuláš
když se svatý Mikuláš přišel podívat do Cvičení rodičů s dětmi, kte-
ré navštěvují děti už od jednoho roku. A chtěl hned vidět, co umí. 
Děti mu rády předvedly několik básniček a písniček, kterých umí 
spoustu a andělíček každému předával balíčky. Ty nejodvážnější po 
nadílce přednesly svatému Mikuláši básničku nebo zazpívaly a do-
staly navíc odměnu. Děti se opět pochlubily, co se nového naučily. 
Dokonce již předvedly, co nacvičují na Vánoční zpívání. Všichni 
přítomní rodiče, děti i prarodiče byli spokojeni. Děkujeme Svatému 
Mikuláši a všem, kteří mu pomáhali udělat radost dětem.

Dagmar Zálešáková,
 starostka Orla Staré Město
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Základní škola Staré Město před šesti lety adoptovala 
na dálku holčičku Annu Adhiambo z Keni. Každý rok žáci 
přispívají částkou 7.200 Kč na její vzdělávání. Adopci zajiš-
ťuje Centrum Narovinu v Praze. Ve středu 16. 11. 2011 mezi 
nás zavítal pan David Švejnoha, pracovník této organizace. 
Promítl nám film o životě dětí v Keni. V následující dis-
kusi se žáci živě zajímali o tuto problematiku. Uvědomili 
si, že příspěvek na vzdělání je tou nejlepší pomocí, kterou 
mohou potřebným dětem v Keni prokázat. Beseda proběh-
la i na prvním stupni základní školy na náměstí Hrdinů. 
Překvapením bylo, že i poměrně malé děti toho hodně ví 
o nelehkých podmínkách chudých lidí v Africe. 

Mgr. Jarmila Bříštělová

Beseda o Keni

Expedice Chřiby se vrací. Po šesti letech, které uplynu-
ly od vydání 5. svazku populární edice Chřiby záhadné 
a mytické, připravili autoři Jiří Jilík a Bořek Žižlavský ve 
spolupráci s dalšími členy Expedice Chřiby k vydání další 
6. svazek. 

O knize nás informoval publicista Jiří Jilík: „Ponese 
název „Chřiby po hradských cestách“. Hradské cesty, po 
nichž se pohybovali při svých misiích věrozvěsti Cyril 
s Metodějem, identifikoval na základě starožitných pa-
mátek ThDr. Fr. Přikryl (1857 – 1939). Kněz a romantický
cyrilometodějský badatel zasvětil celý svůj život vyhledá-

vání a dokumentaci cyrilometodějských památek na Mo-
ravě a zejména v Chřibech. Právě Velehrad na úpatí Chři-
bů považoval za centrum velkomoravské říše a z tohoto 
centra se rozbíhaly „hradské“ cesty. František Přikryl při 
vyhledávání stop věrozvěstů v Chřibech objevil a pro-
zkoumal řadu dnes již zapomenutých hradisek, mohylo-
vých polí, studánek, kamenných křížů a dalších památek, 
které jsou historickou pamětí krajiny, byť ne všechny jsou 
velkomoravské.

V letech 2009 – 2010 se vydávali po „Hradských“ čle-
nové Expedice Chřiby. V nové knížce vynášejí ze zapo-
mnění vše, co zaznamenal na svých cestách Chřiby Fran-
tišek Přikryl.

Publikace bude za účasti všech autorů poprvé předsta-
vena v pátek 16. prosince v 17 hodin v Galerii Petry Hav-
líkové na Palackého náměstí v Uh. Hradišti. Proběhne 
zde autogramiáda i výstava fotografií z expedice. Knihu
zakoupíte ve všech uherskohradišťských knihkupectvích 
v v městském informačním centru.

MK

 Na vánočním stole jsou 
květiny krásným doplňkem

Vánoční a novoroční svátky patří k našim nejkrásnějším 
svátkům v roce. Jsou to dny pohody, lásky, klidu a posezení, 
při kterých by květina neměla chybět. Tradiční bramboříky, 
azalky, hyacinty, poinsetie, nám nabízí každé květinářství. 
Několik týdnů před svátky kupujeme tzv. barborky k na-
rychlení. 

Řezané květiny aranžujeme až před slavnostní chvílí. 
Můžeme je kombinovat pěknými a zajímavými jehličina-
mi, suchými travinami nebo rychlenými dřevinami (třešně, 
kdoulovec, zlatice, mandloň). Typickým vánočním doplň-
kem je jmelí. Nemáme-li stromeček, ozdobíme chvojí nebo 
aranžujeme vánoční svícny, které doplňujeme ozdobami na 
stromeček nebo květinami suchými i živými.

