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První dítě roku 2011 – Alice Kordová
Na první dítě roku 2011 jsme 

nemuseli čekat příliš dlouho. Dne 
3. ledna 2011 se narodily hned dvě 
děti ze Starého Města, obě děvčátka. 
První z nich Alice Kordová se naro-
dila 3. ledna v 10:32 hod. v porod-
nici ve Zlíně a jen 43 minut po ní 
spatřila světlo světa v Uherskohra-
dišťské nemocnici druhá holčička 
Denisa Vlčková.

Vzhledem k tomu, že se obě děti 
narodily ve stejný den a necelou 
hodinu po sobě, rozhodl staros-
ta města Josef Bazala, že se pojede 
gratulovat rodičům obou dětí a také 
obě holčičky převezmou prostřed-
nictvím svých rodičů peněžitý dar, 
kytičku a malou hračku.

Malá delegace z radnice ve slo-
žení starosta Josef Bazala, místosta-
rosta Radoslav Malina a matrikářka 

Na snímku zleva starosta Josef Bazala s prvním dítětem roku 2011 Alicí Kordovou, rodiče Pavlí-
na a David, místostarosta Radoslav Malina s malým Richardem.  Foto: Milan Kubíček

Kamila Tomečková první zavítala ke 
Kordovým, kteří bydlí v Michalské 
ulici. Přivítal nás tatínek David (1977) 
původem z Buchlovic a maminka 
Pavlína (1980), která pochází ze slez-
ské Opavy. Doma již mají čilého dva-
cetiměsíčního chlapečka Richarda, 
který se na přírůstek do rodiny vidi-
telně těšil. 

Potom jsme se přesunuli do Úprko-
vy ulice, kde má nový domov Denisa 
Vlčková. Tatínek Petr (1979) pochá-
zí z Topolné a maminka Jana (1982) 
je rodilá Staroměšťanka. V pondělí 
3. ledna bylo v porodnici v Uher-
ském Hradišti velmi živo, ten den se 
společně s Deniskou narodilo dalších 
šest dětí. Také v druhé rodině jsme 
pořídili společné foto a popřáli všem 
hodně zdraví.

Milan Kubíček
Pavlína Kordová s dcerou Alicí. 

Foto: Milan Kubíček

Jana Vlčková s dcerou Denisou. 
Foto: Milan Kubíček
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Staroměstský ples ve znamení dobré nálady
V pořadí již čtrnáctý Staroměstský ples se 

uskutečnil v sobotu 29. ledna 2011 ve všech sálech 
Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. 

Ples zahájil starosta Josef Bazala společně 
s místostarostou Radoslavem Malinou, kteří při-
vítali pozvané hosty, sponzory plesu a četné ná-
vštěvníky.

V divadelním sále vyhrávala dechová hudba 
Boršičanka, ve sportovním sále hudební skupina 
Kumpáni a v horním sále se přišli pobavit pří-
znivci cimbálové muziky Bálešáci. V programu 
vystoupili studenti SOŠ a Gymnázia s polonézou, 
tanečníci souboru Dolina a kouzelník Jiří Hadaš. 
Milovníci dobrého vína si pochutnali na vínu ze 
sklepa Tomáše Juráka. Tombola byla velmi boha-
tá a některou z cen vyhrálo velké procento pří-
tomných.

Zastupitelstvo města, rada města a pořadatelé 
z komise kultury děkují všem účastníkům plesu 
za účast a vytvoření důstojné společenské atmo-
sféry. Milan Kubíček

V horním sále zahrála cimbálová muzika Bálešáci. 
Foto: Milan Kubíček

Polonézu zatančili studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město. 
Foto: Milan Kubíček

Hudební skupina Kumpáni se zpěvačkou Martinou Veverkou Peřinkovou. 
Foto: Milan Kubíček

Ples zahájil starosta Josef Bazala s místostarostou Radoslavem Malinou.
Foto: Milan Kubíček

