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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Pozvánka na Staroměstský ples

V pořadí první Staroměstský ples 
uspořádal 11. ledna 1997 tehdejší 
Obecní úřad Staré Město společně 
se SRPŠ základní školy. K poslechu 
a zábavě zahrála dechovka Zevesan-
ka a také taneční skupina Madison 
a cimbálová muzika Dolina. Vstup-
né bylo 30 Kč, místenky se prodáva-
ly v předprodeji již měsíc předem.

Pouze jedenkrát, v roce 2006, se 
Staroměstský ples nekonal z důvo-
du rekonstrukce sokolovny. V so-
botu 29. ledna je na programu již 
čtrnáctý městský ples.

Milan Kubíček

Z obsahu novin

  Zprávy z radnice

  Staré Město před 
deseti lety

  Rozpočet na rok 2011

  Zemřel nejstarší 
Staroměšťan

  Jízdní řády MHD

  Výběrové řízení 
na půjčky

  O cestě Karla Kaliny 
k vrcholu 

Ve víru tance na Staroměstském plesu v roce 2009.  Foto: Milan Kubíček

Vzpomínka na první
společenskou akci

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

XIV. STAROMĚSTSKÝ PLES
který se koná v sobotu 29. ledna 2011

od 20 hod.
ve všech sálech

Společensko-kulturního centra
ve Starém Městě 

K tanci a poslechu hrají: 
dechová hudba BORŠIČANKA

hudební skupina KUMPÁNI
taneční soubor DOLINA, CM BÁLEŠÁCI

Kulturní program:
polonéza studentů SOŠaGy Staré Město

soubor Dolina s CM BÁLEŠÁCI
kouzelník Jiří Hadaš 

 ochutnávka vín
Tradiční bohatá tombola

Cena vstupenky 100 Kč,  místenky  20 Kč 
předprodej vstupenek v Městské knihovně

a informačním centru ve Starém Městě

Občerstvení zajištěno 
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Předsevzetí v novém roce
Vážení čtenáři, po delší nemoci a opatrování   

nemocných členů rodiny se připojuji k novoroč-
nímu blahopřání teprve nyní v závěru ledna. Při-
pravil jsem si pro Vás krátký citát k zamyšlení. 

Bez konce nemůže existovat začátek. Nemohu 
pozřít další jídlo, dokud mám plný žaludek. Nemo-
hu chtít změnu, pokud něco neukončím. To je zá-
kladní pravda, která by měla vytvořit podklad pro 
jakékoliv novoroční předsevzetí. Všichni to víme, 
ale jen málokdo z nás umí v životě uplatnit.

Čtenářům Staroměstských novin moc přeji, 
aby lidé ve Starém Městě spojili své síly dohro-
mady, společně se podporovali a dosáhli ještě 
většího věhlasu a významu Starého Města nejen 
v regionu, ale i v zahraničí.

Váš redaktor Milan Kubíček

Ředitel ZŠ Mgr. Josef Jurnykl a místostarosta Radoslav Malina si 
prohlédli pěkné výrobky žáků na Mikulášském jarmarku. 

Foto: Milan Kubíček

Děti z mateřské školy si vystoupení na pódiu sokolovny velmi užívaly. 
Foto: Vladimír Kučera 

Prodejní stánek dívek ze třídy 6. B. Šesťáci si připravili pro návštěvníky 
školního jarmarku nejedno milé překvapení. 

Foto: Milan Kubíček 

Helenka Jurkasová.                                                                              Foto: JR

Předvánoční akce se vydařily

Děvčátka při vystoupení na Vánočním zpívání. 
Foto: Vladimír Kučera
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U S N E S E N Í
z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 20. 12. 2010

v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaření města k 31.10. 
2010.

II. schválilo
K bodu 4) změnu rozpočtu – roz-
počtové opatření č. 4/2010 – příjmy 
města se snižují ze 147 290 000 Kč na 
131 606 000 Kč, výdaje se snižují ze 
168 075 000 Kč na 145 799 000 Kč, fi-
nancování se snižuje z 20 785 000 Kč 
na 14 193 000 Kč. 
K bodu 5) rozpočet města na rok 2011 
– příjmy ve výši 100 775 000 Kč, výdaje 
ve výši 101 025 000 Kč, financování ve 
výši 250 000 Kč. 
K bodu 6) OZV č. 2/2010 o místních 
poplatcích a OZV č. 03/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.
K bodu 7)
7.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. plocha o výměře 
cca 55 m2 v lokalitě ul. Michalská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Emílii Chlachulové, 
bytem Brno, Sedlákova 678/8, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívanému pozemku.
7.2 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 4548/1 ost. plocha o výměře 
cca 150 m2 v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Jiřině Supové, bytem 
Staré Město, Spojovací 1163, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem rozšíření staveb-
ní parcely.
7.3 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. st. 328 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře 6 m2 v lokalitě ul. Za 
Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Antonínu Koníčkovi, bytem Popovi-
ce 155 a paní Magdaleně Koníčkové, 
bytem Uh. Hradiště, Na Baště 324, za 
cenu 1.000 Kč/m2, za účelem narovnání 
hranice pozemku. 
7.4 převod majetku – prodej částí 
pozemků p. č. 6030/5 orná půda, p. č. 

6030/85 orná půda, p. č. 6030/132 orná 
půda, p. č. 6030/133 orná půda a p. č. 
6030/134 orná půda o celkové výměře 
20.000 m2, vše v lokalitě Olší – Pod vino-
hrady ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jiřímu Čevorovi, 
bytem Tupesy 460, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem výstavby a užívání sportovně re-
kreačního jezdeckého areálu. 
Převod pozemků bude ošetřen smlouvou 
o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
složení kauce ve výši 500.000 Kč, s plat-
ností do uzavření kupní smlouvy, nejdéle 
do 31. 12. 2014. 
7.5 převod pozemků – výkup pozem-
ků p. č. 162/13 ost. pl. o výměře 452 m2, 
p. č. 4547/23 ost. pl. o výměře 72 m2, p. č. 
4560/9 vodní plocha o výměře 812 m2 
a p. č. 4560/12 vodní plocha o výměře 
858 m2, v lokalitě ul. Velkomoravská a ul. 
Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od vlastníka pozem-
ků Česká republika, právo hospodaření 
s majetkem státu Jihomoravské vodovo-
dy a kanalizace, státní podnik – v likvida-
ci, Brno, Soběšická 820/156, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 227.890 Kč, 
za účelem narovnání vlastnického vztahu 
k pozemku pod mlýnským náhonem. 
7.6 majetkoprávní vypořádání – bez-
úplatný převod stavby D 181 – přeložka 
polní cesty v lokalitě ul. Tovární – obchvat 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi 
městem Staré Město a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na Pankrá-
ci 56, z důvodu narovnání vlastnických 
vztahů v rámci stavby „Přeložka silnice 
I/55 ve Starém Městě, obchvat“. 
K bodu 9)
9.3 v souladu s § 84, odst. (2), písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění a v souladu s nařízením vlády 
č. 37/2003 Sb. v platném znění odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva měs-
ta dle zápisu. 

III. zřídilo
K bodu 8) v souladu s § 84, odst. (2), 
písm. l) a § 117, odst. (2) zákona č. 128/
2000 Sb. o obcích v platném znění výbor 
pro partnerství měst ve složení: 
Výbor pro partnerství měst:
předsedkyně výboru Mgr. Helena Pilušová 

místopředseda výboru František Ingr

člen výboru  Ing. Ladislav Řádek

člen výboru  Jiří Horsák

členka výboru  Marie Hráčková

člen výboru Ing.  Josef Vaculík

členka výboru  Mgr. Petra Psotková

členka výboru  Mgr. Jana Zálešáková

člen výboru  Mgr. Martin Zábranský

členka výboru  MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková

člen výboru  Bc. Jan Houdek

člen výboru  František Vybíral

členka výboru  Mgr. Věra Víchová

tajemnice výboru  Ing. Alena Pluhařová

IV. delegovalo
K bodu 9)
9.2 v souladu s § 84, odst. (2), písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění:
•  starostu města pana Josefa Bazalu na 

valnou hromadu následujících spo-
lečností:

- SVK, a. s., Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Buchlovice
•  místostarostu města pana Radosla-

va Malinu jako zástupce města Staré 
Město ve Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě.

V. určilo
K bodu 9)
9.1 zastupitelem, který bude spolupra-
covat s pořizovatelem územního plá-
nu města, pana Josefa Bazalu, starostu 
města, a to na celé volební období.
 
 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

z 2. zasedání Rady města 
Staré Město, konaného 

dne 1. 12. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 nejvhodnější nabídku na akci „Ve-
řejná zakázka o sdružených službách 
dodávky elektrické energie“ pro město 
Staré Město a jeho příspěvkové organi-
zace. Nejvhodnější nabídku předložila 
společnost V – Elektra, s. r. o., Velké 
Meziříčí, Hornoměstská 357.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 3. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8. 12. 2010

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 pronájem bytu č. 17 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Marii Adamcové, bytem 
Nedachlebice 86, na dobu neurčitou 
a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
1.3 ukončení pronájmu nebytových 
prostor v budově č. p. 1249, ul. Brněn-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, dle smlouvy o nájmu 
ze dne 15.1.2007 včetně dodatků, panu 
Josefu Hudečkovi, bytem Vnorovy-Li-
déřovice, Hlavní 160, výpovědí z dů-
vodu dluhu na nájemném a energiích 
s nájmem souvisejících. 
Nájemní vztah skončí uplynutím tří-
měsíční výpovědní lhůty, která počíná 
běžet od prvního dne měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi, z důvodu 
dluhu na nájemném a energiích s ná-
jmem souvisejících. 
1.4 změnu nájemce u smlouvy o nájmu 
ze dne 1. 6. 1995 – nájem nebytových 
prostor + podíl na společných prosto-
rách ve zdravotním středisku ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem provozování ordinace prak-
tického lékaře, z MUDr. Milady Wie-
dermannové na společnost MWMed, 
s. r. o., Staré Město, Za Mlýnem 1857, 
za podmínky, že společnost MWMed, 
s. r. o., Staré Město, Za Mlýnem 1857 se 
umístí na 1. místě ve výběrovém řízení 
o navázání smluvního vztahu s pojiš-
ťovnami v oboru praktický lékař pro 
oblast Staré Město a okolí, které vyhla-
šuje Krajský úřad Zlínského kraje. 
1.5 změnu nájemce u smlouvy o náj-
mu ze dne 1. 6. 1995 – pronájem ne-
bytových prostor + podíl na společných 
prostorách ve zdravotním středisku ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem ordinace praktic-
kého lékaře, z MUDr. Jitky Vlachovské 
na společnost MEDIC JV, s. r. o., Staré 
Město, Za Mlýnem 1857, za podmínky, 
že společnost MEDIC JV, s. r. o., Staré 
Město, Za Mlýnem 1857 se umístí na 
1. místě ve výběrovém řízení o navá-
zání smluvního vztahu s pojišťovnami 
v oboru praktický lékař pro oblast Sta-

ré Město a okolí, které vyhlašuje Krajský 
úřad Zlínského kraje. 
1.7 pronájem pozemků:
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. 7052/003 orná půda o výměře 1.573 m2

vše v lokalitě Padělky u Kostelan nad 
Moravou ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti ZEAS 
Nedakonice, a. s., Nedakonice 152, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v da-
ném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu 
+ příslušná DPH, za účelem zemědělské 
prvovýroby. 
1.8 pronájem části pozemku p. č. 71/1 
ost. pl. o výměře 52 m2 v lokalitě Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu MUDr. Zdeňku 
Angerovi a paní Lence Jelénkové, bytem 
St. Město, Luční čtvrť 2065, na dobu neu-
rčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ná-
jemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem 
užívání předzahrádky před svým bytem 
č. 4 v bytovém domě č. p. 2065.
Nájem je osvobozen od DPH.
1.9 pronájem části pozemku p. č. 71/1 
ost. pl. o výměře 80 m2 v lokalitě Luční 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Luboši 
a paní Mgr. Monice Ondrůjovým, bytem 
St. Město, Luční čtvrť 2065, na dobu neu-
rčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ná-
jemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, za účelem 
užívání předzahrádky před svým bytem 
č. 1 v bytovém domě č. p. 2065.
Nájem je osvobozen od DPH.
1.10 změnu předmětu u smlouvy o ná-
jmu ze dne 27.07.2010 – pronájem části 
pozemku p. č. 6070/19 orná půda o vý-
měře 86 m2 v lokalitě Finská čtvrť ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Ivo Sádlovi, bytem St. Město, 
Finská čtvrť 2019, z důvodu umístění in-
ženýrských sítí na pozemku.
1.11 ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 263/1 ost. plocha o výměře 5 m2 
v lokalitě Finská čtvrť ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, která 
byla pronajímána paní Věře Jarské, bytem 
Staré Město, Kopánky 1725 za účelem vy-

užití pozemku pro přístavbu přístřeš-
ku k uskladnění kol, zahradnického 
nářadí apod. k bytu v domě č. p. 1479, 
Finská čtvrť ve Starém Městě, z důvodu 
prodeje tohoto bytu.
1.12 nájem části pozemku p. č. 4506/1 
ost. pl. o výměře 13 m2 v lokalitě ulice 
Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, která je ve 
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, 
Na Pankráci 546/56, na dobu určitou 
– do majetkoprávního vypořádání 
stavby a nájemné ve výši dle cenového 
výměru MF platného v době uzavření 
nájemní smlouvy (v současné době dle 
cenového výměru MF č. 01/2010, čl. 
3, odst. 1, písmeno d, položka 23 činí 
9,00 Kč/m2 a rok), za účelem realizace 
investičního záměru města „Bezbarié-
rový chodník na ulici Velkomoravské 
ve Starém Městě“. 
1.18 zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. 
A. Gerstnera 2151/6 na právo umístění 
stavby „St. Město, přel. NN, Podhola“ 
umístění zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelo-
vého vedení NN, uzemnění, rozpojova-
cí skříně na pozemku p. č. 4546/4 ost. 
plocha, p. č. 4546/27 ost. plocha a p. č. 
4546/5 ost. plocha ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN. Z důvodu pří-
pravy akce Úpravy veřejných ploch ná-
městí Velké Moravy nutno uvést umís-
tění nového kabelového vedení NN 
v souladu s výše uvedeným projektem.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady, která 
bude vypočtena dle platných cenových 
předpisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 
Sb. ve znění pozdějších novel, a to vý-
nosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru 
MF pro stanovení regulovaných cen. 
Pro rok 2010 platí částka 9 Kč/m2 a rok 
(2.000 Kč + příslušná DPH). 
2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Bezbariérový chodník Staré Město 
náměstí Hrdinů – severní strana, Úpra-
va veřejných ploch na náměstí Hrdinů 
při komunikaci I/55 – sever z důvodu 
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Jubileum Ireny Martínkové
Na přátelském posezení, které se 

uskutečnilo v pátek 7. ledna 2010 
v SKC – sokolovně, jsme poblaho-
přáli paní Ireně Martínkové, pra-
covnici Městského úřadu ve Starém 
Městě, k významnému životního 
jubileu. Kytice krásných růží a orchi-
dejí ji předali starosta Josef Bazala, 
místostarosta Radoslav Malina, ta-
jemník Ing.Vladimír Kučera, spolu-
pracovníci, známí a přátelé. 

 Na pozvánce k oslavě měla paní 
Irena napsáno: Každému věku slu-
ší něco jiného, ale já bych toto rčení 
malinko poopravil. Ireně Martínko-
vé to slušelo vždy a v každém věku. 
Tak tedy do dalších let jen pevné 
zdraví, hodně štěstí a sladké lásky.