V mnoha rodinách se udržuje tradice adventního věnce. 
Obvykle se věší nad stůl. Je zdobený svíčkami, šňůrou nebo 
červenou stuhou. Dá se také přizdobit ořechy, jablíčky, su-
chými švestkami a jednoduchými přízdobami na strome-
ček.

Na vánočním stole jsou květiny krásným doplňkem. 
Aranžují se v jednoduchých i složitějších, okázalejších úpra-
vách. Samozřejmě musíme zvolit květinu k prostředí a vy-
bavení bytu. Svíčky s květinami vytvářejí intimní prostředí 
a slavnostní pohodu u štědrovečerního stolu. Pro milovníky 
květin je dárek přizdobený malou květinou vítaným potěše-
ním. Také vánoční dárek můžeme ozdobit nejen větvičkou 
jehličiny, ale také květem orchideje, růže nebo jiné květiny.

Milan Kubíček

Pěkný dárek pod vánoční stromeček 
– kniha Chřiby po hradských cestách
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Bobřík informatiky 

Nejlepší řešitelkou ze Základní školy Staré Město je Gabriela Šoustková z 8. C, která sou-
časně získala i 1. místo v národním kole.                                                             Foto: ZŠD
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V polovině listopadu se někteří žáci Základní 
školy Staré Město zúčastnili již po čtvrté celo-
republikové soutěže Bobřík informatiky.

V kategorii Benjamin soutěžilo 6587 soutěžících, 
z toho bylo 1556 úspěšných řešitelů. Za školu se 
této kategorie zúčastnilo 39 soutěžících žáků 6. D 
a 7. D, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými ře-
šiteli se stalo 17 soutěžících. 
Nejlepším řešitelem z naší školy je Jan Kadlček ze 
7. D (42. místo v národním kole).
V kategorii Kadet soutěžilo celkem 4812 soutěží-
cích a úspěšnými řešiteli bylo 1836 soutěžících. 
Za školu se této kategorie zúčastnilo 48 soutěží-
cích žáků 8. C a 9. D, alespoň 150 bodů dosáhlo 
a úspěšnými řešiteli se stalo 27 soutěžících. 
Nejlepší řešitelkou z naší školy je Gabriela Šoust-
ková z 8. C, která současně získala i 1. místo v ná-
rodním kole. Gábině a všem úspěšným řešitelům 
blahopřejeme.
Ve středu 16. listopadu si znovu své znalosti 
z oblasti matematiky a informatiky vyzkoušelo 
21 dobrovolníků v další soutěži. Do druhého kola 
soutěže IT-SLOT postupuje Václav Malina z 9. D, 
přejeme mu hodně úspěchů.

Mgr. Jana Slančíková

V pátek 16. prosince bude knihovna v době od 12:30 
do 18:00 hod. uzavřena. Také ve dnech 23. prosin-
ce až 31. prosince 2011 bude  v Městské knihovně 
a informačním centru zavřeno. Provoz bude zahájen 
2. ledna 2012.

   Všem našim čtenářům přejeme mnoho pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2012.

Milada Rokytová, Pavlína Elšíková

Jak do knihovny
v prosinci?

UPOZORNĚNÍ  PRO OBČANY
Pokladna Městského úřadu 
Staré Město bude ve dnech

 27. 12. – 30. 12. 2011 
uzavřena.

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré Město se koná 

v pondělí 19. prosince 2011 v 16 hodin v sále radnice ve Sta-
rém Městě. Podle zákona č.128/2000 Sb. jsou zasedání zastu-
pitelstva města veřejná. Těším se na Vaši účast.

Josef Bazala, starosta 

Chlapci a děvčata ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město navštívili 24. listo-
padu 2011  městský úřad a ve stručnosti se seznámili s organizací úřadu a jeho službami 
pro občany našeho města. Na závěr prohlídky radnice jsme pořídili společnou fotografii
se starostou Josefem Bazalou.                                                                Foto: Milan Kubíček
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Dvacet let obnovené samostatnosti Starého Města
Dne 1. ledna 2011 tomu bude přesně 

20 let, kdy byla znovu obnovena samo-
statná obec Staré Město. Tomuto aktu 
předcházela vůle naprosté většiny ob-
čanů bývalé čtvrti Uherského Hradiště 
– Starého Města, kteří se v referendu 
rozhodli k osamostatnění. Stejně tak 
postupovali občané nedaleké městské 
části Kunovice. Od začátku roku 1991 
začal v budově současné radnice praco-
vat obecní úřad, jehož prvním staros-
tou byl zvolen František Slavík.