V divadelním sále vyhrávala dechovka Boršičanka. 
Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 pronájem městské kuchyně (celko-
vá výměra včetně příslušenství 230,31 
m2) včetně zařízení dle inventárního 
seznamu v budově č. p. 1823, ul. Za 
Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Bronislavu 
Poláškovi, bytem Spytihněv 18 na dobu 
určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, za 
stávajících podmínek, za účelem hos-
tinské činnosti.
1.2 navýšení nájemného od 1. 4. 2011 
u pronájmů nebytových prostor – zdra-
votního střediska ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ordinace, 
přípravny a denní místnosti 1.030 Kč/
m2 a rok, sklady 885 Kč/m2 a rok, chod-
by, WC 520 Kč/m2 a rok, prostory pro 
lékárnu 201.067 Kč/rok. Nájemné bude 
od 1. 7. 2012 každoročně (vždy k 1. 7.) 
upravováno, a to podle koeficientu na-
výšení spotřebitelských cen – míry in-
flace, které vyhlašuje Český statistický
úřad za uplynulý rok.
1.3 výpůjčku části pozemku p. č. 241/4 
orná půda o výměře 3.750 m2, části po-
zemku p. č. 242/1 ost. plocha o výměře 
1.200 m2, pozemku p. č. 4556/15 orná 
půda o výměře 1.519 m2 a části pozem-
ku p. č. 4556/37 orná půda o výměře 
115 m2, které se nachází v lokalitě Zad-
ní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště – dodatek č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 9. 2010 - 
realizace projektu „Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy – k. ú. 
Staré Město (Čerťák, Vytrávené, Přední 
a Zadní Morávka)“. 
1.5 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 
v lokalitě ul. Hradišťská ve Starém Měs-

tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Radku Blahovi, bytem Staré Město, Luční 
čtvrť 2050, dohodou k 31.12. 2010.
1.6 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 4549/1 ost. plocha o výměře 15 m2 
v lokalitě ul. nám. Hrdinů ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti Šesták a spol., spol. s r. o., Uher-
ský Brod, Široká 144, dohodou k 31.12. 
2010.
1.8 dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu 
ze dne 15.10.2010 uzavřené mezi pronají-
matelem městem Staré Město a nájemcem 
TC Staré Město, občanské sdružení - ná-
jemce je oprávněn v rozsahu vymezeném 
samostatnou podnájemní smlouvou dát 
do podnájmu třetí osobě předmět nájmu 
– společnosti TC Staré Město, s. r. o., se 
sídlem Staré Město, Karolíny Světlé 1013, 
IČ: 29197121, a to za účelem vybudování 
a provozování nafukovací tenisové haly 
s potřebným zázemím.
1.15 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, zastoupené společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 
na právo umístění stavby „Úprava DS 
a přípojka NN“ umístění zařízení dis-
tribuční soustavy spočívající v umístění 
nového kabelového vedení NN na čás-
tech pozemků p. č. st. 137/1 zbořeniště, 
p. č. st. 137/8, p. č. 4546/21 zahrada, p. č. 
4546/32 zahrada, p. č. 4546/5 ost. plocha, 
p. č. 4560/34 ost. plocha, p. č. 4546/15 
zahrada, p. č. 4546/16 zahrada, p. č. 4546/
17 zahrada, p. č. 4546/18 zahrada, p.č. 
4546/19 zahrada, p. č. 4546/20 zahrada 
a p. č. 4546/4 ost. plocha, vše ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění nového kabe-
lového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. V současné době 
platí částka 9 Kč/m2 a rok. 
1.16 zřízení úplatného věcného břeme-