Milan Kubíček

změny termínu dokončení stavby. 
2.2 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci Rekonstrukce rybníka 
Širůch Staré Město. Rada města určila 
do soutěže vyzvat tyto uchazeče Sta-
vebniny Kodrla s.r.o., Jass – Uni s.r.o. 
a EKO-UH s.r.o. 
3.1 přijetí věcných darů příspěvkový-
mi organizacemi:
– Základní škola Staré Město, okres 
Uherské Hradiště od Nadace DKS 
v hodnotě 215.606 Kč, dále od Ing. Ji-
řího Šašinky fy Yaro v hodnotě 
4.000 Kč a od fy MERCUT s.r.o. ve výši 
5.000 Kč.
- Mateřská škola, Komenského 1721, 
příspěvková organizace, Staré Město od 
Nadace DKS ve výši 15.000 Kč.
3.4 termíny svatebních obřadů na
 I. pololetí 2011: 15. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 
4., 21.5., 11. 6.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.15 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. st. 328 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 6 m2 v lokalitě ul. 
Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, manželům panu 
Antonínu Koníčkovi, bytem Popovi-
ce 155 a paní Magdaleně Koníčkové, 
bytem Uh. Hradiště, Na Baště 324, za 
cenu 1.000 Kč/m2, za účelem narovnání 
hranice pozemku. 
1.16 schválit převod majetku – prodej 
částí pozemků p. č. 6030/5 orná půda, 
p. č. 6030/85 orná půda, p. č. 6030/132 

orná půda, p. č. 6030/133 orná půda a p. č. 
6030/134 orná půda o celkové výměře 
20.000 m2 za cenu ve výši 100 Kč/m2, vše 
v lokalitě Olší – Pod vinohrady ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Jiřímu Čevorovi, bytem Tupesy 460, 
za účelem výstavby a užívání sportovně 
rekreačního jezdeckého areálu. 
Převod pozemků bude ošetřen smlouvou 
o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
složení kauce ve výši 500.000 Kč, s plat-
ností do uzavření kupní smlouvy, nejdéle 
do 31. 12. 2014. 
1.17 schválit majetkoprávní vypořádání 
– bezúplatný převod stavby D 181 – pře-
ložka polní cesty v lokalitě ul. Tovární 
– obchvat v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště mezi městem Staré Město a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na 
Pankráci 56, z důvodu narovnání vlast-
nických vztahů v rámci stavby „Přeložka 
silnice I/55 ve Starém Městě, obchvat“. 
5.2 schválit změnu rozpočtu – rozpočto-
vé opatření č. 4/2010 – příjmy města se sni-
žují ze 147.290.000 Kč na 131.596.000 Kč, 
výdaje se snižují ze 168.075.000 Kč na 
145.789.000 Kč, financování se snižuje 
z 20.785.000 Kč na 14.193.000 Kč. 
5.3 schválit rozpočet města na rok 2011 
– příjmy ve výši 100.775.000 Kč, výdaje ve 
výši 101.025.000 Kč, financování ve výši 
250.000 Kč.
5.5 schválit OZV č. 2/2010 o místních 
poplatcích a OZV č. 03/2010 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

6.1 zřídit v souladu s § 84, odst. (2), 
písm. l) a § 117, odst. (2) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
výbor pro partnerství měst ve složení: 
Výbor pro partnerství měst:
předsedkyně výboru  Mgr. Helena Pilušová 

místopředseda výboru  František Ingr

člen výboru  Ing. Ladislav Řádek

člen výboru  Jiří Horsák

členka výboru  Marie Hráčková

člen výboru  Ing. Josef Vaculík

členka výboru  Mgr. Petra Psotková

členka výboru  Mgr. Jana Zálešáková

člen výboru  Mgr. Martin Zábranský

členka výboru  MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková

člen výboru  Bc. Jan Houdek

člen výboru  František Vybíral

členka výboru  Mgr. Věra Víchová

tajemnice výboru  Ing. Alena Pluhařová

6.6 v souladu s § 84, odst. (2), písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění delegovat:
•  starostu pana Josefa Bazalu na valnou 

hromadu následujících společností:
- SVK, a. s., Uherské Hradiště
- OTR, s. r. o., Buchlovice
•  místostarostu pana Radoslava Malinu 

jako zástupce města Staré Město ve 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova ka-
nálu a vodní cestě na řece Moravě.

III. neschválila
3.3 žádost o finanční příspěvek Zá-
kladní školy a mateřské školy speciál-
ní Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 
Uherské Hradiště. 

Irena Martínková na oslavě.  Foto: Vladimír Kučera
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       MĚSTO  STARÉ MĚSTO 
Městský úřad, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 

       e-mail: meusm@staremesto.uh.cz   www.staremesto.uh.cz 
         

      
       
 
 
 
Rada Města Staré Město na svém zasedání dne  8. 12. 2010  
vyhlásila v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 3, vnitřní směrnice 
3/2007 Zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení: 
 
 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PŮJČKY  
 

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
 
 
 

  Lhůta podávání žádostí včetně všech příloh:  
 
 

      od 10. ledna do 18. února 2011 
 
Tiskopis žádosti o půjčku a podrobnější informace obdržíte  
na finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 103). 
                                                                       
                                                         

Josef Bazala, v. r. 
starosta 

IV. souhlasí
1.6 s realizací projektu „Obnova eko-
systému odstavených ramen řeky Mo-
ravy – k. ú. Staré Město (Čerťák, Vy-
trávené, Přední a Zadní Morávka)“ na 
pozemku p. č. 835/2 ost. plocha, který 
je ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy, 
s. p. a pozemku p. č. 5206/1 ost. plocha, 
který je ve vlastnictví ČR – SŽDC, s. o., 
na kterých je město Staré Město vyzna-
čeno na LV jako oprávněný z věcného 
břemene na umístění stavby cyklostez-
ky a zřízení a provozování podzemního 
vedení kabelu VO. 

V. vyhlašuje
5.4 výběrové řízení na poskytování 
půjček z fondu rozvoje bydlení pro rok 
2011 v souladu se Zásadami pro posky-
tování půjček z FRB v termínu od 10. 1. 
2011 do 18. 2. 2011.

VI. jmenovala
2.2 komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek ve složení: členové – Rado-
slav Malina, Mgr. Martin Zábranský, 
Ing. Markéta Hrušková, Bc. Robert 
Staufčík, Jiří Horsák, náhradníci 
– Ing. Vladimír Kučera, Miroslav Hor-
ký, Ing. Kamil Psotka, Jiří Obdržálek, 
Ing. Jan Němec.
6.3 pracovní skupinu pro poskytování 
půjček z fondu rozvoje bydlení ve slo-
žení:
předseda Radoslav Malina
členka komise Františka Pavlicová
člen komise Mgr. Martin Zábranský
člen komise Ing. Kamil Khazaal
členka komise Ing. Ludmila Vendelová
členka komise Ing. Helena Štolhoferová
členka komise Kamila Tomečková
tajemnice komise Ing. Zdislava Zvardo-
ňová
6.4 další členku kulturní komise paní 
Věru Peterkovou.
6.5 další členku sociální komise paní 
Irenu Čechalovou, pracovnici Městské-
ho úřadu Staré Město.

VII. vzala na vědomí
3.2 informaci o přerušení provozu 
v Mateřských školách Komenského, 
Rastislavova a Křesťanské mateřské ško-
le v měsíci červenci a srpnu 2011.
4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení územního řízení dle § 79 záko-
na č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.
5.1 hospodaření města k 31. 10. 2010.
6.2 zápis z 1. zasedání sociální komise 
ze dne 29. 11. 2010.

VIII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem městské kuchyně včetně za-
řízení v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.3 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem nebytových prostor v budově 
č. p. 1249, ul. Brněnská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště a v regi-
onálním tisku. 
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 241/4 
orná půda o výměře 3.910 m2, pozemku 
p. č. 242/1 ost. plocha o výměře 2593 m2, 
pozemku p. č. 4556/15 orná půda o výmě-
ře 1.519 m2 a části pozemku p. č. 4556/37 
orná půda o výměře cca 115 m2, které se 
nachází v lokalitě Zadní kruhy ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.11 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
263/1 ost. plocha o výměře 5 m2 v lokalitě 
Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 

Město u Uh. Hradiště. 
1.13 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. 340/140 orná půda o vý-
měře 58 m2 v lokalitě ul. Janáčkova ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
1.14 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 340/134 ost. plocha/ze-
leň o výměře 176 m2 a pozemku p. č. 
340/76 orná půda o výměře 30 m2, vše 
v lokalitě ul. Janáčkova ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 
1.19 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na směnu části pozemku p. č. 
st. 582 zast. plocha a nádvoří o výměře 
6 m2 za část pozemku p. č. 2424/2 ost. 
plocha, vše v lokalitě Nad Hřištěm ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
 

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta
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Dne 10. února 2011 
vzpomeneme 15. vý-
ročí odchodu z kru-
hu naší rodiny, paní 
Jarmily Staškové. 
S láskou a úctou dce-
ry Jarmila, Pavla, Věra 
a syn František s ro-

dinami. Vzpomeňte prosím s námi.

Odešel, ale v našich 
srdcích žije dál. Dne 
15. února uplyne 20 
let, co zemřel náš syn, 
tatínek a bratr Miro-
slav Šafář. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Vzpomínají rodiče, dcera Andrea, sest-
ry Anna a Naděžda s rodinami, babička 
Martínková.

Čas tiše plyne, nevrá-
tí co nám vzal, jenom 
krásné vzpomínky na 
Tebe nám zanechal. 
Dne 6. března 2011 si 
připomeneme první 
smutné výročí pana 
Svatopluka Němeč-

ka, elektromontéra ze Starého Města. 
S láskou stále vzpomínají manželka, 
synové a dcery s rodinami.

ZEMŘEL NEJSTARŠÍ STAROMĚŠŤAN JAN HAMPALA
Smutnou zprávu jsme obdrželi na 

začátku letošního roku. Zemřel nej-
starší občan Starého Města pan Jan 
Hampala, a to krátce před svými 101. 
narozeninami. Ty připadaly na 6. úno-
ra. S kytičkou a dárkem jsme se letos 
k němu již nevypravili, pochován byl 
7. ledna 2011 na staroměstském hřbi-
tově.

Pana Jana Hampalu jsme naposle-
dy navštívili při příležitosti jeho sto-
letého výročí dne 8. února 2010. Při-
jel za ním starosta Josef Bazala, dále 
místostarosta Radoslav Malina, ředi-
telka Okresní správy sociálního za-
bezpečení z Uherského Hradiště paní 
Bc. Ludmila Hrabcová a matrikářka 
Kamila Tomečková. Zdraví mu ale 
v posledních letech příliš nesloužilo, 

v roce 2008 prodělal mozkovou příhodu 
a od té doby vyžadoval stálou a oběta-
vou péči svých nejbližších.

Za svůj požehnaný věk vděčil přede-
vším svému životnímu stylu. V mládí 
byl členem Sokola a hodně cvičil. V ro-
ce 1932 byl v Praze na všesokolském 
sletu a vždy obdivoval přístup a názo-
ry zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. 
Členství v Sokole v něm utvrdilo zásady 
výchovy k tělesné zdatnosti, k branné 
způsobilosti, k mravní a společenské 
ukázněnosti. Pan Hampala nikdy ne-
kouřil, nepil tvrdý alkohol, jen občas si 
dal decinku vína. Pocházel z devíti dětí, 
maminka se dožila požehnaného věku 
92 let.

Čest jeho památce!
Milan Kubíček 

Pan Jan Hampala nenávratně vstoupil do histo-
rie Starého Města. Jako první muž v novodobých 
dějinách našeho města se dožil úctyhodného věku 
100 let. Na snímku se synem Petrem dne 8. února 
2010.  Foto: Milan Kubíček

K nedožitým 90. narozeninám Bedřicha Hladkého

Dne 11. února by se 
dožil 90 let pan Bedřich 
Hladký, cukrář a hasič 
a hrdý „Rybárňák“. K je-
ho životu neodmyslitelně 
patřila, kromě manželky 
Květy, harmonika, písnič-
ka a úsměv na tváři a ta-
kového si ho navždy bude-
me pamatovat. Začátkem 
ledna uplynuly dva roky 
od jeho úmrtí. Za vzpo-
mínku děkuje dcera Hana 
s rodinou.

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 19. února, 

19. března, 16. dubna, 
21. května, 11. června 2011.

VZPOMÍNKA

Muzika Dolina v šedesátých letech minulého století. Zleva A. Drgáč, Fr. Polášek, J. Pavlica, V. Ševčík, 
J. Slováček starší, J. Rajmic, J. Slováček mladší.                                                                             Foto: archiv JS

Muzika Dolina
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Z naší farnosti
O novém betlému  „V neděli 30. 1. 2011 při mši sv. v 9 hodin se 

představí 23 dětí, které se připravují poprvé 
přijmout Krista ve svátosti oltářní. S nimi 
předstoupí i jejich rodiče při starobylém ob-
řadu zvaném lucernarium, kdy světlo roz-
svícené svíce - symbol živého Krista provází 
modlitbu za budoucí prvokomunikanty.
• Ve středu 2. 2. 2011 na svátek Uvedení 
Páně do chrámu, zv. Hromnice, bude při 
mši sv. v 17 hod. žehnání svící – „hromni-
ček“ a uděleno svatoblažejské požehnání, 
toto bude i následující den po mši sv. ve 
čtvrtek 6:30 h. na svátek sv. Blažeje.  
• Světový den nemocných ustanovil papež 
Jan Pavel II. v roce 1992, a to na 11. únor, 
tedy na památku zjevení Panny Marie 
v Lurdech, neboť Panna Maria je uctívá-
na mimo jiné jako Uzdravení nemocných. 
Letos se tak již po devatenácté tento den 
připomíná v celém světě a u nás při mši sv. 
(v 17 hod.) bude uděleno společné pomazá-
ní přítomným nemocným osobám. 
• Sv. Konstantin-Cyril zemřel v Římě 
14. února před 1142  lety. Proto k této udá-
losti bude v neděli 13. 2. ve velehradské ba-
silice v 10 hodin sloužena slavnostní mše 
svatá. Papež Jan Pavel II. oba soluňské vě-
rozvěsty v roce 1980 prohlásil spolupatrony 
Evropy dokumentem Slavorum apostoli, 
který je v překladu dostupný na stránkách 
farnosti Velehrad www.farnostvelehrad.cz 
a velmi naléháme si jej přečíst a oživit tuto 
připomínku velkého evangelizačního díla 
apoštolů Slovanů svatého Cyrila a Metodě-
je. 
• Pro naši farnost je tento den ozvláštněný 
a významný také tím, že v tento den před 
10 lety 14. února roku 2002 bylo vydáno 
stavebním úřadem povolení ke stavbě no-
vého kostela Svatého Ducha, který kroky 
bratrů Konstantina-Cyrila a Metoděje vedl 
na Moravu a nedal dílu jejich duší a srdcí 
zapadnout. Na poděkování bude sloužena 
v neděli 13. 2. v 7 hodin mše svatá v kostele 
sv. Michaela.
• V neděli 20. 2. bude při mších sv. finanční 
sbírka, jejíž výnos bude odeslán s ostatními 
z celé ČR prostřednictvím České biskupské 
konference na účel Haléř svatého Petra, kde 
prostředky z papežské sbírky dlouhodobě 
a cíleně pomáhají potřebným na celém světě. 
• Naše farnost od počátku spolupracuje 
s pořádající Charitou na veřejné Tříkrálo-
vé sbírce. Letos chodily v našem městě  21 
tříkrálových skupinek a do jejich kasiček 
jste věnovali celkem 155.647 Kč a 17 EUR, 
které byly na MěÚ spočteny a odvedeny na 
účet Oblastní charity v Uh. Hradišti. Ať 
Pán Bůh odplatí Vaši pomoc  těm, kterým 
bude z Vaší štědrosti pomoženo!  