A právě prvnímu starostovi Starého 
Města Františku Slavíkovi jsme položi-
li otázku: Jak hodnotíte osamostatnění 
Starého Města po dvaceti  letech od této 
události?

Po dvaceti letech je hodnocení ob-
novené samostatnosti Starého Města 
už skoro bez emocí, i když v době, kdy 
občané samostatnost v podstatě jedno-
myslně odsouhlasili v referendu, bylo 
emocí plno. Vzpomínám si, jak někteří 
funkcionáři varovali před zmenšením 
významu okresního města po jeho roz-
dělení a před problémy, které nebudou 
umět noví, demokraticky zvolení zastu-
pitelé zvládat. Dnes si troufám tvrdit, že 
návrat k historicky ověřenému uspořá-
dání tří samostatných měst byl výhod-
ný pro všechna tři města. Byla odstra-
něna nevyrovnaná pozice jednoho 
preferovaného centra a dvou opomíje-
ných předměstí. Problémy a také dlou-
hodobé vize mohly nové samosprávy 

řešit s větší znalostí a zainteresovaností 
přímo v místě. Občané Starého Města 
před rokem 1990 oprávněně pociťovali 
nižší úroveň kvality života a investic do 
infrastruktury v porovnání s Uherským 
Hradištěm. Rozdíl dvaceti let ve vzhledu 
a vybavenosti Starého Města je obrovský 
stejně jako v Uherském Hradišti, takže 
žádná strana není škodná, ba naopak, 
obě města velmi získala a mé hodnocení 
je bezvýhradně kladné.

Při příležitosti dvaceti let obnovené 
samostatností Starého Města byla vydána 

Knihu si můžete zakoupit 
v Městské knihovně ve Starém 
Městě v ulici Za Radnicí, v in-
formacích na radnici, Památní-
ku Velké Moravy, v Potravinách 
Hráčková, v knihkupectví Por-
tal a v Řehořově knihkupectví 
v Uherském Hradišti. Prodejní 
cena je 199 Kč. Kniha by nemě-
la chybět v žádné staroměstské 
domácnosti i pod vánočním 
stromečkem.

MK

kniha Staré Město ve fotografii, která 
by neměla chybět v žádné staroměstské 
domácnosti. Městský úřad žádné spe-
ciální oslavy na oslavu tohoto výročí 
neorganizoval, ale naše samostatnost je 
připomínána při společenských a kul-
turních událostech, které se konají na 
přelomu let 2010/2011. 

Jste srdečně zváni na některý z plesů 
a setkání našich občanů, které jsme pro 
vás připravili v prvních třech měsících 
příštího roku.

Milan Kubíček 

První starosta znovu samostatného Starého Města František Slavík (třetí zleva) na snímku ze zasedání Za-
stupitelstva města Staré Město, které se uskutečnilo 8. listopadu 2010. Dále na fotografii Františka Pavlicová, 
Ing. Kamil Psotka, Ing. František Šima a Ing. Josef Vaculík.  Foto: Milan Kubíček

Staré Město 
ve fotografii

VÁNOČNÍ DÁREK, KTERÝ URČITĚ POTĚŠÍ

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

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ

 Prodejna: Hráčková Kouřimová Vaněk Altéře Knedlíková 
 Telefon: 572541253 572541803 720107550 572543715 608359179 
Pátek 23. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 7:30-17

Sobota 24. 12. 6-11 6:45-10 6:30-10:30 zavřeno 7:30-11

Neděle 25. 12. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Pondělí 26. 12. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Úterý 27. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 7:30-17

Středa 28. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 7:30-17

Čtvrtek 29. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 7:30-17

Pátek 30. 12. 6-18 6:45-17 6:30-18 5-17:45 7:30-17

Sobota 31. 12. 6-13 6:45-11 6:30-10:30 6 - 10 7:30-11

Neděle 1. 1. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Pondělí 2. 1. inventura 6:45-17 6:30-16 5-17:45 7:30-17 
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Šachové soutěže v závěru roku

Účastníci setkání si připili na další úspěšnou činnost a hlavně 
na zdraví v následujícím roce 2012.      Foto: Milan Kubíček

Již po jedenácté se sešli v pátek  
9. prosince 2011 v 17 hodin v zaseda-
cím sále na radnici ve Starém Městě 
zástupci spolků a organizací s předsta-
viteli radnice. 

