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K dobré pohodě zahraje a v kulturním programu vystoupí cimbálová muzika Bálešáci. 
Foto: Milan Kubíček

Opět se můžeme těšit na polonézu studen-
tů Střední odborné školy a Gymnázia Staré 
Město.                           Foto: Milan Kubíček

Zastupitelstvo města, Rada města a komise kultury ve Starém Městě
Vás srdečně zvou na

XV. STAROMĚSTSKÝ PLES
který se koná v sobotu 28. ledna 2012

od 20 hodin
ve všech sálech

Společensko-kulturního centra
ve Starém Městě 

K tanci a poslechu hrají:
dechová hudba STAROMĚSTSKÁ KAPELA

hudební skupina KUMPÁNI
cimbálová muzika BÁLEŠÁCI

Kulturní program:
polonéza studentů Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město,

křest CD Staroměstské kapely s lidovým vypravěčem Františkem Uhrem,
vystoupení folklorního souboru DOLINA s cimbálovou muzikou BÁLEŠÁCI

ochutnávka vín – Víno Jakubík
Tradiční bohatá tombola.

Cena vstupenky 100 Kč, místenky 20 Kč. 
Předprodej vstupenek v Městské knihovně

a informačním centru ve Starém Městě.
Občerstvení zajištěno. 
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Starosta Josef Bazala.                                                                       Foto: VK

Starostovi Josefu Bazalovi jsem na začátku letošního roku 
položil jednoduchou otázku: Co všechno připravujete v našem 
městě v roce 2012? I když se jedná o otázku poměrně jednodu-
chou, odpověď je poněkud obsáhlejší.

„Občané Starého Města se můžou v roce 2012 těšit na nově 
zrekonstruované ulice U Potoka a Rastislavova, kde bude pro-
vedena výměna kanalizace, vodovodu, včetně nové vozovky 
a chodníků. V Alšově ulici vznikne nové parkoviště pro byto-
vý dům a samotná ulice se dočká rozšíření parkovacích míst, 
komunikace, chodníku a osvětlení. Připravujeme bezbariérový 
chodník od Baťova kanálu po Moravní most, který bude po-
kračovat až po lávku přes Moravu na Moravním nábřeží.  Ve 
Východní ulici probíhají přípravné práce na výstavbu obchod-
ního centra Hobby Market, který bude určen pro domácí kuti-
ly. Společně se starosty mikroregionu Staroměstsko připravu-
jeme výstražné hlásiče, které budou sloužit k včasné informaci 
o zvýšeném průtoku hladin na vodních tocích. Předpokládáme 
i brzké otevření tenisové haly na Rybníčku a přístaviště u Baťo-
va kanálu na Zerzavici,“ řekl starosta.

„Největší investicí bude „Obnova ekosystému odstavených 
ramen řeky Moravy“, při které dojde k rekonstrukci břehových 
porostů, vtokových a výtokových otvorů, odtěžení části náno-
sů z prostoru ramen a znovu obnovení propojení slepých ra-
men s řekou Moravou. Takto by měly být zrekonstruovány čás-
ti ramen: Čerťák I a II, Zasypané, Vytrávené, Přední a Zadní 
Morávka. Smyslem těchto prací je obnovení funkčnosti ramen, 
které jsou důležitou součástí nadregionálního biokoridoru. 
Důležitou částí bude i vytvoření odpočinkových prostor a na-
učných stezek,“ sdělil Josef Bazala. 

„Během příštího roku pak budeme připravovat další inves-

Velmi pěkné vánoční a novoroční přání nám do redakce zaslaly děti z mateřské školy v Rastislavově ulici spo-
lečně s paní ředitelkou a učitelkami. V druhé polovině letošního roku bude zahájena největší investiční akce 
roku 2012 – Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy. Investice je to finančně velmi náročná
a bude rozdělena do několika příštích let, kdy v lokalitách Čerťák, Přední a Zadní Morávka a dalších dojde 
k výrazným změnám. Než bude vše řádně dokončeno a současný prostor upraven k lepšímu, děti na snímku 
budou navštěvovat nedalekou základní školu.                                                                              Ilustrační foto: MŠ
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tice, které povedou k obnově majetku, přípravě nových sta-
vebních míst pro rodinné domy a zlepšení pohody bydlení ve 
městě. Předpokládáme spolupořádat všechny kulturní, spor-
tovní a společenské akce, tak jako v uplynulém roce, včetně 
Velkomoravského koncertu. Měla by být i obnovena Zahrada 
Moravy, která bude rozšířena o farmářské trhy,“ poznamenal 
starosta v úvodu prvního měsíce letošního roku.

Milan Kubíček  

Co připravujeme ve Starém Městě v roce 2012?

Změny
v sociální oblasti

V rámci sociální reformy přešla 
výplata dávek v hmotné nouzi od 
1. ledna 2012 na Úřad práce České 
republiky. 

V rámci přenesené působnosti 
zůstává sociální práce na našem 
pověřeném úřadě ve Starém Měs-
tě, kde Vám bude nadále poskyto-
vané odborné poradenství v celé 
sociální oblasti a  pomoc .

Kontakt na sociálního 
pracovníka: 

Bc. Irena Čechalová
Tel.:  572 416 442

721 215 263
e-mail: cechalova@staremesto.uh.cz 
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U S N E S E N Í
z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 7. 12. 2011

U S N E S E N Í

I. schválila
1.1   uvedeným žadatelům prodloužení 
pronájmů bytových jednotek v DPS, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou 
– od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a nájemné 
ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
č. 1 – p. Josef Marášek
č. 2 – p. Antonín Varmuža
č. 3 – p. Jarmila Hejdová
č. 4 – p. Jiřina Pelková
č. 5 – p. Anna Chovancová
č. 6 – p. Ludmila Daníčková
č. 7 – p. Marta Foltýnková 
č. 8 – p. Ludmila Schneiderová
č. 9 – p. Danuše Husková
č. 10 – p. Anna Kolajová
č. 11 – p. Leopold Šinderbal  
č. 12 – p. Marta Fialová 
č. 13 – p. Marie Hánová
č. 14 – p. Věra Kročová 
č. 101 – p. Ludmila Slováčková
č. 102 – p. Božena Jancová
č. 103 – p. Marta Motyčková
č. 104 – p. Jiřina Pochylá 
č. 105 – p. Zita Spáčilová
č. 106 – p. Božena Čagánková 
č. 107 – p. Ludmila Stuchlíková 
č. 108 – p. Jarmila Chrástková

č. 109 – p. Marie Korvasová 
č. 110 – p. Antonín Němec
č. 111 – p. Bohumil a Ludmila Palovi 
č. 112 – p. Josef Vaněk
č. 113 – p. Jana Habartová
č. 114 – p. Jiřina Sýsová
č. 115 – p. Marie Vymětalová 
č. 201 – p. Marie Bečicová
č. 202 – p. Marie Zejdlová 
č. 203 – p. Emílie Spiewoková 
č. 204 – p. Drahomíra Kutálková
č. 205 – p. Jiří a Květoslava Benešovi
č. 206 – p. Marie Slavíková 
č. 207 – p. Ludmila Rozehnalová 
č. 208 – p. Helena Zemandlová
č. 209 – p. Marie Zaorálková
č. 210 – p. Zdenka Horčicová
č. 211 – p. Marie Zapletalová 
č. 212 – p. Pavla Hlaváčková 
č. 213 – p. Antonie Langová 
č. 214 – p. Antonína Ševčíková
č. 215 – p. Františka Šuchmová
č. 216 – p. Ladislav a Anna Kašparcovi 
1.2  pronájem kinozařízení – lepičky páso-
vé, redukce, karuselu, předsádek a kabino-
vého okna Městským kinům v Uh. Hradišti, 
Uh. Hradiště, nám. Míru 951, na dobu ur-
čitou – od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s mož-
ností dalšího prodloužení a nájemné ve výši 

1.200 Kč/rok + příslušná DPH. 
1.3  pronájem městské kuchyně (celková 
výměra včetně příslušenství 230,31 m2) 
včetně zařízení dle inventárního sezna-
mu v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Bronislavu Poláškovi, 
bytem Spytihněv 18 na dobu určitou od  
1. 1. 2012 do 29. 2. 2012 s možností další-
ho prodloužení za podmínky, že celková 
dlužná částka za služby související s ná-
jmem bude uhrazena do 31. 1. 2012. Ná-
jemné ve výši 5.000 Kč/měsíc + příslušná 
DPH, pronájem zařízení dle inventárního 
seznamu ve výši 1.000 Kč/měsíc + přísluš-
ná DPH, za účelem hostinské činnosti.
1.8  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic, a. s., Praha 4, Tomíčkova 
2144/1, IČ 649 49 681, na právo umístění 
stavby „Napojení objektu TMCZ Uher-
ské Hradiště“ a „Připojení objektu TMCZ 
Stará Tenice 1195 Uh. Hradiště k optické 
síti ČD-T - trasa B“ na části částech po-
zemků dle přílohy ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování vedení sítě elektronických 
komunikací. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 

metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového 
výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2011 
platí částka 9 Kč/m2 a rok. 
2.1 projektovou dokumen-
taci na akci Místní komu-
nikace ulice U Potoka Staré 
Město.
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci Krytá autobu-
sová zastávka Velkomorav-
ská z důvodu změny termínu 
dokončení stavby.
3.2 přijetí věcných darů 
příspěvkovou organizací 
Mateřská škola, Komenské-
ho 1721, příspěvková organi-
zace, Staré Město od Nadace 
Děti-kultura-sport, Uherské 
Hradiště na výrobu nebo 
zakoupení dřevěných hou-
paček v hodnotě 20.000 Kč 
a od dárce Jaroslav Jirský U-
-servis, Staré Město na nákup 
hraček a učebních pomůcek 
v hodnotě 5.000 Kč.
5.5 zrušení vnitřní směrnice 
č. S 02/2008 Zásady vymeze-
ní majetkových práv a povin-
ností příspěvkové organizace 

Sportovní a kulturní centrum.
Letecký snímek Starého Města. Pohled na lokalitu Trávník, ulice Sées a Za Radnicí.      Foto: Jiří Šicha
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6.1  zvýšení osobního příplatku ředitelce 
SVČ Klubko dle zápisu.
6.2  nabídku firmy Hrdlička s. r. o. Be-
roun na zřízení služby GEODATA on-li-
ne/e-UtilityReport (hromadné podání žá-
dosti o vyjádření k existenci inženýrských 
sítí).
6.8  náhradu měsíční odměny za nevy-
čerpanou dovolenou:
- panu Josefu Bazalovi v délce 14 kalen-
dářních dnů
- panu Radoslavu Malinovi v délce 14 ka-
lendářních dnů

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.6 schválit převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 4516/69 ostat. plocha/ostat. 
komunikace o výměře 7 m2 a pozemku 
p. č. 4522/29 ostat. plocha/ostat. komuni-
kace o výměře 78 m2, vše v lokalitě ul. Br-
něnská (chodníky) ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
společnosti KOVOSTEEL, s. r. o., za část 
pozemku p. č. 4509/4 ostat. plocha/jiná 
plocha, část pozemku p. č. 4509/7 ostat. 
plocha/ostat. komunikace a část pozem-
ku p. č. 240/460 ostat. plocha/jiná plocha 
o celkové výměře cca 75 m2, vše v lokalitě 
ul. Pod Cukrovarem (vjezd do společnos-
ti KOVOSTEEL) ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívaným pozem-
kům. 
Cena směňovaných pozemků byla stano-
vena dohodou a činí 100 Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných po-
zemků uhradí město Staré Město společ-
nosti KOVOSTEEL, s. r. o, cca 1.000 Kč 
(100 Kč/m2).  
1.7  schválit zrušení převodu majetku 
– prodej částí pozemků p. č. 6030/5 orná 
půda, p. č. 6030/85 orná půda, p. č. 6030/
132 orná půda, p. č. 6030/133 orná půda 

a p. č. 6030/134 orná půda o celkové výměře 
20.000 m2, vše v lokalitě Olší – Pod vinohra-
dy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Jiřímu Čevorovi, bytem Tu-
pesy 460, který byl schválen na 2. zasedání 
Zastupitelstva města ve Starém Městě dne 
20. 12. 2010 pod bodem II./7.4.
3.1  schválit obecně závaznou vyhlášku 
města  č. 01/2011, kterou  se  mění a dopl-
ňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2010, 
o místních poplatcích.
4.1.1  nevyhovět žádosti Roberta a Pavly 
Hájkových o doplnění podmíněně přípust-
ného využití či změnu v lokalitě lokálního 
biocentra Zahrady.
4.1.2   nevyhovět žádosti společnosti Jolly 
Roger, s. r. o. o změnu návrhu územního 
plánu v lokalitě lokálního biocentra Zahra-
dy.
4.1.3   vyhovět žádosti pana Miroslava 
Kirschnera o zařazení pozemku p. č. 384/3 
do plochy smíšené výrobní.
4.1.4  nevyhovět žádosti společnosti Q2 
ENERGIE s. r. o. o pořízení změny územní-
ho plánu. 
5.2  schválit změnu rozpočtu - rozpoč-
tové opatření č. 6/2011 příjmy ve výši 
106.410.000 Kč, výdaje ve výši 124.533.000 Kč, 
financování ve výši 18.123.000 Kč.
5.3 schválit rozpočet města na rok 2012 
– příjmy ve výši 132.711.000 Kč, výdaje ve 
výši 131.366.000 Kč, financování ve výši
– 1.345.000 Kč.

III. vyhlašuje
5.4 výběrové řízení na poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 v sou-
ladu se Zásadami pro poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení termínu od 9. 1. 
2012 do 20. 2. 2012.

IV. jmenovala
6.6 paní MUDr. Irenu Pelechovou, pana 
Radoslava Malinu a pana Mgr. Martina 

Zábranského členy Školské rady při Zá-
kladní škole ve Starém Městě pro funkční 
období let 2012 - 2014.