Pokud jste ve vánoční dobu navštívili náš 
hřbitov a měli štěstí, že byla otevřena kaple 
sv. Jana, mohli jste vidět nový betlém, o jehož 
historii vám chci něco říci.
Vše začalo dávno, dávno před rokem 2010. 
Při každém zasedání pastorační rady v obdo-
bí kolem Vánoc, jsme několik let slyšeli úpěn-
livou prosbu člověka zodpovědného za stavbu 
betléma – „Prosím vás, dělejme něco s betlé-
mem …, konstrukce se rozpadá, má žalostně 
málo figurek… - no prostě je tak trochu na 
ostudu“… Vždy jsme dali hlavy dohromady 
a po několik let vždy z toho vzešlo prázd-
né NIC. Až přišel březen 2010 a znovu ona 
úpěnlivá prosba. A tak byla ustanovena dal-
ší osoba zodpovědná za to, něco s betlémem 
udělat. Zvítězila verze oslovit děti chodící do 
keramického kroužku a jejich vedoucí. Když 
jsme po onom zasedání vyšli z fary, začaly ve 
mně klíčit pochybnosti typu: Co když některá 
ovečka bude stejně velká jako velbloud???  Tě-
mito pochybnostmi jsem začala nahlodávat 
onu zodpovědnou osobu. A co teprve posta-
vičky! Snad při vyslovení tohoto podstatného 
jména se mi z podvědomí začalo vybavovat 
setkání s pracovníky Českého katolického 
biblického díla v Roce bible, tedy 2008, kdy 
přijeli do našeho města a prožili jsme spolu 
chvíle nad Božím slovem. Tehdy k tomuto 
účelu přivezli biblické postavičky. Vím, že se 
mi moc líbily, byly z látek, daly se ohýbat, růz-
ně polohovat a na otázku, kde se dají koupit, 
nám bylo řečeno, že se neprodávají, že se dají 
pouze ručně vyrobit pod vedením člověka, 
který má na to patřičný glejt. Kurzy jejich vý-
roby pak probíhají v Dolanech u Olomouce 
a pokud by se sešlo víc lidí, jsou schopni přijet 
z Dolan do farnosti a vést kurz výroby tam. 
Tady své povídání zkrátím – do keramického 
kroužku jsme nedorazily, zato se stala velmi 
frekventovaná telefonní linka SM – Dolany 
a webová adresa biblické postavičky. Když 
jsem se na nich dočetla, že tyto postavič-
ky vznikly v roce 1964 ve Švýcarsku právě 
k vytvoření betlému, začala jsem tušit, že by 
z toho mohlo něco být. Jediný volný termín, 

kdy by se kurz mohl uskutečnit, byl až 10. 
a 11. prosinec. Tedy termín vskutku šibe-
niční. Dlouho jsme však neváhali a datum 
potvrdili. Při oslovování většinou mlad-
ších maminek z farnosti jsme se setkávali 
s nevšedním nadšením a ochotou. Takže 
sehnat asi 20 tvůrčích lidiček nebyl téměř 
žádný problém. Na staroměstské hody pak 
dva zájemci si výrobu postaviček odjeli 
do Dolan vyzkoušet, aby pak mohli vše 
potřebné v prosinci přichystat. Z třídenní-
ho pobytu jsme přivezli jednu postavičku 
dospělé ženy, jednu postavičku dospělého 
muže a dvě malé děti. Takže základ by byl! 
Opět byla situace nadějnější. Jakmile se 
však blížil prosinec a v kapli sv. Jana se ob-
jevila nová, téměř pětimetrová konstrukce 
betléma, vyvstal problém – snad budeme 
mít kolem 20 postaviček, ale kam je umís-
tíme, myslím tím scénu … Tvrdý oříšek 
pro úplné laiky! Ani Písmo není příliš sdíl-
né, jen dává tušit. Lukáš píše .. „nebylo pro 
ně místa…“  Do všech těchto myšlenek na-
jednou hlas známého člověka: „Znáš paní 
Dostálkovu? Je ochotna pomoci“. Neznám, 
ale ráda poznám! Opět zkrátím. Ty úžasné 
kulisy a mnoho vzácných rad a doporuče-
ní a sbor andělů na nebi – jsou jejím dílem 
s velkou podporou její rodiny.
Takže 10. prosince večer zasedlo 19 žen 
a jeden muž v malém sále Orlovny a dali se 
do práce pod vedením Mgr. Marie Klaško-
vé. V sobotu 11. prosince kolen 17. hodiny 
bylo na světě nových 22 postaviček a malé 
stádo ovcí. Bylo nám tam všem spolu moc 
dobře, dozvěděli jsme se spoustu zajíma-
vých věcí a snad se i vám nový betlém líbí. 
Pro mě osobně je největší radostí to, že as-
poň ze 20 dětských úst mohu slyšet: „Tuto 
postavičku dělala moje maminka“ nebo 
např. „Tohoto pejska udělal můj tatínek“. 
A ještě jednu „třešínku na dortu“ má poví-
dání o staroměstském betlému. „Narodil“ 
se téměř ve stejnou dobu jako dcera Anič-
ka onoho zodpovědného člověka ze začát-
ku tohoto příběhu.

Miroslava Číhalová

Staroměstský betlém v kapli sv. Jana Křtitele.                                                                      Foto: František Ingr
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc únor 2011

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. úterý  Uh. Hradiště MIMO  Rychlé šípy 19.00 200,-

 2. středa  Uh. Hradiště U  Cikáni jdou do nebe 18.00 150,-

 2. středa  Uh. Hradiště Malá scéna
 Bůh masakru

25. repríza
18.00 160,-

 3. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Modré květy 19.00 220,-/200,-

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

 5. sobota  Uh. Hradiště C  Modré květy 19.00 220,-/200,-

 8. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

 9. středa  Uh. Hradiště N  Emilia Galotti 17.00 100,-

10. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Modré květy 19.00 220,-/200,--

11. pátek  Uh. Hradiště
 Rychlé šípy

uzavřené představení
19.00 ------

12. sobota  Uh. Hradiště G  Modré květy 19.00 220,-/200,-

13. neděle  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-

 15. úterý  Uh. Hradiště
 Harold a Maude

45. repríza
19.00 250,-/230,-

 17. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Modré květy 19.00 220,-/200,-

 18. pátek  Uh. Hradiště Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-

 19. sobota  Uh. Hradiště Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-

 19. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

 20. neděle  Uh. Hradiště H  Modré květy 19.00 220,-/200,-

 22. úterý  Uh. Hradiště T  Očištění 18.00 100,-

 23. středa  Uh. Hradiště M  Harold a Maude 17.00 150,-

 24. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Modré květy 19.00 220,-/200,-

 25. pátek  Uh. Hradiště
 Hra vášní ( host SD 

– Divadlo Rokoko Praha)
19.00 270,-/250,-

 26. sobota  Uh. Hradiště  Pinocchio 10.00 80,-

 26. sobota  Uh. Hradiště L  Modré květy 19.00 220,-/200,-

 27. neděle  Uh. Hradiště
 Naši furianti

derniéra, 40. repríza
19.00 200,-/180,-

Aforismy ze sbírky 
Jindry Pelkové

Výtvarnice Jindra Pelková přeje 
všem Staroměšťanům láskyplný nový 
rok 2011 a hlavně kopec zdraví, to je 
totiž ze všeho nejdůležitější. Ze své 
sbírky nám poslala několik zajímavých 
aforismů. A to jen tak, pro potěchu srd-
ce i duše. MK

Ze všeho na světě se můžeme rado-
vat - stačí jen chtít.

A.Herzen
Nikdy nebylo noci, která by neměla 
jitro.

D. M. Laik
Buď vždy čistý a jasný. Vždyť ty jsi to 
okno, kterým se můžeš dívat na svět.

G. B. Shaw
Některé pravdy se říkat nemají, ně-
které to nepotřebují a některé řečeny 
být musí.

W. Busch
Co se stalo, je pryč a v nenávratnu 
a moudrému stačí, že má co dělat 
s tím, co je a co bude.

F. Bacon
Žijeme v čase, proto také se musíme 
učit žít a žít s ním a pro něj.

J. G. HerderFotografie Slováckého divadla a restaurace Koruna z dávné minulosti. Podaří se někomu identi-
fikovat přibližně rok, kdy byl pořízen tento snímek?  Foto z archivu Petra Luběny.

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Kresba: Jindra Pelková
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V únoru je podle tradiční čínské medicíny potřeba posilovat led-
viny.
Dne 1., 2. února – ve znamení Kozoroha. Nemrzne-li, proveďte 
průklest ovocných a okrasných dřevin.
Dne 3., 4. února – ve znamení Vodnáře. Jezte červenou řepu, pe-
tržel a mrkev, které mají močopudný účinek.
Dne 5., 6. února – ve znamení Ryb. Začněte předpěstovávat ze-
leninu (kapustu, zelí, hlávkový salát, ředkvičky). Probouzející se 
rostliny dejte na světlo.
Dne 7., 8., 9. února – ve znamení Berana. K rychlení nasejte pa-
priky.
Dne 10., 11. února – ve znamení Býka. Ve skleníku vysévejte ra-
nou zeleninu.
Dne 12., 13., 14. února – ve znamení Blíženců. Lidový recept na 
nachlazení: koupel nohou v horké vodě. Zázvor je přírodním lé-
kem na nachlazení a katar cest dýchacích.
Dne 15., 16. února – ve znamení Raka. Pro naše tělo začíná bio-
logické jaro – citlivější jsou játra a žlučník (pomáhá ostropestřec 
mariánský).
Dne 17., 18. února – ve znamení Lva. Dne 18. února v 9:36 hod. 
Úplněk. Držíme půst.
Dne 19., 20. února – ve znamení Panny. Střeva dobře pročistí zelí 
– syrové, nebo kysané. Váže na sebe a odvádí usazeniny včetně 
přebytečného tuku, čímž snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Dne 21., 22. února – ve znamení Vah.
Dne 23., 24. února – ve znamení Štíra. Vegetační klid většiny 
pokojových rostlin končí, pomalu zvyšujte zálivku a uložte je na 
světlo.
Dne 25., 26. února – ve znamení Střelce. Je-li teplo, udělejte pro-
řezávku rybízu, angreštu, upravte maliny a ostružiny.
Dne 27., 28. února – ve znamení Kozoroha. M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz
sobota 5. únor 2010
ZIMNÍ POHÁDKA
Staroměstská kapela, Trinom
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 120,- Kč s místenkou
Předprodej: hasičská zbrojnice

pátek 11. únor 2010 
PLES SOŠ + GYMNÁZIA

neděle 13. únor 2010
MINTON CUP
badmintonový turnaj - rekreační hráči - dvojice
Začátek: 9:00 hod
Startovné: 50,- Kč/hráč

sobota 26. únor
PLES PRO RADOST
Horsus, Herbalia Band, Harafica, Tap Dance Quartet
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: s místenkou 120,- Kč. 
Předprodej: od 20. 1. 2011, potraviny Hráčková, Staré Město, 
telefon 572 541 253.

Mediálním partnerem 

Společensko-kulturního centra 

je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Veselý Silvestr 2010

 „Slovácká talentmánia“

Humor, legrace a pohoda zavládly v prostorách Spole-
čensko-kulturního centra ve Starém Městě, kde se poslední 
den v roce uskutečnila oslava Silvestra 2010 spojená se sou-
těží Slovácká talentmánia. Atmosféru na pódiu sokolovny 
nám i po měsíci přiblíží několik fotografií. Pořad moderoval 
Robert Bellan, diváci se od srdce zasmáli při vysílání televiz-
ního studia TOŽ TAK a obdivovali i slovácké talenty. Kdo 
přišel, určitě nelitoval. MK

Odposlechnuto na Silvestra

Když se cestuje pouličkou při dopravní 
zácpě, když padá sníh a je náledí, jízda 
trvá déle a lidé se lépe seznamují.
Povídá Lojza Šamejz: 
„Kam jedete paničko?“ 
Žena v nejlepších letech odpoví:
„Do Hradišťa přece.“ 
„Co tam budete dělat?“
„Vystupovat!“
„A kdepak, v cirkusu?“
„Na nástupišti, ty troubo!“ PI
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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

Pondělí 14. únor 9:00-12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

Neděle 20. únor 16:00-18:00 hod.
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi
Na programu říkanky, písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na 
závěr pohádka a sladká odměna
S sebou: přezůvky, MASKY!
Vstupné: 50,-Kč

Úterý 22. únor 13:00-15:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
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

Pondělí 28. únor 9:00-12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 7. březen 9:00-12:00 hod.
BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU.
Sobota 19. březen 8:00 – 11:00 hod.
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ

Neděle 5. prosinec 10:00 – 12:00 hod.
DÍLNIČKY V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO JARMARKU
Výroba vánočních ozdob.
Úterý 1. únor od 16:00 hod.
V RÁMCI TVOŘIVÝCH DÍLEN

TEXTILIE  DEKORACE TISKEM A MALBOU
Vstupné: 60,- Kč, pro členy TD 40,- Kč
S sebou: pracovní oblečení, textilii, kterou si chcete nadeko-
rovat.

Pololetní prázdniny
Pátek 4. únor
VZHŮRU ZA ZÁBAVOU  BONGO PARK BRNO
Zájezd pro děti i rodiče, které mají rádi skákání, šplhání, 
proléhání, plazení … prostě pohyb ve všech možných podo-
bách.
Bližší informace na samostatných plakátech, www.klubkosm.cz , 
tel: 725 502 297 nebo osobně na SVČ Klubko ve Starém Městě

Jarní prázdniny
Od 14. února do 18. února
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Lze se předem přihlásit i na jednotlivé dny.
Bližší informace na samostatných plakátech, www.klubkosm.
cz , tel: 725 502 297 nebo osobně na SVČ Klubko ve Starém 
Městě

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Čtvrtek 2. prosinec 14:00-16:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
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

Úterý 8. únor 15:00 -16:00 hod. 
POHÁDKOVÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ
S sebou: přezůvky pro děti.

Čtvrtek 10. únor 14:00 - 16:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
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

Pátek 11. únor 19:00-20:00 hod.
CVIČENÍ S MARTINOU
Jednoduchý aerobik, cvičení na stepech a velkých míčích.

Martina Všetulová zahrála dětem pohádku, která byla součástí akcí na Miku-
lášském jarmarku.                                                                 Foto: Milan Kubíček

V sále na radnici se dětem líbilo, zvláště, když pohádka byla velmi zajímavá. 
Foto: Milan Kubíček
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Pane starosto, máme za sebou vá-
noční čas, ve kterém se uskutečnilo 
mnoho společenských a kulturních 
akcí. Víme, že jste byl u všeho pod-
statného dění ve Starém Městě. Mů-
žete se zpětně ohlédnout za událostmi 
posledních týdnů?

„Již deset let připravujeme společ-
ná setkání zástupců spolků a spole-
čenských organizací s vedením radni-
ce. Na setkání 3. prosince 2010 vládla 
srdečná atmosféra a navzájem jsme 
se seznámili a pohovořili o svých 
problémech i úspěších. Podpoře spol-
kové činnosti zastupitelstvo města 
věnuje značnou pozornost a těší nás, 
jak velký počet našich spoluobčanů 
ve spolcích a organizacích aktivně 
pracuje. Staré Město má 6950 oby-

vatel a ve spolcích je zapojeno téměř 
2500 dospělých a mládeže.

Následující sobotu 4. prosince se 
uskutečnila velmi pěkná kulturní 
akce v SKC - sokolovně. Pořad Tan-
cujeme s Haraficou se setkal s velkým 
zájmem, především mladých lidí. 
Tentokrát probíhala výuka tanců ze 
Strání. Nechybělo půlnoční překva-
pení, zkrátka bylo veselo.

Na neděli 5. prosince jsme připra-
vili Mikulášský jarmark před radnicí. 
Překvapilo nás velmi mrazivé počasí, 
které nedovolilo vystoupit některým 
hudebníkům, oproti minulému roku 

DO NOVÉHO ROKU 
S OPTIMISMEM

přijelo méně stánkařů s typicky vánoč-
ním zbožím. Ale jinak se lidé dobře ba-
vili, pochutnali si na domácí zabíjačce, 
v knihovně byl zajímavý program SVČ 
Klubko a v sále na radnici si děti po-
slechly pohádku Martiny Všetulové.

Lidé ve Starém Městě se každoročně 
velmi těší na Vánoční zpívání, u jehož 
zrodu byla paní Marie Chlachulová. 
Poslední adventní neděli se předsta-
vili divákům především naši nejmen-
ší z Dolinečky, mateřských škol, ZUŠ, 
Orla, Klubka, Čtyřlístku a další. Do 
sokolovny přichází na tuto akci vždy 
hodně diváků, ale nyní jich přišlo asi 
nejvíce v téměř dvacetileté historii této 
oblíbené akce.  

Také na Štědrý den bylo kam jít. Od 
22:30 hod. jsme si mohli vyslechnout  
Staroměstskou kapelu, která zahrála ně-
kolik skladeb z věže kostela sv. Ducha. 
Krátce na to v 23:00 hod. se sešlo asi 50 
lidí u Vánočního stromu před radnicí, 
kde si zazpívali vánoční koledy. Část 
z nich pak odešla do kostela sv. Micha-
ela, kde se konala půlnoční mše.

Štěpánská beseda s cimbálový-
mi muzikami Dolina a Bálešáci, je na 
programu pravidelně 26. prosince, má 
dlouhou tradici a vždy sem přichází 
milovníci dobré zábavy. Letos k nám 
přijelo nebývalé množství mladých lidí 
z okolních obcí, kteří si oblíbili nejen 
Dolinu a Bálešáky, ale i pohodové pro-
středí Společensko-kulturního centra.

      Vánoční koncert Dolinečky se letos 
poprvé uskutečnil 27. prosince mimo 
Staré Město, a to v kostele Zvěstování 
Panně Marii v Uherském Hradišti na 
Mariánském náměstí. I když hradišťský 
kostel má větší prostory než staroměst-
ský kostel sv. Michaela, kapacitně téměř 
nestačil, tolik přišlo diváků.

Chlapci a děvčata z Dolinečky i cim-
bálová muzika Bálešáci sklidili velký 
ohlas publika.

Poslední den roku se všichni milov-
níci dobré zábavy sešli na Silvestrov-
ském večeru v režii Roberta Bellana, 
jehož součástí byla i Slovácká talentmá-
nia. Kdo přišel, rozhodně nelitoval a li-
dé se dobře bavili.

    V neděli 2. ledna 2011 jsme mohli 
navštívit Benefiční koncert uhersko-
hradišťského chrámového sboru se 
sbormistrem Karlem Dýnkou, který 
se uskutečnil v kostele sv. Michaela. 
Bylo to velmi pěkné vystoupení na 
počátku nového roku. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného šel na stavbu 
kostela sv. Ducha.

A netrvalo dlouho a do většiny 
domácností přišli Tři králové. U nás 
doma jsme nejprve přivítali Tři krá-
le ze souboru Dolina, a potom přišli 
i Tři králové z Charity, kteří vybírali 
peníze do pokladniček na dobročinné 
účely. Staroměšťané každoročně patří 
mezi nejštědřejší v regionu a všem, 
kteří přispěli lidem v nouzi, také já 
osobně děkuji.“

Staroměštané se umí bavit a je 
o nich známo, že se baví rádi. Ve 
společensko-kulturním centru je 
připraveno mnoho plesů, téměř 
každý je velmi hojně navštíven. Na 
kterém z nich Vás budeme moci po-
tkat? 