S úvodním slovem opět vystoupil 
starosta Josef Bazala, který zástupcům 
spolků představil i přítomné pracov-
níky vedení města a vedoucí jednotli-
vých odborů.   Starosta všem oznámil 
čerstvou informaci z posledního zase-
dání Rady města, která rozhodla opět 
podpořit činnost spolků a organizací 
v našem městě částkou jeden milion 
korun.  „Všichni občané, kteří jsou čle-
ny spolků, pomáhají vytvářet kvalitní, 
příjemný a spokojený život ve Starém 
Městě, jsou chloubou našeho města 
a jejich činnosti si velmi vážíme,“ sdě-
lil starosta. Dále se všichni přítomní 
dověděli od starosty, že se připravuje 
změna koncepce Staroměstského dne 
v roce 2012. Jsou návrhy připravit spo-
lečnou, velkou akci v červnu, kdy se 
bude konat na jednom místě v areálu 
Střední odborné školy a Gymnázia ve 
Starém Městě výstava Zahrada Mora-
vy, Staroměstský den a farmářský den.  
Dále jsme slyšeli informace o budoucí 

podobě současného areálu Školního hos-
podářství, který by měl v budoucnosti 
sloužit pro výstavbu rodinných a byto-
vých domů. Připravuje se velká investice 
v obnově ekosystému v oblasti slepých 
ramen řeky Moravy, bude osvětlena lávka 
přes železniční most spojující Staré Měs-
to a Uherské Hradiště a vzhledem k při-
pravovanému  zvýšení traťové rychlosti 
na dráze Staré Město – Uherské Hradiš-
tě – Vlárský průsmyk ze současných 60 
na 70 km/hod budou zabezpečeny dva 
přejezdy v blízkosti železničního mostu 
a ulice Amálie Škráškové světelnou signa-
lizací.

Ještě než dostali slovo jed-
notliví zástupci spolků a orga-
nizací, bylo vysloveno podě-
kování a předána kytice květů 
bývalé ředitelce Střediska vol-
ného času Klubko paní Marii 
Čablové, která zde pracovala 
dlouhých 17 let a se svým ko-
lektivem se starala o smyslu-
plné využití volného času dětí 
a mládeže.

A co dodat na závěr? Aby 
činnost spolků byla oprav-
du úspěšná a jejich kulturní, 
sportovní či společenské akce 

byly bohatě navštíveny, musí se o ter-
mínu jejich konání vědět mezi veřej-
ností. Proto tímto žádám všechny ve-
doucí spolků a organizací, aby redakci 
Staroměstských novin s dostatečným 
předstihem sdělovali termíny svých 
akcí a setkání. Jménem redakční rady 
také já všem děkuji za bohatou a zají-
mavou činnost a dosavadní spoluprá-
ci. Do nového roku 2012 přeji všem 
především zdraví, kapánek štěstí a ko-
pec lásky.

V příštím čísle přineseme podrob-
nou reportáž ze setkání.

Milan Kubíček

Zajímavé setkání zástupců spolků a organizací

1. liga
Nezdarem skončilo 4. kolo pro naše „A“ mužstvo, které v ne-

děli 27. listopadu 2011 utrpělo v domácím prostředí nečekanou 
porážku se záložním celkem Litovle v poměru 2,5-5,5 a v prů-
běžné tabulce se propadlo na 11. místo. Vyhrál Petr Kapusta, re-
mízu přidali Petr Bažant sr., Fera Vrána a Vojta Dobeš. 

2. liga
Naopak velká spokojenost panuje u obou našich mužstev („B“ 

a „C“), která v posledních dvou kolech vyhrála všechna svá utká-
ní. 

Třetí kolo bylo na programu 20. listopadu a v něm „B“ muž-
stvo zajíždělo do nedalekých Boršic, odkud přivezlo tři body za 
vítězství 5,5-2,5. Vyhrál Petr Bažant jr., Jarek Sháněl a Radovan 
Studený, remízu přidali Petr Bažant sr., Vojta Dobeš, Robert 
Staufčík, Antonín Vavruška a Pavel Dvouletý. 