V. vzala na vědomí
1.5 nabídku města Uherské Hradiště na 
odkoupení pozemku p. č. 715/1 orná půda 
o výměře 659 m2 v lokalitě ul. Kostelanská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem stavby „Cyklostezka 
ulice Kostelanská Staré Město“, za cenu 
250 Kč/m2.
 Rada města navrhla snížit prodejní cenu 
uvedeného pozemku na 100 Kč/m² z dů-
vodu rovnosti výkupních cen od ostatních 
vlastníků pozemků v této lokalitě.
3.3  informaci o přerušení provozu v  ma-
teřských školách Komenského, Rastisla-
vova a Křesťanské mateřské škole v obdo-
bí vánočních prázdnin v prosinci 2011.
4.2  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
4.3  vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.
4.4  vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní spojeného územního a stavebního říze-
ní dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.
5.1  hospodaření města k 31. 10. 2011.
6.3  zápisy z 1. a 2. zasedání dozorčí rady 
společnosti Školní hospodářství, s. r. o. 
Staré Město.
6.4  zprávu kontrolního výboru zastupi-
telstva města o provedených kontrolách 
v roce 2011.
6.7  termíny jednání zastupitelstva a rady 
města v roce 2012.

VI. nemá námitek
6.5  k záměru Zlínského kraje na sloučení 
Střední odborné školy a Gymnázia se síd-
lem Velehradská 1527, 686 03 Staré Město 
se Střední odbornou školou technickou 
se sídlem Revoluční 747, 686 06 Uherské 
Hradiště.

VII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.4  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 6073/79 
orná půda o výměře 25 m2 a části pozem-
ku p. č. 6073/112 ost. plocha o výměře 78 
m2, vše v lokalitě Trávník II. ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2.  Finančnímu odboru
5.4  připravit změnu vnitřní směrnice 
pro poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení v oblasti úrokové míry.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarostaLetecký snímek Starého Města. V popředí průmyslový areál firmy Kovosteel, za ním objek-

ty Colorlaku.                                                                                                 Foto: Jiří Šicha



5Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 26. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28. 11. 2011

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky v rám-
ci veřejné zakázky „Sdružené služby do-
dávky elektrické energie pro město Staré 
Město a jeho příspěvkové organizace“. 
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč 
společnost Amper Market, a. s., Praha 4, 

Antala Staška 1076/33a, IČ: 241 28 376. 

II. jmenovala
2.  v souladu s ustanovením § 102, odst. 
(2), písm. g) zákona č.  28/2000 Sb., o ob-
cích Ing. Zdeňka Vojtka do funkce vedoucí-
ho finančního odboru od 02.01.2012.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.2  příspěvek ve výši 4.000 Kč Marcele 
Jurčíkové na pokrytí základních potřeb 
v měsíci prosinci 2011.

2.1  zrušení vnitřní směrnice 3/2007 
a zrušení vnitřní směrnice č. 01/2009, 
rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 

U S N E S E N Í
z 28. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19. 12. 2011

U S N E S E N Í

S 09/2011 Zásady pro poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.  

II. neschválila
1.1  žádost Střediska rané péče Brno o fi-
nanční příspěvek na zajištění provozu soci-
ální služby.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města, včetně přítomných občanů, na svém veřejném zasedání 19. prosince 2011 uctilo minutou ticha památku zesnu-
lého prvního českého prezidenta pana Václava Havla. Čest jeho památce.
V první den státního smutku ve středu 21. prosince 2011, kdy ve Starém Městě letos poprvé sněžilo, položili kytici žlutých karafiátů
k pomníku na náměstí Hrdinů zástupci našeho města. Na snímku zleva tajemník Ing. Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Malina.

Text a foto: Milan Kubíček 

Uctili jsme památku Václava Havla

Stalo se již tradicí, že v předvánoční 
době navštíví starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Malina a Bc. Irena 
Čechalová, vedoucí sociálního oddělení 
Městského úřadu ve Starém Městě, býva-
lé občany našeho města, kteří tráví pod-
zim svého života v domovech pro seniory 
v nejbližším okolí. 

Malá delegace naší radnice nejprve 
navštívila 22. 12. pětici mužů a žen v Do-
mově pro seniory v Buchlovicích a pak 
všichni zavítali do Domova pro seniory 
v Uherském Hradišti, kde nyní žije 22 
bývalých občanů Starého Města. Místem 
setkání důchodců s vedením města byla 
společenská místnost, kde po neformální 
besedě všichni přítomní obdrželi dárkový 
balíček, za méně pohyblivými a nemoc-
nými přišli naši zástupci přímo na pokoj, 
kde se s nimi pozdravili.

Naši bývalí spoluobčané velmi ocenili 
vstřícnost a pozornost ze strany starosty, 
jeho zástupce a vedoucí sociálního oddě-
lení. O dění ve Starém Městě jsou senioři 
pravidelně informováni prostřednictvím 
Staroměstských novin, které jim do jejich 
nových domovů pravidelně zasíláme.

Milan Kubíček 

PŘEDVÁNOČNÍ 
NÁVŠTĚVA SENIORŮ
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2)  zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 3)  hospodaření města k 30. 11. 
2011.
K bodu 9) 9.1 zprávu kontrolního vý-
boru zastupitelstva města o provedených 
kontrolách v roce 2011.
9.2  termíny jednání zastupitelstva a rady 
města v roce 2012.
9.3  zprávu finančního výboru zastupi-
telstva města o provedených kontrolách 
v roce 2011.

II. schválilo
K bodu 4) změnu rozpočtu – rozpoč-
tové opatření č. 6/2011 – příjmy se zvy-
šují z  106.410.000 Kč na 107.649.000 Kč, 
výdaje se zvyšují z 124.533.000 Kč na 
125.772.000 Kč, financování 18.123.000
Kč.
K bodu 5)  rozpočet města na rok 2012 
– příjmy ve výši 132.711.000 Kč, výda-
je ve výši 130.786.000 Kč, financování
– 1.925.000 Kč.
K bodu 6) 6.1 převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6354 ostat. plocha/jiná plo-
cha o výměře 9 m2, v lokalitě ul. Obilní 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Ivanu 
Hulckému a paní Janě Hulcké, bytem 
Staré Město, Obilní čtvrť 297, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem legalizace vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku. 
6.2 převod majetku – směnu pozemku 
p. č. 4516/69 ostat. plocha/ostat. komu-
nikace o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 
4522/29 ostat. plocha/ostat. komunikace 
o výměře 78 m2, vše v lokalitě ul. Brněn-
ská (chodníky) ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
společnosti KOVOSTEEL, s. r. o., za část 
pozemku p. č. 4509/4 ostat. plocha/jiná 
plocha, část pozemku p. č. 4509/7 ostat. 
plocha/ostat. komunikace a část pozem-
ku p. č. 240/460 ostat. plocha/jiná plocha 
o celkové výměře cca 75 m2, vše v lokalitě 
ul. Pod Cukrovarem (vjezd do společnos-
ti KOVOSTEEL) ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
města Staré Město, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívaným pozem-
kům. 
Cena směňovaných pozemků byla stano-
vena dohodou a činí 100 Kč/m2.
Za rozdíl ve výměře směňovaných po-
zemků uhradí město Staré Město spo-

U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 19.12. 2011

U S N E S E N Í

lečnosti KOVOSTEEL, s. r. o, cca 1.000 Kč 
(100 Kč/m2).  

6.3 zrušení převodu majetku – prodej části 
pozemku p. č. 715/23 orná půda o výmě-
ře cca 560 m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, společnosti PLASTMONT BUREŠ,  
s. r. o., Staré Město, Kostelanská 2010, který 
byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva 
města ve Starém Městě dne 28. 3. 2011 pod 
bodem II./6.1.

6.4 zrušení převodu majetku – prodej částí 
pozemků p. č. 6030/5 orná půda, p. č. 6030/
85 orná půda, p. č. 6030/132 orná půda, p. č. 
6030/133 orná půda a p. č. 6030/134 orná 
půda o celkové výměře 20.000 m2, vše v lo-
kalitě Olší – Pod vinohrady ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Jiřímu Čevorovi, bytem Tupesy 460, který 
byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva 
města ve Starém Městě dne 20. 12. 2010 pod 
bodem II./7.4.

III. vydalo
K bodu 7) na základě § 14 odst. 2, písm. d) 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích ve znění pozdějších předpisů a v soula-
du s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 
2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších před-

pisů obecně závaznou vyhlášku města č. 
01/2011, kterou se mění a doplňuje obec-
ně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních 
poplatcích.

IV. vyhovělo
K bodu 8) 8.3 žádosti pana Mirosla-
va Kirschnera o zařazení pozemku p. č. 
384/3 do plochy smíšené výrobní v návr-
hu územního plánu.

V. nevyhovělo
K bodu 8) 8.1 žádosti Roberta a Pavly 
Hájkových o doplnění podmíněně pří-
pustného využití či změnu návrhu územ-
ního plánu v lokalitě lokálního biocentra 
Zahrady.
8.2 žádosti společnosti Jolly Roger, s. r. o. 
o změnu návrhu územního plánu v lokali-
tě lokálního biocentra Zahrady.
8.4 žádosti společnosti Q2 ENERGIE, s. r. 
o. o pořízení změny územního plánu.

VI. uložilo Radě města
K bodu 9) 9.1 zabývat se závěry zprávy 
o provedení kontrol kontrolním výborem 
v roce 2011.
9.3  zabývat se závěry zprávy o provedení 
kontrol finančním výborem v roce 2011.
Předsedům výborů
K bodu 9) 9.1 předsedovi kontrolního 
výboru zpracovat návrh plánu kontrol 
v roce 2012.
9.3 předsedovi finančního výboru zpra-
covat návrh plánu kontrol v roce 2012.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Budovy základní školy na náměstí Hrdinů pod sněhovou pokrývkou. 
Foto Milan Kubíček
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 18. února, 17. břez-
na, 21. dubna, 12. května, 16. 

června 2012.

VZPOMÍNKA
Dne 2. února si 

připomeneme prv-
ní smutné výročí 
od nečekaného od-
chodu paní Jany 
Klonové. S láskou 
vzpomíná manžel 
Václav a dcera Mi-
lana s rodinou.

Dne 3. února 
tomu bude 20 let, 
kdy zemřel pan 
Matouš Valouch. 
Vzpomíná manžel-
ka s dětmi a rodi-
nou.

V průběhu koncertu vystoupila i Verunka 
Mahrová.                                      Foto: MK

BENEFIČNÍ KONCERT

Chrámový sbor a orchestr z Uherského Hradiště s dirigentem Karlem Dýnkou. 
Foto: Milan Kubíček
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V neděli 8. ledna 2012 v 15 hodin 
se uskutečnil v kostele sv. Michaela ve 
Starém Městě Benefiční vánoční kon-
cert Chrámového sboru a orchestru 
z Uherského Hradiště pod vedením 
Karla Dýnky. Na programu koncertu 
byla koleda Tichá noc, Pastýřská mše 
koledová, Vánoční mše z polských ko-
led a další skladby. Svým vstupných 
účastníci koncertu podpořili stavbu 
nového kostela sv. Ducha.

Koncertu se zúčastnil starosta Josef 
Bazala i duchovní otec staroměstské 
farnosti P. Miroslav Suchomel.

Milan Kubíček

Moudré
myšlenky

Je mnoho lidí, které má Bůh a ne-
má je církev, a je také mnoho lidí, 
které má církev, ale nemá je Bůh.

Svatý Augustin

Přijďte do Památníku 

Velké Moravy
Od konce února až do konce roku 

2012 budou na Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě vystavena 
tzv. stupavská falsa, náhrobní kame-
ny z domnělého hrobu sv. Metoděje 
z trati Hroby v Chřibech. Jde o nej-
větší falsifikátorskou aféru v ději-
nách české archeologie.

MK

Tříkrálová sbírka
Děkujeme  všem občanům, kteří 

přispěli malým koledníkům na kon-
to Tříkrálové sbírky. Celkem se ve 
Starém Městě vybralo 150.271 Kč.

RR

Představení 
zajímavé knihy

Slovácké muzeum v Uherském Hra-
dišti a Historická společnost Starý Ve-
lehrad Vás zvou na představení nové 
knížky

Chřiby po hradských cestách
Beseda s autory Jiřím Jilíkem 

a Bořkem Žižlavským o knize, cyrilo-
metodějských památkách v Chřibech 
a romantickém archeologovi P. Fran-
tišku Přikrylovi se uskuteční ve čtvrtek 
26. ledna v 17 hodin na Památníku 
Velké Moravy ve Starém Městě. Kníž-
ka je na Památníku v prodeji.           JJ
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Z naší farnosti
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• Poděkování za Tříkrálovou sbír-
ku. Farnost děkuje všem, kdo měli pro 
naše koledníky otevřené srdce. Do po-
kladniček jste ve Starém Městě věnovali  
150. 271 Kč. Výtěžek této sbírky slouží 
ve prospěch charitního díla.
• Poslední neděli v lednu 29. 1. při mši sv. 
v 9 hodin  představí farnosti v obřadu zv. 
lucernarium rodiče své děti, které letos 
přistoupí k 1. svatému přijímání.
• 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu, 
lidově zvaný Hromnice, upomíná na 
prastarý obřad, kdy novorozené dítě bylo 
rodiči v náručí matky po skončení šesti-
nedělí přineseno do chrámu a předsta-
veno jako nový člen církevní obci. Ten-
to svátek je obohacen symbolem svíce, 
která sama sebe stravuje, aby jiným dala 
světlo - „Pán je světlo národů...“ Právě 
ženy, matky, považovaly vždy tento svá-
tek za zvláště sobě blízký. (Žehnání svící 
„hromniček“ se uskuteční při mši svaté 
ve středu 1. 2. v 17:00 hodin a ve čtvrtek 
2. 2. v 6:30 hodin).
• Při této příležitosti je nabídka a Po-
zvánka na Hromniční pouť matek  ve 
Šternberku v sobotu 4. 2. 2012. Odjezd 
autobusem v 7:30 hod. z Uh. Hradiště. 
Cena: 150,- Kč. Přihlašujte se u s. Gábi-
ny Gottwaldové.  Mše svatá bude ve far-
ním kostele, jelikož je v únoru v kostele 

VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna 2012 vzpomeneme 

nedožitých 90 let pana Jana Mačugy. 
Dne 25. března uplynou dva roky od 
úmrtí jeho manželky Heleny Maču-
gové. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují děti s rodinami.