„Všichni organizátoři plesů mě 
zvou na svou akci, pozvání většinou 
neodmítnu. Letos jsem se již zú-
častnil Plesu města Uherské Hradiš-
tě  a Děkanátního plesu ve Starém 
Městě, potom následuje Ples SRPŠ, 
Staroměstský ples, Zimní pohádka, 
Ples SOŠ a Gymnázia, Ples pro radost 
a na závěr dva plesy Základních škol 
z Uherského Hradiště. Připravili jsme 
pro naše občany velmi pestrou nabíd-
ku.“

Milan Kubíček

Tři králové na náměstí Hrdinů.
 Foto: Robert Januška

Josef Bazala na začátku roku 2011. 
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Strakapoudů je celkem 33 druhů

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Lásky některých lidí jsou jenom následky 
dobrých večeří.

Peníze nám pomáhají snášet chudobu.

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc.

Proti stáří nemůžeme bojovat, jako nemluvně 
nemůže bojovat proti věku mléčných zubů.

Když se ženy líbají, musím vždy myslet na 
boxery, kteří si podávají ruce před utkáním.

Nejlepší je zdravý pohyb na zdravém těle.

Alespoň v jedné věci se muži a ženy shodují. 
Nedůvěřují ženám.

Slečno, žádný muž není hoden tvých slz, a ten, 
co je, tě nikdy nerozpláče.

Velcí milují, malí jen množí.

Špatný to pacient, který nepřežije svého lékaře.

Pranostiky na únor
  Netrkne-li únor rohem, šlehne 
ocasem.
  Únor bílý – pole sílí.
  Svítí-li slunce na Hromnice, bude 
zimy o šest neděl více.
  V únoru, když skřivan zpívá, velká 
zima potom bývá.
  Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
  Svatý Valentínek - jara tatínek.
  Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý 
horký srpen.
  Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 
v březnu poleze za kamna.
  Na svatého Matěje, každá myší díra 
se zavěje. EM

Šéfkuchař Bronislav Polášek z jídelny v ulici Za 
Radnicí naděluje zabíjačkové speciality na Miku-
lášském jarmarku, který se uskutečnil 5. prosince 
2010 na prostranství před radnicí.
 Foto: Milan Kubíček

Prekérní nedorozumění
V hotelu na recepci:

Host: „Poslal jsem vám postel.“

Recepční: „My jich máme dost, děkujeme.“

Host: „Plosím, ládo se stalo.“

Rybář
Franta ze Špitálky rybaří na Morávce a najednou chytne 

zlatou rybku.

Rybička se na něj smutně podívá a říká: „Když mě pus-

tíš, splním ti tři přání.“

A Franta na to: „Na to ti kašlu, já jsem kouzelný dědeček.“

Lamači dívčích srdcí
Svěřuje se Lojza Šamejz před výjezdem na diskotéku. 

„Kdykoliv jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když 

jsem podlehl, bylo to ještě krásnější.“  PI

Možná vás to číslo překvapí, ale 
strakapoudů je 33 druhů. V České 
republice žije jen pět z nich. Nej-
hojnější je strakapoud velký, který 
je 22,5 cm dlouhý, dále strakapoud 
střední, strakapoud malý, stra-
kapoud bělohřbetý a strakapoud 
jižní. Samci strakapouda velkého 
mají na rozdíl od samic i červený 
týl. Hnízdí v dutinách stromů, kte-
ré si sám hloubí vysoko ve ztrouch-
nivělých stromech. Nyní přes zimu, 
kdy je živočišné stravy nedostatek, 
strakapoudi požírají hlavně různé 
plody. Často přilétají na krmítka 
v blízkostech domů. Na začátku 
jara, po příletu špačků, dochází 
mezi nimi k bojům o hnízdo. Drzý 
špaček často strakapouda z jeho 
původního teritoria vytlačí. Skoro 
každý rok se o tom přesvědčuji na 
zahradě.

Milan Kubíček

Strakapouda můžeme vidět i slyšet v centru Sta-
rého Města na náměstí Hrdinů. Často je spatřen 
i v jiných částech našeho města nebo třeba v Ku-
novském lese.  Foto:Vladimír Kučera 
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Žáci v základní škole již za několik dní dostanou pololetní vysvědčení. Přejeme ji nejen pěkné známky, ale 
především hodně znalostí a vědomostí.  Ilustrační foto: Milan Kubíček

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, 
přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude 
doložena vyjádřením příslušného lékaře nebo vyšetřením pe-
dagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, na-
rozené od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005. Žádost o přijetí u těchto 
dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psycho-
logické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ nebo si jej mohou 
vyzvednout v ZŠ.

Josef Jurnykl
ředitel školy

Aktivně ke vzdělávání
Od 1. prosince 2010 realizuje Zá-

kladní škola Staré Město v rámci 
operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast 
podpory Vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení, projekt Aktivně 
ke vzdělávání.

Partnerskými školami jsou zá-
kladní školy Jalubí, Nedakonice, Os-
trožská Nová Ves, Uherské Hradiště 
- Větrná, a Zlechov. V průběhu dvou 
let se budou pedagogičtí pracovníci 
společně vzdělávat. Jsou pro ně při-
pravena různá školení. Jako první je 

čeká začátkem února dvoudenní škole-
ní Cesta ke kritickému myšlení. V pří-
pravném týdnu nového školního roku 
vycestují sbory na semináře Týmová 
spolupráce v praxi. Mezi další aktivity 
patří ICT na míru, Finanční gramot-
nost, Specifické poruchy učení a cho-
vání, Ekologický projekt, Osobnostní 
a sociální výchova, Třídnické hodiny 
jinak, Asertivita v rodině a ve škole, Ši-
kana ve školním prostředí a její řešení. 
Celková hodnota dotace je 853 000,- 
Kč.

ZŠ

EU peníze 
školám

V září 2010 získala škola dotaci 
z projektu EU peníze školám v celko-
vé částce 3 098 724 Kč. V dvouletém 
období bude finanční částka použita 
na dělené hodiny, na posílení mezd 
na podporu výuky cizích jazyků, 
čtenářské a informační gramotnosti, 
matematiky, finanční gramotnosti, 
přírodních věd a na využívání ICT. 
Škola zakoupí i moderní technické 
vybavení. Během celé realizace pro-
jektu vytvoří vyučující 1 704 vzdělá-
vacích materiálů, jejichž smyslem je 
zkvalitnění výuky a zvýšení motiva-
ce žáků při vzdělávání. Ty následně 
ověří ve vyučovacích hodinách.

ZŠ

Červené rohy, řetězy na rukou, uhrančivé pohle-
dy, to jsou naše čertice, ďábelská to stvoření. 

Foto: Milan Kubíček

DNE 28. 1. 2011 SE KONÁ SLAVNOSTNÍ
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2004 až 31. 8. 2005 a bude 
probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, 
od 11:00 do 17:30 hod.. Zápis se týká také dětí, které měly pro 
školní rok 2009/2010 povolen odklad školní docházky.

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

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
– žádost
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
– rodný list dítěte 
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Nový zákon – daňový řád
Upozorňujeme na nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2011 a nahrazu-
je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.

Za pozdní dodání daňového přiznání po stanovené lhů-
tě jsou nová pravidla pro vyměřování sankcí (§ 250 tohoto 
zákona).

Pokuta 500 Kč za podání daňového přiznání po stanove-
né lhůtě (případně za nepodání daňového přiznání, ačkoli 
vznikla povinnost daňové přiznání podat).

Aktuálně na výše uvedenou sankci upozorňujeme v sou-
vislosti s přiznáním k dani z nemovitostí, které se podává 
příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. 
Pro rok 2011 jsou vydány nové tiskopisy k dani z nemovitos-
tí, které jsou dispozici na všech finančních úřadech.

Daňové přiznání se podává, dojde-li ve srovnání s před-
chozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhod-
ných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka 
(tj. zejména ke změně výměry nebo ceny nemovitosti, změ-
ně druhu pozemku, změně v užívání stavby nebo k nástavbě 
o další nadzemní podlaží či zvýšení půdorysu stavby přista-
věním).

MH

Na snímku zleva starosta Josef Bazala, radní Zlínského kraje Ing. Petr Hra-
decký, místostarosta Radoslav Malina.

Foto: Vladimír Kučera

Ve dnech 13. - 16. ledna 2011 se na brněnském výstavišti uskuteč-
nil veletrh cestovního ruchu Regiontour. Z našeho města byl příto-
men starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a tajem-
ník Ing. Vladimír Kučera. V expozici Slovácko jsme návštěvníkům 
představili turistické pozoruhodnosti našeho města a to především 
Památník Velké Moravy, Baťův kanál, hustou síť cyklostezek a his-
toricky velmi cenné objekty - kostel sv. Michaela a kapli sv. Jana 
Křtitele.

Součástí Regiontouru jsou také setkání mezi starosty a jejich zá-
stupci z různých měst České republiky a výměna zkušeností z oblas-
ti cestování a podpory cestovního ruchu v regionu.                    MK

Úspěšný veletrh Regiontour 2011

Ve stánku regionu Slovácko si návštěvníci mohli vyzvednout informační prospekty 
Starého Města.                                                                        Foto: Vladimír Kučera

Kresba: Jan Slováček
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Výsledky staroměstských šachistů

Šachový turnaj FIDE OPEN 2010 ve Starém Městě.                                          Ilustrační foto: Milan Kubíček

2. LIGA
Už 9. ledna se roztočil šachový 

kolotoč a proběhly první mistrovské 
zápasy v tomto roce. 

„B“ mužstvo splnilo úlohu favo-
rita a na domácí půdě zvítězilo nad 
mužstvem Adamova 4,5-3,5. Vyhrál 
Petr Bažant jr., Antonín Vavruška, 
Radovan Studený a Vojta Dobeš, re-
mízu přidal Robert Staufčík.  

Do nedalekého Veselí se vydalo 
v silně oslabené sestavě „C“ muž-
stvo, kde se utkalo s domácím no-
váčkem této soutěže. I přes absenci 
několika hráčů bylo velmi vyrovna-
né a šance na výhru byly v průběhu 
utkání na obou stranách. Nakonec 
šťastnějšími se stali domácí hráči, 
kteří vyhráli 4,5-3,5.  Za „C“ muž-
stvo vyhrál Petr Kapusta, remízu 
přidali Jarek Buráň, Rosťa Pukl, 
Honza Šmíd sr., Jožka Burda a Bo-
huslav Blaha. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
V matných výkonech pokračuje 

bohužel „D“ mužstvo, které hostilo 
v 5. kole v neděli 12. prosince muž-
stvo Sokol Hošťálková. Naši hráči 
úspěšně vzdorovali v počátku utká-
ní svému silnějšímu soupeři, avšak  
chyby u některých domácích hráčů 
nakonec zapříčinily vysokou pro-
hru 2-6, a tak na jaře bude očeká-
ván tuhý boj o záchranu v soutěži. 
Vyhrál Milan Krča, remízu přidali 
Honza Šmíd sr., a Tonda Vávra.

Ani „E“ mužstvu se nepodaři-
lo získat alespoň bod ve Zlíně, kde 
se utkalo s tamním „D“ mužstvem. 
Opět se potvrdila statistika, týkají-
cí se bilance vzájemných zápasů se 
zlínskými šachisty a výsledkem byla 
tedy prohra v poměru 3-5. Vyhrál 
Roman Omelka a Jožka Knotek, re-
mízu přidali Vojta Dobeš a Jarek 
Sháněl.   

Milan Rachůnek

Ze života
Žádný vítěz nevěří v náhodu.

PI

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

1. ŠK HPM TEC Hustop. 4 0 1 12 24.0 16

2. SPgŠ+G Znojmo 3 2 0 11 23.0 11

3. ŠK Zlín C 3 2 0 11 22.5 14

4. ŠK Staré Město B 3 1 1 10 24.0 16
5. Slavia Kroměříž 3 1 1 10 23.5 20

6. TJ ŠK Veselí nad Mor. 2 1 2 7 21.5 14

7. ŠK Holešov 2 0 3 6 18.5 9

8. ŠK Staré Město C 2 0 3 6 17.0 8
9. SK Boršice 1 2 2 5 19.5 13

10. TJ Sokol Postoupky 1 1 3 4 14.0 10

11. TJ Spartak Adamov 1 0 4 3 19.0 13

12. SK Prostějov 0 0 5 0 13.5 4

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

1. SK Boršice B 4 0 1 12 25.0 20

2. CHESSMONT R. p.R. A 4 0 1 12 25.0 18

3. TJ Sokol Hošťálk. A 4 0 1 12 23.0 15

4. Slavia Kroměříž B 3 0 2 9 23.5 17

5. ŠK Staré Město E 3 0 2 9 21.5 15
6. TJ FS Napajedla A 3 0 2 9 19.5 13

7. ŠK Holešov B 2 1 2 7 21.0 12

8. ŠK Zbrojovka Vsetín A 2 1 2 7 18.5 10

9. ŠK Zlín D 2 0 3 6 19.0 10

10. ŠO TJ Francova Lhota A 1 0 4 3 17.0 9

11. ŠK Staré Město D 1 0 4 3 16.0 10
12. Spartak Uherský Brod 0 0 5 0 11.0 6
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Těsně po novém roce jsem dostal kopačky od 
mojí holky. Jsem z toho  nešťastný, velmi se trá-
pím a nevím jak dál… (Petr, student)
Jsi bezradný, jak z kotce vypuštěný králík? 
Určitě tomu tak není. Uvědom si, že v republice žije 
pět milionů žen a dívek, než poznáš všechny, budeš 
důchodce.

Dal jste někdy někomu úplatek?
 (Kateřina, 19 let)
Pouze dárky do hodnoty dvaceti korun. Ale v mládí 
jsem dostal jako úplatek papírovou pětikorunu.

Co si myslíte, že je v životě nejvíc důležité?
 (Luboš, 26 let)
Umět chytnout život za pačesy.

Mám jet na rok do Anglie jako au-pair, ale bojím 
se loučení s mým klukem. Šíleně ho miluji…..
 (Tereza 22 let)
Fakt musíš za každou cenu pucovat ty anglánský 
prdelky? Asi ještě nevíš, jak je to hrozné, když se na 
dlouho loučí milý s milou. Řezají si srdce pilou!

V práci máme šéfa, který je domýšlivý, arogant-
ní, skoro ničemu nerozumí. Majitel firmy mu 
ale věří. Co s takovým člověkem?       
 (žena střední věk)
Nebojte se a vydržte, na každého jednou dojde. Jsou 
totiž dva druhy lidí, autoři života a figury života. 
Jedni hrají v životě text, který sami vytvořili, druzí 
hrají poslušně cizí text.

Ve škole nám stále říkají, že kouření škodí zdra-
ví. Můj děda kouří hodně a má už 70 roků. Tak 
co? (Michal 12 let)
Kdyby dědeček nekouřil, bylo by mu už devadesát.

Jaký máte názor na skrblíky a přehnané šetříl-
ky? (Marie 57 let)
Znám člověka, co jezdí ve staré ojetině a šetří si pe-
níze na velikánskou hrobku i s pozemkem pro svoji 
věčnou viditelnost. Zkrátka faraón současnosti.

Hodně mladých do manželství nepospíchá, be-
rou se až po třicítce nebo žijí jen tak na hromád-
ce. Jak zapůsobit na syna, aby už do toho koneč-
ně praštil? Nebudu čekat na vnoučata do sta let!
 (František 56 let)
Těžký to úkol mladým něco radit. Manželství je to-
tiž, zvláště v prvních letech společného života obdo-
bím, kdy je žena šťastná a muž ženatý.    

Rodiče již tuší, že na vysvědčení budu mít trojky. 
Jak je mám uklidnit? (Adéla 15 let)
To se tolik radují?

Jsem zamilovaná až po uši. Je to moc nebo 
málo? (Eliška 19 let)
U lidí je to dost, ale u jezevčíků málo.

Milan Kubíček  

Pomozte zachránit Rosničku 464.202
Pošlete dárcovskou SMS ve tva-

ru DMS ROSNICKA na číslo 87 777 
a pomozte zachránit parní lokomoti-
vu 464.202. Cena SMS je 30 Kč.

Parní lokomotivy řady 464.2 do-
dala Československým státním dra-
hám lokomotivka Škodových závodů 
v Plzni v roce 1956. Jednalo se o po-
slední typ parních lokomotiv vyrobe-
ných pro ČSD. Byla pěknou ukázkou, 
kam až lze dovést parní lokomotivu 
v její dokonalosti a účelnosti. Zpočát-
ku byl tento typ nasazován na vozbu 
osobních vlaků na trati z Jihlavy do 
Brna, Znojma a Prahy. Později jsme se 
s ní setkávali na vlacích vypravených 
z Přerova a Olomouce.

