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Vítání občánků do života

(pokračování na str. 2)

Vítání občánků do života
V pátek 19. října se uskutečnilo 

v obřadní místnosti staroměstské radnice 
letošní v pořadí třetí Vítání občánků do ži-
vota. Rodiče a děti byli rozděleni do dvou 
skupin. První z nich přišla na radnici 
v 13 hodin, druhá o půl hodiny později.

V průběhu dvou letošních vítání o celou 
jednu čtvrtinu převažovaly dívky nad chlapci. 
Po skončení třetího vítání se tento klučičí de-
ficit ještě výrazněji prohloubil, protože celko-
vý součet počtu dětí Vítání občánků do života 
v roce 2012 je 21 chlapečků a 29 děvčátek. Za 
čtvrtstoletí na hodně dívek, ženich Staroměš-
ťan, nezbude.

Milan Kubíček 

Manželé Martin a Martina Všetulovi přivezli na Vítání občánků již třetí dítě. Po Vik-
torii a Karolíně přišel na svět Martínek. 

Foto: Milan Kubíček

Maminky obdržely kytičku a finanční příspěvek 3.000 Kč, 
děti dostaly plyšový polštářek a Knížečku o mně. 

Foto: MK

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Albert Einstein
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Na snímku zleva: Daniel Bukvald, Jan Stodůlka, Fabián Kotlár. 
Foto: Milan Kubíček

V první skupině v pátek 19. října jsme přivítali na radnici dí-
venky se jmény Alžběta, Anna, Kamila, dvě Kateřiny a Terezu, 
společně s nimi pouze jediného chlapečka Martina. Naopak ve 
druhé skupině bylo přítomno pět chlapečků, konkrétně Daniel, 
Fabián, Jan, Jonáš, Zbyněk a pouze dvě dívenky Julie a Martina.

K malým Staroměšťánkům a jejich rodičům promluvil zá-
stupce starosty Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková. Při 
slavnosti vystoupily děti z Křesťanské mateřské školy z ulice Za 

Na snímku zleva děti: Zbyněk Frola, Martina Balážová, Jonáš Chrástek, 
Julie Hájková.                                                                              Foto: MK

Zarecitovaly děti z křesťanské mateřské školy společně s učitelkou Jitkou 
Minářovou.                                                                 Foto: Milan Kubíček

Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slav-
nostním obřadu.                                                                          Foto: MK

Na snímku zleva děti: Kateřina Kubelová, Anna Stojnovová, Tereza  
Trháčová, Štěpánka Poláková.                                                    Foto: MK

Na snímku zleva děti: Martin Všetula, Kateřina Botková, Alžběta Fer-
dová, Kamila Psotková.                                             Foto: Milan Kubíček

Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou.
Na závěr se rodiče podepsaly do Pamětní knihy města a pře-

vzali finanční příspěvek 3.000 Kč. Maminky obdržely květinku
a děti malý dárek. Fotografie všech chlapečků a děvčátek zveřej-
ňujeme ve Staroměstských novinách, na internetových strán-
kách města a snímky z obřadní místnosti jsou již součástí foto-
kroniky našeho města za rok 2012.  

Milan Kubíček
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V průběhu měsíce října pokračovala rekonstrukce komunikace a chodníku v Rastislavově ulici.
Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 4)

U S N E S E N Í
ze 46. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 17. 10. 2012

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

I. schválila
1.4 doplnění doby trvání výpůjčky 
– na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjč-
ce cimbálu zn. Galuška a obalu na cimbál 
ze dne 1. 4. 2010, uzavřené mezi městem 
Staré Město a Základní uměleckou ško-
lou Uherské Hradiště, Mariánské náměs-
tí 125, IČ 462 54 323. 

1.9  zřízení bezúplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město 
na právo umístění stavby „Bezbariérový 
chodník ul. Velehradská a U Sklépka ve 
Starém Městě“, na části pozemku p. č. 
4529/2 ost. plocha/silnice o výměře cca 
492 m2  a části pozemku p. č. 4529/122 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
cca 6 m2, vše v lokalitě ul. Velehradská 
a ul. U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 
IČ 708 91 320.

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stavby 
– umístění stavby „Bezbariérový chodník 
ul. Velehradská a U Sklépka ve Starém 
Městě“, a její užívání, provádění údržby, 
kontrol a oprav, a za tím účelem vstupo-
vat a vjíždět na pozemky za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a v mezích a hranicích vy-
pracovaného geometrického plánu, a to 
po celou dobu funkčního užívání bezba-
riérového chodníku.

1.10  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město na právo 
umístění stavby „Bezbariérový chodník 
ul. Velehradská a U Sklépka ve Starém 
Městě“, na části pozemku p. č. 4529/2 ost. 
plocha/silnice o výměře cca 88 bm + 3 ks 
sloupů VO, části pozemku p. č. 4529/141 
ost. plocha/zeleň o výměře cca 12 bm 
+ 1 ks sloupu VO  a části pozemku p. č. 
2442/7 ost. plocha/silnice o výměře cca 
10 bm, vše v lokalitě ul. Velehradská a ul. 
U Sklépka ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Zlín-
ského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ 
708 91 320.

Věcné břemeno spočívá v povinnos-
ti povinného strpět umístění části stavby 
– umístění a provozování zemního kabe-
lového vedení veřejného osvětlení včetně 
umístění sloupů VO za podmínek stanove-
ných ve smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a v mezích a hranicích vypracovaného 
geometrického plánu, a to po celou dobu 
funkčního užívání zemního kabelového ve-
dení VO včetně sloupů.

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která činí 
200 Kč/bm (kabel veřejného osvětlení), 
1.500 Kč/1 ks sloupu, minimálně však ve 
výši 28.000 Kč + příslušná DPH. 

1.11  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. se 
sídlem Brno, Plynárenská 499/1, zastoupe-
né na základě plné moci Jihomoravskou 
plynárenskou, a. s. se sídlem Brno, Plyná-
renská 499/1 na právo zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení – NTL plynovodní 
přípojka pro rodinný dům č. p. 696, u. Sva-
toplukova ve Starém Městě, číslo stavby 
9900070265 včetně jeho součástí, příslu-
šenství a vytyčovacích bodů, na právo zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení, právo 
vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, oprava-

mi a provozováním distribuční soustavy 
a plynovodních přípojek na pozemku 
p. č. 2423/3 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět právo zřízení a provo-
zování plynárenského zařízení – NTL 
plynovodní přípojka pro rodinný dům  
č. p. 696, u. Svatoplukova ve Starém Měs-
tě, číslo stavby 9900070265 včetně jeho 
součástí, příslušenství a vytyčovacích 
bodů, na právo zřídit a provozovat plyná-
renské zařízení, právo vstupu a vjezdu na 
pozemek v souvislosti se zřízením, sta-
vebními úpravami, opravami a provozo-
váním distribuční soustavy a plynovod-
ních přípojek na pozemku p. č. 2423/3 ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, a to v rozsahu 
stanoveném a vyznačeném v geometric-
kém plánu č. 2841-241/2012 ze dne 1. 10. 
2012. 

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 užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2012 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.12  smlouvu se Zlínským krajem, Zlín, 
tř. Tomáše Bati 21, o právu provést stavbu 
„EVENT CENTRUM U PAMÁTNÍKU 
VELKÉ MORAVY“ na pozemcích p. č. 
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97/2, p. č. 97/3, p. č. 97/4, p. č. st. 1856 
a objektu č. p. 1885 ve vlastnictví Zlínské-
ho kraje. 

1.13  zrušení předkupního práva k po-
zemku p. č. 6073/236 ost. plocha o výmě-
ře 83 m2  a pozemku p. č. 6073/237 orná 
půda o výměře 1.336 m2 (dnes pozemek 
p. č. 3154 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 202 m2, pozemek p. č. 6073/236 ost. 
plocha o výměře 83 m2 a pozemek p. č. 
6073/237 orná půda o výměře 1.134 m2) 
vše v lokalitě Trávník II. ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Romanu Pavlackému, bytem Uherské 
Hradiště, Štěpnická 1050 a paní Monice 
Huňáčkové, bytem Staré Město, Brněnská 
270.

1.14  zrušení předkupního práva k po-
zemku p. č. 6064/216 orná půda o výmě-
ře 3.843 m2, pozemku p. č. 6064/217 ost. 
plocha/jiná plocha o výměře 306 m2 a po-
zemku p. č. 6065/23 orná půda o výmě-
ře 95 m2, vše v lokalitě Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti JAG CZ, s. r. o., Praha 1, Škol-
ská 694/32.

1.15  smlouvu o zprostředkování a za-
jištění dalších činností podle § 642–651 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
mezi městem Staré Město a společnos-
tí eCENTRE, a. s., Praha 7, Jankovcova 
1595/14, IČ 271 49 862, na provedení 
burzovního obchodu na koupi, resp. do-
dávku komodity, včetně tzv. pomocných 
obchodů ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona 
o KB, tedy sdružené služby dodávek elek-
trické energie. 

1.16  smlouvu o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném zadávání dle  
§ 3 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a o zmocnění centrálního zada-
vatele mezi městem Staré Město a pově-
řujícími zadavateli (MŠ Komenského, MŠ 
Rastislavova, KMŠ Za Radnicí, ZŠ Ko-
menského a SVČ Klubko) na centralizo-
vané zadání veřejné zakázky na dodávky 
elektrické energie, druhem jednacího ří-
zení bez uveřejnění ve smyslu § 34 ve spo-
jení s ust. § 23 odst. 5 písm. c) ZVZ – tedy 
formou uzavření burzovního obchodu na 
komoditní burze – Komoditní burza Pra-
ha, se sídlem Bělohorská 274/9, Praha 6, 
IČ 267 28 087.  
1.17  smlouvu o zprostředkování a za-
jištění dalších činností podle § 642–651 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
mezi městem Staré Město a společnos-
tí eCENTRE, a. s., Praha 7, Jankovcova 

1595/14, IČ 271 49 862, na provedení bur-
zovního obchodu na koupi, resp. dodávku 
komodity, včetně tzv. pomocných obchodů 
ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona o KB, tedy 
sdružené služby dodávek zemního plynu.

1.18  smlouvu o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném zadávání dle  
§ 3 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a o zmocnění centrálního zadavatele mezi 
městem Staré Město a pověřujícími zada-
vateli (MŠ Komenského, KMŠ Za Radnicí, 
ZŠ Komenského a SVČ Klubko) na centra-
lizované zadání veřejné zakázky na dodávky 
zemního plynu, druhem jednacího řízení 
bez uveřejnění ve smyslu § 34 ve spojení 
s ust. § 23 odst. 5 písm. c) ZVZ – tedy for-
mou uzavření burzovního obchodu na ko-
moditní burze – Komoditní burza Praha, 
se sídlem Bělohorská 274/9, Praha 6, IČ 
267 28 087.

3.1  termíny svatebních obřadů na I. po-
loletí 2013 takto: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4,  
25. 5.,  8. 6.     

3.2  příspěvek Souboru písní a tanců Doli-
na, Staré Město pro rodiče stárků na Michal-
ské slavnosti 2012 ve výši 12.000 Kč.

5.1  plán inventur na rok 2012.

5.2   vnitřní směrnici č. S 05/2012 k odepi-
sování dlouhodobého majetku. 

5.3  přijetí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1914/
2012/KH na výdaje spojené s činností jed-
notky sboru dobrovolných hasičů ve výši 
4.000,- Kč.     

5.5  Zásady č. Z 02/2012 pro poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení.

5.6  na základě žádosti ředitelky příspěv-
kové organizace SVČ Klubko Staré Město 
Mgr. Moniky Havláskové zahájení I. etapy 
realizace projektu (revitalizaci zahrady) pod 
názvem „Prožitková zahrada bez hranic 
– místo pro odpočinek a poznání“.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.8 schválit převod majetku – výkup čás-
ti pozemku p. č. 3136/2 zahrada o výměře 
cca 17 m2 a části pozemku p. č. st. 1457 zast. 
plocha a nádvoří o výměře cca 10 m2, vše 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od pana 
Miroslava Buchara, Buchlovice, Řadová 
787, za cenu 100 Kč/m2, za účelem výstavby 
bezbariérového chodníku ulice Velehradská 
a U Sklépka ve Starém Městě.

III. nesouhlasila
1.6 s převodem majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6070/3 orná půda o vý-
měře 80 m2 v lokalitě ul. Bratří Mrštíků 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Emílii Lukášové, bytem 
Staré Město, Finská čtvrť 2017 a paní Ma-
rii Lukášové, bytem Staré Město, Finská 
čtvrť 2017, z důvodu možnosti rozšíření 
parkovacích míst a dalších záměrů města 
v dané lokalitě. 