ne ve prospěch města Staré Město na 
právo umístění stavby „Bezbariérový 
chodník na ulici Velkomoravské ve 
Starém Městě“ na části pozemku p. č. 
4547/39 ost. plocha/silnice o výmě-
ře 21 m2 a části pozemku p. č. 4547/9 
ost. plocha/silnice o výměře 48 m2, vše 
v lokalitě ul. Velkomoravská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, tří-
da Tomáše Bati 21 ve správě Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, Zlín, K majáku 
5001.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění a provozo-
vání místní komunikace – chodníku, 
jehož technické parametry jsou uvede-
ny a odsouhlaseny v projektové doku-
mentaci, veřejný přístup osob a cyklis-
tů, jakož i vjezd a odjezd motorových 
vozidel a mechanizmů za účelem pro-
vádění čištění, údržby a oprav místní 
komunikace – chodníku, za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a v mezích a hranicích 
vypracovaného geometrického plánu, 
a to po celou dobu funkčního užívání 
místní komunikace – chodníku. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady ve výši 
200 Kč/m2 + DPH, minimálně však ve 
výši 13.800 Kč + DPH.
2.1 nejvhodnější nabídku na akci „Re-
konstrukce rybníka Širůch ve Starém 
Městě, čištění dna a úprava břehů“. 
Nejvhodnější nabídku předložil ucha-
zeč JASS-UNI, s. r. o., Jalubí.
2.2 výzvu k podání nabídek pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce na akci „Oprava fasády 
radnice ve Starém Městě, část 4“ a ur-
čila do soutěže vyzvat tyto uchazeče: 
Stavebniny Kodrla, s.r.o., Huštěnovice, 
Stavaktiv, s.r.o. Staré Město, Ing. Jiří 
Křen - Tradix, Staré Město.
6.3 - měsíční odměnu Ing. Vojtěchu 
Foltýnkovi za výkon funkce předsedy 
redakční rady Staroměstských novin 
ve stejné výši a za stejných podmínek 

Městská sportovní hala na Širůchu byla přes 
zimu důkladně zateplena a má novou slušivou 
fasádu.  Foto: Milan Kubíček

Restaurace Victoria získala příjemnější venkov-
ní vzhled. Samotná nabídka meníček a specialit 
na objednávku mistra šéfkuchaře určitě stojí za
ochutnání.  Foto: Milan Kubíček

U S N E S E N Í
z 4. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19. 1. 2011

U S N E S E N Í
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jako ostatním předsedům komisí rady 
města.
-měsíční odměnu JUDr. Vlastě Dobe-
šové za výkon funkce předsedkyně pře-
stupkové komise ve výši dle zápisu.
6.4 rozpočet sociálního fondu města 
na rok 2011.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.9 schválit převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 715/23 orná 
půda o výměře cca 560 m2 v lokalitě 
ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti PLASTMONT BUREŠ, s.r.o., 
Staré Město, Kostelanská 2010, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem zajištění kvalitní-
ho přístupu do společnosti – výsadba 
a údržba zeleně.
1.10 schválit převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. 340/140 orná půda 
o výměře 58 m2 v lokalitě ul. Janáčko-
va ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům paní Aleně 
Hastíkové a panu Bedřichu Hastíkovi, 
bytem Staré Město, Janáčkova 1796, za 
cenu 150 Kč/m2, za účelem rozšíření 
zahrady – dorovnání hranice pozem-
ku. 
1.11 schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 340/76 orná půda o vý-
měře 30 m2, vše v lokalitě ul. Janáčko-
va ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu JUDr. Jiřímu 
Půčkovi, bytem Uh. Hradiště, J. Staňka 
862, za cenu 150 Kč/m2, za účelem roz-
šíření zahrady.
1.12 schválit směnu části pozemku p. č. 
st. 582 zast. plocha a nádvoří o výměře 
6 m2 ve vlastnictví pana Zbyňka Krys-
týna, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 
1093 za část pozemku p. č. 2424/2 ost. 

plocha o výměře 6 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ul. Nad Hřiš-
těm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem rekonstrukce 
rod. domu a zajištění průchodu do ulice 
Nad Hřištěm. 

III. nesouhlasila
1.14 s předloženým návrhem advokátní 
kanceláře HAVEL a HOLÁSEK, s. r. o., 
Praha 1, Týn 1049/3, v zastoupení pana 
Josefa Hudečka, Vnorovy, Hlavní 160, 
na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní – odkoupení bowlingové dráhy.

IV. stanovila
6.2 v souladu s nařízením vlády č. 381/
2010 Sb. platy ředitelům školských pří-
spěvkových organizací města s platností 
od 1. ledna 2011 ve výši dle zápisu.