Až ztrátou milo-
vaného člověka po-
známe, co pro nás 
znamenal, jak při 
nás stál v dobrém 
i zlém. Dne 31. led-
na 2012 by se dožil 
70 let náš manžel, 
tatínek a dědeček 

pan Jan Pavlica. S láskou stále vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka, syn a dcera s rodinou.

chladno, dobře se obléct. Vzít s sebou jídlo. 
Káva a čaj se bude vydávat zdarma. Svíčky 
pro ofěru se budou prodávat před mší sva-
tou při vstupu do kostela.
• Na svátek sv. Blažeje, mučedníka, bude 
mše svatá sloužena v 17:00 hodin. Po ní se 
podle tradice uděluje „Svatoblažejské po-
žehnání“.
• Den 11. 2. jako den zjevení P. Marie 
v Lurdech byl před 20 lety ustanoven pa-
pežem Janem Pavlem II. Světovým dnem  
nemocných. V sobotu 11. 2. v 17:00 hod. 
bude sloužena mše za nemocné a udělena 
svátost pomazání nemocných  společně 
těm potřebným, kteří budou přítomni.
• Před 10 lety dne 14. února roku 2002 bylo 
vydáno stavebním úřadem povolení ke 
stavbě našeho nového kostela Svatého Du-
cha. Mše svatá na poděkání bude slavena 
v úterý 14. 2. v 6:30 hodin.

• Popeleční středou 22. 2. 2012 začíná 
v církvi doba postní. Mše svaté: v 6:30 ho-
din a v 18:00 hodin. Pamatuj, člověče, že 
prach jsi a v prach se obrátíš.
• Naše farnost je živá, což je vidět na jejím 
vnitřním životě, z něhož vzešly neformál-
ní společenství mládeže, rodin, seniorů, 
františkánských terciářů, cursilla, modli-
tebních společenství matek a taktéž otců. 

Modlitební společenství matek se schá-
zí v sakristii vždy v úterý v 18 hodin 
a otcové v 19 hodin • rádi přivítají nové 
rodiče. Zakladatelka hnutí Modlitby 
matek v Anglii říká: ...Je opravdu nutné  
sjednotit se v modlitbě za naše děti. …
Nedělejte si starosti, když zpočátku není 
dost matek, které by se k vám připojily 
- pro začátek stačí dvě matky (nebo dva 
otcové).
Modlitba otců a matek: Pane Ježíši, ty 
miluješ naše děti a vnuky víc než my. Vě-
říme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom 
víš. Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, 
abys Ty mohl konat v jejich životě ne pod-
le naší představy, ale podle své moudrosti 
a lásky. Amen.

SV

Tři králové při pochůzce po Starém Městě. Poznáte 
Baltazara, Kašpara a Melichara? 

Foto: Robert Januška

Chrámový sbor z Uherského Hradiště při vystoupení v kostele sv. Michaela v neděli 8. ledna 2012. 
Foto: Milan Kubíček

• S životem naší farnosti v roce 2011, s výroční zprávou o činnosti farnosti a duchov-
ní službě, zprávou o stavbě nového kostela a zprávou o hospodaření farnosti ve sta-
tistickém přehledu od r. 2005 je možno se dopodrobna seznámit na webových strán-
kách farnosti: http://www.farnoststaremesto.cz/zivot-ve-farnosti/udelovani-svatosti 
• Upřímné poděkování patří Chrámovému sboru a hudebníkům z Uherského Hra-
diště s dirigentem panem Karlem Dýnkou za koncert v posledním vánočním neděl-
ním odpoledni, který po řadu let nám přichází zkrášlit vánoční dobu a tak přispívá 
k duchovní kultuře města i k našemu historickému dílu - stavbě nového kostela. 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    únor  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Je mnoho novin, pouze jedny jsou Staroměstské
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Kresba: Jindra Pelková

Citáty ze sbírky
Jindry Pelkové

Výtvarnice Jindra Pelková přeje 
všem Staroměšťanům láskyplný nový 
rok 2012 a hlavně pevné zdraví. Ze své 
sbírky nám poslala několik zajímavých 
citátů významných osobností. Připo-
jila také velmi pěknou novoročenku, 
kterou všem našim čtenářům s malým 
zpožděním zasíláme.

MK

A přece každý den je o chlup 
lepší než včerejšek, i když lidé dě-
lají psí kusy, aby tomu tak nebylo.

Jan Werich
Je krásné žít, neboť žít znamená 

začínat stále znovu, v každém oka-
mžiku.

C. Pavese
Moudrá cesta životem se niko-

mu nepodaří náhodou. Dokud ži-
jeme, učme se žít.

Seneca
Ne proti, nýbrž za něco bojovat! 

Nebýt proti, nýbrž pro něco!
E. Oesch

Hra života vypadá veseleji, po-
kud nosíme v srdci bezpečný po-
klad.

F. Schiller

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 2. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Oskar a růžová paní 19.00 200,-/180,-

 3. pátek  Uh. Hradiště
veřejná 
gen. zkouška

 Kalibův zločin 10.00 50,-

 4. sobota  Uh. Hradiště P  Kalibův zločin - premiéra 19.00 220,-/200,-

 6. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Kalibův zločin 10.00 100,-

 6. pondělí  Uh. Hradiště Y  Kalibův zločin 19.00 200,-/180,-

 7. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Kalibův zločin 10.00 100,-

 8. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

 8. středa  Uh. Hradiště  Penzion pro svobodné pány 19.00 220,-/200,-

 9. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Kalibův zločin 19.00 200,-/180,-

10. pátek  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-

11. sobota
 Uh. Hradiště
 Klub kultury

XXVI. Divadelní ples 20.00 500,-

13. pondělí  Uh. Hradiště školní před.  Hráči 10.00 60,-

14. úterý  Uh. Hradiště T  Modré květy 18.00 100,-

15. středa  Uh. Hradiště O
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

17.00 100,-

16. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Kalibův zločin 19.00 200,-/180,-

17. pátek  Uh. Hradiště  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 220,-/200,-

18. sobota  Uh. Hradiště L  Oskar a růžová paní 19.00 200,-/180,-

19. neděle  Uh. Hradiště host SD
 Korespondence Voskovce 
a Wericha  (Reduta Brno)

19.00 200,-/180,-

20. pondělí  Uh. Hradiště školní před.
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

10.00 60,-

21. úterý  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-

21. úterý  Uh. Brod zájezd  Bůh masakru 19.00 -----

22. středa  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio  10.00 50,-

23. čtvrtek  Kroměříž zájezd  Denní dům, noční dům 18.00 -----

23. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

24. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

25. sobota  Uh. Hradiště G  Kalibův zločin 19.00 200,-/180,-

26. neděle  Brno zájezd
 Harold a Maude 
festival „Trialog 2012“

19.00

28. úterý  Uh. Hradiště E  Penzion pro svobodné pány 18.00 100,-

28. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

29. středa  Uh. Hradiště M  39 stupňů 17.00 100,-
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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

Zumba a orientální
tance v sokolovně

Divadelní sál SKC – sokolovny se zcela zaplnil při cvičení zumby v neděli 11. 
prosince 2011.                                                                      Foto: Milan Kubíček 
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PŘIJĎTE SI OPĚT ZACVIČIT A ZARELAXOVAT DO SPORTOVNĚ 
- KULTURNÍHO CENTRA (SOKOLOVNA) A TO KAŽDÉ PONDĚLÍ.

Orientální tanec v 16:30 hodin
Zumba v 17:30 hodin
Přidat se můžete kdykoliv během roku.
Těší se na Vás Lenka Ondruchová, tel.: 777 319 447
www.faridah.cz  www.zumbalenka.cz    

CVIČENÍ PILATES KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK

Přijďte na cvičení Pilates a to každé úterý a čtvrtek ve Sportovně-
-kulturním centru ve Starém Městě vždy od 18 do 19 hodin. Informace 
poskytne Petra Dvořáková, telefon: 774 622 906

Na snímku v horní řadě zleva: Kellerová, Kohel, Býčková, Adamčíková, 
Sprinel, Vávrová.
V dolní řadě zleva: Cetkovská, Kohelová, Salaquardová, Červinková, Šá-
chová, Slavíková, Skládalová, Hrušková.

Text + foto: Ivana Cetkovská

V PONDĚLÍ CVIČÍME JÓGU

Vždy v pondělí v čase od 18:45 do 19:45 hodin se schází v tělocvičně 
Základní školy ve Starém Městě skupina žen a dva muži, kteří cvičí 
jógu.                                                                                                                    IC

Sobota 28. leden
XV. STAROMĚSTSKÝ PLES
Začátek ve 20 hodin
Hudba: Staroměstská kapela, Kumpáni (pop, rock) cimbálová 
muzika Bálešáci. Slavnostní zahájení polonézou studentů SOŠ 
a Gymnázia Staré Město.
V programu křest CD Staroměstské kapely s lidovým vypravěčem 
Františkem Uhrem, vystoupení folklorního souboru Dolina s cim-
bálovou muzikou Bálešáci, ochutnávka vín – Víno Mikulík.
Tradiční bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Předprodej v Městské knihovně a informačním centru v ulici Za 
Radnicí.  

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

Sobota 4. únor
Ples Zimní pohádka
Začátek ve 20 hodin
Hudba: Staroměstská kapela, taneční skupina Trinom.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek a místenek 30. ledna od 18 do 20 hodin 
v hasičské zbrojnici.

Sobota 11. únor
Ples pro radost (Potraviny Hráčková)
Začátek v 19:30 hodin
Hudba: skupina Herbalia-Band a cimbálová muzika Harafica
+ předtančení.
Zajímavé ceny v tombole, vynikající občerstvení. 
Vstupné 100,-  Kč
Předprodej v prodejně potravin tel.: 572 541 253

Pátek 17. únor
Ples Střední odborné školy a Gymnázia
Začátek v 19:30 hodin
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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

Jste srdečně zváni na dětský karneval, který se koná v neděli 29. ledna 
2012 od 15 do 17 hodin v SKC - sokolovně.           Foto: Milan Kubíček
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PROGRAM NA ÚNOR 2012
SVČ KLUBKO

UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „BRANKOU DO ZAHRADY 
JIŘÍHO TRNKY“
1. 2. 2012 
Více informací o soutěži na www.klubkosm.cz

NÁVŠTĚVA MUZEA ANTROPOS A PLANETÁRIA V BRNĚ
pololetní prázdniny 3. 2. pátek
Více informací na samostatných plakátech.

TVOŘIVÁ DÍLNA – GLYCERINOVÁ MÝDLA A ODLÉVANÉ SVÍČKY
14. 2. úterý 16:30 – 18:30 h.
Přijďte si s námi vytvořit pro radost mydélka a svíčku, jež Vám 
rozzáří den. 
Cena: 120,- Kč, pro členy TD 80,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

VERNISÁŽ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
„BRANKOU DO ZAHRADY JIŘÍHO TRNKY“
15. 2. středa od 16:00 h., místo: Městská knihovna a Infor-
mační centrum Staré Město  

PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY S KLUBKEM:

VÝTVARNĚ-KORÁLKOVÝ DEN SE ŽONGLOVÁNÍM 
20. 2. pondělí 8:00 – 15:00 h.
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost při výtvarné tvorbě, ale 
také se naučit žonglovat. Pro děti od 6 let, ale i dospělé kaž-
dého věku. 
Cena: 70,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den (pitný režim zajištěn).

JAK SE PEKL CHLÉB NA VESNICI 
21.2. úterý 8:00 – 15:00 h.
Dozvíte se jak dřív vypadal život na vesnici a domů si odne-
sete vlastnoručně upečené housky i s receptem. Pro děti od 6 
let. Cena: 50,- Kč 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den (pitný režim zajištěn).

ŽIVOT NA ZÁMKU + AFRIKA 
22. 2. středa 8:00 – 15:00 h.
Výlet na zámek v Napajedlích s prohlídkou a výstavou ko-
čárků, ale také návštěva výstavy Afrika – legendy i mysteria. 
Zakončeno zábavou na SVČ Klubko. Pro děti od 6 let, ale 
i dospělé. 
Cena: 200,- Kč (vstupné do zámku a na výstavy, cestovné, 
pedagogický dozor). 
S sebou: jídlo a pití na celý den; NUTNÉ JE SE PŘEDEM PŘI-
HLÁSIT DO 16. 2. !!!

TVOŘIVÁ DÍLNA – KERAMICKÁ DÍLNA II.
28. 2. úterý 16:30 – 18:30 h.
Tato tvořivá dílna je vyhrazena pouze pro účastníky I. dílny. 
Na programu je glazování vypálených výrobků.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

Na webových stránkách www.klubkosm.cz již naleznete infor-
mace o letních táborech SVČ Klubka.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
6. 2. pondělí  9.00 -12.00 h.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,-Kč

HRANÍ S MIMINKY
9. 2. čtvrtek 13:00 -15:00 h.
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

BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU
13. 2. pondělí 9:00 -12:00 h.
Hlavní téma: Období vzdoru. Pro všechny maminky s dětmi 
i bez dětí (děti budou mít k dispozici tělocvičnu s hlídáním).
S sebou: přezůvky. 

NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
19. 2. neděle 16:00 – 18:00 h.
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Na programu říkanky, 
písničky, hry, jednoduchá výtvarka, na závěr pohádka a sladká 
odměna pro všechny.
Vstupné 50,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
23. 2. čtvrtek 13:00 -15:00 h.
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
27. 2. pondělí 9:00 -12:00 h.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,-Kč

PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA 10. 3. 2012 8:00-11:00 h. BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
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VÝDAJE

Pododdíl, &

101 Deratizace 30

214 Propagace 20

221 Pozemní komunikace 2 320

221 Oprava místní komunikace V Zahradě 300

222 Silniční doprava 1 228

233 Údržba vodohospodářských děl 50

3111 Předškolní zařízení 2 620

3113 Základní škola 5 900

3231 Základní umělecká škola 45

331 Kultura 1 352   

334 Staroměstské noviny 309

339 Ostatní záležitosti kultury 470

341 Tělovýchova 4 050

342 Zájmová činnost a rekreace 1 000

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 6 100

363 Komunální služby a územní rozvoj 3 315

372 Nakládání s odpady 5 600   

374 Péče o vzhled města a veřejná zeleň 2 380

374 Revitalizace sídelní zeleně 550   

379 Ekologická výchova 10   

433 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 280

531 Městská policie 2 400   

551 Požární ochrana - dobrovolná část 180

611 Zastupitelstvo města 1 700

617 Činnost místní správy 16 650

631 Výdaje z finančních operací 1 600

632 Pojištění majetku 300

639 Platba daně z příjmů 3 600

640 Neinvestiční dotace nezisk. org. a ost. sl. 2 765

Provozní výdaje celkem 67 124   

INVESTICE

Místní komunikace Alšova 3 500

Místní komunikace Rastislavova 2 500

Bezbariérový chodník Zerzavice-Moravní nábřeží 2 800

Místní komunikace U Potoka 2 400

Veřejné prostranství Trávník 300

Autobusová zastávka Velkomoravská 450

Elektroinstalace základní škola 500

Obnova odstavených ramen řeky Moravy 30 000

Preventivní povodňová ochrana 12 600

Stavební úpravy archiv 100

Investiční transfer farnosti 2 500   

Investiční příspěvek na pořízení autobusu MHD 197

Rozpočet města Staré Město na rok 2012
Investiční transfery obyvatelstvu 100

Odvod za odnětí půdy 200

Projekty 600

Projekty EU 3 000   

Nákup pozemků 1 700   

Pozastávky z minulých let 150

Územní plán 65   

Investiční výdaje celkem 63 662

VÝDAJE CELKEM 130 786

PŘÍJMY

Pods. položek

111 Daně z příjmů fyzických osob 12 100   

112 Daně z příjmů právnických osob 15 500   

121 DPH 22 500   

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 3 060   

134 Místní poplatky 360   

135 Ostatní odvody z vybraných činností 250   

136 Správní poplatky 450   

151 Daň z nemovitostí 8 200   

Daňové příjmy 62 420   

211 Příjmy z vlastní činnosti 3 665   

212 Odvody příspěvkových organizací 1 698   

213 Příjmy z pronájmu majetku 5 438   

214 Příjmy z úroků 330   

221 Příjaté sankční platby 150   

232 Ostatní nedaňové příjmy 1 490   

246 Splátky půjček 1 300   

Nedaňové příjmy 14 071   

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3 000   

312 Ostatní kapitálové příjmy 46 720   

Kapitálové příjmy 49 720   

411,412 Neinvestiční přijaté transfery 6 500   

Přijaté dotace 6 500   

PŘÍJMY CELKEM 132 711   

FINANCOVÁNÍ

8115 Změna stavu prostředků na bankovním účtu 4 700

8124 Úhrady splátek přijatých úvěrů -6 625

Financování celkem -1 925

Celkem 130 786

Ing. Ludmila Vendelová
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na únor 
  Na Hromnice chumelenice, netrvá 

pak zima více.
  Když na Hromnice ze střech teče, 

zima dlouho se povleče.
  Na svatého Valentýna zamrzne i kolo 

mlýna.
  Jaké počasí o Popeleční středě, tako-

vé se drží celý rok.
  Když mrzne na Petra nastolení,  

mrznout bude 40 dní bez prodlení.
  Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý 

Petr ji ucezuje.
  V únoru když skřivan zpívá, velká 

zima potom bývá.
  Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.

EM

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.

Ode dne narození k smrti rostem, pomni, žes na tom-
to světě jen hostem.

Opilý, blázen a dítě ti vždy poví pravdu.

Boží soud bude vykonán bez ohledu na výše vkladů 
v bankách.

Lidi se dělí na dvě skupiny. Na ty, co něco umí, a na 
ty, co jenom čumí.

Je lepší shořet, než vyhasnout.

Nikdy neměj strach ze stínů….prostě znamenají, že 
někde svítí.

Umění žít spočívá v tom, umět se včas rozhodnout, 
na co se dřív vybodnout.

Na velkého zloděje, štěstíčko se usměje, na zlodějíčka 
– šibenička.

Havran polní.                                                                                                                        Foto: archiv

 S R A N D O V N A

Rada novomanželce
Jak se má správně zacházet s manže-

lem? Jako se psem! Dobře ho krmit a ne-
chat volně běhat.

Ze života
Ti, co se ohánějí svobodou, by si měli 
upřesnit, co to je. Stále si totiž pletou 
svobodu a libovůli. Libovůle znamená, 
že si člověk opravdu může dělat co chce 
bez ohledu na ostatní. Svoboda pak 
znamená, dělat si co chci, ale v rámci 
předem dohodnutých pravidel. 

NI

„Já vím, že už čekáte hodinu na oběd. Však 
vás taky pan vedoucí v kuchyni chválil, jaký 
jste trpělivý.

J. Benáčan

Neodmyslitelnou součástí zimy jsou 
černí ptáci, havrani polní, s latinským 
názvem Corpus frugilegus. Již svým 
příletem nám zvěstovali čas dlouhých 
nocí a chladu. Přilétli k nám loni mezi 
15. a 20. říjnem a zdrží se do druhé polo-
viny března. Jsou to všežravci s vysokou 
učenlivostí, která se léty násobí. Mají vel-
mi dobré letové schopnosti, univerzální 
dlátovitý zobák, umějí se o sebe postarat 

a v přírodě působí jako perfektní sanitární 
čety. Dožívají se v průměru 15 let. Neza-
pomínejme, že jejich zimní den a noc jsou, 
jako pro mnoho jiných živočichů, velmi 
náročné. V krutých mrazech bojují o ho-
lý, polosytý, nebo hladový život mnohdy 
s bičujícím větrem, s chladem hluboko pod 
bodem mrazu a také ledovým deštěm. Ha-
vrani jsou inteligentní ptáci a jejich paměť 
je fenomenální.

Milan Kubíček
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Potomci Jana Antonína Bati
přijeli do Starého Města

Společná fotografie v obřadní síni na radnici.        Foto: Radka Vaňková Starosta Josef Bazala a vzácní hosté v čele s paní Dolores Arambasic 
Bata v  Památníku Velké Moravy.                          Foto: Radka Vaňková

Představitelé našeho města hosty z Brazílie seznámili s historií i součas-
ným děním ve Starém Městě.                                   Foto: Radka Vaňková
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V sobotu 3. prosince 2011 přijeli do 
Starého Města zástupci brazilské větve 
Jana Antonína Bati. Konkrétně k nám 
přijela vnučka Dolores Arambasic Bata, 
dále její dcera Guiomar, vnuk Ljubisav 
Mitrovic Bata a jeho syn Bruno a vnuk 
Nelson de Oliviera Bata v doprovodu zá-
stupců Nadačního fondu Jana Antonína 
Bati.

Významný člen rodiny Jan Antonín 
Baťa se narodil 7. března 1898 v domě 
č. 2 v uherskohradišťské městské čtvr-
ti Rybárny. Pokřtěn byl jako Jan Karel 
Baťa, jméno po svém otci Antonínovi 
si změnil až v roce 1939. Po smrti svého 
bratra Tomáše v roce 1932 převzal firmu
a vybudoval nadnárodní koncern s po-
bočkami po celém světě. 

Hosté nejprve navštívili Rybárny, kde 
slavnostně zprovoznili automat na pa-
mětní mince J. A. Bati na domku č. 2, 
potom se sešli na schůzce s představiteli 
města Uherské Hradiště. 

Další jejich cesta napříč Slováckem 
vedla do Starého Města, kde byli slav-
nostně přijati starostou Josefem Bazalou 
a místostarostou Radoslavem Malinou. 
Představitelé našeho města hosty ve 
stručnosti seznámili s historií a součas-
ným děním ve Starém Městě, pořídi-
li jsme společnou fotografii v obřadní
místnosti na radnici a potom se všichni 
přemístili na staveniště kostela sv. Du-
cha.  Paní Dolores Arambasic Bata velmi 
obdivovala odvážnou a vznešenou stav-
bu našeho svatostánku. Mohla srovná-
vat s mnoha kostely v Jižní Americe i na 

dalších místech v ze-
mích, které navštívi-
la. Delegace rodiny 
Baťů si také s velkým 
zájmem prohlédla 
Památník Velké Mo-
ravy a seznámila se 
s naší bohatou his-
torií. 

Ale vraťme se ješ-
tě k Janu Antonínu 
Baťovi, který prožil 
dětství v Rybárnách, 
v místech, kde často 
docházelo ke stře-
tům mezi partami 
chlapců ze Starého 
Města a kluky z Ry-
báren. Pověstné jsou 
jejich tehdejší hry na raubry a výpravy 
s četnými lotrovinami. Po smrti otce An-
tonína si starší bratr Tomáš vyžádal své ne-
vlastní mladší sourozence do Zlína, kde se 
zapojili do studia a dění ve firmě.

Jan Antonín Baťa byl v čele firmy v le-
tech 1932 až 1939. Za tuto krátkou dobu se 
počet Baťových závodů zvýšil z 24 na 120, 
počet prodejen obuvi z 1045 na 5810 a po-
čet zaměstnanců z 16 560 na 105 700 po 
celé zeměkouli. Po abdikaci prezidenta Ed-
varda Beneše se o Janu Baťovi spekulovalo 
jako o možném kandidátu na prezidenta. 
Jan Baťa byl rozhodným zastáncem obra-
ny státu a Benešovi vytýkal jeho pasivitu. 
Rovněž je zaznamenán Baťův rozhořče-
ný protest proti postoji spojenců, kteří po 
Mnichovské dohodě vydali demokratické 

Československo nacistickému Němec-
ku. Během II. světové války zakotvil 
v Brazílii, kde postupně založil několik 
měst, v roce 1953 například současné 
sídlo rodiny Batayporu. V roce 1957 byl 
nominován na Nobelovu cenu míru, své 
nominace se vzdal ve prospěch svého 
přítele brazilského maršála Rondina.

Jan Antonín Baťa zemřel 23. srpna 
1965 v Sao Paulu. Jeho poslední slova prý 
zněla: „Pravda vždycky vyjde na povrch 
jako olej na vodu.“

Se zástupci rodiny Baťů se budeme 
moci setkat i při letošních Slavnostech 
vína v Uherském Hradišti. Rádi by na 
Slovácko přivezli i folklorní soubor Kle-
not z jejich současného bydliště v brazil-
ském městě Bataypora.

Milan Kubíček
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Návštěvníkům Děkanátního plesu se velmi líbil kulturní program a pohodové prostředí. 
Foto: František Ingr

V divadelním sále vyhrávala k tanci a poslechu Staroměstská kapela.              Foto: František Ingr

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM TOMBOLY DĚKANÁTNÍHO PLESU
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Pořadatelé Děkanátního plesu dě-
kují všem sponzorům tomboly Děka-
nátního plesu. Jsou to: 

Bzenecký ocet, a.s., Veligrad Tour, 
PROGRES-T, Předseda MO KDU-ČSL 
Staré Město, KLUB PŘÁTEL VÍNA 
Staré Město, Akvaristika M. Šmídová, 
MEKS, Červenák, BD Sensors, Orel 
Staré Město, INPOST, Sestry CM, Ve-
lehrad, Vinařství Soviš, Napajedelské 
stavby s.r.o., Favex Trade, Kola Číhal, 
PROMONT Budař, Josef Bazala, sta-
rosta, KOVOMAT Marie Masaříková, 
Nábytek-Bobik s.r.o., Cukrárna Jako 
doma – Velehrad, Autodoprava Josef 
Dubovský, Studio REGEVITA, Sbor 
dobrovolných hasičů, Staré Město, Pu-
ruplast, a.s., DOLINA Staré Město, a.s., 
Marie Taláková, Cukrárna Budařovi, 

Město Staré Město, C. S. O. Staré Město, 
Ludmila Hurábová - Korzet, Karel Vybí-
ral, Pavla Travencová – Kosmetika, Jass 
– Uni, s.r.o., Jalubí, Myslivecké sdružení 
Staré Město, Pelka - voda, topo, plyn, 
P. Mgr. Miroslav Suchomel, Tomáš Jurák 
- vinařství Nedakonice, Soško Nedako-
nice, Antonín Němec, TRIDIF Antonín 
Vavruška, MO KDU-ČSL Polešovice, Ni-
tara Nedakonice, Hanák Lepidla, Uher-
ské Hradiště, Výtvarné potřeby a dárky 
od Jitky, PEDIKÚRA KOČÍ Nedakonice, 
Potraviny, Kouřímová, PSVS Jan Vacu-
lík, Karmelitánské nakladatelství UH, 
INTERSTAVOS, STAMOS spol. s r.o., 
KOVOSTEEL, Dita Dostálková, akade-
mická malířka, VEMA TRADE, s.r.o. 
– Šuráňovi, Grebeníčkovi, Keramika 
Svobodová, Akvaristika M. Šmídová, 

Klempířství GREBEŇ, Kosmetické 
studio Hajná, Milan Hrabinec - Bar-
vy, laky, drogerie, Rostislav Vanda, 
VEMA TRADE, s.r.o. – Šuráňovi, HE-
LIOS, Pan Popelka, Jalubí, Paní Šim-
ková, Jalubí, Ing. Josef Blaha, Potravi-
ny Marie Hráčková, Služby SM, s.r.o., 
Pavel Sýkora, TRADIX Staré Město, 
Ing. Balaštík, Ostrožská Nová Ves, 
Sklenářství Franek, Staré Město, Auto-
karosárna Oldřich Skula, Staré Město, 
VODOTOPO, Jan Vlček, EVEKTOR, 
ČAT Gottwald, Hamé Babice, Metal-
šrot, Staroměstská kapela, Puruplast, 
a.s., Jaroslav Strnad, NET Huštěnovi-
ce, ZEVOS, a.s., Dominik Mach, far-
nost Bílovice, pan Havala, Restaurace 
a bowling a další sponzoři, kteří si přá-
li být nejmenováni. 