IV.  vzala na vědomí
1.3 výše uvedené pronájmy na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez 
inflační doložky.
 Jedná se o následující nájemní smlouvy:

Ivo Macháček, St. Město, Velehradská 
1468
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

Petr Vaněk, St. Město, Velehradská 1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

 Vlastimil Roubínek, Hluk, Růžová 
1125
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

Pavel Adámek, St. Město, Velehradská 
1468
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

Růžena Chrástková, St. Město, Vele-
hradská 1468
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

Milan Dvorský, Uh. Hradiště, Nádražní 
26
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – 2 chlévky
- nájemné ve výši 720 Kč/rok

Tomáš Duda, St. Město, Velehradská 
1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok

Jana Čechová, St. Město, Velehradská 
1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/6 – chlévek
- nájemné ve výši 360 Kč/rok
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Budova radnice ve Starém Městě.
Foto: Milan Kubíček
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Ivo Macháček, St. Město, Velehradská 
1468
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/1 – garáž 
  o výměře 23 m2 
- nájemné ve výši 805 Kč/rok (35 Kč/m2 
a rok) + příslušná DPH

Josef Grebeníček, St. Město, Velehrad-
ská 1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/2 – garáž    
  o výměře 25 m2 
- nájemné ve výši 875 Kč/rok (35 Kč/m2 
a rok) + příslušná DPH

Bedřich Ondrůšek, St. Město, Vele-
hradská 1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/3 – garáž 
  o výměře 22 m2 
- nájemné ve výši 770 Kč/rok (35 Kč/m2 

a rok) + příslušná DPH

Vlasta Uhříčková, St. Město, Velehrad-
ská 1624
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/4 – garáž 
  o výměře 22 m2 
- nájemné ve výši 770 Kč/rok (35 Kč/m2 

a rok) + příslušná DPH

Pavel Adámek, St. Město, Velehradská 
1468
- pronájem zemědělské stavby bez č. p. na 
pozemku p. č. st. 1845/5 – garáž 
  o výměře 31 m2 
- nájemné ve výši 1.085 Kč/rok (35 Kč/m2 
a rok) + příslušná DPH

Všechny smlouvy jsou uzavřeny na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, bez inflační doložky.

1.7  žádost pana Michala Ryšky, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2049 o převod 
majetku – prodej pozemku 
• p. č. 6046/2 ostat. plocha/ostatní komu-
nikace o výměře 181 m2 
• p. č. 6046/3 ostat. plocha/ostatní komu-
nikace o výměře 112 m2

• p. č. 6046/18 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 2.756 m2 
• p. č. 6046/129 ostat. plocha/ostatní ko-
munikace o výměře 76 m2 
• p. č. 6046/198 ostat. plocha/ostatní ko-
munikace o výměře 42 m2 
• p. č. 6046/273 ostat. plocha/manipulač-
ní plocha o výměře 34 m2 
• p. č. 6046/378 ostat. plocha/manipulač-
ní plocha o výměře 53 m2 
• p. č. 6046/449 ostat. plocha/ostatní ko-
munikace o výměře 51 m2 

• p. č. 6046/519 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 1.403 m2 
• p. č. 6046/538 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 267 m2 
• p. č. 6046/647 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 401 m2 
• p. č. 6046/685 orná půda o výměře 239 m2 
vše v lokalitě areálu Dolina ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
 Před rozhodováním o případném prodeji 
pozemků rada města požaduje po žadateli 
předložení studie nebo investičního zámě-
ru k využití uvedených pozemků.

1.19  informaci o dluhu za pronájem ne-
bytových prostor v budově č. p. 1249, ul. 
Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní Jany Havalové, bytem 
Staré Město, Sochorcova 803.

4.1  vyjádření města k oznámení k za-
hájení územního řízení dle § 79 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

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

4.3  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 a § 104 – 106 zákona  
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o dodateč-
né povolení stavby dle § 129 odst. 3 a § 115 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.

5.4  žádost o poskytnutí mimořádné 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Zdence 
Vojtkové, Za Radnicí 535, 686 03 Staré Měs-
to na neodkladné vybudování nové střechy 
na RD č. p. 535 z důvodu požáru této ne-
movitosti a požaduje vyjádření komise pro 
přidělování půjček z FRB k uvedené žádos-
ti.

V. uložila
1.  Odboru správy 
majetku a životního 
prostředí

1.1  zveřejnit záměr 
na pronájem země-
dělské půdy – části 
pozemku p. č. 6065/6 
orná půda o výměře 
20.000 m2 v lokalitě 
Louky ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.  
 
1.2  zveřejnit záměr 

na pronájem zemědělské půdy 
p. č. 6892 orná půda o výměře 2.975 m2

p. č. 6901 orná půda o výměře 1.641 m2

p. č. 6902 trvalý travnatý porost o výměře 
4.122 m2

p. č. 6928 ost. plocha o výměře 5.511 m2

p. č. 7027 ost. plocha o výměře 924 m2

p. č. 7052/3 orná půda o výměře  
1.573 m2vše v lokalitě Padělky u Koste-
lan nad Moravou, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.    
 
1.5  zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 233/7 ostat. 
plocha o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Za 
Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti KOVOSA,  
s. r. o., Staré Město, Za Radnicí 510, z dů-
vodu plánovaného propojení ulice Sées 
s ulicí Za Špicí ve Starém Městě, na úřed-
ních deskách.    
 
1.7  připravit soupis vlastníků všech 
staveb v areálu ZD Dolina.  

2. Finančnímu odboru

1.19  ve spolupráci s odborem správy 
majetku a ŽP vymáhat zaplacení dlužné 
částky za pronájem nebytových prostor 
v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště od paní Jany Havalové standardním 
způsobem. 

1.20  připravit změnu Obecně závazné 
vyhlášky města Staré Město č. 03/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Proměny Starého Města

 Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

V průběhu listopadu byly dokončeny dvě investiční akce na ka-
tastru našeho města. Začátkem listopadu pracovníci firmy JASS
– UNI s. r. o. Jalubí  kompletně zprůchodnili bezbariérový chod-
ník na Zerzavici a na části Moravního nábřeží, dlouhý 335 metrů 
a šířce v rozmezí od 2 do 3 metrů. Hodnota díla je 1,7 mil. Kč, 
přibližně polovina této sumy jsou státní dotace.

V polovině listopadu byla dokončena i další investiční akce 
v Rastislavově ulici. Firma SVS Correct s. r. o. Bílovice komplet-

ně položila novou konstrukci komunikace a chodníku. Vozov-
ka v délce 183 metrů a šířce 5,5 metru má nový živičný povrch, 
jednostranný chodník je široký 1,2 – 2 metry a dlouhý 190 metrů.  
V blízkosti školy bylo vybudováno nové parkoviště s 18 parkovací-
mi místy. Investice má hodnotu 3,2 mil. Kč.  

V průběhu podzimu se pracovalo také na zpevnění pravého 
břehu řeky Moravy nedaleko lokality Trávník.

Milan Kubíček

Ve čtvrtek 8. listopadu byla položena první vrstva živičného povrchu ko-
munikace v Rastislavově ulici.                                   Foto: Milan Kubíček

Spodní vrstva živičného povrchu byla položena 8. listopadu, druhá pak 
o den později. Na snímku vlevo část parkoviště s 18 místy.      Foto: MK

Bezbariérový chodník na Zerzavici začíná od mostu přes Baťův kanál 
a vede až k mostu přes řeku Moravu.                                        Foto: MK

V horní části Rastislavovy ulice stavební dělníci dokončili pokládku 
chodníkové dlažby.                                                                         Foto: MK

Během podzimu byla zpevněna část pravého břehu řeky Moravy v blíz-
kosti lokality Trávník.                                                Foto: Milan Kubíček

Chodník na Moravním nábřeží má novou zámkovou dlažbu. 
Foto: Milan Kubíček 
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Ing. Miroslav Kašpar oslavil šedesátku

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 15. prosince 2012, 19. ledna, 16. února,  

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

Jménem Městského úřadu ve Starém Městě poděkoval Ing. Miroslavu Kašpa-
rovi (na snímku vpravo) za obětavou a vysoce odbornou práci pro občany ta-
jemník úřadu Ing. Vladimír Kučera.                               Foto: Milan Kubíček

Moudré myšlenky

Je mnoho novin, pouze jedny jsou 
Staroměstské

Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš 
půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu. A přece vás může roz-
hněvat jako žádná lidská skupina.

Maurois

Život člověka je z celkového pohledu vždy tragédie, ale v po-
drobnostech je to komedie.

Schoppenhauer

 Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

Významné životní jubileum 60 let oslavil Ing. Miroslav 
Kašpar, zaměstnanec stavebního úřadu ve Starém Městě. 
K jeho narozeninám mu přišli poblahopřát v pátek 19. říj-
na 2012 spolupracovníci, přátelé a rodina. 

Něco hezkého Ti chceme Mirku přát,
zdraví a život dlouhý snad,
vždy vysoké a čisté nebe,
i dobré lidi kolem sebe,
na nebi véčko vítězné,

a k tomu zdraví železné,
nikdy pak nepodléhat spěchu,

utíkat jenom pro potěchu,
a dobrý vítr ať Ti vane,

ať něco krásného se stane,
a hlavně v každém okamžiku

životní měj v ruce kliku!
MK

Beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou v Památníku Velké Moravy
Ve čtvrtek 25. října v 17 hodin se uskutečnila v Pa-

mátníku Velké Moravy beseda s brněnským spisovate-
lem Stanislavem Češkou. Na místě samém pan spisovatel 
představil svou knihu s názvem „Případ úzké dýky – Zlo-
činy na Velké Moravě“. Jedná se o první díl dobrodružně 
– detektivní série věnované době Velkomoravské říše.

Historická detektivka provede čtenáře osudy Velké 
Moravy od poloviny 9. století až do začátku 10. století. 
Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou 
Slavomír, kníže z mojmírovského rodu, a jeho vikinský 
přítel Erik. Kniha nabízí nejen napínavé příběhy, ale také 
pohled na život našich tehdejších předků.

MK

Publikum v přednáškovém sále Památníku Velké Moravy.
Foto: MK

Besedu zahájila pracovnice Slováckého muzea Mgr. Kateřina Kamrlová, po-
tom se ujal slova spisovatel Stanislav Češka.                     Foto: Milan Kubíček
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Z naší farnosti

Kostel sv. Michaela a kaple sv. Jana Křtitele na staroměstském hřbitově.           Foto: Milan Kubíček

VZPOMÍNKA
 Dne 19. listopadu 
jsme si připomně-
li  již čtvrté smutné 
výročí od nečeka-
ného odchodu pana 
Františka Šopíka. 
Jeho životní krédo 
„život je krásný,ale 
krátký …“ stále pro-
vází početnou řadu 

jeho blízkých, kamarádů a přátel.  
S láskou vzpomíná manželka Lenka, 
dcera Eva a dále zaměstnanci firmy
KT, volejbalisté VSK a příznivci vo-
lejbalového klubu.  

 Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

Listopadový hřbitov
Ach Bože, Tvá je zvláštnost ticha!
V něm každý mrtvý s námi dýchá

a natruc všemu frmolu
jsme zase jak dřív pospolu. 

Dnes každé svíčky plamínek
si o slovíčko s mrtvým řek

a  ten náš hřbitov, jak se zdá
si  s námi dneska povídá!

Ta naše tichá motlitba
se mezi hroby kolíbá

po vlnách odplavených řek.
Už není cesty nazpátek.

Tak často tady býval rád,
že mohu se tu zpovídat.

Žel, tenkrát, tenkrát nebyl čas.
„Odpusťte drazí, prosím Vás….!“

Antonín Zvánovec

Advent 2012

Nový církevní rok 2013 počíná AD-
VENTEM 

o 1. adventní neděli 2. prosince 2012. 
Advent  je čas naděje na zaslíbení králov-
ství spravedlnosti a lásky Spasitele. Avšak 
Bůh není vzdálený tomu, kdo ho hledá  
s upřímným srdcem. Poznáváme ho  
v každodennosti našich životů a v tvářích 
našich bližních. Bůh nás zve k činu – jsme 
povoláni hlásat a vydávat svědectví o jeho 
přítomnosti ve světě, jak na to klade dů-
raz zahájený Rok víry. Ať je naše adventní 
naděje, čas ztišení a postu, jako očišťující 
přípravy na oslavu příchodu Vykupitele 
– radostná, trpělivá a důvěřující.

Žehnání adventních věnců,

které si donesete pro své domovy, bude 
na nedělních bohoslužbách 1. prosince  
v 17 hodin, 2. prosince v 7 a v 9 hodin  
v kostele sv. Michaela archanděla.

Přijetí 5 nových katechumenů

(lidí toužících po křtu) do našeho spo-
lečenství bude rovněž během nedělní bo-
hoslužby. Katechumenát je připravou na 
křest o Velikonocích.

Mikuláš se svým doprovodem

Navštíví naše děti po mši svaté v kostele 
v 16 hodin v předvečer svátku sv. Mikuláše 
ve středu 5. prosince 2012. Doufá, že děti, 
které důvěřují Bohu a chtějí se o něm do-
vědět více, chtějí být dobré, a proto je chce 
odměnit. Těší se na ně i se svými andílky.

Adventní soutěž pro děti!

Chcete se lépe připravit na Vánoce a 
jejich skutečnou krásu?  Rodiče - přijďte 
na roráty i s Vašimi dětmi vždy v pondělí, 
středu a pátek v 17 hodin, v úterý a čtvrtek 
v 6:30 hodin. Děti nezapomenout s sebou 
lucerničky! Srdečné pozvání pro všechny !

Děkanátní Adventní
duchovní obnova 

s P. Miroslavem Šimáčkem

bude i letos zaměřena na smysl adventu 
a nacházení vlastní duchovní cesty.

Koná se na Orlovně ve Starém Městě od 
pátku 7. do neděle 9. prosince a podrobnosti 
na vývěsce u kostela. Přihlásit se je možno 
buď na telefonu 604 173 265 nebo na e-mail: 
ivatal@centrum.cz.

Naši nemocní mohou prožít dotek Bo-
žího pokoje, milosrdenství, Boží uzdra-
vující síly. V úterý 11. prosince a v pátek 
14. prosince od 8:00  hodin zprostředkuje 
otec Miroslav svou službou nemocným lás-
ku našeho Boha. Nezapomeňte do pátku  
7. prosince nahlásit tuto návštěvu v sakristii 
kostela nebo na faře (nebo také sakristiánce 
Boženě Vaňkové na telefon: 731239557)

Možnost očistit svou duši ve svátos-
ti smíření je před každou mší svatou, ale 
zvláště je zde nabídka soboty 15. prosince 
od 14.30 – 17:30 hodin, kdy bude přítomno 
více zpovědníků. 