V roce 1974 si lokomotivu převzalo 
Národní technické muzeum v Pra-
ze, které ji vystavilo například v roce 
1980 na přehlídce parních lokomotiv 
v Liberci, konané u příležitosti ukon-
čení parního provozu v Českoslo-
vensku. Od 80. let je Rosnička v péči 
lokomotivního depa v Olomouci, kde 
byla také po náročné opravě v roce 
1993 zprovozněna.

V současnosti parní lokomotiva 
464.2 vyžaduje ge-
nerální rekonstruk-
ci, aby mohla nadále 
sloužit všem milovní-
kům železnice a his-
torických vlaků. Sbír-
ku pořádá NADACE 
OKŘÍDLENÉ KOLO 
pod patronací příte-
le železniční historie 
a televizního a roz-
hlasového moderáto-
ra Václava Žmolíka. 
Bližší informace na 
www.okridlenekolo.
cz. Všem dárcům pře-
dem děkujeme.

S parní lokomoti-
vou 464.2, která zís-
kala název Rosnička 
podle zeleného nátě-
ru, se setkalo i mnoho 
Staroměšťanů a lidí 
z okolí při zvláštních 
jízdách parních vla-

ků v minulém desetiletí. Rosnička byla 
v čele soupravy, která pravidelně na 
sklonku zimy vyjížděla z Olomouce 
nebo Přerova a dále pokračovala přes 
Staré Město do Uherského Brodu a Byl-
nice. Jedná se o moderní tendrovou lo-
komotivu, vodojem má pro 13 m3 vody 
a do tendru lze nasypat až 7 tun uhlí. 
Lokomotiva je dlouhá 17,3 m a vysoká 
4,57 m, maximální provozní rychlost 
90 km/hod. Vyniká jízdou v náročném 
kopcovitém terénu a velkým zrychle-
ním soupravy při rozjezdu.

Dnešní mladé generaci již nic neří-
kají technické pojmy parních lokomotiv 
jako spalovací komora, tendr, dýmni-
ce, parní píšťala, termosifon (varník), 
výfuková dyšna, mechanický šnekový 
přikladač, žárnice, parojem či šoupát-
ková komora. Je ale dobře, že se čas 
od času můžeme zúčastnit podobných 
akcí, které nám připomenou provoz na 
železnici před mnoha lety. České parní 
lokomotivy patří k nejvyhledávanějším 
na světě a každoročně přijíždí do České 
republiky tisíce zájemců a obdivovatelů 
parních krasavic. 

Milan Kubíček 

Na snímku parní lokomotiva 464.2 (Rosnička) a v pořadí druhá 354.1217 
(Všudybylka) krátce po příjezdu do Starého Města v sobotu 26. února 2005. 
Ve vlaku byl zařazen i bufetový vůz a průvodčí štípali jízdenky v historických 
uniformách.
   Na ostrovním nástupišti očekávali příjezd vlaku především fotografové a fil-
maři, více než 250 zájemců o jízdu historických mašinek bylo shromážděno 
u nádražní budovy a po levé straně soupravy historického vlaku na prvním 
nástupišti. A víte, čím je pozoruhodná lokomotiva 464.2? Byla v čele zvlášt-
ního vládního vlaku, který začátkem šedesátých let minulého století vezl nej-
vyššího sovětského představitele Nikitu Sergejeviče Chruščova do Vídně, kde 
se sešel s americkým prezidentem Johnem Kennedym. 
 Text + foto: Milan Kubíček

VĚŘTE  NEVĚŘTE
V rámci nové mediální kampaně Českých drah, budou od 1. dubna 2011 ve všech železničních 

stanicích vyvěšeny plakáty s tímto textem: Přejete-li si poznat tento svět - jezděte drá-
hou. Přejete-li si dostat na onen svět – cestujte autem!  NI
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Od 23. září 2010 začal jezdit jednou týdně 
luxusní expres Moskva – Varšava – Bohumín  - 
Staré Město - Břeclav – Vídeň – Innsbruck – Ve-
rona – Milano – San Remo – Nice. 

Přes Staré Město projíždí luxusní expres Moskva – Nice
V expresu je řazeno 12 vozů. Šest vozů 1. třídy, tři vozy 

kategorie Lux, jeden vůz 2. třídy a dva restaurační vozy. Nej-
levnější je jízdenka v 2. třídě (306 EUR, skupina od 6 osob 
pouze 252,20 EUR), 1.třída (459 EUR) a kategorie Lux 1.050 
EUR. Senioři nad 60 let a děti do 12 let mají slevy. V oddílech 
pro cestující jsou plyšové koberce, televize, minibar, sprchový 
kout, WC a na stěnách vozů můžeme obdivovat reprodukce 
malíře Henri Matisse, který v Nice dlouhá léta žil.

Proč již před sto lety a nyní opět jezdí luxusní spoj z Rus-
ka právě do francouzského města Nice? Na počátku před více 
než 100 lety byl baron Paul von Derviz, stavitel železnic, filan-
trop a podporovatel přátelství bohatých lidí a umělců z Ruska 
a Francie. V samotném městě Nice nyní žije 350.000 obyvatel, 
jedná se o páté největší město ve Francii, kam ročně přijede 
4-5 milionů turistů. Již v roce 1856 byl v Nice vybudován re-
kreační dům pro carskou rodinu a ruskou šlechtu. V blízkosti 
nádraží v Nice byl postaven jeden z největších pravoslavných 
chrámů mimo území Ruska. Stavbu financoval ruský car Mi-
kuláš II. a podle něj byla také nazvána – katedrála sv. Miku-
láše. Dokončena byla 17. 12. 1912, má pět zlatých kopulí a je 
vyhlášena národní památkou Francie, i když od minulého 
roku je opět majetkem ruského státu. V Nice můžeme na-
vštívit i ruský hřbitov. Zkrátka se jedná o destinaci podobnou 
našim Karlovým Varům, ruští zbohatlíci zde vlastní mnoho 

Expres Moskva – Nice poprvé na území České republiky.            Foto: archiv

Nový vlak tak navázal na tradici přepychového spoje Pet-
rohrad – Nice, který jezdil v zimním období od konce devate-
náctého století do první světové války a sloužil členům carské 
rodiny a ruské šlechtě k přepravě na francouzskou Riviéru. 
Tehdejší železniční představitelé věnovali jízdě carského vla-
ku mimořádnou pozornost. Vždyť jen na trase Severní dráhy 
císaře Ferdinanda byly v pěti velkých stanicích připraveny 
k výměně parní lokomotivy, to pro případ, že by se vlaková 
lokomotiva ruského expresu porouchala. Podle historických 
dokumentů tímto vlakem cestovali i spisovatelé Lev Nikolaje-
vič Tolstoj, Anton Pavlovič Čechov. Jen se můžeme domnívat, 
kolikrát přes Staré Město projížděl samotný ruský car Miku-
láš. Rychlost vlaku byla na tu dobu nevídaná, 90 km/hod.

Nově zavedený luxusní expres změnil bývalou výchozí 
stanici Petrohrad za současnou Moskvu a cestující si z vlaku 
prohlédnou území Ruska, Běloruska, Polska, České republi-
ky, Rakouska, Itálie a Francie. Trasa vlaku měří 3318 km.

Od 23. září 2010 expres vyjížděl z Moskvy vždy ve čtvr-
tek v 16:22 hod, na českém území zastavoval v pátek pouze 
v Bohumíně a Břeclavi (příj. 19:06/ odj. 19:18 hod.) a do Nice 
přijížděl vždy v sobotu v 19:12 hod. Nazpět z Nice odjížděl 
v neděli v 19:22 hod, do Břeclavi přijel v pondělí v 19:18 hod 
a v 19:45 hod. se vydal dále směrem na sever. Přes Staré Měs-
to projížděl 150 km rychlostí přibližně v 20:15 hod.

Ale pozor, postupně dochází ke změnám v jízdním řádu. 
Již v říjnu 2010 byla zkrácena jízdní doba mezi Moskvou a Ni-
ce přibližně o dvě hodiny v každém směru na 49 – 50 hodin 
a podle představitelů ruských železnic ještě do konce roku 
2011 se má jízdní doba expresu zkrátit až na neskutečných 36 
hodin. Utopie, nebo možná realita? Uvidíme. Pokud se roz-
hodnete k prohlídce přepychového spoje za jízdy ve Starém 
Městě nebo pojedete do místa jeho krátkého pobytu v Břec-
lavi, rozhodně se předem informujte o platném jízdním řádu 
u pracovníků Českých drah nebo dotazem na www.cd.cz.  

domů v centru i rekreačních objektů a jachet.
Ale vraťme se ještě k expresu Moskva – Nice. Již při jeho 

první jízdě byl vlak zaplněn na 90 procent, zájemci o nevšed-
ní jízdu nemusí absolvovat celou trasu, ale jen určitou část. 
Přesto většinu klientely tvoří Rusové. Zvláště ti, kteří při pri-
vatizaci zázračně zbohatli a hrdě si říkají „noví Rusové.“ Je 
známo, že Rusové jsou zvyklí na dlouhé cestování vlakem 
přes mnoho časových pásem. Třeba cesta vlakem z Moskvy 
do Vladivostoku trvá týden. A také tak se staví k jízdě vlakem 
v trase Moskva – Nice, která trvá 50 hodin. „Toto není pro-
středek hromadné dopravy, toto je luxusní cesta,“ řekl jeden 
z nich při první jízdě.   

Milan Kubíček

Jeden z oddílů lůžkového vozu.                                           Foto: archiv
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Jako před staletími, když naši 
slovanští předkové, naplněni rados-
tí, si začali uvědomovat, že se k nim 
slunce začíná opět přiklánět a nastal 
zimní slunovrat. Na vánoční hody 
zvali otevřenými okny i své dávné 
předky k společnému stolu.

Židovský král hrůzného jména 
Herodes, když se dověděl, že je pro-
rokováno zrození nového krále, dal 
povraždit všechna novorozeňátka. 
Ze strachu, že by mohl přijít o trůn 
prý na štěstí zemřel podle hvězdo-
pravců a historiků již o několik roků 
dříve.

Tak se slavily Vánoce a na kole-
du se chodilo už od dob Římské říše. 
Nejprve si chodívali různí služební-
ci častěji pro odměnu za svoji práci 
v termínech zvaných Kalenda, s vá-
nočními svátky a novoročním přá-
ním přicházel např. ještě v minulém 
století obecní pastýř popřát pánům 
radním štěstí, zdraví a předával jim 
proti dobrovolné odměně prut k po-
hánění dobytka na konci spletený 
v copánek.

Na Vánoce, nazvaném spisova-
telem Františkem Kožíkem svátky 
dětí, se chlapci a dívky z lidské chu-
diny nejvíce těšívali, i když těch zvy-
ků, tradičních slavností světských 
i církevních byla od Adventu až po 

Tři krále nekonečná řada. Já sám jsem 
si na pozvání svého gymnazijního spo-
lužáka, syna velehradského varhaníka, 
klestil cestu sněhovými závějemi s ko-
lem a housličkami ze Starého Města až 
na Velehrad.

Koledy byly sice o narození, ale 
dětská chasa se hlavně těšila na od-
měňování za ně od pánů hospodářů 
a hospodyní.

Mně osobně zůstal v paměti stařič-

ký obyvatel staroměstské cikánské 
kolonie pod cukrovarem jménem 
Helina, přicházející s koledováním 
už dost pozdě večer a sám, přitisk-
nut k oknu našeho domku, zpíval 
starou cikánskou koledu „Doma ste, 
doma, vy náš pan gazda, on si sedí 
kolem stola, na něm šupka cibulová. 
Na té šupce tři sta zlatých, dva čer-
vené, dva dukáty. Chcete-li nám dáti, 
nenechte nás státi, vašu šopku ošku-
beme, pod nožkami vystřelíme.“ Byl 
jistě odměněn. Zůstal však stále stej-
ným. Potkal jsem ho jednoho rána 
za třeskutého mrazu držícího v ru-
kou na drátku uvázanou plechovku 
proděravěnou hřebíky, aby v ní dob-
ře doutnalo a hřálo řeřavé uhlí. Žel 
na nohou neměl žádného obutí.

  Neschopen vyjádřit všecku do-
jímavou krásu, kterou nám poskytl 
Vánoční koncert Dolinečky, cimbá-
lové muziky Bálešáci, dívčího sborku 
a cimbálové muziky Základní umě-
lecké školy Staré Město uspořádaný 
v kostele františkánského kláštera 
v Uherském Hradišti 27. prosince 
2010, věnuji účinkujícím těchto pár 
vzpomínek s přáním mnoha dalších 
úspěchů v roce 2011.

Prof. Jan Slováček

Chlapci z Dolinečky při vystoupení v kostele františkánského kláštera v Uherském Hradišti na Mariánském 
náměstí.  Foto: Pavel Paška

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas

Maminky s dětmi při velmi pěkném vystoupení na Vánočním zpívání v SKC - sokolovně
Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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Rozpočet města Staré Město na rok 2011
PŘÍJMY

Pods. položek

111 Daně z příjmů fyzických osob 12 500   

112 Daně z příjmů právnických osob 17 100   

121 DPH 22 200   

133 Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí 3 067   

134 Místní poplatky 585   

135 Ost. odvody z vybr. činností 350   

136 Správní poplatky 550   

151 Daň z nemovitostí 7 500   

Daňové příjmy 63 852   

211 Příjmy z vlastní činnosti 3 477   

212 Odvody příspěvkových organizací 1 390   

213 Příjmy z pronájmu majetku 4 903   

214 Příjmy z úroků 130   

221 Příjaté sankční platby 150   

232 Ostatní nedaňové příjmy 830   

245 Splátky půjč.prostředků od PO 4 000   

246 Splátky půjček ze soc. fondu 100   

Nedaňové příjmy 14 980   

311 Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 3 550   

312 Ostatní kapitálové příjmy 9 300   

Kapitálové příjmy 12 850   

411 Neinvestiční přijaté transfery 9 093   

Přijaté dotace 9 093   

PŘÍJMY CELKEM 100 775   

Financování
8115 změna stavu prostředků na bank. úč. 0

8123 dlouhodobé přij.půjčené prostř. - úvěr 5 700

8124 úhrady splátek přijatých úvěrů -5 450

Financování celkem 250

Celkem 101 025

VÝDAJE
Pododdíl, &

101 Deratizace 35   

221 Pozemní komunikace 2 320   

222 Silniční doprava 1 324   

232 Odvádění a čištění odpadních vod 27   

233 Údržba vodohospodářských děl 50   

3111 Předškolní zařízení 2 860   

3113 Základní škola 10 100   

3231 Základní umělecká škola 45   

331 Kultura 1 353   

334 Staroměstské noviny 325   

339 Ostatní záležitosti kultury 425   

341 Tělovýchova 3 850   

342 Zájmová činnost a rekreace 750   

361 Rozvoj bydlení a bytové hospod. 7 066   

363 Komunální služby a územní rozvoj 3 513   

372 Nakládání s odpady 5 700   

374 Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 2 135   

379 Ekologická výchova 10   

417-419 Dávky soc. pomoci 2 600   

433 Ost. soc. péče a pomoc rodině 280   

531 Městská policie 2 676   

551 Požární ochrana - dobrov. část 200   

611 Zastupitelstvo města 1 931   

617 Činnost místní správy 17 285   

631 Výdaje z finančních operací 1 600   

632 Pojištění majetku 300   

639 Platba daně z příjmů 4 400   

640 Neinv. dotace nezisk. org. a ost. sl. 1 220   

Provozní výdaje celkem 74 380   

Investice
Úprava veř.ploch Nám. Hrdinů 4 000   

Chodník Trávník 400   

MK Alšova 2 500   

MK Sportovní 2 900   

Přístaviště 300   

Rybník Širůch 1 045   

Inv. transfer farnosti 2 500   

Inv. transfery obyvatelstvu 100   

Odvod za odnětí půdy 200   

Projekty 2 000   

Projekty EU 4 000   

Nákup pozemků 400   

Pozastávky z minulých let 300   

Realizace úspor energie sportovní hala 6 000   

Investiční výdaje celkem 26 645   

VÝDAJE CELKEM 101 025   

Zpracovala: Ing. Ludmila Vendelová

Kam pro Staroměstské noviny?
Náš oblíbený měsíčník si můžete zakoupit také v Uherském Hra-

dišti v prodejně novin, časopisů a tabáku v Hradební ulici naproti 
bývalého obvodního oddělení Policie České republiky. Ve Starém 
Městě jsou noviny k dostání v prodejnách potravin, novinových 
stáncích a informacích ve vchodu do radnice.

Staroměstské noviny si můžete přečíst také na internetu, kon-
krétně na stránkách Starého Města www.staremesto.uh.cz

Pokud máte raději klasickou formu novin a Staroměstské novi-
ny jste nesehnali v prodejní síti, můžete si je přečíst nebo vypůjčit 
v Městské knihovně a informačním centru ve Starém Městě v ulici 
Za Radnicí, nebo také v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradiště, kde jsou k dispozici ve zdejší čítárně. 