IKP

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

Anekdoty z plesů
Na plese SOŠ a Gymnázia
„Adélko, ty tančíš jako víla v pohádce!“ 
„Jak to? Znáš nějakou pohádku, Romane, 
ve které by víla tančila se slonem?“
Radost až do rána
„Už jsi to slyšela? Vincek Prcek prý leží 
v nemocnici!“ „Ale to není možné, vždyť 
jsem ho ještě včera viděla tančit na Plese 
pro radost na sokolovně s takovou pěknou 
černovláskou. No právě, a její muž, kamio-
ňák, to viděl také…“
Rodičovský bál
Manžel se zdržel na školním plese s učitel-
kou svého synka. Po příchodu domů vtrhne 
do ložnice a ve skříni najde cizího muže. 
„Tak mluv borečku! Jsi zloděj, darebák nebo 
milenec mé ženy!? Dopadený odpoví ne-
směle: „Prosím, já jsem jenom mol šatní!“
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Ve Starém Městě si hledá práci 330 občanů

Přijďte povzbudit naše volejbalisty do městské sportovní haly na Širůchu. Čtvrtfinále play-
-off se hraje v pátek 3. února v 18:30 hod. a v sobotu 4. února 2012 v 17:00 hod.

 Ilustrační foto: Milan Kubíček 
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„Ke dni 31. prosince 2011 bylo 
na kontaktních pracovištích Úřa-
du práce České republiky ve Zlín-
ském kraji evidováno celkem 29 418 
uchazečů o zaměstnání a míra ne-
zaměstnanosti dosáhla hodnoty  
9,4 %. Přitom míra nezaměstna-
nosti ve Zlínském kraji je vyšší, 
než je celorepubliková míra ne-
zaměstnanosti, která ke stejnému 
datu dosáhla hodnoty 8,6 %. Okres 
s nejvyšší mírou nezaměstnanos-
ti ve Zlínském kraji byl na konci 
prosince Vsetín (10,75 %), nejnižší 
míra nezaměstnanosti je naopak 
v okrese Zlín (7,85 %). Počet evido-
vaných volných pracovních míst ve 
Zlínském kraji v průběhu prosince 
mírně vzrostl. Na konci prosince 
evidovala pracoviště úřadu práce 
1.590 volných pracovních míst. Na 
jedno volné pracovní místo připadá 
asi 19 uchazečů. V nabídce volných 
pracovních míst je nejvíce míst pro 
svářeče (129), seřizovače a obsluhu 
obráběcích strojů (87), obchodní 
zástupce (72), řidiče nákladních au-
tomobilů (64),“ sdělila Mgr. Miriam 
Majdyšová, tisková mluvčí Krajské 
pobočky Úřadu práce ve Zlíně. 

Ve Starém Městě bylo k 31. pro-

Město počet uchazečů
míra nezaměstna-

nosti v %

Staré Město 330 9,28

Bojkovice 245 10,31

Hluk 183 7,77

Uherské Hradiště 1.183 8,14     

Kunovice 233 8,96

Uherský Brod 779 8,48

Uherský Ostroh 192 8,17

Zlín 3.003 6,99

Obec

Huštěnovice 52 10,08

Jalubí 118 12,63 

Kostelany nad Moravou 52 10,92

Velehrad 48 8,66

Zlechov 61 7,37

sinci 2011 celkem 330 uchazečů o za-
městnání, což je 9,28 %. Největší pro-
blém sehnat zaměstnaní mají lidé ve 
věku nad 50 let, osoby zdravotně po-
stižené, osoby pečující o děti do 15 let, 
absolventi škol a mladiství.  

V okrese Uherské Hradiště je nej-
vyšší míra nezaměstnanosti v obcích 
Vyškovec (33,3 %), Lopeník (29,7%) 

a Staré Hutě (25,4%). Naopak nej-
nižší míra nezaměstnanosti je 
v obcích Nezdenice (6,2 %), Sušice 
(6,8 %) a Dolní Němčí (7,0 %).

V následující tabulce je srovnání 
míry nezaměstnanosti ve městech 
okresu Uherské Hradiště a ve Zlíně 
a také v několika sousedních ob-
cích.

Milan Kubíček

Volejbalisté opět dvakrát zvítězili
Volejbalisté VSK Staré Město zajíždě-

li k dalším zápasům na hřiště soupeřů. 
V pátek 13. ledna 2012 zvítězili v České 
Lípě 3:2 (26, -18, 19, -20, 13). Zápas byl 
velmi vyrovnaný, v závěreční koncovce 
byli lepší Staroměšťané. Trenér Karabec 
postavil uzdraveného smečaře Maděru, 
hostujícího nahrávače Janoucha ze Zlína 
a také smečaře Salavu, který se vrátil na 
Širůch po několika sezonách, kdy se věno-
val plážovému volejbalu.

V sobotu 14. ledna 2012 bylo na pro-
gramu důležité utkání v Benátkách nad 
Jizerou o třetí místo ve skupině a postup 
do závěrečných zápasů play-off. Staroměš-
ťané nic neponechali náhodě a v utkání 
s přehledem zvítězili 3:1(16, 20, -14, 21).

Petr Straka, MK
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Bohatá plesová sezona 2012
 Také v roce 2012 bude ve Starém Městě uspořádáno mnoho plesů a dalších společen-
ských akcí nejen pro dospělé, ale i pro děti. S předstihem vám přinášíme kompletní 
seznam plesů, které se budou konat ve Starém Městě – Společensko-kulturním centru 
od konce ledna do začátku března.                                                             Milan Kubíček
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Prosím o fundované a expresní sdělení, jaké bude 
počasí na přelomu ledna a února?

(Jarka 37 let)
Bude hezky, sluneční brýle a deku pořád s sebou.

Jak můžeme nejlepším možným způsobem pod-
pořit redakci Staroměstských novin?

(Gabča a Ela 21 let)
Podpořit redakci v její radostné, ale i lopotné práci 
ve prospěch rozkvětu našeho krásného města můžete 
způsobem, jaký uznáte za nejvhodnější.

Jste na něčem závislý? Mám na mysli cigarety, al-
kohol, drogy, sex, práci, bio potraviny atd….

(Richard 47 let)
Závislost mám. Na dýchání. Jakmile se jednou člověk 
nadechne, tak už nemůže přestat.

Proč se stále tolik lidí rozvádí?
(Michal 21 let)

Zamilovat se je snadné, jelikož o druhém nic nevíš…. 
Udržet si lásku a vztah, je těžké a náročné, protože víš 
všechno…..

Kolegové v práci mi stále opakují, jak jsem prosto-
rově výrazná. Co s tím?

(Brumbelinda 22 let)
Bijte se v prsa a volejte. Tohle všechno je moje! Kdo 
z vás má víc?

Co dělat, abych na zledovatělém chodníku  
neuklouzla?

(Alena 48 let)
Nešetřit na kvalitní botě s dobrou podrážkou. Ale 
kolem nás se všude jen šetří, jakmile dojde ve špitálu 
sádra, budou muset dávat ruky i nohy do cementu.  

Pane redaktore, mám strach oženit se. Co je na 
tom pravdy, že některé ženy se po třicetiletém 
manželství změní ve starého ošklivého chlapa, 
který bije svého muže a bere mu všechny peníze?

(Roman - student)
Záleží na tvém chování a taktickém postupu v průbě-
hu manželství. Pokud po příchodu z práce okamžitě 
vyneseš odpadkový koš, zajdeš nakoupit, vypereš, vy-
žehlíš, připravíš večeři a celý večer budeš ženušce jen 
dolévat její oblíbené víno a přímo do pusinky podávat 
rumové pralinky, nic podobného ti nehrozí. Jako bo-
nus se doporučuje v průběhu televizních reklam za-
hrát své drahé polovičce loutkové divadlo. Postavička 
Kašpárka je ale nezbytná……

Kterou zemi navštívíte v době dovolených?
(Pučmeloud 23 let)

Velmi mě láká Maroko, ale tam nezavadím na moje 
oblíbené baroko, a kdybych na měsíc odjel, kdo by na-
psal rokoko?

Máte nějaké oblíbené rčení?
(Kateřina 18 let)

Źivot je krásný, když najdeš jeho smysl. Když jsi ho 
ještě nenašel, tak ho hledej s přesvědčením, že ho brzy 
najdeš. A pokud jsi ho už našel, tak žij s potěšením, 
že už ho máš. 

Milan Kubíček

Leden:
Sobota 28. 1. XV. STAROMĚSTSKÝ PLES
 Začátek ve 20 hodin
 Hudba: Staroměstská kapela, skupina Kumpáni (pop, rock), cimbálová muzika Bále-
šáci. Slavnostní zahájení polonézou studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město. V progra-
mu vystoupí tanečníci souboru Dolina, křest nového CD Staroměstské kapely. Košt 
slováckých vín, bohatá tombola.
 Předprodej vstupenek a místenek v Městské knihovně a informačním centru v ulici Za 
Radnicí.

Neděle 29. 1. KARNEVAL PRO DĚTI  
(organizuje SVČ Klubko)
Začátek v 15 hodin

Únor:
Sobota 4. 2. 44. PLES ZIMNÍ POHÁDKA (SDH Staré Město)
Začátek ve 20 hodin
Hudba: Staroměstská kapela, taneční skupina Trinom. 
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek a místenek 30. ledna 2012 od 18 do 20 hodin v hasičské zbrojni-
ci.

Sobota 11. 2. PLES PRO RADOST (Potraviny Hráčková)
V roce 2012 se uskuteční z úsporných důvodů „Plesíček pro radost“ to je malý ples 
pro velkou radost v jednom divadelním sále. Na podiu se bude střídat slovenská sku-
pina Herbalia Band a cimbálová muzika Harafica, takže zážitek bude intenzivní.
Zajímavé ceny v tombole. Vstupné 100 Kč, předprodej v prodejně potravin tel.: 
572 541 253.

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)

Jste srdečně zváni na patnáctý Staroměstský ples 
v sobotu 28. ledna 2012. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček:

Marie Hráčková zve všechny příznivce 
dobré zábavy na Ples pro radost, který se 
koná v sobotu 11. února 2012. Na snímku 
vlevo vnučka Barunka.             Foto: MK
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ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Starosta Josef Bazala zahájil setkání představitelů radnice s vedoucími 
spolků a společenských organizací.                       Foto: Vladimír Kučera
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S úvodním slovem vystoupil sta-
rosta Josef Bazala, který zástupcům 
spolků představil i přítomné pracov-
níky vedení města, zastupitelstva a ve-
doucí jednotlivých odborů. Setkání 

byl přítomen místostarosta Radoslav 
Malina, radní Mgr. Martin Zábranský 
a Miroslav Horký, členka zastupitel-
stva MUDr. Irena Pelechová,  tajemník 
Ing. Vladimír Kučera, vedoucí finanč-
ního odboru Ing. Ludmila Vendelová, 
vedoucí odboru hospodářsko- správní-
ho Kamila Tomečková, vedoucí odboru 
investic Ing. Robert Staufčík a nechy-

Již po jedenácté se sešli v pátek 9. prosince 2011 v 17 hodin v zasedacím sále na radnici ve Starém 
Městě zástupci spolků a organizací s představiteli radnice. 

běla Ing.  Alena Pluhařová, která má na 
starosti životní prostředí. Starosta Josef 
Bazala všem oznámil čerstvou informaci 
z posledního zasedání rady města, která 
rozhodla opět podpořit činnost spolků 

a organizací v na-
šem městě částkou 
jeden milion korun.  
„Všichni občané, 
kteří jsou členy 
spolků, pomáhají 
vytvářet kvalitní, 
příjemný a spoko-

jený život ve Starém 
Městě, jsou chlou-
bou našeho města 
a jejich činnosti si 
velmi vážíme,“ sdě-
lil starosta. Dále se 
všichni přítomní 
dověděli od staros-
ty, že se připravuje 
změna koncepce 
Staroměstského dne 
v roce 2012. Jsou návrhy připravit společ-
nou, velkou akci v červnu, kdy se bude ko-
nat na jednom místě v areálu Střední od-
borné školy a Gymnázia ve Starém Městě 
výstava Zahrada Moravy, Staroměstský 
den a farmářský den.  Dále jsme slyšeli 
informace o budoucí podobě současného 
areálu Školního hospodářství, který by 
měl v budoucnosti sloužit pro výstavbu 
rodinných a bytových domů. Připravuje 
se velká investice v obnově ekosystému 
v oblasti slepých ramen řeky Moravy, již 
byla osvětlena lávka přes železniční most 
spojující Staré Město a Uherské Hradiště 
a vzhledem k připravovanému  zvýšení 
traťové rychlosti na dráze Staré Město 
– Uherské Hradiště – Vlárský průsmyk 
ze současných 60 na 70 km/hod budou 
zabezpečeny dva přejezdy v blízkosti že-

lezničního mostu a ulice Amálie Škráš-
kové světelnou signalizací.

     Ještě než dostali slovo jednotliví 
zástupci spolků a organizací, starosta 
Josef Bazala vyslovil poděkování a spo-
lečně s Radoslavem Malinou předal ky-
tici květů a dárkový balíček bývalé ře-
ditelce Střediska volného času Klubko 
paní Bc. Marii Čablové, která v našem 
městě pracovala dlouhých 17 let a se 
svým kolektivem se starala o smyslu-
plné využití volného času dětí a mlá-
deže.

Místostarosta Radoslav Malina poděkoval bývalé ředitelce Střediska vol-
ného času Klubko Marii Čablové za dlouholetou práci a předal ji kytici 
květů a dárkový balíček.                                        Foto: Vladimír Kučera

Ludvík Trubačík již dlouhá desetiletí pracuje 
s mládeží. Je trenérem oddílu šermu. 

Foto: Vladimír Kučera

Martina Všetulová hovořila o činnosti Ro-
dinného centra Čtyřlístek, které je součástí 
Střediska volného času Klubko. 

Foto: Vladimír Kučera
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Prezentace jednotlivých spolků a organizací 

Místostarosta Radoslav Malina ve vřelé 
debatě s Petrem Strakou.       Foto: MK

Na snímku zleva: Milada Rokytová, Antonie Řádková, Ma-
rie Hrabcová, Kateřina Bazalová, Jarmila Vránová, Helena 
Pilušová, Aleš Rada.                              Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva: Marie Čablová, Monika Havlásková, 
Martina Všetulová, Karel Čejka, Jaroslav Marášek. 