Počínaje adventem si v sakristii koste-
la můžete zakoupit: VÁNOČNÍ OPLAT-
KY (Velké – 5 ks – 12,- Kč, malé – 5 ks  
– 10,- Kč) KALENDÁŘE NA ROK 2013 
NA POSTAVENÍ I NA ČTENÍ  a  KNIHY 
S KŘESŤANSKKOU TÉMATIKOU PRO 
DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ (vhodné jako 
vánoční dárek).

PODĚKOVÁNÍ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STA-

RÉHO MĚSTA, s úctou ke každému 
z Vás upřímně děkujeme za všechny 
finanční dary v celkové výši

361 822,- Kč, 

které jsme vybrali při říjnové 
sbírce 2012 v našem městě. Všem 
dárcům vyprošujeme Boží požeh-
nání při bohoslužbách první a třetí 
neděli v měsíci.

Vděčnost je víc nežli jen cit, zku-
šenost nebo ctnost. Tam, kde je 
vděčnost postojem, kde jsme se pro 
ni rozhodli, vytváříme lepší život 
pro sebe i pro druhé.

P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář 
duchovní otec farnosti

 Dne 19. listopadu jsme si připomněli již čtvrté smutné výročí od 
nečekaného odchodu
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   prosinec 2012

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

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

Milan Kubíček

Hoffmannovo
divadlo

přivezlo Kašpárkovy pohádky

 Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

Hoffmannovo divadlo vzniklo
v jubilejním roce 2000. Prvním pů-
sobištěm divadla byla hradišťská 
Orlovna, postupně se jeho scéna 
přesunula do Reduty a do kulturní-
ho zařízení ve Véskách. V Orlovně se 
v lednu 2000 uskutečnily první dvě 
premiéry, a to pohádka Pipi Dlouhá 
Punčocha a pro dospělé komedie 
Antonína Procházky s názvem S tvo-
jí dcerou ne. Herci sehráli stovky 
představení po celé České republice, 
několikrát vystupovali i ve Vídni.

V neděli 14. října 2012 zavítali 
herci Hoffmanova divadla do SKC –
sokolovny ve Starém Městě, aby zde 
dětem sehráli Kašpárkovy pohádky. 
O jakou pohádku se vlastně jedna-
lo? Kašpárek si u krále hádankami 
vyhádá ubrečenou princeznu. Ta ho 
ale nechce, touží jen po opravdo-
vém princi. Podle čertíků z lesa se 
jeden nachází u zlé ježibaby. O tom, 
jestli ho tam kašpárek našel a vyzrál 
nad jejími čáry už ví všichni malí 
diváci, kteří společně se svými rodi-
či zavítali v neděli 14. října do SKC 
– sokolovny ve Starém Městě.

Milan Kubíček

Principál divadla Karel Hoffmann to
s dětmi v hledišti umí.              Foto: MK

Zlá ježibaba.                           Foto: MK

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. sobota Uh. Hradiště C Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

 2. neděle Uh. Hradiště F Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

 4. úterý Uh. Hradiště š Dalskabáty, hříšná ves 10.00 70,-

 5. středa Uh. Hradiště N Kdyby tisíc klarinetů 17.00 160,-

 6. čtvrtek Uh. Hradiště MS Oleanna 18.00 160,-

 6. čtvrtek Uh. Hradiště B Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

 8. sobota Uh. Hradiště G Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

 8. sobota Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 19.00 160,-

 9. neděle Uh. Hradiště host SD
Koníčky (soubor Hrozen 
z Hroznové Lhoty)

19.00 120,-

11. úterý Uh. Hradiště S Kalibův zločin 18.00 110,-

13. čtvrtek Uh. Hradiště Q Jak důležité je ho mít… 19.00 200,-/180,-

14. pátek Uh. Hradiště Kdyby tisíc klarinetů 19.00 290,-/270,-

15. sobota Uh. Hradiště G
Višňový sad, (náhradní za 
říjen)

19.00 200,-/180,-

16. neděle Uh. Hradiště F
Višňový sad, (náhradní za 
říjen)

19.00 200,-/180,-

17. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna
host SD

3 strážníci (Agentura Pierrot) 19.00 160,

18. úterý Uh. Hradiště š Jak důležité je ho mít… 10.00 70,-

19. středa Uh. Hradiště M Kdyby tisíc klarinetů 17.00 160,-

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

20. čtvrtek Uh. Hradiště J Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

22. sobota Uh. Hradiště L Válka s Mloky 19.00 200,-/180,-

23. neděle Uh. Hradiště veřejná Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 50,-

26. středa Uh. Hradiště
Jak neuvařit hlavu naměkko, 
premiéra

15.00 100,-

27. čtvrtek Uh. Hradiště Jak neuvařit hlavu naměkko 16.00 100,-

28. pátek Uh. Hradiště Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 100,-

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

29. sobota Uh. Hradiště
Dalskabáty, hříšná ves, 
derniéra

16.00 150,-

31. pondělí Uh. Hradiště Donaha! 18.00 660,-
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VI. STAROMĚSTSKÝ
VÁNOČNÍ JARMARK

Neděle 16. prosinec
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Začátek: 14:30 hod.
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 17. prosinec
VÁNOČNÍ BESÍDKA SVČ KLUBKO
Začátek: 16:00 hod.

Úterý 18. prosinec
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ STARÉ MĚSTO
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: 50,. Kč

Sobota 22. prosinec
VÁNOČNÍ BIGBEAT
REFLEXY ORIGINAL + GONG
Začátek: 20:00 hod.

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

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

Vánoční jarmark se uskuteční na prostranství před radnicí. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Vystoupení děvčat z Dolinečky na Vánočním jarmarku v roce 
2010. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Na prostranství u radnice ve Starém Městě se 
opět uskuteční VÁNOČNÍ JARMARK s dárkovým 
zbožím, cukrovinkami a občerstvením v neděli  
2. prosince 2012 od 10 hodin.

V programu vystoupí Dolinečka, cimbálová muzika Bá-
lešáci, dívčí sborek Repetilky, mužský pěvecký sbor z Tupes, 
ženský sbor Tupeské parádnice, děti z mateřských škol. Na 
začátku jarmarku bude rozsvícen vánoční strom.

V sále na radnici bude v 11 hodin sehrána pohádka Kaš-
párek a čert, v budově na radnici se představí SVČ Klubko 
a na programu bude Adventní pásmo, v knihovně budou 
připraveny tvořivé dílničky, nebude chybět stanoviště s pro-
dejem a výrobou šperků. Děti se mohou těšit na dárečky od 
Mikuláše, samozřejmě přijdou andělé a čerti.

Občerstvení zajišťuje kolektiv kuchyně pana Bronislava 
Poláška z jídelny v ulici Za Radnicí (nádoby s sebou). Opět 
můžete ochutnat zabíjačkové pochoutky, ovarovou polévku 
a jiné gastronomické speciality přímo v jídelně.

Občané jsou srdečně zváni k prožití příjemného neděl-
ního dopoledne.

Milan Kubíček
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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

PROGRAM NA PROSINEC 2012

SVČ KLUBKO

PUTOVÁNÍ ADVENTEM V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO JARMARKU
2. 12. neděle 9:30 - 11:00 v přízemí radnice
Děti, přijďte za námi a dozvíte se o starodávných adventních zvy-
cích, zažijete, jaké to bylo za našich prabáb a pradědů. Pobavíte se, 
vyrobíte si ozdobu na stromeček a za splnění úkolů vás čeká i sladká 
odměna.
Vstupné: 10,- Kč za jedno dítě.

TVOŘIVÁ DÍLNA – PODZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA II.
4. 12. úterý 17:00 – 19:00
Tato tvořivá dílna je vyhrazena pouze pro účastníky I. dílny. Na 
programu je glazování vypálených výrobků.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE …
17. – 19. 12. dopoledne
Povídání o vánočních zvycích doma i ve světě a vánoční dílničky pro 
předem přihlášené třídy ZŠ Staré Město.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
17. 12. pondělí od 16:00 
Kde: Společensko-kulturní centrum (Sokolovna)
Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče i kamarádi dětí z kroužků SVČ 
Klubko, které vám chtějí zpříjemnit předvánoční čas a předvést, co 
se již stihly v kroužcích naučit.
Vstupné: dobrovolné.

TVOŘIVÁ DÍLNA – SVÍČKY, SVÍČKY, SVÍČKY ...
18. 12. úterý 17:00 – 19:00
Přijďte si k nám odekorovat různými technikami vánoční svíčky. 
Budeme vyrývat, konturovat i zdobit pomocí decoupage (ubrous-
kové techniky). 
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: barevnou svíčku, přezůvky, pracovní oblečení.

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

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

MAMKAVÁRNA
20. 12. !ČTVRTEK! 9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,-Kč
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PÁTRÁME PO ZLODĚJI
Prosíme pozorné občany, aby nám pomohli vypátrat zlo-

děje ovocného stromku ze školní zahrady I. stupně. V období  
od 8. 11. do 13. 11.  nám někdo ukradl dvouletou švestku. 
Bohužel to nebylo poprvé. Informace přivítáme na telefonu 
572 541 298. Děkujeme.

Žáci ZŠ Staré Město

Žáci ZŠ Staré Město využívají druhým rokem počítačovou 
učebnu, která byla spolu s dalšími 5 učebnami modernizována 
v rámci projektu Moderní učebny - Moderní škola díky Regio-
nálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava.

Chlapci a děvčata ze Základní školy Staré Město již druhým rokem vy-
užívají počítačovou učebnu. 

Foto: ZŠ

Děti při vystoupení na vánočním jarmarku u radnice. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Sociální odbory obcí s rozšířenou působností (pro Sta-
ré Město je to Uherské Hradiště) vyzývají občany, kteří si 
ještě nestihli vyměnit označení O 1 (znak vozíčkáře do 
vozidla) za nové označení 07 (parkovací průkaz pro osoby 
se zdravotním postižením), aby tak co nejdříve učinili.

Nejpozdější termín pro výměnu je 31. 12. 2012, od 1. 1. 
2013 již staré průkazy nebudou platné.

Co k výměně potřebujete?
Občanský průkaz, přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P, sta-

rý znak vozíčkáře do vozidla, jednu fotografii.

Tel: 572 416 442, 721 215 263,  
e-mail: cechalova@staremesto.uh.cz

Bc. Irena Čechalová, 
sociální pracovnice Městský úřad Staré Město

VAMPYRISMUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Mo-

ravským zemským muzeem v Brně jsou v Památníku zrekon-
struovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého 
Města a Modré u Velehradu. Výstava potrvá do 31. prosince 
2012.

MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE 
O DĚJINÁCH VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE.

OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ: 
9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 HODIN

 V Památníku Velké Moravy jsou instalovány zajímavé výstavy. Prohléd-
nout si je můžete do konce letošního roku.               Foto: Milan Kubíček

STUPAVSKÁ FALZA
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Mo-

ravským zemským muzeem v Brně jsou v Památníku vystave-
ny dva falzifikáty údajných náhrobních kamenů sv. Metoděje
objevených na trati „Na Hrobech“ u obce Stupava v roce 1932. 
Výstava potrvá do 31. prosince 2012

SEDMIPOČETNÍCI
Výstava po stopách učedníků sv. Cyrila a Metoděje. V sou-

boru fotografií zachycuje jejich autor Petr Francán místa, kde
působili po svém vyhnání z Velké Moravy Sedmipočetníci, 
tedy žáci svatých Cyrila a Metoděje. Výstava potrvá do 2. pro-
since 2012.

SM 

Na snímku archeolog Luděk Galuška s dochovanou největší částí kamenné 
desky.                                                                    Foto: Deník / Matěj Slávik

PŘIJĎTE DO PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY

Diamantová svatba

Dne 29. listopadu 2012 oslaví diamantovou svatbu manželé Antonie 
a Josef Kromkovi. Ještě mnoho krásných společných let plných porozumě-
ní a tolerance, pevného zdraví a rodinné pohody přeje syn Pepik a dcera 
Alena s rodinou.

VÝMĚNA PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ 
DO KONCE ROKU
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Bude zima, bude mráz, 
kam se ptáčku kam schováš?

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na prosinec
  Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíz-

nivý roček bude v běhu.
  Když mráz na prvního prosince, vy-

schne nejedna studnice.
  O svatém Mikuláši často snížek práší.
  Prosinec proměnlivý a vlahý, nadělá 

nám zima těžké hlavy.
  Svatá Lucie nám ukazuje svou moc, 

neboť nám dává nejdelší noc.
  Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je 

na každé výšině.
  Na Adama Evu čekejte oblevu.
  Po studeném prosinci bývá úrodný 

rok.
EM

Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše.

Nebojujte jen proto, abyste vyhráli. Bojujte přede-
vším proto, abyste se nedali.

Nejlepší je moje víra, na smích že se neumírá.

Neexistují silní soupeři, pouze my můžeme být 
slabými.

Dva blbci v kuchyni, třetí opařený.

I slepice by se divila, co toho člověk snese!

Pokud s oblibou rozdáváte rozumy, myslete na to, 
aby vám něco zůstalo.

Jsi-li blbý, nepij. Projeví se to.

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. 
Později se pak učí sedět a držet hubu.

Stáří je údobí, kdy se nadává bez výsledku.

Sýkora uhelníček má černou hlavu s ostře ohraničenými bílými lícemi a vel-
kou bílou skvrnou na týle.                                             Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Také v dnešním prosincovém vydání 
Staroměstským novin prosíme všechny 
hodné lidi, aby nezapomněli přes zimní 
měsíce přikrmovat ptáčky. Odmění se 
vám na jaře a v létě svým zpěvem a sbě-
rem velkého množství hmyzu a dalších 
škůdců. 