Děkujeme Vám za přízeň.
Milan Kubíček
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Revitalizace sídelní zeleně

Na revitalizaci budovy zdravotní-
ho střediska ve Starém Městě získalo 
město z Fondu soudržnosti Evropské 
unie a Státního fondu životního pro-
středí České republiky prostřednic-
tvím operačního programu Životní 
prostředí, finanční podporu. 

Celý areál se nachází na Velkomo-
ravské ulici. V rámci předpokládané-
ho projektu bylo provedeno zateplení 
svislých stavebních konstrukcí objek-
tů A, B a C, zateplení střech a výmě-
na stávajících nevyhovujících výplní 
otvorů v obvodovém plášti - oken 
a dveří. 

Projektovou dokumentaci zpraco-
vala firma GG Archico s. r. o., Uher-
ské Hradiště. Realizaci úspor energie 
při provozu budovy zdravotního stře-
diska ve Starém Městě prováděla fir-
ma Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huště-
novice. Přípravou žádosti a vedením 
projektu byla pověřena firma Kanspo 
s. r. o. Kroměříž.

Celkové náklady na realiza-
ci projektu 9 446 255 Kč. Měs-
to obdrželo finanční příspěvek 
ve výši 2 136 182,30 Kč z toho 
2 017 507,30 Kč poskytl Fond sou-
držnosti a prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ve výši 
118 675 Kč a příspěvek města Staré 
Město 7 310 072,70 Kč.

Stavební práce probíhaly od června 
do října 2010. Během nich došlo k vy-
bourání skleněných desek Boletických 
panelů v obvodovém plášti, vybourá-
ní oken, vchodových dveří a světlíků, 
zhotovení středních zdí a železobe-
tonových věnců pro střešní vazníky. 

Realizace úspor energie při provozu budovy zdravotního střediska 

Po demontáži skleněných desek byla 
provedena výztuha ocelové konstrukce 
pozinkovaným plechem, bylo provede-
no opláštění sádrovláknitými deskami 
a objekt byl zateplen uceleným sys-
témem ETICS fy WEBER s použitím 
minerální vaty tloušťky 200 mm, s de-
korační silikonovou omítkou. Byla vy-
měněna stávající okna a dveře, náhradou 
za plastová. Zateplení obvodové stěny 
- zděné bylo provedeno tepelně izolač-
ním kontaktním systémem na bázi po-
lystyrenu tloušťky 120 mm u cihlového 
zdiva 60 cm a tloušťky 150 mm u cihel-
ného zdiva 45 cm.

Dále bylo provedeno zateplení střeš-
ního pláště provedením hydroizolace 
vrchní vrstvy střešního pláště tloušťky 

Stavební práce na budově zdravotního střediska probíhaly od června do října 2010.  
Ilustrační foto: Milan Kubíček

1,5 mm a geotextilií 300 g/m2, s tepel-
nou izolací tloušťky 180 mm. Nad 
objekty A a C byla vytvořena nová 
střecha z dřevěných obloukových 
vazníků. Krytina je provedena z tra-
pézových plechů, tloušťky 0,75 mm, 
skružených do oblouků. Stavební do-
zor vykonávala firma KANSPO s. r. 
o., Ing. V. Rozehnal. 

Výměnou otvorových výplní a za-
teplením budov se sníží spotřeba 
energie a vytápění přes 53 %  a množ-
ství emisí CO2  klesne rovněž o více 
než 50 %. Energeticky úsporná opat-
ření také pomohou zvýšit životnost 
budov a zlepšit komfort prostředí.

Josef Bazala

Město Staré Město získalo finanční 
podporu z Fondu soudržnosti Evrop-
ské unie a Státního fondu životního 
prostředí České republiky prostřed-
nictvím operačního programu Život-
ní prostředí. 

Projektem se řešil problém nedo-
statku veřejné zeleně v intravilánu 
města vytvořením ploch zeleně na-
cházejících se v zastavěném území 
v lokalitách Alšova - Úprkova, Za 
Mlýnem, Nerudova, Rybníček, Mi-

chalská a v areálu pohybových aktivit 
u základní školy v Komenského ulici. 

Projektovou dokumentaci zpracova-
la firma GARDEN Moravia s.r.o, Dol-
ní Němčí, revitalizaci zeleně prováděla 
firma ZÁBOJNÍK - contractors, s. r. o, 
Bystřice pod Hostýnem. Přípravu žá-
dosti a vedení projektu realizovalo měs-
to Staré Město vlastními kapacitami. 

Celkové uznatelné náklady na akci 
činily 1 979 756 Kč, z toho byl příspě-
vek z fondu Evropské unie 1 682 792 Kč 

(85 %), příspěvek SFŽP ČR 98 988 Kč 
(5 %) a příspěvek města Staré Město 
197 976 Kč (10 %).

Stávající zeleň zůstala zachova-
ná a byla doplněna vhodnými druhy 
přírodně blízkými, které nejlépe vy-
hovovaly účelu využití jednotlivých 
lokalit (doplnění stromů, keřů a pů-
dokryvných dřevin) některé lokality 
byly nově zatravněny. Práce probíhaly 
od 14. září 2009 do 31. října 2010.

Josef Bazala
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• Novému roku 2001 předcházela vý-
znamná událost. Ve čtvrtek 21. prosince 
2000 se ve Zlíně volil historicky první 
hejtman Zlínského kraje a Rada kraje. 
Hejtmanem byl zvolen tehdejší starosta 
Starého Města František Slavík. Prvním 
mužem staroměstské radnice byl deset 
let. Staré Město pod jeho vedením zce-
la změnilo tvář. Od roku 1991 do roku 
2001 se ve Starém Městě postavilo více 
rodinných domů než v Uherském Hra-
dišti a Kunovicích dohromady. „Bu-
doucnost Starého Města vidím v trva-
lém rozvoji všech oblastí života podle 
potřeb a vůle jeho občanů a volených 
zástupců v samosprávě,“ řekl před de-
seti lety František Slavík.

• K 1. lednu 2001 bylo ve Starém Měs-
tě trvale hlášeno 6765 osob, v předcho-
zím roce zemřelo 62 občanů a narodilo 
se pouze 51 dětí. Nejstarší občankou 
byla paní Anna Kühndlová (23. května 
95 let). Druhou nejstarší byla paní Vik-
torie Mazurková (27. prosince 95 let). 
Z mužů byl nejstarší pan Jan Hampala, 
který 6. února oslavil 91. narozeniny.

• Do nového roku jsme v redakci 
vstoupili s dvěma lidovými moudry. To 
první znělo: Ať je těžko, mizérie, kde je 
humor tam se žije! Druhé bylo vážnější: 
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí ne-
poznáte přátele. 

• Na veřejném zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město, které se uskutečnilo 
18. ledna 2001 byl zvolen nový staros-
ta Miroslav Schönbaum. Pro Mirosla-
va Schönbauma (ČSSD) hlasovalo 11 
členů zastupitelstva, Josefu Bazalovi 

Události ve Starém Městě před deseti lety
(KDU-ČSL) odevzdalo svůj hlas 6 zastu-
pitelů. Na funkci místostarosty byli navr-
ženi Josef Bazala (KDU-ČSL) a Ing. La-
dislav Vendel (ODS). Nejtěsnějším roz-
dílem byl zvolen Ing. Ladislav Vendel (9 
hlasů), Josef Bazala získal 8 hlasů.

• Na první dítě roku 2001 jsme si museli 
počkat do 4. ledna, kdy se narodila Anič-
ka Mikulíková z Huštěnovské ulice. Mi-
minko přišlo na svět v porodnici v Uher-
ském Hradišti, vážilo 3,65 kg a měřilo 50 
cm. Anička byla prvním dítětem man-
želů Mikulíkových a zdobilo ji nezvyklé 
množství tmavých vlásků.

• První číslo Zpravodaje vyšlo ve Starém 
Městě v březnu roku 1991, v roce 2001 
bylo slavnostní zasedání redakční rady 
při desetiletém výročí, letos si připome-
neme již 20 let existence místního tisku.

• Kuriózní případy často řešily hlíd-
ky městské policie. Třeba v ulici Amálie 
Škráškové se pohyboval mladý muž, který 
si zálibně prohlížel a osahával  zaparkova-
ná auta. Strážníkům podal vysvětlení, že 
se mu líbí zahraniční vozy a jen tak si je 
prohlíží a hladí po kapotách. Bylo mu do-
poručeno, ať si jde auta prohlížet a osahá-
vat do místa svého bydliště v Uherském 
Hradišti.

• Připomněli jsme si kulaté výročí 800 let 
od vydání listiny krále Přemysla Otakara I., 
kterou 7. června 1201 svoluje k prodeji 
kaple sv. Jana Křtitele a konečně 5. února 
1321 zaznělo v listině královského lovčí-
ho Alberta ze Zdounek poprvé antiqua 
civitas – Staré Město.

• V základní škole proběhla anketa. Na 
otázku: „Jací jsou vlastně Staroměštané?“, 

originálně odpověděla Barbora Sádlo-
vá. „Myslím si, že jsou u nás dobří lidé, 
ale někteří jsou obzvláště zvědaví a uke-
caní.“ Nebo se snad Barbora mýlila?

• V dubnu a květnu pokračoval ar-
cheologický průzkum v lokalitě Na 
Hradbách. Archeolog Dr. Luděk Galuš-
ka sdělil: „Bylo objeveno 28 hrobů, ve 
kterých jsme našli i kovové předměty, 
železnou sekyru, opasek, ostruhy, náhr-
delník ze skleněných korálků, skleněné 
předměty a další vzácné nálezy.“

• Byla dokončena modernizace želez-
ničního koridoru. Ve směru ze Starého 
Města na Hodonín a Otrokovice se za-
čalo jezdit rychlostí 140 km/hod. Zku-
šení cestovatelé tehdy radili občanům: 
Než se prosím za jízdy rychlíku vykloníte 
z okna, raději si sundejte klobouk!

• V sobotu 12. května 2001 se usku-
tečnil v sokolovně první ročník koštu 
slivovice. Titul šampion výstavy získali: 
Jaromír Talák, Rostislav Blaha, Miloš 
Kelner (UH), Petr Talák, Z. Prostřední-
ková, Josef Dubovský, Stanislav Měrka.

• Soutěž o nejlepšího tanečníka slo-
váckého verbuňku, která se konala 19. 
května 2001 v sokolovně, nejlepší byl 
Vlastimil Chybík z Doliny a rovněž tak 
získal i cenu diváků. Aleš Rada skončil 
na druhém místě a třetí se umístil Mar-
tin Baláž. Velmi se líbil i tančící primáš 
Doliny Pavel Mitáš. Pořad moderoval 
vynikající verbíř Josef Bazala.

• Poslední zápas I. fotbalové ligy roč-
níku 2000/2001 byl na Širůchu odehrán 
25. května. 1. FC Synot Staré Město po-
razil České Budějovice 2:0, obě branky 
vsítil Libor Soldán. 1. FC Synot skončil 
na 11. místě. Ligu suverénně vyhrála 
Sparta, šestnáct bodů před druhou Sla-
vií.

• Na Střední zemědělské škole a Gym-
náziu ve Starém Městě maturovala Ve-
ronika Kovaříková. Později nastoupila 
do ZUŠ a velmi úspěšně vedla taneční 
obor. Stovky malých tanečnic vzpomí-
nají na její výuku. Vrcholnými umělec-
kými zážitky byly její koncerty ve Slo-
váckém divadle.

• Setkání ročníku 1921 se uskuteč-
nilo v neděli 24. června 2001. Nejprve 
byla mše  v kostele sv. Michaela, potom 
všichni odešli do Uh. Hradiště ke Ko-
runě. V čele organizačního výboru byla 
vždy obětavá Františka Hulíková.

• Řvali jako na lesy! Dne 26. června 
2001 se k nám v noci přijela vyřvat sku-

Velký výpadek proudu ve čtyřech okresech Zlínského kraje způsobil netradiční způsob proslovů starosty měs-
ta Miroslava Schönbauma, ředitele školy Mgr. Josefa Jurnykla a duchovního otce farnosti P. Miroslava Sucho-
mela.  Foto: Milan Kubíček
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pina osmi Francouzů, dvě Češky v ro-
lích společnic a překladatelek a jeden 
Ukrajinec. Hlasité vykřikování doplňo-
vali krátce před půlnocí na Velehradské 
ulici močením pod okny a do sklepů 
domů, zkoušeli funkčnost zvonků. 

KDO OVLÁDÁ MINULOST, 
OVLÁDÁ BUDOUCNOST. KDO 

OVLÁDÁ PŘÍTOMNOST OVLÁDÁ 
MINULOST.

• Velkého uznání se dostalo staro-
městskému volejbalu. František Janík 
byl zvolen předsedou krajského volej-
balového svazu se sídlem ve Zlíně.

• Dne 15. července 2001 oslavil pa-
desáté narozeniny hejtman Zlínského 
kraje František Slavík, občan Starého 
Města. Také 15., ale v listopadu 2001, 
oslavil padesátku trenér mužstva 1. FC 
Synot František Komňacký.

• Dokonce v srpnu se někteří z nás lí-
bali pod rozkvetlými stromy na nábřeží 
řeky Moravy. Rozkvetly jerlíny japon-
ské, které kvetou na přelomu července 
a srpna bělavě a jsou charakteristické 
oblými, dužnatými luskami. Semeno 
jerlínu u nás dozrává jen v obzvláště 
teplých a suchých letech. 

• Střední zemědělská škola ve Starém 
Městě si připomněla 40. výročí svého 
založení. Od roku 1998 zde byly ote-
vřeny třídy gymnázia, čímž došlo na 
navázání tradic gymnaziálního školství 
ve Starém Městě. Ředitelkou školy je od 
roku 1995 Ing. Zdislava Svobodová.

• V pondělí 3. září 2001 byla slavnost-
ně zahájena v aule Střední zemědělské 
školy a Gymnázia činnost Fotbalové 
akademie 1. FC Synot. Hlavní proslov 
přednesl Miroslav Valenta, přítomni byli 
starostové Starého Města a Uherského 
Hradiště, fotbalisté Libor Soldán a Vla-
dimír Malár, 91 žáků školy s rodiči. 

• Desáté výročí založení si připomněli 
v Křesťanské mateřské škole v ulici Za 
Radnicí. První ředitelkou byla Marie 
Šupinová, od roku 1992 dosud je ře-
ditelkou Vítězslava Černá. Za deset let 
prošlo školkou více než 500 dětí.

• Staroměšťané se bouřili proti žalobě 
města Uherské Hradiště, které si ná-
rokovalo pozemky na katastru Staré-
ho Města. Na čtvrtek 6. září 2001 bylo 
svoláno mimořádné zasedání zastu-
pitelstva. Nad paskvilem, který nemá 
v novodobých vztazích sousedních 
měst obdoby, se pozastavil i předseda 
ústavního soudu Zdeněk Kessler: „Teď 
chce někdo z neznámých důvodů vy-

táhnout zpátky dělení, které před deseti 
lety všichni akceptovali? Posuďte to jen 
selským rozumem a citem?“

• Ve Starém Městě si tehdy uvědomili, 
že doba velkopanských drábů s bičem 
a ohnutých zad je nenávratně pryč. Staré 
Město má před sebou velkou budoucnost, 
na kterou jsou jeho obyvatelé připraveni 
a budují nové základy pro prosperující 
a moderní město příštích století. „Máme 
dnes pozemky vydat? Říkám ne! A jaký 
je hlas náš i občanů?“, zeptal se na jedná-
ní zastupitelstva Radek Malina. Ze sálu 
zazněl dlouhý aplaus. Starosta Miroslav 
Schönbaum řekl: „Budeme bojovat. Kdo 
myslí na prohru – ten vlastně prohrál!“ 
Spor nakonec skončil smírem.

• Dne 15. září 2001 byla otevřena nově 
zrekonstruovaná hasičská zbrojnice vedle 
zdravotního střediska. O den později byl 
v objektu Den otevřených dveří a zájemci 
si prohlédli požární techniku.

• Michalské hody měly nezvyklou režii. 
Povolení ke konání hodů nebylo udělo-
váno jako obvykle v sobotu, ale již o den 
dříve, v pátek 28. září. V sobotu bylo na 
programu Hodové odpoledne na dvoře 

základní školy a v neděli 30. září se ko-
nala mše svatá a svěcení znaku a praporu 
města. K posunu Michalských hodů o je-
den den došlo také z důvodu rizikového 
fotbalového utkání 1. FC Synot – Baník 
Ostrava, které bylo sehráno na Širůchu 
30. září. 

• Stárci byli Jiří Čagánek a Veronika 
Hladká. Na hodové zábavě bylo 500 platí-
cích. A co je hlavní, právo nikdo nesebral 
a nebyla žádná bitka.

• Po dlouhotrvajících neshodách a peri-
petiích v Uherském Hradišti, změnili své 
sídlo šermíři (fleret a šavle), které nyní 

najdeme v TJ Jiskra Staré Město, kde 
jim byly vytvořeny lepší podmínky pro 
sportovní činnost.

• V roce 2001 se vyplácelo pohřebné 
ve výši 5000 Kč. Nárok na příspěvek 
měla osoba, která vypravila pohřeb.