Foto: Milan Kubíček
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První se ujal slova, stejně jako v mi-
nulém roce, předseda Volejbalového 
sportovního klubu Petr Straka. Bylo to 
z jednoduchého důvodu. Staroměstští 
volejbalisté hráli v podvečer mistrov-
ské utkání s Hradcem Králové v měst-
ské sportovní hale na Širůchu a Petr 
Straka musel odjet ke svým svěřencům. 
Jeho tým si vede velmi dobře, Hradec 
Králové porazil hladce 3:0, pohybuje se 
v první třetině tabulky a z posledních 
sedmi mistrovských zápasů volejba-
listé šest vyhráli, když porazili i prv-
ní tým z Českých Budějovic. Dalším 
úspěchem volejbalistů jsou pravidel-

ná ocenění v okresní soutěži družstev 
všech sportovních odvětví. Většinou 
se umísťují mezi třemi nejlepšími týmy 
na okrese Uherské Hradiště.

Petr Obdržálek hovořil za Spor-
tovní kluby Staré Město. V areálu za 
sokolovnou bylo otevřeno wellnes cen-
trum, úspěšně funguje tenisový klub. 
Sportovní kluby v současnosti sdružují 
480 sportovců – volejbalisté, šachisté, 
šermíři a klub rekreační tělovýchovy. 
Vzhledem k problémům Sazky a pod-
statnému snížení dotací je situace v ne-
dostatku financí potřebných na činnost
kritická.

Milan Omelka se pochlubil velmi 
dobrými výsledky osmdesátičlenného 
šachového klubu, který je početně nej-
silnější ve Zlínském kraji a také v rámci 
bývalého Jihomoravského kraje je v po-
čtu členů i výkonnostně přibližně na 
třetím místě. Mezinárodního šachové-
ho turnaje FIDE OPEN 2011 se zúčast-
nilo 151 hráčů z mnoha zemí Evropy, 
šachová družstva A, B, C, D, E, F hrají 

první a druhou ligu, krajské a okresní 
soutěže. Velmi pěkného úspěchu dosáh-
la Jana Zpěváková, která získala zlatou 
medaili na mistrovství České republiky 
děvčat do 18 let. Šachová klubovna oddí-
lu patří mezi nejlépe vybavené klubovny 
v rámci České republiky. Velmi se osvěd-
čila spolupráce se Základní školou ve Sta-
rém Městě, díky ní hraje královskou hru 
více dětí.  

Robert Bellan se vyjádřil k akcím, 
které pořádá Společensko-kulturní cen-
trum Staré Město. Všechny přítomné 
srdečně pozval na oslavu Silvestra, která 
se konala v sokolovně 31. prosince 2011 

– 1. ledna 2012. Návštěv-
níky čekala nejen hudba 
a tanec, ale také karaoke, 
scénky a půlnoční pře-
kvapení. Robert Bellan 
dále poděkoval všem 
členům místních spolků, 
kteří se podílejí na jed-
notlivých programech, 
například ochotnickému 
divadlu TJ Sokol nebo 
členům divadelního 
spolku BAVSA. Zvyšuje 
se zájem o badminton, 
zvláště mezi ženami je 
oblíbena ZUMBA, kurzy 
vedou již tři lektorky. 

Jaroslav Hradil nás 
seznámil s činností kolektivu zahrádká-
řů, kterých jejich organizace sdružuje 97. 
Dlouhá léta spolupracují s žáky základní 
školy a předávají dětem zahrádkářské do-
vednosti. Součástí areálu školy je i dětský 
sad, kde se chlapci a dívky učí kladnému 
vztahu k přírodě a zahrádkaření. Dne 28. 
září uspořádali výstavu ovoce a zeleniny 
v SKC - sokolovně, bohužel přišlo jen vel-
mi málo lidí, z čehož byli zklamáni.

Naopak důvod ke 
spokojenosti měl a opti-
mismem nešetřil Ladi-
slav Prostředník, který 
je dlouholetým členem 
Spolku přátel slivovice. 
„Letošní rok byl velmi 
dobrý na úrodu ovoce, 
a tak mnoho pěstite-
lů až po okraj naplnilo 
bečky a vypálili dobrou 
pálenku. Náš spolek již 
vstoupil do druhé deká-
dy činnosti a 3. března 
2012 uskutečníme již 

11. ročník koštu slivovice v sokolovně.“ 
O akci je velký zájem a přichází až 1000 
milovníků slováckého moku. Členy 
Spolku přátel slivovice nelze jen spo-
jovat s degustací alkoholu, ale jsou čas-
tými podporovateli bohulibé činnosti. 
Například podpořili děti v mateřské 
škole či Čtyřlístku a darují i věcné ceny 
do tombol plesů pořádaných v našem 
městě.

Myslivecké sdružení Lípa zastupo-
val Pavel Pluhař. „V současnosti máme 
46 členů. Myslivci jsou v podstatě veselí 
lidé, ale v poslední době nemáme příliš 
důvodu k radosti. Zrušili jsme několik 
honů, bažanti a zajíci z naší přírody té-
měř vymizeli. Naštěstí je stále dost srn-
čí zvěře a nadbytek černé zvěře. Všem 
přítomných chci popřát do nového 
roku především hodně zdraví,“ ukončil 
své  vystoupení Pavel Pluhař.

Dále vystoupil Martin Zábranský, 
zástupce ředitele Střední odborné 
školy a Gymnázia ve Starém Městě. 

(pokračování na str. 20)
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Připomněl letošní 50. výročí založení 
bývalé zemědělské školy v našem měs-
tě. Oslavy jsou organizovány postupně 
v průběhu celého školního roku 2011/
2012. V červnu 2012 by se měla opět 
uskutečnit výstava Zahrada Moravy 
a farmářské trhy. 

Radek Novák na setkání reprezento-
val folklorní soubor Doliňáci, který si 
letos připomíná osmé výročí založení. 
V roce 2003 se začali scházet „odrost-
lejší“  členové souboru Dolina a zvykli 
jsme si je vídat při pěkných vystoupe-
ních na Slavnostech vína v Uherském 
Hradiště, Michalských hodech nebo na 
Vánočním jarmarku. Letos se rozhod-
li vypálit „doliňáckou ohnivou vodu.“ 
V bečkách mají 300 litrů kvasu z jab-
lek, a pokud v pálenici nic nepokazí,  
pochlubí se kalvádosem při koštu pále-
nek v březnu na sokolovně.

Jan Novák promluvil za skautský 
oddíl. V současnosti mají 50 členů, bě-
hem letošního roku nabrali přibližně 
20 nových skautů. Opět prožili hezké 
prázdniny na táboře v Držkové. Jejich 
hlavním cílem pro rok 2012 je oprava 
skautské klubovny, která je ve špatném 
stavu. Blíží se stoleté výročí založení 
skautské organizace a světové oslavy 
budou ve Švédsku, kam se sjede 40 tisíc 
skautů ze 194 zemí.

Staroměstské vinaře zastupoval 
Radek Fryšták, který přirovnal akti-
vitu vinařů k malému děťátku, když 
zatím uspořádali ve Starém Městě dva 
košty vína. Také v roce 2012 se bude 
konat třetí ochutnávka vína v SKC – so-
kolovně a to opět v květnovém termí-
nu. Starosta Josef Bazala pak doplnil, 
že součástí XV. Staroměstského plesu 
bude ochutnávka vín, kterou zajistí vi-
naři místní a z nedalekého okolí.

Sbor dobrovolných hasičů letos 

oslavil 120. výročí založení a o jeho čin-
nosti promluvil Václav Kotačka. Oslavy 
se uskutečnily ve dnech 17. a 18. září 2011 
a byly opravdu velkolepé. Na náměstí Hr-
dinů se sjelo 15 hasičských sborů, nejen 
dobrovolní hasiči, ale i profesionální sbo-
ry. Byla zorganizována přehlídka hasič-
ské techniky, diváci viděli i hašení požáru 
historickou stříkačkou a také záchranu 
lidí z třetího podlaží základní školy. Bo-
hužel i přes propagaci na akci přišlo jen 
velmi málo diváků. V neděli 18. září byl 
vysvěcen v kostele sv. Michaela nový 
prapor Sboru dobrovolných hasičů Staré 
Město a po skončení obřadu hasiči prošli 
v průvodu od kostela k hasičské zbrojni-
ci, kde byla k vidění výstavka dokumentů 
a kronik. V průběhu roku dosáhli něko-
lika úspěchů mladí hasiči, kteří skvěle 
reprezentovali náš sbor v okresním kole. 
Na závěr byli všichni přítomní pozváni 
na oblíbený ples Zimní pohádka, který se 
uskuteční 4. února v sokolovně. Předpro-
dej vstupenek s místenkou je v pondělí 
30. ledna v hasičské zbrojnici od 18 do 20 
hodin. 

 Aleš Rada – vedoucí folklorního 
souboru Dolina, poděkoval zástupcům 
města za podporu v minulém roce. Vzpo-
mněl mnoho akcí, kterých se Dolina v ro-
ce 2011 zúčastnila. Například: Staroměst-
ský ples, Pochovávání basy, Staroměstský 
den, účast na festivalu ve Znojmě, do-
provod staroměstské delegace v partner-
ském městě Sées ve Francii, vystoupení 
na festivalu v Belgii, představení v dopro-
vodném kulturním programu na turnaji 
v beach - volejbalu v Uherském Hradišti, 
Slavnosti vína, Michalské hody, oslavy 55 
let souboru v listopadu za účasti více než 
150 současných i bývalých členů souboru 
Dolina. Aleš Rada pak všechny přítomné 
pozval na Štěpánské posezení u cimbálu, 
na společný koncert cimbálových muzik 

Bálešáci a Dolina, 
který se uskuteční 
v únoru ve Slovác-
kém divadle a také 
na představení Do-
liny v Klubu kultu-
ry v Uherském Hra-
dišti dne 17. března 
2012. Na programu 
již pilně pracují 
společně s Helenou 
Pilušovou.

Kateřina Baza-
lová pak představi-
la dětský folklorní 
soubor Dolinečka, 
cimbálovou mu-

ziku Bálešáci a dívčí sbor Repetilky. 
Malá Dolinečka má již čtyři skupinky, 
všechny jsou naplněny do posledního 
místečka. Dolinečku můžeme vidět na 
Vánočním zpívání a postupně i na dal-
ších kulturních akcích, které organizu-
je město.

Antonie Řádková zastupovala  
T. J. Sokol. Dověděli jsme se, že členo-
vé Sokola pravidelně cvičí v Sokolovně 
ve Starém Městě, společně vyjeli do 
přírody, konkrétně do Bílých Karpat 
a Chřibů, byli na zájezdě v Brně, kde 
navštívili divadelní představení. Vel-
mi dobře byl hodnocen i autobusový 
zájezd do Prahy. Divadelní odbor So-
kola se zúčastnil přehlídky ochotnic-
kých souborů v Boskovicích. Režisérka 
Marie Hrabcová získala zlatou medaili  
J. K. Tyla. Divadelní představení našich 
ochotníků bylo vybráno do kulturního 
programu, který bude součástí oslav 
150 let Sokola v Praze na Všesokolském 
sletu v létě 2012. 

O činnosti Městské knihovny a in-
formačního centra hovořila vedoucí 
knihovny Milada Rokytová. Knihov-
na má stále velký počet čtenářů, přiby-
lo 180 dětí  ve věku do 15 let. Během 
roku bylo zakoupeno 830 nových knih, 
knihovnice pořádají spoustu akcí pro 
nejmenší čtenáře a snaží se, aby naše 
děti opět četly a věnovaly se literatu-
ře. Právě zpracovávají plán kulturních, 
společenských a sportovních akcí na 
rok 2012. V letošním roce knihovnice 
uspořádaly šest výstav, které se setkaly 
s velkým zájmem. Do poloviny ledna 
byla k vidění výstava obrazů Mgr. Mar-
cely Hradské. O činnosti knihovny 
můžete získat mnoho dalších informa-
cí na internetových stránkách či ve Sta-
roměstských novinách.

Jaroslav Marášek zastupoval fotba-
lový oddíl TJ Jiskra.  Seznámil přítom-
né se současnou situací v klubu, kdy jim 
největší problém dělá velmi špatný stav 
kabin a nedostatečné zázemí na hřišti. 
Nebyl spokojen s návštěvností mis-
trovských utkání mužů, která je velmi 
malá. Naopak pozval všechny na vyni-
kající klobásy, které pro diváky připra-
vují v průběhu zápasů na hřišti Rybní-
ček. Do debaty pak vstoupil starosta 
Josef Bazala, který vybídl funkcionáře 
TJ Jiskra k větší aktivitě při získávání 
finančních prostředků od sponzorů,
jak je to běžné ve všech okolních fotba-
lových oddílech.

Dalším diskutujícím byl pan Karel 
Čejka, který představil jednu z největ-
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ších organizací působících v našem městě. Výbor organizace 
zdravotně postižených se schází pravidelně v zasedací míst-
nosti na radnici a organizuje činnost pro svých 380 členů. 
Uspořádali dva zahraniční zájezdy na Slovensko a dva zájez-
dy v České republice. Jejich úkolem je zpříjemnit život lidem, 
kteří mají různé zdravotní postižení a problémy. Organizují 
zájezdy do termálních koupališť, zajišťují léčebné pobyty 
v Luhačovicích a díky podpoře z Nadace Děti-kultura-sport 
mnoho jejich členů vyzkoušelo příjemný pobyt v ubytovacích 
zařízeních firmy Synot. Pravidelně organizují Mikulášské
posezení, besedy u táboráků s opékáním špekáčků, košt bur-
čáku a součástí jejich výroční schůze na jaře bývá i kulturní 
program a losování bohaté tomboly.