Mezi hojné návštěvníky krmítek patří 
sýkory. Přilétají mezi 
prvními ptáky. V na-
šem městě můžeme 
nejčastěji pozorovat 
sýkoru koňadru 
a sýkoru modřinku. 
Koňadra patří mezi 
nejhojnější ptáky, 
má třpytivě černou 
hlavu a bílé líce. 
Spodní strana těla 
je žlutá se širokým 
středním proužkem. 
Typickým  znakem 
sýkory modřinky 
je azurově modrá 
čepička a také azu-
rově modrá křídla. 
Výrazným znakem 

sýkory parukářky je chocholka (paruka). 
Sýkora uhelníček žije především v jehlič-
natých lesích, v menší míře můžete potkat 
i sýkoru babku a sýkoru lužní, které jsou 
velmi podobné. Sýkory lužní na rozdíl od 
sýkory babky má větší skvrnu na bradě 
a bílé pole na křídlech.

Milan Kubíček

Sýkora parukářka patří mezi menší sýkory. 
Foto: Vladimír Kučera

Rodinka na výletě
Maminka jde s Tomáškem poprvé do 

ZOO. Od první chvíle co tam vejdou Tomá-
šek nadšeně výská.  „Jéé opička! Mamí, po-
dívej, opička!“ „Ticho Tomášku, to je teprve 
paní pokladní!“

Odposlechnuto v pouličce
„Miluji všechny ty chytráky z naší ulice. 

Většina z nich se ve vlastním životě nevyzná, 
za to životu druhých rozumí dokonale!“

Akademická debata
„Doktore, proč nechodí k volbám největ-

ší hospodští kritici?“ „Pane architekte, vy to 
ještě nevíte? Celý život mají stále stejný pro-
blém. Netrefí se pořádně do dírky!“

Bezdomovci nad krabicí vína
Sedí Bobin a Dodyn na lavičce u nádraží. 

Bobin filosofuje: „Dodyne, mladé dívky tou-
ží po svalnatých mužích, zatímco ti zanechali 
své mozky v posilovně.“                                     PI
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 94. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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Samostatnost Československa byla 
vyhlášena v Obecním domě v Praze 
dne 28. října 1918. V letošním roce 
jsme si připomněli již 94. výročí této 
významné události také ve Starém 
Městě.    

V pátek 26. října 2012 jsme nejprve 
v 16:30 hod. položili kytice květů k pa-
mětní desce na Sokolovně v Brněnské 
ulici. O deset minut později pak začala 
hlavní vzpomínková slavnost s proslo-
vem starosty Josefa Bazaly u památní-
ku Československých legií na náměstí 

Hrdinů před školami. Pěknou 
báseň přednesla žákyně základ-
ní školy Adéla Kuntová. Na zá-
věr zazněla česká hymna a po-
řídili jsme společnou fotografii.
Pomník u staroměstských škol 
byl odhalen 28. října 1922 a po-
stavila jej svým nákladem míst-
ní československá obec legioná-
řů za finančního přispění obce
(4.000 Kč). Pomník představuje 
hořící pochodeň, na níž je znak 
legionářů „kalich“, dole je re-
liéf prezidenta T. G. Masaryka 
a na desce byla původně vyryta 
jména devíti padlých legionářů. 
Před balvanem sedí vítězný čes-
ký lev, který zmohl dvouhlavé-
ho rakouského orla a drží jej ve 
spárech. Pomník byl zhotoven 
v Soukupově kamenickém závo-
dě v Hořicích. 

Potom se většina přítomných 
odebrala k památníku obětí 1. 
světové války v Hradišťské ulici u hřbito-
va. Také na tomto místě jsme položili ky-
tice červených karafiátů a zapálili svíčky
na paměť všech staroměstských hrdinů. 
Pomník padlých u hřbitova byl odhalen 
28. října 1923, přesně o rok později než 
pomník u škol. Vytvořila jej firma sta-
roměstského sochaře a kameníka Fran-
tiška Zbořila. Byl zbudován nákladem 

12.000 Kč, které byly 
opatřeny sbírkou 
mezi pozůstalými, 
mezi občany a da-
rem obce (4.000 Kč). 
Do tří stran pomní-
ku bylo původně vy-
ryto 75 jmen mužů, 
kteří zemřeli v letech 
1914 – 1920 na zra-
nění nebo chorobu 
způsobenou válkou. 
Nad patou pomníku 
stojí po levé straně 
žena ve slováckém 
kroji s dceruškou, na 
pravé straně voják ve 
válečné  uniformě 
opírající se o pušku. 
Ve výši je zakončen 
pietou (Panna Maria 
s mrtvým Ježíšem) 

a nad nimi kříž se smuteční rouškou. 
Na průčelní mramorové desce je na-
psáno: Svým padlým bratřím ve svě-
tové válce věnují občané staroměstští 
L. P. 1923 za starosty M. Nováka. Více 
fotografií si můžete prohlédnout na
www.staremesto.uh.cz    

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala společně s místostarostou Radosla-
vem Malinou položili kytici červených karafiátů u památ-
níku na náměstí Hrdinů.                                     Foto: MKS hlavním proslovem vystoupil starosta Josef 

Bazala, čestnou stráž u pomníku drželi mladí 
skauti.                             Foto: Milan Kubíček

Památník obětem I. světové války v Hradišť-
ské ulici u hřbitova.     Foto: Milan Kubíček

Společná fotografie účastníků oslavy 94. výročí vzniku Československa
před památníkem Čs. legií na náměstí Hrdinů. 

Foto: Milan Kubíček
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Třeťáci besedovali na městském úřadě
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Ve dnech 15. a 17. října 2012 na-
vštívili žáci 3. tříd Základní školy 
Staré Město se svými třídními uči-
telkami městský úřad na náměstí 
Hrdinů. 

Nejprve se jim věnoval mís-
tostarosta Radoslav Malina, který 

V pořadí již druhou vernisáž dět-
ských kreseb, tentokrát pod názvem 
„Já a ti brejlatí“ uspořádali ve spolu-
práci s pobočkou ZUŠ Staré Město  
18. října 2012 v 16:30 hod. majitelé 
OptikCentra v Uherském Hradišti 
pan Michael Dudešek a Helena Kadl-
číková.

Vystavují zde své práce děti z vý-
tvarného oboru ZUŠ Staré Město s vy-

Studenti navštívili do-
mov na Kopánkách

V rámci týdne sociálních služeb 
uspořádali pracovníci Ústavu sociální 
péče pro dospělé na Kopánkách prohlíd-
ku domova pro studenty Střední odbor-
né školy a Gymnázia ze Starého Města. 
Přítomní se seznámili s prostředím 
a klienty, kteří zde našli svůj domov. Pro 
obě strany byla návštěva přínosem, oce-
ňujeme přístup studentů k obyvatelům 
domova. Při společném krátkém pose-
zení jsme odpovídali na dotazy, které 
studenti vznesli k problematice sociální 
péče.             Bc. Ludmila Jančaříková

Chlapci a děvčata z třídy III. B s učitelkou 
Mgr. Milanou Matyášovou v obřadní míst-
nosti na radnici.           Foto: Milan Kubíček

Strážníci Roman Holub a Josef Kovalčík žáky třetích tříd seznámi-
li s výzbrojí, výstrojí a hlavní činnosti městské policie.   Foto: MK

chlapce a děvčata podrobně sezná-
mil s činností radnice a postupně 
představil jednotlivé odbory a jejich 
náplň činnosti. Děti měly připraveny 
poznámkové bloky a zajímavé údaje 
si zapisovaly.Třeťáci se během hodi-
nové přednášky dověděli co všechno 
je v náplni práce starosty, tajemníka, 
stavebního úřadu, odborů investic, 
správy majetku a životního prostře-
dí, hospodářsko-správního a finanč-
ního. Na závěr se pak všechny děti 
odebraly do kanceláře městské poli-
cie, kde již na ně čekali strážníci Ro-
man Holub a Josef  Kovalčík. Zvláště 
chlapci se zajímali o výzbroj a výstroj 
městských policistů, 
všechny děti měly mož-
nost seznámit se zají-
mavými údaji z činnos-
ti městské policie. Bylo 
to velmi užitečné se-
tkání, které bude s žáky 
třetích tříd pokračovat 
i v příštím roce.

Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina děti sezná-
mil s činností jednotlivých odborů městského 
úřadu.                                               Foto: MK

Studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město se 
seznámili s prostředím a klienty domova na 
Kopánkách.                                         Foto: LJ  

Žáci výtvarného oboru ZUŠ vystavují v OptikCentru

Tak vidí „brejlaté“ žáci výtvarného oboru pobočky ZUŠ Staré 
Město.                                                            Foto: Milan Kubíček

učující paní učitelkou Janou 
Bouzkovou. Chlapci a děv-
čata z výtvarného oboru 
předvedli svá pěkná výtvar-
ná díla, ani se nechtělo vě-
řit, že některým dětem ještě 
nebylo ani 10 let. Přijďte se 
do Galerie v optice podívat, 
jste vítání po celou otevírací 
dobu OptikCentra v Uher-
ském Hradišti, Františkán-
ské ulici.

MK

V Galerii v optice si můžete prohlédnout i další 
zajímavé výtvory dětí.                         Foto: MK
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Výměnný pobyt studentů SOŠ 
a Gymnázia Staré Město - Tönisvorst 2012

Studenti SOŠ a Gymnázia na výměnném pobytu v Německu. Na snímku chlapci a děvčata ve měs-
tě Essen v dolech Zeche Zollverein.

Foto: LP
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Ve dnech 21. – 28. září 2012 jsme se 
zúčastnili výměnného pobytu v Ně-
mecku. Jedná se o partnerské město Tö-
nisvorst, se kterým má Staré Město na-
vázané dlouholeté partnerské vztahy.

S nadšením jsme odjížděli v pátek 
večer k našim přátelům, kteří nás na-
vštívili již v květnu. Po příjezdu do 
krásného města Tönisvorst nás naši ně-
mečtí studenti očekávali před budovou 
gymnázia. Poté nás ubytovali v jejich 
rodinách, kde jsme strávili týden plný 
nových zážitků.

Přes víkend jsme měli vlastní pro-
gram, který nám naši kamarádi při-
chystali. Program zahrnoval např. 
návštěvu aquaparku, nakupování, pro-
hlídku muzea a společně strávené chví-
le ve městě Tönisvorst.

Po příjemném víkendu na nás čekal 
program, který jsme prožili společně 
s naší paní učitelkou a německými kan-
tory.

V pondělí jsme navštívili Michael – 
Ende - Gymnázium, kde jsme se zúčast-

nili výuky. Po výuce jsme měli přichys-
taný oběd ve školní jídelně a poté jsme se 
zúčastnili slavnostního přijetí na místní 

radnici, které se kona-
lo pod záštitou starosty 
města Tonisvorst, pana 
Thomase Gossena.

V úterý jsme se podí-
vali do města Essen, ve 
kterém jsme měli domlu-
venou prohlídku dolu 
Zeche Zollverein, jedná 
se o památku světové-
ho dědictví UNESCO. 
Ve zbytku volného času 
jsme měli možnost pro-
hlédnout si město Essen 
a zdejší butiky.

Ve středu jsme shlédli 
Katedrálu svatého Pet-
ra v Kolíně nad Rýnem, 
která je taktéž památ-
kou světového dědictví 
UNESCO. Tam jsme 
měli možnost vidět 
mnoho zachovalých ar-
tefaktů a dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých 
informací o historickém 
i současném významu 
tohoto dómu.

Ve čtvrtek nás čekala poslední ex-
kurze, tentokrát do města Düsseldorf, 
kde nás průvodkyně provedla historic-
kou částí města. Po prohlídce jsme měli 
možnost nahlédnout i do zmoderni-
zované části města. Navečer jsme měli 
přichystanou poslední společnou veče-
ři ve svých hostitelských rodinách. Po 
večeři jsme šli na společný rozlučkový 
večírek.

V pátek ráno byl naplánován odjezd 
domů. Cestou jsme měli možnost ob-
divovat například hustý letištní provoz 
na letišti ve Frankfurtu. Po dlouhé ces-
tě jsme dorazili ve večerních hodinách 
zpět do Starého Města.

Tento výměnný pobyt se nám moc 
líbil. Vytvořili jsme si pevné kama-
rádské vztahy s našimi německými 
studenty, odnesli si mnoho nových zá-
žitků, poznali jsme nová místa a jinou 
kulturu a navíc jsme se zdokonalili jak 
v anglickém, tak i v německém jazy-
ce. Za skvělou organizaci výměnného 
pobytu v Tönisvorstu děkujeme přede-
vším naší paní učitelce Heleně Pilušové. 
Z Německa jsme odjížděli plni dojmů 
a nadšení. Doufáme, že jsme tam nebyli 
naposled a že budeme nadále udržovat 
naše přátelské vztahy.

Lucie Palová a Kristýna Pipalov 
3.E SOŠ a Gymnázium Staré Město

Krefeld je zajímavé město. Když tam přijedou šikovné děvčice ze 
staroměstské střední školy, stává se město ještě více zajímavé. 