• V únoru 2001 byla zahájena stavba 
supermarketu Interspar na Loukách. 
Hotovo bylo za pouhých devět měsíců. 
Slavnostní otevření Intersparu se usku-
tečnilo 20. listopadu 2001. Na podzim 
mnozí z nás oslaví desáté výročí, co zde 
chodí nakupovat.

• Akce! Koblihy za korunu! To byl 
jeden z triků, jak přilákat do nového 
stánku konzumu stovky zákazníků. 
Mnozí hamouni se také činili, koblihy 
nakupovali po desítkách. Nacpali je do 
mražáků a toužebně očekávali, jak je za 
měsíc vybalí na vánoční stůl. Ale běda, 
mnohým zbyly jen oči pro pláč, když 
nakoupili nechutné tenisáky s pouhou 
kapičkou marmelády.

• Novou průvodkyní v Památníku Vel-
ké Moravy se stala slečna Gabriela Do-
bošová, vnučka legendárního průvodce 
Františka Doboše. „Přišla k nám jedna 

skupina a já se zeptala, kdo byl prvním 
panovníkem Velké Moravy? Chvíli bylo 
ticho a pak se z hloučku ozvalo - T. G. 
Masaryk,“  řekla nám s úsměvem sym-
patická průvodkyně Gabriela.

• Nejčastějším staroměstských pří-
jmením bylo v roce 2001 Blaha - Blaho-
vá (108), následovaly příjmení Vaněk 
– Vaňková (79), Chlachula – Chlachu-
lová (63), Omelka – Omelková (51), 
Němec - Němcová (49), Novák - Nová-
ková (49), Maňásek – Maňásková (46).

Nový rok 2001 a s ním i nové tisíciletí jsme slavnostně zahájili přípitkem na radnici. Sešlo se opravdu hodně 
občanů, zasedací sál městského úřadu byl zaplněn. Na snímku tajemník Ing.Vladimír Kučera rozmlouvá 
s Ing. Janem Němcem.                                  Foto: Milan Kubíček 

pokračování na straně 24
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• Jaké jsme tehdy vyprávěli anekdoty? 
Třeba tuto. Bohoušek se vrací z noční-
ho tahu a na mostě přes řeku Moravu 
se ptá náhodného chodce. „Co je to tam 
dole žlutého?“ „Ty jelimánku, no přece 
měsíc,“ odpoví kolemjdoucí. „Proboha, 
jak jsem se mohl dostat tak vysoko,“ 
pronese rozechvělý Bohuš. 

• Ve Staroměstských novinách jsme 
psali o slavném vojevůdci Valdštejno-
vi. Ten projížděl Starým Městem v roce 
1626 společně s kardinálem Dietrichs-
teinem. Na další návštěvu přijel Vald-
štejn v roce 1628 a v Uherském Hradiš-
ti a Starém Městě pobýval s vojskem asi 
měsíc. Vojáci naši obec totálně vyjedli. 
Potom generalissimus císařských ar-
mád, jinak muž s bizarním mozkem, 
odtáhl k Vídni. Kuriozitou jistě je, 
že pozůstatky Valdštejna byly nako-
nec uloženy v Hradišti. Ale pozor, ne 
v Uherském, ale Mnichově. 

• První setkání zástupců spolků a or-
ganizací s vedením městského úřadu 
se uskutečnilo v sále na radnici v pátek 
7. prosince 2001. „Jste prakticky tím 
motorem, který dává městu co potřebu-
je. A naše město potřebuje především 
soudržnost lidí a spokojené obyvatele,“ 
řekl starosta Miroslav Schönbaum.

• Ing. Petr Straka už taky potkal Ab-
raháma. K jeho padesátým narozeni-
nám mu poblahopřálo hodně přátel, 
především sportovců. Skvěle reprezen-
toval Staré Město ve funkcích předseda 
Okresního volejbalového svazu Uher-
ské Hradiště, trenér mládeže, rozhodčí, 
sekretář VSK a sportovní dopisovatel 
regionálního tisku.

• Na závěr citujeme z redakční pošty. 
Paní Ludmila Zapletalová z Napajedel, 
rodačka ze Starého Města, nám napsa-
la: Bez nadsázky říkám, že Staroměstské 
noviny jsou vždy bezvadně udělány, plné 
zajímavých informací, prostě nemají 
v této branži konkurenci. Jistě je ve mně 
i jistá dávka patriotismu, a proto, co se 
děje ve Starém Městě a blízkém okolí, 
mě velice zajímá a úspěchy těší.

Milan Kubíček, kronikář města

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

SBĚR AUTOLÉKÁRNIČEK
Od 1. ledna 2011 musí být podle zákona každé vozidlo vybaveno autolékárničkou 

s upraveným obsahem. Většina z nás toto vyřeší nákupem nové. Ale kam s tou starou, 
již nevyhovující autolékárničkou? Můžete ji zanechat na tomto kontaktním místě:

MARTY PLUS  s.r.o., Velehradská 1469, 686 03 Staré Město
Tel.: 602 749 358, e-mail: info@martyplus.cz

Velmi oceníme, pokud se rozhodnete podpořit rozšíření akce Pastelky pro Afghá-
nistán o sběr zdravotnického materiálu právě z vyřazených autolékárniček. Sbírá se 
materiál s platnou expirační dobou. Můžete odevzdat celou autolékárničku, nebo je-
nom její neporušený obsah (nůžky, náplasti, obvazový materiál….) IAP

Na snímku děti z mateřinky v Rastislavově ulici v létě 2001.                                            Foto: Milan Kubíček

dokončení ze strany 23
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Těšíme se na setkání s Vámi na „jedničkovém koštu.“ Bude totiž v pořadí již jedenáctý!
Ilustrační foto: Milan Kubíček  

Ples pro radost slibuje skvělou zábavu

Vstupné s místenkou 120,- Kč.

Předprodej vstupenek od 20. ledna 2011 

v prodejně potravin Hráčková, 

Staré Město. 

Telefon: 572 541 253

Hlavní pořadatelka Marie Hráčková zve všechny 

příznivce dobré zábavy na Ples pro radost. Snímek 

je ze zahájení plesu v roce 2010, v pozadí dechový 

orchestr Horsus.  Ilustrační foto: Milan Kubíček

V sobotu 26. února 2011 ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě

proběhne sedmnáctý PLES PRO RADOST. 

Sběr vzorků bude probíhat do soboty 4. břez-
na. Více informací můžete získat u členů organi-
začního výboru: Stanislav Měrka, Staré Město, 
Erbenova 1182, tel.: 776 360 450, Ladislav 
Prostředník, Staré Město, Karoliny Světlé 1045, 
tel.: 608 735 013.

Všem, kteří poskytnou své vzorky, předem 
děkujeme. 

Spolek přátel slivovice připravil bohatou tom-
bolu, k tanci a poslechu zahrají skupiny JIŽANI  
a V. S. P. V programu vystoupí břišní tanečnice 
a chystá se i nejedno překvapení. 

Občerstvení zajištěno. Určitě přijďte!

Spolek přátel slivovice 
ve spolupráci s Městským úřadem Staré Město 

uspořádá v sobotu 12. března 2010 v 18 hodin v sále SKC – sokolovny 

jedenáctý ročník 

KOŠTU SLIVOVICE

Účinkují:
Herbalia Band – hudební skupina

Horsus – dechový orchestr

Harafica – cimbálová muzika

TAP DANCE QUARTET – taneční skupina
(mistři Slovenska, vícemistři ČR, 

finalisti mistrovství světa)
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e-Twinningový 
projekt

Pomalu se blížil čas Vánoc 
a s polovinou třídy 7. B jsme si 
v hodinách anglického jazyka za-
čali o nich povídat. Žáci se začali 
zajímat o to, jak asi vypadají Váno-
ce i v jiných zemích než v Anglii či 
v Americe. 

Proto jsme se začátkem listopa-
du zapojili do mezinárodního pro-
jektu e-Twinning společně s fran-
couzskou školou, která se nachází 
na východě Francie v malebném 
městečku Gencay. Náš cíl byl jas-
ný, dozvědět se co nejvíce o Váno-
cích ve Francii, o zvycích, tradicích 
a typickém vánočním jídle. 

Nejdříve jsme vytvořili krátkou 
prezentaci o naší škole a žácích. Na 
konci prezentace žáci připravili pro 
francouzské kamarády zábavnou 
aktivitu. Nejprve si měli přečíst po-
pisy našich žáků v angličtině a poté 
k nim přiřadit jejich fotky. Musíme 
uznat, že se jim to podařilo na jed-
ničku. Žáci z Francie nám na oplát-
ku zaslali prezentaci o jejich škole, 
kde nás zejména nadchlo venkovní 
hřiště s pingpongovými stoly. Dru-
há prezentace žákům naskytla ná-
hled do města Gencay. 

Další aktivitou byla výroba vá-
nočních přání, které jsme zaslali 
naší partnerské škole minulý týden 
tradiční cestou – poštou. A proto 
tento týden i naši žáci netrpělivě 
očekávají zásilku z Francie. Přes 
vánoční prázdniny dostali žáci za 
úkol vžít se do role reportérů a při-
pravit prezentaci o tom, jak se slaví 
Vánoce u nás. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat skupince žáků ze 
7. B, která se na projektu velmi ak-
tivně podílí. Jejich elán a nadšení 
pro práci je vizitkou, jak může být 
spolupráce v cizím jazyce pro žáky 
zajímavá a lákavá. 

Bc. Vendula Hetmerová

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
 
 

 18.30 hod. 
 21.00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                        

Pozvánka na vernisáž „Pohádky a říkadla 
Josefa Lady“

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace a Městská 
knihovna a informační centrum Staré Město, si Vás dovolují pozvat na vernisáž 
prací dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže „Pohádky a říkadla Josefa Lady“.

Vernisáž se bude konat 2. února 2011 v 16 hodin
v prostorách Městské knihovny a informačního centra

ve Starém Městě.

Na vernisáži budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. Výherci obdrží di-
plom a odměnu.

V krátkém programu vystoupí Hoffmannovo divadlo s úryvkem své nové po-
hádky Bubáci a hastrmani. Výtvarné práce budou vystaveny do konce února.

SVČ
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Pořadatelé Děkanátního plesu ve 
Starém Městě (15. 1. 2011) děku-
jí sponzorovi plesu STAVAKTIV, 

S.R.O. a všem, kteří přispěli 
svým darem do tomboly: 

OCTÁRNA Bzenec,
CK VELIGRAD TOUR Uh. Hradiště, 

AUTOKAROSÁRNA Skula,
POTRAVINY Kouřímová,

HAMÉ Babice, 
ČAT František Gottwald,

STAROMĚSTSKÁ KAPELA,
BOBÍK NÁBYTEK Josef Trubačík, 

Josef Budař,
KORZET Ludmila Hurábová, 

INPOST Uh. Hradiště,
MEKS Červenák,

INTERSTAVOS s.r.o, 
SDH Staré Město,

P. Miroslav Suchomel,
CUKRÁRNA Michal Budař,

KOVOMAT Marie Masaříková,  
Blaha V. s.r.o.,

ŘEZNICTVÍ Soško Nedakonice,
NITARA Nedakonice,

PURUPLAST Kostelany n. Mor., 
Anna Šottlová - Polešovice,

PROGRES-T Zdeněk Tománek,
PEDIKŮRA Kočí, farnost Zlechov,
VINAŘSTVÍ Tomáš Jurák - Nedakonice,

Ing. Václav Talák,
Antonín Vavruška,

Jitka Hasníková, 
STAMOS s.r.o., farníci Včelary,

DOLINA Staré Město,
Jan Plevák,

STAVEBNINY Kodrla,
ZEVOS a.s., 

AUTODOPRAVA Dubovský,
SLUŽBY SM Pavel Sýkora,

František Slavík,
JASS-UNI stavební společnost,

SVS Correct s.r.o.,
OREL Staré Město,
KOVOSTEEL s.r.o.,

VTP Pelka s.r.o., 
TRADIX s.r.o.,

POTRAVINY Marie Hráčková,
Myslivecké sdružení LÍPA,

Město Staré Město, 
BYTOVÉ STUDIO Staré Město,

C.S.O Staré Město,
Spolek přátel slivovice,

Božena Vaňková, 
METALŠROT,

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ Uh. Hradiště,

GG Archico,
PAPÍRNICTVÍ Marie Červenková,

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY Jaroslav Dovrtěl,
KOLA Číhal,

p. Grebeníček,
Josef Bazala,

VÝTAHY Vymyslický,

ZIMNÍ POHÁDKA
Sbor dobrovolných hasičů 

ve Starém Městě pořádá dne 
5. února 2011 v pořadí již 43. tra-
diční ples „Zimní pohádka,“ kte-
rý se koná ve všech sálech Spole-
čensko-kulturního centra od 20:00 
hodin. K tanci a poslechu bude hrát 
dechová hudba Staroměstská kape-
la a taneční skupina Trinom. Bohatá 
tombola a občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek s místenkou v hasičské zbrojnici 
ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) 24. ledna 2011 
a 31. ledna 2011 od 18 do 20 hodin.

Srdečně zvou staroměstští hasiči

Děkanátní ples bývá vždy hojně navštíven. Na snímku účastníci plesu, kterým v divadelním sálu vyhrávala 
Staroměstská kapela.                                                                                                              Foto: František Ingr

PODĚKOVÁNÍ  SPONZORŮM DĚKANÁTNÍHO PLESU 

Starosta Josef Bazala s manželkou Blankou a duchovní otec staroměstské far-
nosti P. Miroslav Suchomel na Děkanátním plese.                Foto: František Ingr

Spektrum

KOLONIÁL Kopalová Kostelany n. Mor.,
KERAMIKA Svobodová, 

KVĚTINÁŘSTVÍ Kudrová Kostelany n. M.,
farnost Velehrad,

ZDRAVÁ VÝŽIVA Jaroslav Strnad,
SKLENÁŘSTVÍ Alois Franek,

VODO TOPO PLYN Jan Vlček,
E-VEKTOR Kunovice,

LA Food Napajedla,
Petra Foltýnková,

Dagmar Jarotková,
Michal Ventrča,

BD Sensors Buchlovice,
Pavla Travencová,

BARVY LAKY DROGERIE
Milan Hrabinec,
Jaroslav Balaštík,
Marcela Šmídová, 

manželé Staufčíkovi,
VINAŘSTVÍ Soviš, Karel Vybíral,

Marie Taláková,
TRIDIF Antonín Vavruška,

PARFUMERIE Betty
a všem anonymním dárcům.  

Ing. Kamil Psotka
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Tři desítky oceněných autorů se dne 13. ledna 2011 
spolu se členy porot, zástupci vyhlašovatele soutěže 
a dalšími hosty sešli v Památníku Velké Moravy ve 
Starém Městě  na malé slavnosti spojené s vyhlášením 
výsledků a předáním cen. Poté, co předsedové porot 
režisér a výtvarník animovaného filmu Ladislav Pál-
ka ze Zlína a publicista  Jiří Severin, rovněž ze Zlína, 
zhodnotili úroveň soutěžních prací, převzali vítězové 
diplomy a věcné ceny, věnované Slováckým muzeem, 
spolupořadateli soutěže Knihovnou Bedřicha Beneše 
Buchlovana a Historickou společností Starý Velehrad 
a sponzorskou firmou Rámařství Petry Havlíkové Ji-
líkové.

Z hradišťských účastníků  nejvíce cen získali stu-
denti gymnázia, kteří se zapojili do výtvarné i lite-

O počátcích křesťanství na Moravě bude v úterý 
1. února na Památníku Velké Moravy ve Starém Měs-
tě hovořit v přednášce univ. prof. Miloslav Pojsl z Cy-
rilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Pořádá 
Historická společnost Starý Velehrad ve spolupráci se 
Slováckým muzeem.

jj

POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ NA MORAVĚ

Soutěž o Veligradu zná vítěze

Vítězná práce Petry Křenové.                                                                Foto: JJ

Více než osmdesát výtvarných a literárních prací přihlásili do soutěže 
„Na velkomoravském Veligradě“, 

vyhlášené na jaře loňského roku žáci a studenti škol Zlínského kraje. 

rární sekce. Absolutní vítězkou ve výtvarné sekci 
v kategorii 15 – 19 let se stala studentka ze Starého 
Města Petra Křenová. 

Důstojnost celé akce podtrhlo koncertní vystou-
pení žáků Slovácké základní umělecké školy z Uh. 
Hradiště.

Až do konce měsíce ledna jsou v Památníku Velké 
Moravy všechny soutěžní výtvarné práce vystaveny.

Jiří Jilík

Předseda poroty Ladislav Pálka gratuluje Petře Křenové.                                                                    
 Foto: JJ

Výročí úmrtí sv. Cyrila
Dne 14. února 869 zemřel v 

Římě sv. Cyril (vlastním jménem 
Konstantin). Na rozdíl od bratra 
Metoděje prožil na velkomorav-
ském Veligradě jen menší část spo-
lečné misie. 