Středisko volného času Klubko a Centrum volného času 
Čtyřlístek zastupovaly hned tři ženy. Bývalá ředitelka Klub-
ka paní Marie Čablová všem přítomným poděkovala za spo-
lupráci a ocenila vstřícnost a pozornost ze strany představitelů 
radnice. Novou vedoucí Klubka je Monika Havlásková, která 
se svým kolektivem organizuje činnost 600 dětí a mládeže, 
kteří se mají možnost scházet a pracovat v 50 kroužcích. Vel-
mi oblíbené jsou příměstské tábory, které organizují o prázd-
ninách a také se vydají na pobytový tábor. Martina Všetulo-
vá pak představila činnost Čtyřlístku. Zvláště v dopoledních 
hodinách se schází maminky na mateřské dovolené se svými 
dětmi a smysluplně využívají svůj volný čas a mnohému se 
ve Čtyřlístku i naučí. Oproti minulým letům nyní chodí do 
Čtyřlístku více maminek s nejmenšími dětmi, dříve přicháze-
ly maminky s dětmi o rok či dva staršími. V jejich řadách mají 
také čtyři dvojčátka, která se rodičům narodila v posledním 
období. Připravují karneval pro nejmenší děti a mnoho dal-
ších akcí, o kterých si můžete přečíst na stránce č. 11 Staro-
městských novin.

Skupinu historického šermu Morrigan představil Bohu-
mil Višenka. V minulém roce uspořádali celkem 12 sportov-
ních akcí. Viděli jsme je v průběhu Staroměstského dne, kde 
měli na Rybníčku několik stanovišť a historický tábor, kam 
přicházeli rodiče s dětmi. Uspořádali úspěšný turnaj Chřib-
ský krkavec.

Dagmar Zálešáková zastupovala jednotu Orla. Mají za 
sebou velmi úspěšný rok. Právě dokončili mikulášskou nadíl-
ku pro 142 dětí, a vzhledem k velkému počtu chlapců a děvčat 
museli nadělovat dvakrát. O své činnosti informují na svých 
webových stránkách a posílají články do Staroměstských no-
vin. Paní Zálešáková a členové Orla připravili pro všechny 
přítomné milé překvapení, když jim rozdali novoroční blaho-
přání a také orelský tisk, ve kterém jsme se dočetli o mnoha 
úspěších členů Orla Staré Město.

Za včelaře letos promluvil pan Říha, který omluvil pra-
videlného účastníka našeho setkání pana Blahu, který byl 
vážně nemocen, ale postupně se zotavuje. Popřáli jsme mu 
brzké uzdravení. V současnosti mají včelaři 15 členů a pro-
dukují velmi kvalitní med, který se s imitacemi medu, běžně 
dostupnými v různých supermarketech, vůbec nedá srovná-
vat. „Všichni zájemci o kvalitní med jsou vítání. Podpoříte tak 
naši práci,“ sdělil závěrem pan Říha.

Vzhledem ke zdravotním problémům letos nepřišel i de-
vadesátiletý předseda Českého svazu bojovníků za svobo-
du prof. Jan Slováček, kterého zastoupila paní Višenková.  
„V současnosti máme pouze 15 členů, jen za poslední rok tři 
členové naší organizace zemřeli. Přesto organizujeme boha-
tou činnost, zúčastňujeme se vzpomínkových slavností při 
příležitosti osvobození našeho města a vzpomínkové slavnosti 
vzniku Československa. Uspořádali jsme výlet do Uherského 

Brodu, kde jsme navštívili Muzeum Jana Amose Komenské-
ho, dále jsme si prohlédli zámek Nový Světlov v Bojkovicích 
a u pomníku v Bílých Karpatech jsme se poklonili památce 
letců. Všichni jsme staroměstští patrioti a rádi se zapojujeme 
do všech společenských a kulturních akcí,“ sdělila paní Višen-
ková.

Šermíři patří mezi nejúspěšnější staroměstské sportovní 
oddíly a o jejich činnosti promluvil dlouholetý trenér Ludvík 
Trubačík. Pravidelně se zúčastňují turnajů v České republice, 
členové oddílu za rok 2011 vybojovali mnoho medailí, dařilo 
se mužům, ženám i mládeži.

MUDr. Aleš Hřib reprezentoval rybářskou organizaci, 
která je nejpočetnější ve Starém Městě. Poslední rok byl velmi 
bohatý na investiční činnost. Byla provedena náročná rekulti-
vace rybníčku na Širůchu, čeká je rekonstrukce klubovny. Po-
dařilo se jim obnovit činnost kroužku mladých rybářů a všich-
ni byli pozváni na rybářskou soutěž Staroměstský Čochtan, 
která se koná pravidelně v měsíci srpnu na Čerťáku.

Petr Luběna hovořil o činnosti Staroměstské kapely, která 
má za sebou bohatou hodovou sezonu a nyní se připravují na 
plesovou sezonu. Zahrají nejen na Děkanátním plese a Zimní 
pohádce, ale i na Staroměstském plese 28. ledna 2012, kde bu-
dou křtít nové cédéčko. V závěru svého vystoupení Petr Lubě-
na požádal starostu, aby byl opět obnoven žesťový obor na zá-
kladní umělecké škole, nebo to vypadá, že již za pár let nebude 
mít kdo hrát. A bylo by to škoda právě ve Starém Městě, které 
má bohatou tradici dechových hudeb a skvělých muzikantů.

Závěrečné slovo patřilo místostarostovi Radoslavu Ma-
linovi, který všem přítomným poděkoval za obětavou práci 
pro své kolektivy, pro bohatý spolkový život v našem měs-
tě. „Hlavně díky Vám, členům mnoha spolků a organizací, 
se tady, u nás ve Starém Městě, lidé cítí opravdu jako doma. 
V rámci možností Vás všechny budeme i nadále finančně pod-
porovat a pomáhat rozvíjet Vaši činnost,“ sdělil na závěr setká-
ní místostarosta.

A co dodat na závěr? Aby činnost spolků byla opravdu 
úspěšná a jejich kulturní, sportovní či společenské akce byly 
bohatě navštíveny, musí se o termínu jejich konání vědět 
mezi veřejností. Proto tímto žádám všechny vedoucí 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 zajímavou čin-
nost a dosavadní spolupráci. Do nového roku 2012 přeji všem 
především zdraví, kapánek štěstí a kopec lásky.

Milan Kubíček
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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
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Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ 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

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,  

805007  aut.nádr. - nemocnice - Štěpnice - aut.nádr. Platí od 11. prosince 2011 do 8. prosince 20
Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel.572524423, fax 572524101

Městská autobusová doprava 
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jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu 
† jede v neděli a ve státem uznané svátky 70 nejede od 23.12.11 do 2.1.12, od 30.6.12 do 2.9.12 

spoje 1, 3, 7, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 39, 45, 49, 53, 57, 61 mají bezbariérově přístupné vozidlo 
〈 spoj jede po jiné trase 
Na lince platí Tarif MAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 

Platí od 11. 12 2011 do 8. 12. 2012
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Mikroregion Staroměstsko na veletrhu REGIONTOUR
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Tandem veletrhů byl oficiálně za-
hájen v pavilonu P přestřižením pás-
ky, kterého se ujali předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr 
pro místní rozvoj Kamil Jankovský, 
ministryně kultury Alena Hanáková, 
kardinál Dominik Duka a další hos-
té. Hodinu po zahájení veletrhu RE-
GIONTOUR bylo na řadě slavnostní 
zahájení v expozici Slovácko, ve kte-
ré měl své zastoupení i mikroregion 
Staroměstsko. Na místě byli přítomni 
místostarosta Radoslav Malina a ta-
jemník Vladimír Kučera. O expozi-
ci Slovácko byl velmi značný zájem, 
hlavně díky nedávnému vyhlášení 
Jízdy králů mezi nehmotné dědictví 
UNESCO a také vzhledem k blížící-
mu se výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Vel-
kou Moravu. Centrem oslav 1.150 
výročí bude v roce 2013 Velehrad a je 
očekávána i vzácná návštěva papeže 
Benedikta XVI.

Již ve čtvrtek 12. ledna byla na 
veletrhu vyhlášena Velká cena ces-
tovního ruchu, jejímž cílem je zvi-
ditelnit výjimečné a vysoce kvalitní 
počiny a upozornit na atraktivní no-
vinky. V kategorii Nejlepší turistický 

Ve dnech 12. – 15. ledna 2011 se uskutečnila na brněnském výstavišti dvojice veletrhů. Mezinárodní 
veletrh průmyslu cestovního ruchu GO 2012 a Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 
REGIONTOUR.

produkt zvítězily Poutní 
stezky východní Moravy. 
Jedná se o produkt, který 
je určený turistům se zá-
jmem o historii, kulturu, 
tradice a náboženskou te-
matiku. Součástí poutní 
stezky je také Staré Město 
a jeho historické památ-
ky a možnosti turistické-
ho a sportovního vyžití. 
Staré Město je již několik 
let centrem mnoha cyk-
lostezek, vyhledávaný je 
Baťův kanál a již v prů-
běhu letošního roku bude 
zprovozněno i zázemí na 
staroměstském přístavišti. 
Samostatnou a důležitou 
kapitolou jsou historické 
památky, počínaje Ná-
rodní kulturní památkou 
Památníkem Velké Mora-
vy, dále Národní kulturní 
památka archeologická 
lokalita Špitálky. Určitě se 

můžeme pochlubit pozdně románskou 
kaplí sv. Jana Křtitele, která patří mezi 
nejstarší církevní zděné stavby na jižní 
Moravě. Jen třicet metrů od kaple jsou 
k vidění základy paláce velkomoravského 
velmože a také římskokatolický kostel sv. 
Michaela, v jehož základech byly objeveny  
zbytky okrouhlé velkomoravské rotundy 
z 9. století. 

Milan Kubíček

Poznáte sympatickou ženu v kroji? Ano, 
nemýlíte se, je to starostka Kunovic Ivana 
Májíčková.

Foto: Vladimír Kučera

Expozice Slovácko, ve které byly k dispozici propagační materiá-
ly mikroregionu Staroměstsko.                 Foto: Vladimír Kučera

Ve Starém Městě již pracují čtyři soubory Dolinečky. Na snímku Dolinečka I, kterou vám předsta-
vujeme na novoročním blahopřání.                                                                                        Foto: Dol   

Kdo postaví 
nejkrásnějšího sněhuláka?

Stačí postavit sněhuláka, vše zdo-
kumentovat a foto poslat e-mailem 
na adresu redakce (kubicek@stare-
mesto.uh.cz)

MK
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Milan Šobáň poděkoval za přízeň

Milan Šobáň v plné jízdě na závodním okruhu.                                                   Foto: archiv MŠ
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Motocyklový jezdec Milan Šobáň 
touto cestou děkuje všem přátelům 
a sponzorům, kteří mu v uplynulé se-
zoně 2011 věnovali svou přízeň a pod-
pořili ho v závodní činnosti. 

„Moc děkuji především paní Marii Hráč-
kové, panu Romanu Markovi z Topolné 
(Romax cz – stření krytiny), panu Františ-
ku Karafiátovi z Mařatic (Kovovýroba Ka-
rafiát) a dále svým kamarádům, kteří mně
pomáhali na závodech a zároveň i své rodi-
ně, bez které bych nemohl provozovat tento 
náročný sport. Všem Vám děkuji a těším se 
na další spolupráci v roce 2012,“ sdělil Mi-
lan Šobáň, se kterým se opět setkáme při 
motocyklových závodech ve Starém Městě 
začátkem měsíce května.

MK 

V únoru je podle tradiční čínské me-
dicíny potřeba posilovat ledviny.
Dne 1. února – ve znamení Býka.
Při začínající rýmě zvyšte dávky vi-
tamínu C. Zdravý je česnek – smažte 
pomalu celé stroužky česneku na oli-
vovém oleji, až změknou, namažte je 
na chleba.
Dne 2., 3., 4. února – ve znamení Blí-
ženců.
Lidový lék na nachlazení – slepičí po-
lévka. Tento staletími ověřený domácí 
lék je dnes studiemi podložen.
Dne 5., 6. února  – ve znamení Raka.
Dne 7., 8. února  – ve znamení Lva.
Dne 7. února – 22:54 Úplněk. Držíme půst.

PILA 
MARTINÁK  

Staré Město
zahájila prodej 

ŠTÍPANÉHO 
PALIVOVÉHO DŘEVA 

Info: 572 542 157
 603 549 371

Dne 9., 10. února – ve znamení Panny.
Přeneste muškáty a fuchsie do teplejší 
místnosti a poprvé zalijte.
Dne 11., 12. února – ve znamení Vah.
Činnost ledvin příznivě ovlivní řepík, sme-
tanka, přeslička, svízel, kopřiva, jahodník, 
šalvěj, celer, hluchavka. Vypijte jeden šálek 
čaje ráno a druhý do 19 hodin.
Dne 13., 14., 15. února – ve znamení Štíra.
Dne 16., 17. února – ve znamení Střelce.
Nemrzne-li, prořežte ovocné dřeviny.
Dne 18., 19. února – ve znamení Kozo-
roha.
Chcete-li být zdraví, zdravě jezte. Na váp-
ník je bohatá většina luštěnin. Nejvíce ho 
má čočka, následuje fazole a hrách.

Dne 20., 21. února – ve znamení 
Vodnáře.
Zvýšené nebezpečí vzniku křečových žil.
Dne 22., 23., 24. února – ve znamení 
Ryb.
Dne 25., 26. února – ve znamení Be-
rana.
Vysejte papriky, rajčata a lilek.
Dne 27., 28., 29. února – ve znamení 
Býka.
Česnek je zdravý. Vyzkoušejte: proli-
sovaný česnek zamíchejte do zakysa-
né smetany a podávejte jako omáčku 
s nakrájenou mrkví, paprikou, cele-
rem a další zeleninou.

M. J.

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři
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Osobní vozy z Rakouska  na expresech 
a rychlících do Starého Města

Děkujeme Vám,
že patříte mezi čtenáře
Staroměstských novin
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České dráhy nasadily od října do prosince 2011 na rychlíku „Buchlov“ Praha – Sta-
ré Město u Uh. Hrad.  a expresu „Mojmír“ Praha – Staré Město  - Luhačovice osobní 
vozy pro dálkovou do-
pravu, které zakoupily 
v Rakousku. Jedná se 
sice o vysloužilé osob-
ní vozy rakouských 
železnic, ale přesto 
pro tuzemské cestující 
představují vyšší kva-
litu. Místo koženky 
a umakartu nabízejí 
polohovatelné, texti-
lem potažené sedačky, 
v kupé je pouze šest 
míst k sezení a tedy 
i větší komfort. Výho-
dou je také povolená 
maximální rychlost 
vozu 160 km/hod, to 
je o 20 km/hod. více než má většina současně používaných rychlíkových vozů Čes-
kých drah. Celkem bylo do České republiky dovezeno 32 vozů Bmz, za všechny České 
dráhy zaplatily jen 46 milionů korun.