Foto: KP
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

O výhodách bank aneb jak spořili naši dědové

Rozum volí noviny,
srdce si žádá Staroměstské

 Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

Můžete mi vysvětlit, co to je podržtaška?
 (David, student)
Podržtaška je lidové označení pro přikyvovače, 
kteří se dobrovolně vzdali své integrity.
Souhlasíte s tvrzením, že hodné děvčice se 
dostanou do nebe a potvory všude?
 (Kamil 28 let)
Nesouhlasím. K tomuto tvrzení mám mnoho 
výhrad.
Je pravda, že se AIDS přenáší i stiskem ruky?
 (Ledek Janecký, učeň)
Normálně nikoliv. Záleží ovšem na tom, kde se 
ruka nachází.
Co je důležitější ve vztahu milovat nebo být 
milován?
 (Kateřina asi 20 let)
Které křídlo je pro ptáka důležitější, pravé 
nebo levé?
Jaká znáte nejkurioznější česká příjmení?
 (Radka asi 25 let)
Třeba Vítámvás, Rádsetoulal, Skočdopole, 
Nechutný, Šulibrk, Prdelka, Kostohryz, Pačes, 
Šuškleb, Ošlejšek, Chleborád, Oslizlo. Kuriozní 
příjmení měl i jeden svobodník, který se mnou 
sloužil na vojně. Jmenoval se Nevím. Při tele-
fonování s velitelem docházelo k zajímavým 
situacím. Ten se jmenoval Nepovím.
Už mě nebaví můj boreček. Je čím dál víc 
nudný a protivný. Jak se mu taktně vymluvit, 
že fakt s ním nemůžu na rande?
 (Šibalka, dotaz e-mailem)
Řekni mu, že musíš s jezevčíkem k psychiatro-
vi, nebo že třikrát týdně hlídáš babičce křečka. 
Na co ti určitě naletí, že musíš stáhnout králí-
ky, za chvíli přijede kožkař.
Jaký vymyslet netradiční dárek k Vánocům?
 (Divoška, dotaz e-mailem)
Darujte nudu. Nejlépe tu, již několikrát použi-
tou, ale stále jako novou. Mobilní, velmi dobře 
skladnou, hodí se do práce, na dovolenou, lze 
použít v každém ročním období. Je věrná a ni-
kdy nezklame.
Jak prožít veselého Silvestra?
 (Honza 22 let)
Narazíte-li na některém televizním kanálu na 
Vlastu Buriana, Bolka Polívku, Miroslava Do-
nutila nebo na Vladimíra Menšíka, vězte, že 
veselý určitě bude!
Když letí pták a zpívá při tom, je to interpret 
nebo hudební nosič?
 (Martin 45 let)
Kterého ptáka máte na mysli? Havrana? Nebo 
snad němou labuť?
 Milan Kubíček

Všeobecná užitečnost a prospěšnost 
spořitelen byly známa i našim dědům 
a babičkám, které tehdejší peněžní 
ústavy lákaly k uschování svých těžce 
nabytých úspor stejně razantně, jako 
se tomu děje v současnosti. „Noviny 
často nás uvádějí v úžas svými zpráva-
mi o smělých krádežích a vloupáních. 
Když se to vezme, nezaslouží si okrade-
ní přílišné lítosti, proč nechávají tolik 
peněz doma, když mohou je ve stejném 
čase tak snadně a výhodně uložiti ve 
spořitelně, kde nevydávají je žádnému 
nebezpečí, nýbrž mají je opatřeny při 
bezpečí sirotčím,“ lákali tehdejší agenti 
spořitelen a bank nové duše do svých 
reklamních sítí.

„Každý je bláhový, kdo uschová-
vá peníze doma v neustálém strachu. 
Spořitelny střeží peníze před slabou 
stránkou majitelovou. Tak jednoduchá 
formalita, jaká je zapotřebí k vybírání 
peněz, stačí často, aby zabránila chvil-
kové choutce utrácet peníze a znemož-
ní vlastníkovu vášeň. Spořitelny střeží 
peníze jako oko v hlavě, to je také hlav-

ní příčina, proč nemohou platit tak velký 
rok. Jediná odměna spořitelny spočívá ve 
vědomí, že plní svůj úkol. Zato největší 
výhoda střádalova spočívá v bezpečném 
klidu, že se nemusí bát ani o haléř. Pro 
rodiny jsou spořitelny největším dobro-
diním, rozmnožují plody práce a jako 
podpůrkyně hmotných i mravních sil ná-
rodních jsou z nejužitečnějších institucí, 
jež jsou chloubou naší doby,“ oznamuje 
propagační leták z roku 1936.

Také dnešní peněžní ústavy a četné 
banky jsou zárukou bezpečí a poskytují 
střadatelům opravdové výhody. Mnohé 
z nich mají ve svém čele opravdu „vese-
lé kopy“, s lidmi si čas od času zažertu-
jí, když jim oznámí krach či odstavení 
konta. Také v Uherském Hradišti jsme 
se hodně veselili s Českou bankou, Vel-
komoravskou bankou, jiní jsou dodnes 
v nostalgickém rozmaru při vzpomínce 
na Moravia banku či vykutálené kampe-
ličky. Kdo bude další v pořadí? 

Ale to je již jiná kapitola. Za dob našich 
dědů a babiček byla situace úplně jiná….

Milan Kubíček 

Chlapci a děvčata z mateřské školy Komenského jeli do lesa 
hledat poklad.                                                                 Foto: MŠ

Já do lesa nepojedu
Ne, naopak. Já do lesa 

pojedu! Na podzim má les 
neopakovatelné kouzlo. Ně-
kdo hledá na podzim v lese 
houby, ale mateřská škola Ko-
menského jela do lesa hledat 
poklad. 

Ve středu 3. října 2012 při-
jel k mateřské škole autobus, 
naložil všechny děti a jelo se 
na výlet. Kam? No přece na 
Smraďavku. Po vystoupení 
z autobusu se všechny děti 
řádně posilnily svačinkou, 
prohlédly si známý léčivý 

Děti v podzimním lese.                                                 Foto: VH

pramen, obešly rybníček plný 
kačenek, a pak se každá třída 
vydala na jinou stranu do lesa 
hledat, zda-li jim tam skří-
tek Podzimníček nenechal 
poklad. Skřítek Podzimní-
ček nedává poklad zadarmo. 
Je potřeba splnit nejrůzněj-
ší úkoly a hlavně se v lese 
správně chovat a naslouchat, 
co nám les říká. Nakonec 
všechny třídy svůj poklad na-
šly, a pak vzhůru zpátky do 
mateřské školy.

VH
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Žáci si rozšiřují vědomosti o Velké Moravě
Cyrilometodějská akademie je název výukového programu 

Slováckého muzea v Uherském Hradišti, inspirovaného blížícím 
se 1150. výročím příchodu cyrilometodějské misie na Moravu. 
Žáci přihlášených škol si na Památníku Velké Moravy ve Starém 
Městě pod vedením zkušeného lektora ve čtyřech výukových ho-
dinách rozšiřují vědomosti o období Velkomoravské říše a počát-
cích křesťanství u nás. V expozici Památníku se v prvních dvou 
hodinách seznamují s dějinami Velké Moravy i hmotnou kultu-
rou starých Moravanů, v dalších pak s Moravsko-panonskými 
legendami o životě Cyrila a Metoděje i s pověstmi, které jsou sou-
částí v regionu silné cyrilometodějské tradice. „Přestože žijeme 
v samotném centru někdejší Velkomoravské říše a kolem nás je 
řada zajímavých památek, zmínky o té době v dějepisu jsou jen 
okrajové a rozhodně neodpovídají významu toho, co se v 9. století 
v našem kraji událo. Chceme proto žákům základních škol po-
skytnout plastičtější obraz té doby a propojit víceméně abstraktní 
dějepisné pojmy s konkrétním prostorem našeho kraje, kterým 
věrozvěsti před dávnými staletími kráčeli,“ říká lektor akademie 
Jiří Jilík. Cyrilometodějská akademie je určena pro žáky 2. stupně 
základních škol a probíhá od listopadu letošního roku do konce 
února roku 2013.

Mgr. Kateřina Kamrlová

Dívky si se zájmem prohlížejí expozici v Památníku Velké Moravy. Foto: JJ

Kalíšek 
Na Špici

jste srdečně zváni na 

COUNTRY VEČER 
v restauraci Na Špici v sobotu 1. prosince. Hrát bude 
kapela Kalíšek od 20 hodin. Rezervace na telefonu 

572 541 190. 

Den otevřených dveří v 1. ročníku
Začátkem listopadu přišli prváčci do základní školy společně 

s rodiči. Malí žáčci přivedli rodiče do svých  tříd a ukázali jim, co 
se do této chvíle naučili. V první hodině skládali písmenka a sla-
biky, četli z Živé abecedy, recitovali říkadla na písmenka, zpívali, 
trénovali uvolňovací cviky.

Po zasloužené přestávce následovala hodina matematiky. Děti 
uvítala panenka nebo sovička, které s nimi „nastoupily“ do vlaku 
a celou hodinu je provázely zábavnou formou různými úkoly. Na 
závěr děti  dostaly pusu od rodičů a zamávaly jim.  S chutí se pak 
pustily do svačin. Rodiče ocenili práci svých dětí i učitelek.

 TR
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ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ

TEPLOVODNÍ ČERPADLA DO KOTELEN
GRUNDFOS, WILO, SIGMA

ITALSKÉ ZNAČKY
SERVIS A PRODEJ

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Vítání občánků
Vítání nových občánků města Staré Město probíhá v obřadní 

síni městského úřadu zpravidla čtyřikrát do roka. Na obřad Ví-
tání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem 
vyplněného SOUHLASU dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, a to 10 dnů před termínem vítání. Pokud jim 
termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě 
přesunout, a to osobně na MěÚ Staré Město, odbor hospodář-
sko - správní,  kancelář č. 6, pracovnice Jana Nosková, nebo na 
tel. č. 572 416 441.

Formulář je možné vyzvednout na odboru hospodářsko - 
správním, evidence obyvatel, náměstí Hrdinů 100, 686 03  Staré 
Město, rovněž je k dispozici ke stažení na internetových strán-
kách MěÚ Staré Město www.staremesto.uh.cz – Dokumenty 
- Odbor hospodářsko – správní - SOUHLAS se zasláním po-
zvánky na akci „Vítání dětí.“

Jana Nosková
V městské kolébce se při obřadu Vítání občánků do života také pohoupala Kamil-
ka Psotková.                                                                                   Foto: Milan Kubíček

Zasedání zastupitelstva 
města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Staré Město se koná v pondělí 17. prosince 
v 16 hodin v sále radnice ve Starém Městě. 
Podle zákona č.128/2000 Sb. jsou zasedání 
zastupitelstva města veřejná. Těším se na 
vaši účast.

Josef Bazala, starosta

Účelová dotace Zlínského kraje

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída To-
máše Bati 21, poskytl našemu městu účelo-
vou neinvestiční dotaci ve výši 4000 Kč na 
výdaje spojené s činností Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Starém Městě v roce 2012. 
Částka byla použita na věcné vybavení ne-
investiční povahy.

KT

Upozornění pro občany
Městský úřad Staré Město bude ve dnech 

27., 28., 31. prosince 2012 uzavřen. Děkujeme 
za pochopení.

Poděkování prodejcům 
novin, dopisovatelům 

a čtenářům
Děkujeme všem obětavým prodejcům 

Staroměstských novin za distribuci našeho 
měsíčníku a jeho propagaci. Díky internetu 
si mohou Staroměstské noviny přečíst další 
stovky lidí po celé zeměkouli. Jsou k dispozi-
ci k nahlédnutí či vytištění na stránce www.
staremesto.uh.cz

Ještě jednou díky milí prodejci za spo-
lupráci v roce 2012. 

Do nového roku 2013 Vám přeji hlavně 
zdraví. To je na světě to nejdůležitější.

Věrným a dlouholetým čtenářům i sta-
roměstským patriotům děkuji za zájem, 
všem dopisovatelům, fotografům a čle-
nům redakční rady děkuji za pěkné pří-
spěvky, a všem dohromady přeji splnění 
všech, i těch nejtajnějších přání.

Milan Kubíček

 Jízdní řády
MHD

Jízdní řády linek městské hromadné 
dopravy Staré Město – Uherské Hradiště 
– Kunovice, a také linky MHD Uherské 
Hradiště – nemocnice – Štěpnice, zveřej-
níme v příštích Staroměstských novinách, 
které vyjdou již 18. prosince 2012. 

MK
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Pravidelně každý rok v srpnu se ve Starém Městě koná mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN.
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Šachové soutěže zahájeny

1.LIGA

Úvodní kolo 1. ligy bylo sehráno 
v neděli 21. října a na mužstvo ŠK Sta-
ré Město „A“ čekal nebezpečný celek 
ŠK Polabiny „B“. Po loňské nepodařené 
sezóně je pro náš tým hlavním cílem 
záchrana v této náročné soutěži, a tak 
získané vítězství 6 : 2 je rozhodně pří-
slibem do dalších bojů. Vyhrál Honza 
Sosna, Jakub Uřičář, Jarek Sháněl, Petr 
Bažant st.,

Remízu přidali Pavel Zpěvák, Petr Ba-
žant ml., Martin Pagerka a Fera Vrána.

2.LIGA

Očekávané vítězství získalo „B“ muž-
stvo v prvním kole, které bylo na pořadu 
v neděli 14. října, kdy naše záloha zvítě-
zila v Prušánkách nad nováčkem sou-
těže, mužstvem TJ Podlužan Prušánky 
v poměru 6 : 2. Vyhrál Jarek Buráň, Voj-
ta Dobeš, Petr Kapusta, Pavel Dvouletý 
a Roman Omelka, remízu přidali Petr 
Bažant ml. a Petr Bažant st. 

Domácí prostředí nesvědčilo „C“ 
mužstvu, které utrpělo až krutou poráž-
ku od hráčů ŠK Hustopeče 2 : 6. Vyhrál 
Milan Krča, remízu přidali Fera Vrána 
a Jenda Šmíd st.