„C“ mužstvo přivítalo na své půdě nováčka soutěže, hráče 
z Hošťálkové. Pro obě mužstva se jednalo o velmi důležitý zápas, 
neboť ve svých předchozích zápasech vždy utrpěla jen porážky. 
Nakonec se našim hráčům podařilo zvítězit 4,5-3,5 a připsat si 
cenné tři body do tabulky. Vyhrál Lukáš Fusek, Rosťa Pukl a Mi-
lan Krča, remízu přidali Jarek Buráň, Petr Kapusta a Petr Blaha. 

Další, již v pořadí čtvrté, vítězství v řadě zaznamenalo „B“ 
mužstvo v neděli 4. prosince, když dokázalo doma vyhrát po po-
klidném průběhu nad mužstvem Šumperka  vysoko 6-2 a v prů-

běžné tabulce jim patří 1. místo. Vyhrál Petr Bažant jr., Petr 
Bažant sr., Vojta Dobeš a Pavel Dvouletý, remízu přidali Ja-
rek Sháněl, Robert Staufčík, Antonín Vavruška a Radovan 
Studený.

Skvělá zpráva přišla z Veselí, kde hrálo „C“ mužstvo a do-
mácí šachisty dokázalo porazit nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 
a v tabulce se drží momentálně na 6. místě. Vyhrál Honza 
Horsák a Petr Blaha, remízu přidali Petr Kapusta, Lukáš Fu-
sek, Roman Omelka, Rosťa Pukl a Honza Šmíd sr.

Krajský přebor
Až do dalekého Zubří se vydalo „D“ mužstvo ve 4. kole 

v neděli 27. listopadu s cílem v tomto zápase neprohrát a po 
napínavém průběhu se úkol podařilo splnit, a tak odjíždělo 
s jedním bodem za remízu 4-4. Vyhrál Lukáš Fusek, Milan 
Krča a Tonda Vávra, remízu přidali Michal Staufčík a Dušan 
Sochna. V průběžné tabulce je v současné době na 8. místě, 
když získalo celkem 5 bodů. 

Bohužel, nevede se „E“ mužstvu, které prohrálo na domá-
cích šachovnicích s mužstvem Napajedel 2,5-5,5 a v tabul-
ce je zatím na posledním místě. V tomto zápase remizovali 
Radovan Studený, Jožka Knotek, Roman Borufka, Bohuslav
Blaha a Jožka Trubačík.

Milan Rachůnek    
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Toulky podzimní přírodou

V dnešní fotoreportáži Vladimíra Kučery vám před-
stavíme jedny z našich nejhojnějších ptáků. Sýkory 
jsou velmi malí ptáčci, žije jich u nás šest druhů. Tito 
převážně lesní ptáci hnízdí v dutinách stromů, často 
i v budkách, které jim vyrobí hodní lidé a ochránci pří-
rody. Nejčastěji můžete spatřit sýkoru koňadru, běžná je 
sýkora modřinka, v našem okolí můžeme pozorovat sý-
koru babku, méně početná je sýkora parukářka, sýkora 
lužní a naše nejmenší sýkora uhelníček. Nezapomínejte 
v zimě na vyhladovělé ptáčky a pomozte jim přežít ob-
dobí, kdy je krajina pod sněhem a ledem. Bohatě se vám 
odmění v průběhu jara a léta sběrem škůdců a hlavně 
svým zpěvem.

Milan Kubíček

Pestrobarevný podzim na Čerťáku.                  oto: Vladimír Kučera

Sýkora modřinka má typický znak – azurově modrou, u mláďat na-
zelenalou čepičku a azurově modrá křídla a ocas. Velmi obratně šplhá 
po tenkých větvičkách stromů. Hnízdí většinou jednou do roka, ale je 
rekordmankou v počtu mláďat. Samice snáší až 15 vajec. V zimě si 
pochutnává na semínkách slunečnice.               Foto: Vladimír Kučera

Sýkora koňadra je naše největší sýkora. Je jedním z nejhojnějším ptá-
ků u nás. Žije ve všech typech lesů, dále v zahradách, parcích. V zimě 
většina z nich navštěvuje krmítka a nejraději mají semena slunečnice, 
lnu, jádra ořechů, tykví, jablek a lůj.                Foto: Vladimír Kučera

Sýkora babka je menší než vrabec. Je šedohnědá, má třpytivě černé 
temeno hlavy, bílé líce a malou černou skvrnu na bradě. Hnízdí ve 
světlých listnatých lesích, v zahradách a parcích. Poměrně hojná je 
v Kunovském lese.                                                Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 27. ledna. Uzávěrka je 16. ledna 
2012.