Od nového jízdního řádu 2012 došlo ke změně. Nyní  se můžeme se soupravou 
šesti rakouských osobních vozů 2. třídy setkávat denně na expresu 560/561 „Šohaj“ 
Praha Smíchov – Praha hl. nádr. (odj. 17:17 hod.) – Staré Město (příj. 20:33 hod.) 
– Veselí nad Moravou. Ve směru do Prahy  expres „Šohaj“ odjíždí ze Starého Města 
v 7:27 hod. s příjezdem do  Prahy hl. nádr v 10:50 hod a svou jízdu končí na nádraží 
Praha-Smíchov v 11:09 hod.

Milan Kubíček

Rakouské vozy nabízejí vyšší komfort osobní dopravy. 
Ilustrační foto: MK

Na lince městské hromadné  dopravy  č. 1 Staré Město – Uherské Hradiště – 
Kunovice byl první ranní spoj č. 2 opožděn o 10 minut. Nyní odjíždí z Uherského 
Hradiště v 4:47 hod, ze Starého Města od Lidového domu v 4:51 hod. s příjezdem 
k železniční stanici v 4:57 hod. Na nádraží ve Starém Městě je v 5:02 hod. přípoj 
na motorový osobní vlak do Otrokovic, Zlína a Vizovic.

Také další spoje MHD ve směru ke staroměstskému nádraží s odjezdem od 
Lidového domu v 5:18 a 6:19 hod. mají přípoj na osobní vlaky ve směru na Přerov 
i na Břeclav.

Na lince č. 1 Staré Město – Kunovice má celkem 35 spojů MHD zpravidla 
bezbariérově přístupné vozidlo. Tyto spoje jsou vyjmenované v jízdních řádech 
MHD.

Od 1. ledna 2012 se zvýšila cena jízdenky pro jednotlivou jízdu na lince MHD 
z 8 Kč na 10 Kč. Cena občanských jízdenek měsíčních a čtvrtletních bude zvýšena 
od 1. dubna 2012.

V průběhu platnosti jízdního řádu 2011/2012 se plánují změny v termínech:
1. změna jízdního řádu v neděli 4. března, 2. změna v neděli 10. června 2012 

a 3. změna v neděli 2. září 2012.
Po dobu školních prázdnin nepojedou autobusy označené v hlavičce časových 

údajů číslicí 14. Pololetní prázdniny budou 3. února, jarní 20. - 26. února, veliko-
noční 5. a 6. dubna. 

Milan Kubíček

První televizní 
koncese 

ve Starém Městě
Pan Svatopluk Blaha ze staroměst-

ské čtvrti Špitálky byl prvním občanem 
Starého Města, který se mohl pochlubit 
televizní koncesí na provozování tele-
vizního přijímače. Koncese byla vydá-
na 29. července 1956, letos v létě tomu 
bude již 56 let. Televizní přijímač se 
mohl zřídit a provozovat za podmínek 
uvedených v televizním řádě a v prová-
děcích předpisech k tomuto řádu.

MK

Novinky v jízdních řádech pouličky

Karel Čapek 
a jeho myšlenky

O demokracii
Máme víceméně všichni plnou hubu 

demokracie, ale myslím, že bychom 
byli ve značných rozpacích, kdyby-
chom měli kteréhokoliv večera říci, co 
jsme toho dne udělali zřetelně demo-
kratického. Většina politických ideálů 
vyjadřuje naše očekávání toho, co má 
kdesi nahoře udělat vláda a parlament, 
ale celkem velmi slabou představu toho, 
co máme tady dole udělat my.

Zákony hlouposti
Svoboda slova je pěkná věc, míň 

pěkné je, že přitom je – mimochodem 
ovšem – také svoboda žvanění a dr-
zosti. Svoboda tisku je krásná a draho-
cenná věc, bohužel, že přitom je také 
svoboda lhaní a sprostoty. Z osobního 
přesvědčení jsem pro naprostou svobo-
du tisku, ale čtu-li někdy ty nebo ony 
noviny, cítím proti vlastním zásadám, 
že tohle či onohle by se přece jen ne-
mělo pouštět na světlo denní, ne proto, 
že je to příliš statečné, ale proto, že je to 
příliš pitomé. Volnost slova, ano! Vol-
nost pro každou velkou a třeba i divou 
a třeba drtivou myšlenku, ale co nás 
přitom ochrání před volnou a surovou 
hloupostí?

Karel Čapek, 
Lidové noviny 18. 5. 1925
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Ilustrační snímek z turnaje ve Starém Městě.                                Foto: MK

Staroměstské šachy
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Tabulka 1. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Part.

1. TŽ Třinec 5 0 0 15 25.0 16
2. A64 Grygov B 4 1 0 13 25.5 18
3. 2222 ŠK Polabiny B 2 2 1 8 19.5 13
4. Tatran Litovel B 2 1 2 7 22.0 16
5. Slavia Orlová 2 0 3 6 20.0 12
6. ŠK Zlín B 2 0 3 6 19.0 13
7. ŠK Gordic 2 0 3 6 16.5 10
8. Labortech Ostrava B 1 2 2 5 20.0 12
9. Slavia Kroměříž 1 2 2 5 20.0 12

10.
ŠK Duras BVK Brno-
-Královo Pole

1 2 2 5 19.0 10

11. Šachový klub Karviná 1 2 2 5 17.5 9
12. ŠK Staré Město 1 0 4 3 16.0 8

Tabulka 2. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Part.

1. ŠK Staré Město B 5 0 0 15 27.5 19

2.
ŠK Lokomotiva 
Brno B

4 0 1 12 26.5 19

3. Slavia Kroměříž B 3 2 0 11 24.0 20

4.
TJ ŠK Veselí nad 
Moravou

2 1 2 7 22.0 13

5.
ŠK HPM TEC 
Hustopeče

2 1 2 7 22.0 13

6. SK Boršice 1 3 1 6 20.0 14
7. Spartak Adamov 2 0 3 6 17.0 10
8. T.J. Sokol Šumperk 2 0 3 6 16.5 9
9. ŠK Staré Město C 2 0 3 6 16.5 7
10. TJ Sokol Hošťálková 1 1 3 4 15.0 10

11.
TJ Podlužan Pru-
šánky

1 0 4 3 17.0 8

12. ŠK Zlín C 1 0 4 3 16.0 8

Tabulka krajského přeboru
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Part.

1. ŠK Zlín D 4 0 1 12 26.0 22
2. SK Boršice B 4 0 1 12 24.0 16
3. TJ FS Napajedla A 4 0 1 12 21.5 16

4.
CHESSMONT Rož-
nov p. R. A

3 1 1 10 24.0 19

5. ŠK Zbrojovka Vsetín A 3 0 2 9 18.5 13
6. TJ Sokol Postoupky A 2 2 1 8 25.5 18
7. ŠK Staré Město D 2 2 1 8 21.0 12
8. TJ Gumárny Zubří 2 1 2 7 18.5 11
9. ŠK Holešov A 1 1 3 4 17.0 7

10. TJ Vlčnov A 1 0 4 3 14.5 6
11. TJ Sokol Franc. Lhota A 0 1 4 1 13.5 9
12. ŠK Staré Město E 0 0 5 0 16.0 6

1. LIGA
Až velmi krutou porážku utrpělo „A“ mužstvo v 5. kole v ne-

děli 11. prosince, když prohrálo v Grygově s domácím rezerv-
ním týmem celkovým výsledkem 2-6. Remizovali Pavel Zpěvák, 
Jakub Uřičář, Jarek Buráň a Vojta Dobeš. Hodně o šancích na 
záchranu napoví další kolo, kdy staroměstští šachisté přivítají ce-
lek Labortech Ostrava B. 

2. LIGA
Již páté kolo, které bylo odehráno v neděli 8. ledna 2012, při-

neslo našim barvám očekávané výsledky.
„B“ mužstvo si zajelo za svým tradičním soupeřem do Zlína, 

kde se utkalo s domácím „C“ mužstvem, nad kterým vyhrálo 
v poměru 4,5-3,5. Vyhrál Petr Bažant jr., Vojta Dobeš a Rado-
van Studený, remízu přidali Jarek Sháněl, Robert Staufčík a Pa-
vel Dvouletý. 

Výhodu domácího prostředí nevyužilo „C“ mužstvo, které 
však přivítalo největšího konkurenta našeho záložního mužstva 
o postup do 1. ligy celek ŠK Lokomotiva Brno „B“.

I přes absenci čtyř hráčů základní sestavy domácí statečně 
bojovali proti mnohem zkušenějšímu soupeři, ale navíc než na 
prohru 1,5-6,5 to nestačilo. Remizovali Roman Omelka, Milan 
Krča a Jenda Šmíd sr.    

KRAJSKÝ PŘEBOR
Nádherný dárek v podobě vítězství 5-3 si nadělilo „D“ muž-

stvo ještě v závěru loňského roku, když dokázalo doma v neděli 
11. prosince v 5. kole výše uvedené soutěže porazit vysokého fa-
vorita, mužstvo Boršic „B“. Vyhrál Milan Krča, Dušan Sochna, 
Igor Štefanko a Martina Fusková, remízu přidali Milan Rachů-
nek a Honza Šmíd sr. 

Těžkou úlohu mělo „E“ mužstvo, které sehrálo svůj zápas 
v dalekém Rožnově pod Radhoštěm. Domácí šachisté po na-
pínavém utkání nakonec s notnou dávkou štěstí zvítězili 5-3, 
a tak „E“ mužstvo je stále bez bodu. Vyhrál Rosťa Pukl a Radim 
Stuchlý, remízu přidali Jožka Burda a Bohuslav Blaha.  

Milan Rachůnek
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Vánoční koncert základní umělecké školy

Vánoční sen od P. I. Čajkovského zatančily žákyně 6. a 7. roč-
níku.                                                                           Foto: MK

Diváci sledují vánoční koncert ve zcela zaplněném sále sokolovny. 
Foto: Milan Kubíček
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Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka 
Staré Město, uspořádala ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 18 
hodin Vánoční koncert. Před zaplněným sálem sokolovny 
vystoupili žáci a žákyně, kteří se rozhodli věnovat hře na 
hudební nástroje, tanci a hudební výchově.

Koncert zahájil starosta Josef Bazala, potom k přítom-
ným promluvil i vedoucí pobočky ZUŠ Radim Snopek. 
Jednotlivá čísla připravili učitelé ZUŠ I. Horký, P. Jarma-
rová, J. Košíková, J. Krystoňová, V. Ovčáčík, M. Polesná, 
R. Snopek, M. Špačková. Na klavír doprovázely Petra Jar-
marová a Marta Špačková. Hudebně spolupracovali Martin 
Baláž a Radim Snopek.

Naši mladí umělci sklidili vesměs velký aplaus publika 
a bylo vidět, že jejich snaha a píle se projevila již po něko-
lika měsících náročné přípravy. Fotoreportáž z Vánočního 
koncertu můžete vidět na internetových stránkách www.
staremesto.uh.cz   

Milan Kubíček

Chlapci a děvčata zazpívali koledu Půjdem spolu do Betléma. 
Foto: MK

Děvčátka 1. ročníku ve skladbě Snížek od Jiřího Pavlici. 
Foto: Milan Kubíček

Taneční vystoupení žákyň 3. ročníku s názvem Betlémská muzika.
Foto: Milan Kubíček

Kultura
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 28. února. Uzávěrka je 20. února 
2012.

Vánoční zpívání sledovaly stovky lidí

Anekdoty na poslední 
stranu

Jana Ferdová nacvičila s dětmi z Orla velmi pěkné vystoupení. Foto: Robert Januška

Novoroční usmíření?
„Jsem ráda, že už se s manželem nehá-

dáte. Bylo to velmi příjemné, když jsem vče-
ra na dvoře přes zeď slyšela, jak jste spolu 
hezky řezali dřevo.“

„Teta, my jsme neřezali dřevo, dělili jsme 
si nábytek.“

Klepny a pomlouvači
Netrapte se pro ty, kteří vás pomlouvají 

za zády. Znamená to, že jste krok před nimi 
a oni jsou tudíž v dokonalé pozici, aby vám 
mohli políbit zadek!

Paradox dnešní doby
Paradoxem je, když o poslední adventní 

neděli přijde do bytového domu exekutor 
a všem svým „klientům“ popřeje šťastné 
a bohaté Vánoce.

NI
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Vánoční zpívání sledovaly stovky lidí
Dvě velmi vydařené kulturní události jsme za-

znamenali ve Starém Městě v závěru loňského 
roku. Po skvěle připraveném Vánočním koncertu 
základní umělecké školy jsme o tři dny později, 
v neděli 18. prosince 2011, viděli naše děti na Vá-
nočním zpívání.

Před zcela zaplněným sálem sokolovny vystoupily 
děti z Dolinečky I a cimbálová muzika Bálešáci, premi-

érové představení již má za sebou Dolinečka IV, přišly děti z mateřské 
školy v Komenského ulici, děvčata a chlapci z Orla, maminky s dětmi 
z Rodinného centra Čtyřlístek, dívky z tanečního oboru a cimbálová 
muzika ZUŠ. Vánoční zpívání zahájil starosta Josef Bazala, pořad mo-
deroval místostarosta Radoslav Malina.

Vstupné bylo dobrovolné, celkem se vybralo 9438 korun. Všichni, 
kteří přispěli, zaslouží naše poděkování. Peníze budou použity k dob-
ročinným účelům.                                                               Milan KubíčekDolinečka IV při své premiéře na jevišti.                     Foto: MK

Cimbálová muzika základní umělecké školy.                                  Foto: Milan Kubíček

Závěr Vánočního zpívání patřil Dolinečce I a cimbálové muzice Bá-
lešáci.                                                                                     Foto: MK

Žákyně 2. ročníku ta-
nečního oboru základní 
umělecké školy připravi-
ly divákům pěkný kul-
turní zážitek. Foto: MK