Zopakovat vítězství se nepodařilo „B“ 
mužstvu, které přivítalo v neděli 4. listopa-
du ve 2. kole záložní celek ŠK Duras Brno 
a po napínavém průběhu remizovalo 4 : 4. 
Vyhrál Petr Bažant ml., Jana Zpěváková 
a Jirka Vavřík, remízu přidali Petr Bažant 
st. a Vojta Dobeš. 

Správný rozjezd se nedaří „C“ muž-
stvu, které prohrálo v nedalekém Veselí 
nad Moravou 2,5 : 5,5 a prozatím okupuje 
předposlední místo v průběžné tabulce. 
Vyhrál Lukáš Fusek, remízu přidali Jenda 
Horsák, Petr Blaha a Jenda Šmíd st.

KRAJSKÝ PŘEBOR 

Překvapení na účet favorita se zrodilo 
ve Starém Městě v neděli 21. října hned 
v prvním kole krajského přeboru, kdy „D“ 
mužstvo nečekaně prohrálo s mužstvem 
Francovy Lhoty 3 : 5. Vyhrál Milan Rachů-
nek, remízu přidali Michal Staufčík, Tonda 
Vávra, Jenda Šmíd ml. a Jenda Šmíd st.

Naopak úvodní kolo přineslo nečekaný 
zisk bodu za remízu pro „E“ mužstvo, kte-
ré v oslabené sestavě dokázalo remizovat 
ve Zlíně s hráči ŠK Zlínterm. Vyhrál Ra-
dovan Studený a Jirka Marek, remizovali 
Jana Zpěváková, Jožka Knotek, Bohuslav 
Blaha a Pavel Němec.  

ONDRA STUCHLÝ VÍTĚZEM NA MIS-
TROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA MLÁDEŽE

Ve dnech 24. - 28. října 2012 se usku-
tečnilo v Koutech nad Desnou Mistrov-
ství Moravy a Slezska mládeže. V kon-
kurenci 234 hráčů několika kategorií se 
jako již tradičně tohoto turnaje zúčast-
nila i početná výprava staroměstských 
šachistů.

V nejsilnější kategorii Fide Open nás 
reprezentoval Vojta Dobeš který uhrál 
4,5 bodu a obsadil pěkné 7. místo.

Nejpočetnější zastoupení jsme měli 
v kategorii do 16-ti let , kde se naši hrá-
či umístili takto - 13. místo  František  
Mrkus 5 b., 17. místo  Ríša Štefaník  
5 b. Na 39. místě skončil David Kolačný 
a 40. místo obsadil  Tomáš Otradovec 
oba 3,5 bodu.

V turnaji do 14-ti let dosáhl nejlep-
šího výsledku z celé výpravy Ondra 
Stuchlý, který se ziskem 7,5 bodů celý 
turnaj vyhrál a postupuje na přebor ČR. 
Na 31. místě se umístil Jan Nekarda se 
4,5 body.

Ve 12-ti letých jsme měli jediného zá-
stupce Sašu Skalského. Saša se při svém 
prvním startu na velkém turnaji v kon-
kurenci mnoha elistů v turnaji neztratil 
a vybojoval velmi pěkné 30. místo se 4,5 
body.

V nejmladší kategorii desítek nás re-
prezentovala dvojice Lukáš Macháček 
a Viktorka Všetulová. Naši nejmenší se 
svých soupeřů nezalekli a bojovali jako 
jejich starší kolegové. Nakonec z toho 
vyšlo pěkné 15. místo pro Lukáše (nej-
lepší výsledek zlínského kraje) 5,5 b. 
a Viktorka  obsadila 35. místo se 4 body.

Milan Rachůnek

 Na hodovou neděli 29. září 2002 
se uskutečnil v Bzenci silně obsa-
zený turnaj v Rapid šachu. Velmi 
dobrých výsledků zde dosáhli Sta-
roměšťané. Turnaj s přehledem vy-
hrál Pavel Zpěvák, ale jeho vítězství 
se očekávalo, protože patřil k fa-
voritům. Velmi překvapil Robert 
Staufčík, který obsadil vynikající 
třetí místo, když porazil šachisty 
s daleko lepším bodovým ohodno-
cením.

MK

ŠACHY V ROCE 2002
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Setkání osmdesátníků

Na snímku budova základní školy č. p. 715 na náměstí Hrdinů a za ní 
budova základní školy č. p. 1, která byla zbourána v dubnu 1995. Do 
těchto školních budov chodili získávat nové poznatky i muži a ženy roč-
níku 1932, kteří letos oslavili osmdesáté narozeniny. 

Ilustrační foto: archiv SN
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Vážené dámy, vážení pánové, milí spolu-
žáci a především naši oslavenci, jménem

organizačního výboru Vás vítám a zdra-
vím na našem dnešním setkání, abychom se 
dnes společně pobavili, zazpívali, zatancovali 
a také zavzpomínali.

Tak jsem Vás vítal před 30 lety, v roce 1982, 
na naších oslavách padesátin v zaplněném 
sále staroměstské sokolovny. V té době  bylo 
mezi námi babiček a dědečků jako šafránu, 
na rozdíl s dneškem,  kdy řada z nás je již no-
sitelem nejvyššího titulu stáří -  prababička 
a pradědeček. Věřím, že nikdo z přítomných 
se tak necítí, což je základní zárukou úspě-
chu a pohody našeho setkání osmdesátníků. 
Chtěl bych se však trochu pozastavit nad tím 
naším ročníkem narození 1932.

Začátkem třicátých let skončila světová hos-
podářská krize a tak naši rodiče s vizí  šťast-
nější budoucností nás počali plni lásky, po-
hody, víry v dobrou budoucnost i smyslu pro 
radost. Tyto vlastnosti jsme dostali do vínku 
našeho zrození a od kolébky nás, díky bohu, 
provázejí dodnes. Měli jsme velké štěstí, pro-
tože celý život nás potkávali dějinné zvraty.

Prvním takovým obdobím byla světová 
válka, kterou jsme přežívali v úzkostech na-
šich rodičů. Tito čelili domovním prohlíd-
kám, nedostatku jídla a oblečení, násilnost-
mi okupantů zasahujících krutě do mnoha 
našich rodin. Ztratili jsme našeho prvního 
třídního učitele Potrusila, který se vrátil 
z vězení až v roce 1945. Náš spolužák Mirek 
Malík míval při klukovských výpravách uvá-
zaného bratříčka u levé ruky, aby ho neztra-
til, ale v den bombardování Starého Města  
16. dubna 1945 jej naposledy vedl za ruku.

Po roce 1948 jsme z počátku nechápali, jak 
hluboko nás i naše rodiny zasáhne nucené 
zavádění cizí ideologie komunismu. Závist 
a udavačství se rodilo tam, kdo podlehl zrůd-
né ideologii moci nad rodinným soužitím. 
Naše mládí, naše rodné vlastnosti i naše vy-
chování nás přeneslo přes toto prvotní obdo-

bí, než se tradiční česká demokratičnost dostala 
na vrch. To jsme mohli zpočátku pomalu opra-
vovat a modernizovat domy, zabývat se svými 
koníčky, kterými bylo zahradničení, pěstování 
králíků a holubů, ale i sportem a obnovením 
starých zvyků. Zakládali jsme rodiny a z Vás 
dívek se stávaly postupně matky neohlížející 
se zda si zkazíte porodem postavu, ale aby děti 
byly zdravé a podobné nám a naším rodičům. 
Nebylo to nic lehkého. Protože vše se dělalo 
ručně a celá váha rodinného rozpočtu ležela na 
Vás ženách.

My muži jsme přece jen neuměli udržet 
koruny pohromadě jako Vy ženy. Peněz bylo  
zapotřebí zase pro naše děti, kterým se otevře-
la cesta studovat na odborné a vysoké školy.  
Každý z rodiny se snažil, aby se ušetřilo a tak 
pomáhal, jak kdo mohl. Humor a veselost se 
však nevytrácela a naopak byla součástí našeho 
života dodnes.

V roce 1990 díky vzdělanosti našich dětí, 
dosáhla Česká republika evropského věhlasu 
v řadě oborů a my pomalu začali odcházet do 
důchodu. Bohužel naši političtí představitelé, 
stejně jako v roce 1948, vnesli do našeho živo-
ta cizí prvek amerického způsobu života, který 
již Mojžíš 2000 let před námi odsoudil jako zlo 
– zlatou modlu. To nemá nic společného s tím, 
pro co celý život usilujeme – abychom zabezpe-
čili spokojenost rodiny, životní pohodu a po-
ctivou prací získali k tomu prostředky. Naše 
stařenky z těžké práce jako třeba bylo praní 
(horká, studená voda) měli ve stáří zkroucené 
prsty. Dnes za éry automatických praček zkrou-
cených prstů již nevidíte. Bohužel díky médiím 
vidíme často a to nejen u nás, pokroucené ná-
zory našich vnuků a vnuček. Pro budoucnost to 
není pro nás moc dobré zjištění. Musíme dou-
fat, že ty zásady, zvyky i rodinná zázemí budou 
základem změn k lepšímu.

My, dnešní oslavenci a zítřejší poutníci na po-
sledním úseku naší životní cesty, držme se těch 
zásad, které se dědí z rodičů na děti celá staletí. 
Bůh nám dopřál tak vysokého věku, abychom 

byli důkazem správnos-
ti pěstování lásky, pohody, 
víry v dobrou budoucnost 
i smyslu pro radost. Bůh také 
chce, abychom naše životní 
zkušenosti předávali dalším 
generacím, což je obtížné, ale 
potřebné. 

Jistě by nám rádi pomohli 
ti naši rodáci, kteří se dneš-
ního dne již nedožili. Prosím 
proto, abychom povstáním 
a minutou ticha jsme uctili 
jejich památku.

V roce 1932 mělo Staré 
Město 5.601 obyvatel a naro-
dilo se 98 dětí. V roce 1982 
na srazu bylo 85 jubilantů. 
V roce 2012 je 6779 obyvatel, 
z toho 34 osmdesátníků  a ze 
srazu se omluvilo 8 a tak při-
vítání vyslechlo 24 jubilantů. 

Jaroslav Januška

STALO SE PŘED
DESETI LETY

 Od ledna do září 2002 se ve Starém 
Městě narodilo celkem 45 dětí. Z tohoto 
počtu bylo 27 chlapců a pouze 18 děvčat. 
Ve Starém Městě žilo celkem 349 Marií, 
Marušek, Majek, Maní, mezi muži bylo 
nejvíce 232 Josefů, Jožků, Josífků a Pep-
čů. Kdyby někdo uspořádal Mařenkov-
skou a Josefskou zábavu, praskaly by sály 
sokolovny pod náporem účastníků.

 V úterý 1. října se opět sešly členky 
místní skupiny Českého červeného kříže 
na výroční schůzi na radnici. Předsedky-
ně místní skupiny paní Marie Dostálková 
přítomné seznámila s výroční zprávou. 
V kulturním programu vystoupil soubor 
Dolinečka a paní Holznerová ženy sezná-
mila s cvičením a čínskou medicínou.

 V pátek 8. listopadu 2002 v 8 hodin  
a 8 minut začalo soudní jednání v budo-
vě Okresního soudu v Uherském Hradiš-
ti, na kterém se začala řešit žaloba Města 
Uherské Hradiště proti Městu Staré Měs-
to. Žalobce si činil právo na 330 pozem-
ků o rozloze 234,5 ha v katastrálním úze-
mí Starého Města, které jsou údajně jeho 
historickým majetkem.

 Na začátek soudního jednání reagova-
lo několik Staroměšťanů nesouhlasnými 
hlasy. Vybíráme některé z nich:

 Miroslav Schönbaum, starosta: „Vě-
řím, že nakonec zvítězí zdravý rozum, 
protože dvě vedle sebe ležící města musí 
spolupracovat a ne se soudit.“

 Radoslav Malina, zastupitel města: 
„Je zajímavé, že ten samý člověk (Ing. La-
dislav Šupka), který podepsal protokol 
o předání a převzetí písemné agendy 
a majetkových hodnot ke dni 31. 12. 
1990, potom podepsal Žalobu na určení 
vlastnického práva k nemovitostem.“

 Ladislav Prostředník, občan: „Jakým 
právem si Hradiště chce přivlastnit Špi-
tálku? Mám zde dům a pozemek, který 
jsme řádně koupili. Vždyť je to samé, 
kdybych já si dělal právo na Vídeňské 
Nové Město, že jsem tam měl staříčka.“

 Pan Jíra, občan: „Mám dojem, že 
Uherské Hradiště má vážné finanční
problémy a nyní potřebuje po nás něco 
vysoudit. Já bych je vyhodil! Žádné po-
zemky nevydávejte!“
A na závěr dnešního sloupku jedno pří-
sloví: Vlk se s koněm soudili jak diví 
– zbylo z nich kus ocasu a hřívy.

Milan Kubíček, kronikář města 
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Krajské kolo přespolního běhu 

Děvčata ze staroměstské základní školy soutěžily 
v krajském kole přespolního běhu v Bystřici pod 
Hostýnem.                                                     Foto: JK
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V Základní škole ve Starém Městě 
sbíráme zkušenosti, úspěchy, medaile... 
Prvenství starších žákyň v okresním kole 
přespolního běhu družstev v Uherském 
Ostrohu mělo pokračování 11. října 2012 
v krajském kole v Bystřici pod Hostý-
nem. 