Cyril a Metoděj byli roku 
1400 vyhlášeni zemskými patro-
ny a ochránci Moravy, roku 1980 
z nich papež Jan Pavel II. učinil 
spolupatrony Evropy.

MK



29Kvíz Staroměstské noviny 2/11 Staroměstské noviny 2/11

Co víš o Starém Městě?
1) V kostele sv. Michaela je zazděno 
106 římských cihel. Kostel má neskuteč-
ně dlouhou historii. Při založení města 
Uherské Hradiště roku 1257 byl kostel sv. 
Michaela farním kostelem i pro Hradiš-
tě. V polovině 17. století byl kostel Švédy 
vypálen a teprve po dlouhé době znovu 
obnoven.  Do zhruba stejné podoby jako 
jej známe dnes byl vystavěn v roce:
a) 1734
b) 1834
c) 1934

2) Na rozcestí ulic Michalská a Svato-
vítská kdysi stával kostelík sv.Víta. Roku 
1682 byl již v úpadku, malý šestiokenný, 
v němž jen na sv.Víta se mše sloužila. 
Kdy bylo vydáno císařské nařízení, po 
kterém byl kostel zrušen a rozbořen?
a) 10. 5. 1786
b) v roce 1800
c) přesně před 100 lety 

3) V období šesti let, v rozmezí 2000 –
2005, bylo pojmenováno dvanáct sta-
roměstských novorozenců nejčastějším 
jménem:
a) Barnabáš
b) Izachiáš
c) Tomáš

4) Ale vůbec nejoblíbenějším jménem, 
které v letech 2000-2005 rodiče novoro-
zenců použili celkem třináctkrát, byla:
a) Barbora 
b) Isidora
c) Theodora

5) Nedávno jsme si připomněli výročí 
úmrtí „stínového dirigenta“ Staroměst-
ské kapely pana Ladislava Štefky. Víte 
kdy zemřel?

a) 19. 12. 2005
b) 19. 12. 2007
c) 22. 1. 2001

6) Baťův kanál je vyhlášená technická 
a přírodní památka. Potkáváme zde neje-
nom malé lodičky a hausbóty, ale i velká 
plavidla s kapacitou až 60 osob. Ve Starém 
Městě máme jednu z plavebních komor. 
Kolik je plavebních komor na celém úseku 
Baťova kanálu?
a) 5
b) 10
c) 13

7) Koryto řeky Moravy v dnešní podobě 
zde dříve nebylo. Například úsek koryta 
Moravy od železničního mostu ke Kunov-
skému jezu byl vykopán ručně po dřině ně-
kolika stovek dělníků, které zaměstnala fir-
ma Ing. Souček z Prostějova. Mechanismy 
se používaly jen minimálně, ve snaze za-
městnat v době hospodářské krize co nej-
více dělníků. V kterém roce zde probíhaly 
stavební práce?
a)1925
b)1935
b)1945 

8) Kdo pronesl následující věty při oslavě 
45. výročí souboru Dolina?
„Děvčata, kdybych byl mladší, tak si vás 
všechny namluvím. Ale kdo by zůstal pro 
tanečníky a muzikanty? Tak vás radši zů-
stanu obdivovat a dál vám budu tleskat 
jako dnes“.
a) Josef Bazala
b) Vojtěch Chlachula
c) Josef Vaculík

9) Město Uherské Hradiště bylo od nepa-
měti obehnáno hradbami a cizí vojska se je 
marně snažila dobýt. O to větší škody byly 
napáchány na předměstí, ve Starém Měs-
tě, které bylo vždy vydrancováno, vypále-
no, ženy znásilněny, mnoho lidí zahynulo. 
Pouze jedenkrát vkročila nepřátelská voj-
ska do Hradiště bez boje, a to když místní 
císařská posádka sebe samu ohodnotila za 
slabou a dobrovolně odešla do Uher. Víte, 
o která vojska se jednalo?
a) Bočkajovci roku 1605
b) Švédové v roce 1643
c) Prusové v roce 1742

10) Severní dráha císaře Ferdinanda 
z Vídně do Krakova zajistila Starému Měs-

tu spojení se světem.  Parní lokomotivy 
k nám přijely o čtyři roky dříve než do 
Prahy a o 42 let roků dříve než do Uher-
ského Hradiště. Staroměšťané mohli ces-
tovat vlakem do Vídně již v roce:
a) 1841
b) 1851
c) 1905

11) Bratři ve slováckém kroji na snímku 
jsou dvojčata a mají společné příjmení:
a) Stehlík
b) Strnad
b) Sýkora

12) Dne 29. března 1901, to je před 110 
lety, byly položeny základy novostavby 
školní budovy č. p. 715 na náměstí Hr-
dinů. Rozpočet stavby byl 64.000 korun 
a pod střechou byla budova za dobu:

a) necelé tři měsíce
b) jeden rok
c) dva roky

13) Jak se jmenuje ptáček na sním-
ku, kterého můžeme spatřit v blízkosti
krmítek ve Starém Městě? Dobře šplhá 
po stromech, jako jediný evropský pěvec 
i hlavou dolů.

a) brhlík lesní
b) stehlík obecný
c) sýkora modřinka

(Správné odpovědi naleznete na straně 30)
Připravil: Milan Kubíček

Foto: Vladimír Kučera
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Chrámový sbor v kostele sv. Michaela
V neděli 2.ledna 2011 uspořádala 

Staroměstská farnost již tradiční be-
nefiční koncert uherskohradišťského 
chrámového sboru pod vedením pana 
Karla Dýnky. 

Úvodní skladbou byla známá ko-
leda Tichá noc, soubor dále uvedl dvě 
vánoční koledové mše, pastorelu Tichá 
noc a Vánoční uspávanku. Dvě skladby 
zahrála na flétnu žákyně ZUŠ  Uherské 
Hradiště, všichni si nakonec společně 
s diváky zazpívali krásnou koledu Na-
rodil se Kristus Pán. 

Chrámový sbor doprovázela muzika 
ve složení Petr Číhal - housle, Jiří Mi-
kuláštík - housle, Karel Bednařík - vi-
ola, Václav Adamec - violoncello, Lucie 
Adamcová - varhany. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
byl věnován na stavbu nového kostela 
sv. Ducha ve Starém Městě.

Alena Pluhařová Chrámový sbor s muzikou na benefičním koncertě v kostele sv. Michaela.  Foto: Robert Adamec

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2011 
Únor

5. 2.  Zimní pohádka
 SKC-sokolovna Tel. 572 541 040

 www.sdhstmesto.estranky.cz

11. 2.  Ples SOŠ a Gymnázia Staré Město
 SKC-sokolovna www.szesgsm.cz

  Tel. 572 420 211

26. 2.  Ples pro radost
 SKC-sokolovna Tel. 572 541 523

Březen
12. 3.  Košt slivovice
 SKC-sokolovna Tel. 572 416 411

13. 3.  Fašank a pochovávání basy
 www.fsdolina.cz

Duben
1. 4.  Noc s H. CH. Andersenem
 Městská knihovna www.stminfo.uh.cz

 Tel. 572 541 009

10. 4.  Vynášení Mařeny
 Staré Město www.dolinecka.cz

24. 4.  Velikonoční bazar
 SKC-sokolovna www.staremesto.uh.cz

 Tel. 572 416 411

Květen
7.-8. 5. IX. Slovácký okruh o Cenu 
 Bohumila Kováře
 www.motosportklub.cz

11. 5.  Pasování prvňáčků na „Rytíře řádu 
 čtenářského“
 SKC-sokolovna www.stminfo.uh.cz 

 Tel. 572 541 009

14. 5.  Košt vína - Spolek přátel vína
 SKC – sokolovna

15. 5.  Den matek
 SKC-sokolovna www.staremesto.uh.cz

 Tel. 572 416 411

26. 5.  Koncert ZUŠ, pobočka SM
 SKC-sokolovna www.zusuh.cz

  Tel. 572 541 240

27. 5.  Slavnostní vystoupení všech skupinek
 Dolinečky

 SKC-sokolovna www.dolinecka.cz 

28. 5. Slovácký verbuňk
  SKC-sokolovna www.fsdolina.cz

 Tel. 572 416 411 

Červen
5. 6.  Staroměstský den
 Sportovní areál Širůch 

 www.staremesto.uh.cz 

 Tel. 572 416 411

14 . 6.  Galerie, přehlídka výsledků činnosti SVČ 
  Klubko www.klubkosm.cz 

  Tel. 572 541 103

15. 6.  Výtvarná výstava ZUŠ
 Městská knihovna a IC www.stminfo.uh.cz

 Tel. 572 541 009

Srpen
12. 8. – 20. 8. VII. ročník Fide Open Staré Město
 www.fera.hitech.cz

28. 8.  Hasičská soutěž v požárním útoku
 www.sdhstmesto.estranky.cz

 Tel. 572 541 040

Září
29. 9. – 2. 10. Michalské slavnosti
 Staré Město www.staremesto.uh.cz 

 Tel. 572 416 411 

Říjen
3. 10. – 9. 10. Týden knihoven
 Městská knihovna a IC 

 www.stminfo.uh.cz, tel. 572 541 009 

Prosinec
4. 12.  IV. Staroměstský vánoční jarmark
 www.staremesto.uh.cz 

 Tel. 572 416 411

18. 12. Vánoční zpívání
 SKC-sokolovna www.staremesto.uh.cz 

 Tel. 572 416 411

26. 12.  Štěpánské posezení u cimbálu 
 SKC-sokolovna www.fsdolina.cz 

Změna programu vyhrazena

Správné odpovědi kvízu „Co víš o Starém Městě?“
1 a, 2 a, 3 c, 4 a, 5 b, 6 c, 7 b, 8 c, 9 c, 

10 a, 11 c, 12 a, 13 a.
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Děvčata z Dolinečky při vystoupení.  Foto: Pavel Paška

Všichni diváci, kteří přišli do kostela Zvěstování Panně Marii 
v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí, viděli krásný vánoč-
ní koncert Dolinečky.  Foto: Pavel Paška

Vánoční koncert 
V pondělí 27. prosince 2010 se pod 

názvem Ten vánoční čas uskuteč-
nil v kostele Zvěstování Panně Marii 
v Uherském Hradišti vánoční koncert 
Dolinečky, cimbálové muziky Bálešá-
ci, dívčího sborku a cimbálové muziky 
ZUŠ Staré Město. 

V tomto komponovaném pořadu 
nejmenší účinkující předvedli pásmo 
říkanek  a koled, starší pak pastýřskou 

hru a koledování u jesliček. Cimbálová 
muzika Bálešáci uvedla Pastuší kolíbku, 
zazněly známé i méně známé koledy. 

Poděkování patří autorce pořadu Ka-
teřině Bazalové, všem, kteří se podíleli 
na hudebních úpravách jednotlivých 
čísel, na  přípravě  a realizaci koncertu,  
všem vystupujícím. Nemalou zásluhu na 
úspěchu koncertu mají ovšem i diváci, 
kteří zcela zaplnili prostor kostela a do-

tvořili tak krásnou atmosféru, nesoucí 
se v duchu  Vánoc a oslav Božího na-
rození. 

Na závěr si všichni přítomní spo-
lečně zazpívali, jako poslední zazněla 
koleda Narodil se Kristus Pán.

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
byl věnován na stavbu nového kostela 
sv. Ducha ve Starém Městě.

Alena Pluhařová

K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika Dolina s primášem 
Pavlem Mitášem.  Foto: IAP

Program tanečníků Doliny byl plný taškařic a humoru.  Foto: IAP

Štěpánská beseda u cimbálu
Vánoční klid a rozjímání vystřídá 

každoročně v den svátku sv. Štěpána 
26. prosince bujaré veselí štěpánských 
obchůzek. Nejinak tomu bylo i ve Sta-
rém Městě, kde obchůzka členů sou-
boru Dolina patří k tradicím stejně 
jako večerní  Štěpánská beseda u cim-
bálu, kde i tentokrát k tanci a poslechu 
hrála cimbálová muzika Dolina, vy-

stoupení souboru 
pak doprovázela 
cimbálová muzika 
Bálešáci. 

Soubor Doli-
na připravil pro-
gram, ve kterém 
divákům předvedl 
lidové zvyky pro-

vázející naše předky od svátku sv. Barbory až po svátek sv. Ště-
pána.  Byl to program plný humoru, během kterého sál zaplnil 
čertovský rej, aby byl zakrátko vystřídán andělským chórem. 
Při něm se hříšníci přiznali, jak moc spoléhají na andělskou 
ochranu např. při návštěvě svého oblíbeného baru. 

Po zhruba hodinovém programu pokračovala beseda 
u cimbálu, kterou poslední spokojení návštěvníci opouštěli až 
v pozdních nočních hodinách.  

Alena Pluhařová
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Uzávěrka je 14. února 2011.
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O cestě Karla Kaliny k vrcholu 
Jestliže sezona 2009 byla pro staro-

městského motocyklového závodníka 
Karla Kalinu úspěšná – Mezinárodní 
mistr Slovenské republiky ve třídě Su-
permono, 4. místo ve třídě Supermono 
v Mistrovství ČR a 3. místo v Přeboru 
ČR Klasik - to jsou jistě skvělé výsled-
ky. Pak to, co se podařilo vloni, bylo 
ještě lepší.

V roce 2010 Karel Kalina podal vý-
borné výkony a dosáhl svého dosud 
nejlepšího výsledku. Soustředil se na 
třídu Supermono, která byla nejobsa-
zenější třídou – až 40 startujících v se-
zoně 2010, a vyplatilo se!

Karel Kalina je vicemistrem České 
republiky silničních závodů motocyklů 
ve třídě Supermono 2010. 

Sám závodník k svému úspěchu 
říká: „Je mi dobře. Před sezonou bych 
si na takový výsledek nevsadil. Je nut-
né zdůraznit, že bez dobrého, i když 
skromného zázemí, by to nešlo. Děkuji 
Františkovi a Tomášovi Trávníčkům 
a také  mé ženě Daně. Dále musím po-
děkovat sponzorům LION CAR s.r.o., 
ALUCAST s.r.o., LEVIOR, Parfumerie 
Betty .“

A úspěšný závodní stroj? „Název 
KATYAM 690 vznikl spojením názvu 
podvozku YAMAHA 250 a motocyklu 
KTM SM 690, což je stroj používaný 
v závodech Supermono, který jsem 
musel pořídit jako kompletní. Z mo-
tocyklu je použit motor - jednoválco-
vý čtyřtaktní, objem 650 ccm. Motor 
byl zamontován do mého silničního 
speciálu YAMAHA 250 ročníku 1992. 
Parametry motoru jsme mírně upravili 
(Loicht) snížením komprese, změnou 
plnění použitím karburátoru a výmě-
nou zapalování. Všechny úpravy byly 
provedeny s ohledem na zvýšení spo-
lehlivosti. Původní záměr byl takový, 
že se ve třídě Supermono zúčastním 
Mezinárodního mistrovství ČR a dob-
ře se „svezu“ s možností znovu dát oba 
motocykly do původního stavu. Nako-
nec to dopadlo takto…“

Co plány na letošní sezonu?: „Nejdů-

ležitější je zajištění rozpočtu. To zname-
ná neúnavné kontaktování firem a spon-
zorů, jednání o možné finanční podpoře 
na závodní sezonu. Musí se investovat 
do stroje, do nových pneumatik a do 
náhradních dílů. Každé další zvýšení vý-
konu motoru a tím i zvýšení výkonnosti 
stroje je nutné spojit s častější výměnou 
nejnamáhanějších komponentů, o pneu-
matikách ani nemluvě. KATYAM 690 je 
dle výsledků dobrý stroj. Výkon motoru 

má mnohem nižší, než by se očekávalo. 
Konkurence disponuje výkony motorů 
až 90 k. Na straně druhé, díky nižšímu 
výkonu je pravděpodobnost poruchy 
poněkud menší a nutnost preventiv-
ních výměn dílů je nižší.“

Karlovi k jeho sportovnímu úspě-
chu gratulujeme a přejeme mu, aby 
pro něho byla letošní sezona neméně 
úspěšná!

IVK

Anekdoty na poslední stranu

Dřina jako řemen!
„To byla šíleně těžká šichta,“ stěžuje si zed-

ník Břeťa po návratu ze stavby. Když nám ten 

zazobanec dal jednou oddechový čas, tak jsme 

neměli ani sílu dýchat!“

Bohuš má  jistotu
Máma s tátou si prohlížejí vysvědčení své-

ho synka Vincka. „Ten náš kluk je tak hloupý, až 

to bolí,“ stěžuje si otec manželce. Ta se usměje 

a povzbudivě odpoví. „Buď rád Bohouši, alespoň 

máš jistotu, že je tvůj.“

PI

Karel Kalina patří mezi nejlepší jezdce v regionu.  Foto: Vladimír Kučera

Karel Kalina na bedně ve Starém Městě 
9. května 2010 se stříbrným věncem za druhé 
místo v závodě.  Foto: Vladimír Kučera
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