Volejbalisté úspěšní v 1. lize

Anekdoty na poslední 
stranu

Na snímku v horní řadě zleva: Libor Kamler (9), David Erman (12), Aleš Paták (13), Ondřej 
Skyba (7), kapitán Jiří Kment (6).
Sedící zleva: hrající trenér Petr Karabec, Jiří Vašíček (15), Michal Koláček (10), předseda klubu 
Petr Straka, Martin Špalek (2).                                                                         Foto: Milan Kubíček

Radost týmu po vítězném setu.
Ilustrační foto: MK
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Expert z nové školy
„Pane Jelimánku, co jste vybral ženě na 

Vánoce?“
„Platební kartu!“

Vánoční dáreček
„Miláčku, Jiříčku, ty jsi úžasný milenec. 

Jsme spolu jen pět týdnů a já jsem už ve tře-
tím měsíci.“

Odposlechnuto v pouličce
„Paní Ondoňová, vy ale vypadáte čím 

dál tím líp.“
„Oh, moc děkuji za poklonu.“
„A čím blíž tím hůř!“

Pomikulášský románek
Zamilovali se do sebe na mikulášském 

večírku, a jak by ne, byla štíhlá jako laň, 
nožky měla jako srnka, chůzi antilopy, vla-
sy jako havran…a on byl ve firmě velké zví-
ře.                                                             NI 

Volejbalisté úspěšní v 1. lize
Na přelomu listopadu a prosince se-

hráli volejbalisté VSK Staré Město čtyři 
zápasy na hřištích soupeřů a jeden po-
hárový zápas v Městské sportovní hale 
na Širůchu, ve kterém hostili extraligo-
vý tým z Ústí nad Labem.

V pátek 25. listopadu bylo na progra-
mu utkání v Plzni, ve kterém Staromě-
šťasné s přehledem vyhráli. V prvním 
setu byli úspěšní plzeňští vysokoškoláci, 
ale potom se již projevila lepší sehranost 
i kondice hráčů VSK Staré Město, kteří 
po setech - 20, 24, 21, 20 zvítězili 3:1.

V sobotu 26. listopadu se tým ze Ši-
růchu přesunul do Českých Budějovic, 
kde je čekal vedoucí tým soutěže. Svě-
řenci Petra Karabce nakonec všechny 
papírové prognózy převrátili naruby 
a po urputném boji zvítězili 3:2. V prv-
ním setu byli lepší Staroměšťané, hrá-
či Českých Budějovic pak srovnali na 
1:1 a dále se hrálo jako na houpačce se 
šťastnějším koncem pro tým VSK, který 
získal rozhodující pátý set. Sestava Staré 
Město: Kment, Kamler, Koláček, Skyba, 
Paták, Erman, Špalek.

V úterý 29. listopadu se hrála na 
Širůchu odveta pohárového zápasu 
s Ústím nad Labem. Severočeši vyhrá-

li na domácí palubovce 3:0 a do Starého 
Města přijeli v roli favorita. Přesto Staro-
měšťané nic předem nevzdali a do utkání 
nastoupili s elánem a bojovností. Vyhráli 
první set, v druhém setu jasně vedli, ale 
v nervózní koncovce set ztratili. Nakonec 
Ústí nad Labem vyhrálo 3:2 a postoupilo 
do čtvrtfinále Českého poháru.

K pátému vítěznému zápasu v prvoli-
gové soutěži v řadě přijeli Staroměšťané 
v pátek 2. prosince do Prahy. Poměrně 
lehce si poradili s týmem ČZU Praha B, 
nad kterým zvítězili 3:1 (-26, 22, 15, 21). 
Domácí se snažili vzdorovat jen v prvním 
setu, pak se ukázala vyzrálost a větší vůle 
po vítězství našeho týmu.

V sobotu 3. prosince se hrálo další 
mistrovské utkání v Dobřichovicích ne-
daleko Prahy. Na místní halu nemají Sta-
roměšťané přlíš dobré vzpomínky. Hala 
je atypická s nízkým stropem a hostující 
týmy se zde velmi často trápí s nezvyklý-
mi podmínkami. Také tentokrát byli lepší 
Dobřichovice, když zvítězili 3:1 (23, -22, 
22, 15). Staré Město nastoupilo v sestavě:
Kment, Kamler, Koláček, Skyba, Erman, 
Paták, Špalek, Karabec.   

Petr Straka, MK