Děvčata čekala velmi náročná, 1500 m 
dlouhá trať v horském terénu. Počasí bylo 

slunečné, ale velmi chladné. Na startu se 
v naší kategorii sešla čtyři družstva. Dívky 
během závodu dokázaly držet velmi rych-
lé tempo. Maximální nasazení a bojovnost 
byly odměněny úspěchem. Naše družstvo 
obsadilo fantastické 2. místo za sportovní 
školou ZŠ Slovan Kroměříž. Mezi opory 
týmu patřila Adéla Králíková, druhá nej-
lepší vytrvalostní běžkyně v okrese i kraji. 

Družstvo závodilo ve slože-
ní: Adéla Králíková, Tereza 
Hrabcová, Kristýna Psotko-
vá, Sabina Phamová, Veroni-
ka Němcová, Vendula Tylová 
(Tereza Luběnová a Gabriela 
Šoustková podpořily druž-
stvo v okrese). 

Děvčatům blahopřeje-
me, děkujeme za vynikající 
reprezentaci školy a přeje-
me hodně úspěchů nejen na 
sportovním poli.

Mgr. Jarmila Králová
Vzpomínka na letošní Michalské hody.              Foto: Ivana Cetkovská

Ke gratulaci se připojuje i redakč-
ní rada Staroměstských novin a přeje 
děvčatům i mnoho dalších sportov-
ních úspěchů.                                    MK

O l y m p i j s k é  h r y  v  M Š  K o m e n s k é h o  a  R a s t i s l a v o v a
Ve světě se konají Olympijské hry jed-

nou za čtyři roky a ve Starém Městě sou-
těží mateřské školy Rastislavova a Komen-
ského ve sportovních disciplínách dvakrát 
do roka, na podzim a na jaře. 

Poděkování si zaslouží organizáto-
ři této akce ze Střediska volného času 
Klubko, kteří toto klání vzorně připravují 

Olympijské hry ve školkách se konají dvakrát ročně.                                                                                 Foto: VH

pravidelně již několik let. Tentokrát se spor-
tovní soutěžení konalo 4. října 2012 v areá-
lu střediska Klubka  a nedalekého dětského 
hřiště. Všechny děti se radostně zúčastnily, 
ale zvítězily jen některé. Chlapci a děvčata, 
kteří nezvítězili, budou do jara pilně tréno-
vat běh, hod i skok a třeba je vítězství na jaře 
nemine.

VH

Nejlepší olympionici stanuli na stupních vítězů. 
Foto: VH

Myšlenka měsíce
Dělá vám starosti, že vás děti vů-

bec neposlouchají? Daleko horší je, 
že vás neustále pozorují!

Robert Fulghum 
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Odjezdy vlaků ze Starého Města od 9. 12. 2012 do 13. 12. 2013

Elektrická lokomotiva řady 380 má neuvěři-
telný výkon 7,2 MW. 

Foto: Milan Kubíček

neděli a svátek do 27.VI. a od 2. IX. a 28. XII, nejede 1. I. 
od 29. VI. do 31.VIII. jede denně)
Sp 14:34 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Hruškovice)
R 14:59 Luhačovice (rychlík Bouzov)
Os 15:46 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 16:06 Bylnice
Sp 16:35 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Žuráň)
R 16:59 Luhačovice (rychlík Galán)
Os 17:36 Bylnice
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31.XII.)
Os 18:06 Bojkovice město
(jede od pondělí do pátku a v neděli, nejede 23. - 26., 
30., 31. XII., 31. III., 5. VII., 27. X.)
Sp 18:35 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 18:59 Kunovice
Os 20:11 Uherské Hradiště (Uherský Brod)
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 23. - 25. 
XII., 31. XII., 31. III., 5., 6. VII., 28. IX., 27. X., v pracovní 
dny jede až do Uherského Brodu)
Os 20:24 Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou
Ex 20:49 Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou 
(expres Šohaj)
Os 21:35 Uherské Hradiště
(jede v sobotu a 23. XII., 31. III., 5.VII., 27. X.)
Os 22:01 Bojkovice město  
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 23., 24., 
25., 31. XII., 31. III., 5., 6. VII., 28. IX., 27. X.)
 
Vysvětlivky: 
Os – osobní vlak, Sp – spěšný vlak, R – rychlík, Ex 
– expres, EC – EuroCity).

V průběhu platnosti JŘ 2012/2013 bude vydána jedna 
změna jízdního řádu. 

Z podkladů SŽDC a Českých drah sestavil 
Milan Kubíček

Směr Přerov
R 4:14 Praha hl. n. (rychlík Buchlov)
(nejede 25. XII., 1. I.,)
Os 4:31 Přerov
(nejede 25. XII. a 1. I.)
Os 4:56 Vizovice
(jede v pracovní dny, sobotu, 1. a 8. V., 5. VII., nejede  
6. VII.) V Otrokovicích přípoj na Zlínský expres do Prahy.
Os 5:31 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8. V., 5. VII., nejede  
27. - 31. XII,  6. VII.) 
R 6:04 Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8.V., 5. VII., nejede  
6. VII.)
Os 6:31 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8.V., 5.VII., nejede  
6. VII.)
Ex 7:24 Praha hl. n. (expres Šohaj)
Os 7:29 Přerov
EC 7:42 Varšava (EuroCity Comenius)
R 8:04 Olomouc hl. n.
R 9:12 Olomouc hl. n. (rychlík Hradišťan)
(jede v pracovní dny, v Olomouci přípoj do Prahy)
EC 9:42 Varšava (EuroCity Sobieski)
R 10:04 Olomouc hl. n.
R 11:12 Praha hl. n. (rychlík Dřevnice)
Os 11:31 Přerov
EC 11:40 Varšava (EuroCity Varsovia)
R 12:04 Olomouc hl. n.
Os 12:31 Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 13:31 Přerov
R 14:04 Olomouc hl. n.
Os 14:31 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 27. – 31. XII.)
R 15:12 Praha hl. n. (rychlík Galán)
Os 15:31 Přerov
EC  15:42 Varšava (EuroCity Polonia)
R 16:04 Olomouc hl. n.
Os    16:31 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
R 17:12 Praha hl. n. (rychlík Velehrad)
Os 17:31 Přerov
R 18:04 Olomouc hl. n.
Ex 18:42 Bohumín (expres Helfštýn)
R 19:12 Olomouc hl. n. (rychlík Olšava)
Os 19:36 Přerov
(nejede 24., 25., 31. XII.)
R 20:04 Olomouc hl. n.
(nejede 24., 31. XII.)
Os 21:26 Bystřice pod Hostýnem
(jede pouze 31. XII., poutní vlak na sv. Hostýn)
Os 21:36 Olomouc hl. n. 
(nejede 24., 25., 31. XII.)   

Směr Břeclav

Os 4:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 5:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 6:32 Břeclav

Ex 7:18 Břeclav (expres Helfštýn)
R 7:57 Břeclav, Brno hl. n.
Os 8:32 Břeclav
R 9:57 Břeclav, Brno hl. n.
Os 10:32 Břeclav
R 11:57 Břeclav, Brno hl. n.
EC 12:20 Vídeň, Villach (EuroCity Polonia)
Os 12:32 Břeclav
Os 13:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
R 13:57 Břeclav, Brno hl. n.
Os 14:32 Břeclav
Os 15:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
R 15:57 Břeclav, Brno
EC 16:22 Bratislava, Budapešť (EuroCity Varsovia)
Os 16:32 Břeclav
R 17:57 Břeclav, Brno hl. n.
EC 18:21 Vídeň (EuroCity Sobieski)
Os 18:36 Břeclav
(nejede 24., 25., 31. XII.)   
R 19:57 Břeclav, Brno hl. n.
EC 20:20 Břeclav (EuroCity Comenius)
Os 20:46 Břeclav
(nejede 24., 25., 31.XII.)
R 21:57 Břeclav
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 23., 24., 25., 
31. XII., 31. III., 5., 6. VII., 28. IX., 27. X.) 

Směr Uherské Hradiště

Os 3:54 Veselí n. M.,  Hodonín
(jede pouze 1. I.)
Os 4:35 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 4:57 Kunovice
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 5:33 Kunovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8. V., 5. VII., nejede 6. VII.)  
Os 6:05 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8. V., 5.VII., nejede 6. XII.) 
Os 6:33 Luhačovice
R 6:59 Luhačovice (rychlík Olšava)
(jede v pracovní dny)
Os 7:32 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 8:05 Bylnice
Sp 8:34 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Kyjovka)
R 8:58 Luhačovice (rychlík Buchlov)
Os 9:45 Uherské Hradiště
Os 10:05 Bylnice
Sp 10:34 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Javořina)
R 10:58 Luhačovice (rychlík Hradišťan)
Os 11:45 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 12:24 Bylnice
Sp 12:34 Veselí n. M., Brno hl. n. (spěšný vlak 
Cimburk)
Os 13:35 Vlárský průsmyk
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 31. XII.)
Os 14:05 Kunovice
(do Bylnice jede v pondělí, úterý, středu, čtvrtek, sobotu, 
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Co přinesl archeologický průzkum Velehradu?
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Přednáška Mgr. Zdeňka Schenka a Jana Mikulíka o výsled-
cích tříletého archeologického výzkumu středověkého kláštera. 
V rámci přednášky se budou moci zájemci o historii nejvýznam-
nějšího cisterciáckého kláštera na Moravě a zároveň jednoho 
z nejvýznamnějších poutních míst v České republice seznámit 
s výsledky nového záchranného archeologického výzkumu. Ten 
je zajišťován v souvislosti s realizací projektu „Velehrad – cent-
rum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ pracovní-

C h ř i b y  -  H l e d á n í  h r o b u  s v.  M e t o d ě j e
Vychází 7. svazek edice Chřiby zá-

hadné a mytické.
Autoři: Bořek Žižlavský, Vlastimil 

Kořínek.

V roce 1932 rozvířila poklidnou 
hladinu života v obcích pod Chřiby 
zvěst, že v trati Hroby nedaleko Stu-
pavy byl objeven hrob sv. Metoděje. 
V místě, které označila vizionářka 
Klementina Maštalířová, sice nebyly 
nalezeny lidské ostatky, ale několik 
částí kamenné desky s nápisem, kte-
rý sděloval, že jde o náhrobní desku 
věrozvěsta. Historii tohoto objevu 
mapují v nové knize autoři Bořek Žiž-
lavský a Vlastimil Kořínek. Knížka 
Chřiby – Hledání hrobu sv. Metoděje 
je 7. svazkem populární edice Chřiby 
záhadné a mytické. Autoři v ní neo-
pakují jen známá fakta, ale přinášejí 
nové, dosud nepublikované prameny, 
citují nálezové protokoly, názory od-

borníků i laických badatelů, stanoviska 
potomků Klementiny Maštalířové. Ce-
lou událost zasazují do širších souvislostí 
hledání věrozvěstova hrobu, kupř. na Ve-
lehradě, na hoře sv. Klimenta, ve Starém 
Městě, v Sadech u Uh. Hradiště, v Kuno-
vicích, Nákle, Znojmě apod. Čtenář tak 
vůbec poprvé dostává do rukou knížku, 
která jej provádí všemi epizodami a peri-
petiemi jednoho z nejzajímavějších otaz-
níků naší historie.

  
Nová knížka bude představena veřej-

nosti v úterý 11. prosince v Památníku 
Velké Moravy, kde bude také v prodeji. 
Autogramiáda se uskuteční po přednáš-
ce o nových arechologických objevech na 
Velehradě, která začíná v 17 hodin.

Bořek Žižlavský – Vlastimil Kořínek
Chřiby – Hledání hrobu sv. Metoděje
160 stran, 200 barevných a archiv-

ních fotografií. Vydání 1. 
JJ

ky společnosti Archaia Olomouc o. p. s. od září roku 2009. 
Po přednášce prezentace knihy Hledání hrobu sv. Metoděje 

autorů B. Žižlavského a V. Kořínka.
Památník Velké Moravy ve Starém Městě, úterý 11. prosin-

ce 2012 v 17 hodin. 
Pořádá Slovácké muzeum ve spolupráci s Historickou společ-

ností Starý Velehrad.
JJ
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Studio Elegance představuje svoje služby
Podnikání ve Starém Městě není vůbec 

jednoduché. V těsné blízkosti se nachází 
čtyřnásobně větší město Uherské Hradiš-
tě, kde je koncentrováno velké množství 
obchodů a služeb v docházkové vzdále-
nosti z centra Starého Města.

Postupně se i ve Starém Městě otevírají 
nové provozovny služeb, ale často vlivem 
slabé propagace a také přehlížení části 
obyvatel Starého Města, i ty dobré živnos-
ti po čase někdy končí, když se nenajde 
dostatek kupujících, návštěvníků nebo 
zakázek. V nedávné době byla otevřena 
nová provozovna s názvem Studio Ele-
gance. Nachází se v blízkosti stavby kos-
tela sv. Ducha v novém objektu na rozces-
tí ulic Velkomoravská a Jezuitská.

V rámci propagace služeb nových pod-
nikatelů a živnostníků ve Starém Městě 
jsme se vypravili do voňavého království, 

které slouží ženám i mužům od pondělí 
do pátku v době od 9 do 18 hodin. Dle 
zájmu se starají o své klienty i o sobotách, 
dle objednávek. 

Pod jednou střechou Studio Elegance 
nabízí tyto služby: kadeřnictví, kosme-
tiku, masáže, pedikúru, nehtový design. 
Ženy a muži mohou využít bohatou na-
bídku kadeřnických služeb, společenské 
a svatební účesy, vizážistické poradenství 
včetně líčení a celkové proměny. Kadeř-
nice je proškolena předními italskými 
kadeřníky. Pokud máte zájem o masáže, 
můžete se těšit na masáž klasickou, lym-
fatickou, relaxační, čokoládovou, antice-
lulitidní, těhotenskou, provádí baňková-
ní, depilaci cukrovou pastou. Využívají 
biostimulační laser, který poslouží k re-
dukci vrásek, odstranění akné a koregu-
je pigmentaci. Také lze vyzkoušet galva-

Přijít můžete pro noviny, 
potraviny i domácí víno

nickou žehličku. „Nechejte se hýčkat jako 
hollywoodské hvězdy, nechejte si vyžehlit 
vrásky,“ zve do salonu masérka Michaela 
Svadbíková. Velmi důležitá je pravidelná 
péče o nohy, v pedikúře se můžete setkat 
s Petrou Sovovou, která provádí klasickou 
mokrou pedikúru.

„Náš salon nabízí kvalitní služby za pří-
stupné ceny, pravidelně sledujeme aktuální 
novinky na trhu. Samozřejmě pracujeme se 
značkovou kosmetikou,“ řekla nám kadeř-
nice Svaťka Kocůrková. „Hlavní výhodou 
Studia Elegance je skutečnost, že našim zá-
kaznicím maximálně šetříme drahocenný 
čas, přímo na místě nabízíme kombinaci 
několika úkonů současně. Přijďte k nám 
zapomenout na starosti, změnit kompletně 
svůj vzhled, případně zregenerovat své tělo. 
Nebo udělejte radost někomu jinému, vašim 
blízkým či obchodním partnerům. Zvláště 
s blížícím se koncem roku a vánočními 
svátky je možnost využít našich dárkových 
poukazů a potěšit své rodinné příslušníky 
nebo odměnit spolupracovníky pěkným 
dárkem pod stromeček,“ sdělila s úsmě-
vem kadeřnice a vizážistka Jana Hulcká. Na 
všechny ostatní dotazy Vám ochotně odpo-
ví pracovnice Studia Elegance.

Jana Hulcká, kadeřnice a vizážistka, 
tel.: 777 563 327
Svaťka Kocůrková, kadeřnice,
tel.: 774 774 994
Petra Sovová, pedikúra, 
tel.: 739 019 455
Michaela Svadbíková, masáže, 
tel.: 731 470 730 

PR

Ženy i muži mohou na jednom místě využít tyto služby: kadeřnictví, kosmetiku, masá-
že, pedikúru a nehtový design.                                                               Ilustrační foto: EL

Studio Elegance se nachází v novém 
objektu na křižovatce ulic Velkomorav-
ská a Jezuitská přímo naproti stavby 
kostela sv. Ducha.                      Foto: EL

Jedním z prodejních míst, kde si mů-
žete zakoupit měsíčník Staroměstské 
noviny, je malý obchůdek v Brněnské 
ulici. Majitelka paní Ludmila Knedlí-
ková nepatrně pozměnila sortiment, 
jsou zde k dostání dárky a především 
sudové  víno (odrůdy Modrý portu-
gal, Frankovka rosé, Veltlínské zelené, 
Rulandské bílé, Chardonnay, Pálava)  
v zajímavých cenách od 45 do 60 Kč za 
litr. „Zastavte se u nás, můžete si objed-
nat víno na rodinnou či firemní oslavu, 
otevřeno máme od pondělí do pátku od 
8 do 17 hod, v sobotu od 8 do 10 hodin. 
Ve všední dny s polední přestávkou od 
12 do 14 hod.,“ sdělila nám usměvavá 
paní Ludmila Knedlíková.

MK

Majitelka obchůdku paní Ludmila 
Knedlíková na snímku s dcerou Janou. 

Foto: MK
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Fotbalisté TJ Jiskra Staré Město na vítězné vlně
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Fandové na hrázce byli s výsledkem 
Jiskry spokojeni.                     Foto: MK

Po rohovém kopu Žajdlík zvyšuje na 2:1. 
Foto: Milan Kubíček

V neděli 11. listopadu sehráli fot-
balisté TJ Jiskra Staré Město poslední 
letošní utkání na Rybníčku. A bylo to 
velmi pěkné podzimní loučení. Jiskra 
zvítězila rozdílem třídy 5:1 a nejlepší 
střelec okresní soutěže Ondřej Has-
tík zaznamenal hattrick. Z celkového 
počtu 59 vstřelených branek jich má 
Ondřej Hastík na svém kontě neuvěři-
telných 26 a s velkým náskokem je v če-
le tabulky střelců. Jiskra je na prvním 
místě okresní soutěže a na druhé Dolní 
Němčí B má velký náskok 13 bodů.

21. říjen: Staré Město – Dolní 
Němčí B 2:0 (2:0)

Fotbalisté Jiskry přivítali na svém 
hřišti tým z Dolního Němčí, který byl 
na druhém místě v tabulce okresní sou-
těže. Diváci očekávali zajímavé a vyrov-
nané utkání. Jiskra začala velmi dobře 
a již v 14. minutě vsítil první branku 
Machala. Když do poločasu přidal v 34. 
minutě druhý gól Jiří Daťko, bylo prak-
ticky rozhodnuto. V druhém poločase 

měl ještě velkou gólovou příležitost Paná-
ček, ale na skóre 2:0 se již nic nezměnilo.

28. říjen: Kněžpole B – Staré 
Město 1:1 (0:0)

K dalšímu utkání zajížděla Jiskra do 
nedalekého Kněžpole, kde změřila síly 
se zdejším B týmem.  V prvním polo-
čase se hrál vyrovnaný fotbal, ale žádná 
z šancí nebyla završena gólem. V druhém 
poločase měl velkou příležitost ke vstře-
lení branky O. Svoboda, který se postavil 
na značku pokutového kopu. Brankář 
Kněžpole Hančík vystihl směr jeho střely 
a skóre zůstalo nezměněno. 
Již šest minut po této šanci 
se Staroměšťané konečně 
radovali, branku vstřelil 
P. Šobáň. Utkání nakonec 
skončilo 1:1, když v 90. mi-
nutě vyrovnal z pokutové-
ho kopu kněžpolský Vilém 
Daťko.

4. listopad: Staré 
Město – Strání B 11:0 

(7:0)
Nerovný fotbalový sou-

boj sledovali diváci v neděli 
4. listopadu. Hosté ze Strání 
přijeli k utkání se zpoždě-
ním a v oslabené sestavě a již po prvních 
minutách bylo jasné, kdo bude na hřišti 
pánem. Jiskra odstartovala kanonádu 
v 10. minutě, kdy se přesně trefil V.Tru-
bačík, poločas skončil v poměru 7:0. 
V druhém poločase se opět hrálo převáž-
ně na polovině hostí a diváci viděli dva 
hattricky a další góly v síti Strání. Tři-
krát se trefili do branky Milan Smělík 
a O. Svoboda, dva góly přidal kanonýr 
soutěže Ondřej Hastík, po 
jedné brance zaznamena-
li V. Trubačík, A. Machala 
a R. Hastík z pokutového 
kopu.   

11. listopad: Staré 
Město – Tupesy 5:1 

(3:1) 
Staroměšťané nastoupili 

v posledním zápasu podzi-
mu proti borcům z Tupes, 
předposlednímu týmu ta-
bulky. Hned v úvodu utká-
ní se blýskl pěkným gólem 
kanonýr Ondřej Hastík. Po-
tom se hra vyrovnala a v 30. 

minutě překonal brankáře Adamíka tu-
peský Petr Šenk. Domácí však zaveleli 
k útoku a ještě do poločasu vstítili dvě 
branky zásluhou Žajdlíka a Svobody. 
Po přestávce na hřišti opět úřadoval 
Ondřej Hastík, který přidal další dvě 
branky a Staroměšťanům zajistil vý-
hru 5:1, konečné první místo v tabulce 
a sám se pyšní nejlepším umístěním 
v tabulce střelců okresní soutěže. Jen 
tak dál hoši!

Milan Kubíček   

Hráč Tupes Petr Šenk vsítil jediný gól 
hostí. Domácí hráči se hodně červenali.

 Foto: Milan Kubíček

Před koncem prvního poločasu O. Svo-
boda pojistil vedení Jiskry na 3:1.

Foto: MK Diváci sledují parádní podzimní jízdu Jiskry. Foto: MK

Staré Město - Tupesy

Staré Město - Tupesy
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Opět po roce se sejdou zástupci staroměstských spolků a společenských organizací.
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Předvánoční akce Staroměstské noviny 12/12 Staroměstské noviny 12/12

Vánoční zpívání
Opět po roce se uskuteční v neděli 16. prosince 2012 v 14:30 

hod. Vánoční zpívání v divadelním sále Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě.

Určitě se přijďte potěšit v předvánočním čase z vystoupení 
našich dětí.

Účinkují: Dolinečka, děti z Křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí a z mateřské školy v Rastislavově ulici, dív-
ky z tanečního oboru základní umělecké školy, SVČ Klubko, 
děvčata a chlapci z Orla, cimbálová muzika ZUŠ. Vstupné: 
dobrovolné.

MK

Na Vánočním zpívání vystoupí děti z mateřských škol.
Ilustrační foto: Vladimír Kučera

Tradiční setkání spolků
Srdečně Vás zveme na tradiční setkání zástupců 

spolků a společenských organizací působících ve Sta-
rém Městě s představiteli radnice a vedoucími odbo-
rů městského úřadu. Setkání se uskuteční v pátek  
7. prosince v 17 hodin v zasedacím sále na radnici.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na telefonu:  
572 416 423, e-mail: pluharova@staremesto.uh.cz

Těšíme se na společně prožité chvíle s Vámi.

Josef Bazala, starosta, Radoslav Malina, místostarosta

Pozvánka na školní 
jarmark

Děvčata ze ZŠ Komenského vás zvou k nákupu originálních vánočních dárků. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Zveme rodiče, děti i širokou veřejnost k nákupu vánoč-
ních dárků, které vyrobili žáci naší školy.

Jarmark se koná v pondělí 3. prosince 2012 od 14 do 
16:30 hodin v budově Základní školy ve Starém Městě, Ko-
menského ulici.

Na Vaši návštěvu se těší žáci i učitelé.
ZŠ

Už víte, co koupíte svým nejbližším pod stromeček?           Foto: Milan Kubíček

Na jarmarku před radnicí, který se uskuteční v neděli 2. prosince 2012 od 10 
hodin, určitě potkáme Mikuláše, společně v doprovodu čertů a andělů.

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Anekdoty 
na poslední stranu

Debata po zápase
„Franto, víš, který člověk je u volej-

balového týmu nejhorší? Trenér, jinak 
by pořád nezůstával na lavičce.“

Změna tempa
„Jdeme si za svým cílem,“ pozname-

nal jeden z domácích hráčů. „To je velice 
sympatické,“ odpověděl fanda Roman, 
„ale pokud tady příště chcete něco do-
kázat, musíte pořádně zrychlit.“

Přijede velká hvězda 
Diskutují dva volejbaloví přízniv-

ci u pivečka v restauraci Victoria. 
„Tondo, už v prosinci k nám přijede 
tak velká hvězda, že se možná ani ne-
vejde na hřiště.“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde s předstihem již 18. prosince. 
Uzávěrka je 10. prosince 2012.

Volejbalová extraliga poprvé v hale na Širůchu
VSK Staré Město – CZU Praha 1:3 (17, -15, -17, -19)

Domácí tým se v prvním extraligovém zápase velmi snažil, z vítězství 3:1 se 
nakonec radovali volejbalisté ČZU Praha.                                       Foto: MK

Rekordní návštěva v Městské sportovní hale na Širůchu.                                                   Foto: Milan Kubíček
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S velkým zájmem sportovní veřej-
nosti z celého regionu se setkalo první 
extraligové utkání VSK Staré Město 
– ČZU Praha v sobotu 27. října 2012 
v Městské sportovní hale na Širůchu. 
Okolní ulice byly obsazeny auty, do 
haly přišlo více než 300 diváků. 

Staroměšťané nastoupili v základní 
sestavě Jiří Kment, Libor Kamler, Mi-

chal Koláček, Ondřej 
Skyba, David Erman, Jiří 
Vašíček a libero Mar-
tin Špalek. Na střídání 
byli připraveni Lukáš 
Maděra, Tomáš Malčík 
a Aleš Paták. Do utkání 
domácí vlétli jako srš-
ni a po dvou minutách 
hry vedli 4:0. Pražané 
pak jejich náskok stáhli, 
ale na konec se ze zisku 
prvního setu radoval 
tým trenéra Petra Ka-
rabce. V dalším setu se 
karta obrátila a hosté 
z „matičky stověžaté“ 

měli v utkání navrch. Úspěšně dokončili 
druhý set, nezaváhali ani v dalších dvou 
setech a tak utkání skončilo vítězstvím 
ČZU Praha 3:1. Poděkování zaslouží di-
váci, kteří svůj tým neúnavně povzbuzo-
vali. Zvláště se skvělým začátkem utkání 
byl spokojen také starosta Josef Bazala, 
který utkání sledoval z ochozu.

Pozvánka 
na volejbal

6. kolo 24. listopad v 17 hod.
Staré Město – Havířov

8. kolo   8. prosinec v 17 hod.  
Staré Město – Ústí nad Labem
10. kolo 22. prosinec v 17 hod.

Staré Město – České Budějovice

Již v pondělí 22. října 2012 ve 20:15 
hod. sehrál tým VSK Staré Město 
před televizními kamerami první zá-
pas v extralize na hřišti týmu Volejbal 
Brno. Po velmi vyrovnaném průběhu 
zvítězilo Brno 3:2, Staroměšťané získa-
li cenný bod.

Diváci jsou srdečně zváni na další 
utkání v Městské sportovní hale na Ši-
růchu.    

Milan Kubíček