V. vzala na vědomí
4.1 Studii dopravního napojení v lokali-
tě SM6 – Alšova, Úprkova.
4.2 žádost o územní souhlas sloučený 
s ohlášením stavby dle § 96, odst. 1 a § 
104, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v plat-
ném znění dle zápisu.
4.3 oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení dle § 78, 87 
a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
6.1 zprávu o činnosti Městské knihovny 
a informačního centra Staré Město za rok 
2010.

VI. jmenovala
2.2 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci „Oprava fasády radnice 
ve Starém Městě, část 4“ ve složení: čle-
nové – Radoslav Malina, Ing. Ladislav 
Vaněk, Bc. Robert Staufčík, náhradníci – 

Josef Bazala, Ing. František Šima, Mar-
tin Rachůnek.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.4 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
6053/198 ost. pl. o výměře 289 m2 v lo-
kalitě ul. Huštěnovská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.5 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 v lo-
kalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.6 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
4549/1 ost. plocha o výměře 15 m2 v lo-
kalitě ul. nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.7 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na výpůjčku části pozemku p. č. 
44/20 ost. plocha o výměře 26 m2 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. st. 1532 zast. plocha a ná-
dvoří, pozemku p. č. 4509/4 ost. plocha 
a pozemku p. č. 240/460 ost. plocha, 
vše v lokalitě ul. Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě. 
2. Odboru investic
4.1 zajistit zpracování projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí 
Studie dopravního napojení v lokalitě 
SM6 – Alšova, Úprkova. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Místní organizace rybářů sídlí na rybníčku ve Starém Městě v blízkosti koupa-
liště. V současné době se zde pilně pracuje na úpravě a zpevnění břehů a vyčiš-
tění dna od nánosů bahna.  Foto: Milan Kubíček

Středisko volného času Klubko uspořádalo v neděli 23. ledna 2011 Karneval pro 
děti. Viděli jsme tam i tohoto pěkného vodníka.  Foto: Milan Kubíček
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 pronájem části pozemku p. č. 
4551/5 ost. plocha o výměře 23 m2 v lo-
kalitě ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Valerii Blahové, bytem Staré Město, 
Luční čtvrť 2050, od 1. 2. 2011 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
a nájemné ve výši 131,20 Kč/m2 a rok, 
za účelem umístění prodejního stánku 
pro prodej dekorativní keramiky a kvě-
tin. Nájem je osvobozen od DPH.

1.2 pronájem části pozemku p. č. 
4549/1 ost. plocha o výměře 15 m2 v lo-
kalitě ul. nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Veronice Gotfrid, Zborovice, Hlavní 84 
od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné 
ve výši 131,20 Kč/m2 a rok, za účelem 
umístění prodejního stánku pro prodej 
pečiva, cukrovinek a rychlého občerst-
vení. Nájem je osvobozen od DPH.

1.3  pronájem části pozemku p. č. 
6053/198 ost. pl. o výměře 289 m2 v lo-
kalitě ul. Huštěnovská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  
Ing. Jiřímu Křenovi – TRADIX, Staré 
Město, Huštěnovská 2004, na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2 a rok + 
příslušná DPH, za účelem vybudování 
zpevněné plochy a sjezdu u areálu půj-
čovny elektrostřediska firmy.

1.4  výpůjčku části pozemku p. č. 44/20 
ost. plocha o výměře 29 m2 v lokalitě ul. 
Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Společenství  
vlastníků jednotek domu  1801, 1802, 
Staré Město, Michalská 1801, 1802, za 
účelem instalace betonových lodžií nad 
pozemkem, na dobu životnosti stavby 
lodžií. 

1.8 ukončení pronájmu bytové jed-
notky č. 101 v domě s pečovatelskou 
službou ve Starém Městě, Bratří Mrš-
tíků 2015, paní Miroslavě Blahové, by-

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 9. 2. 2011

U S N E S E N Í

tem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, 
dohodou k 28. 2. 2011.

2.1   podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci 
Bezbariérový chodník na ulici Velko-
moravské ve Starém Městě. Rada města 
schválila finanční spoluúčast města ve
výši 2.331.120 Kč.

3.1   příspěvek pro rok 2011 obecně 
prospěšné společnosti NIPI bezbariéro-
vé prostředí, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 
Jihlava na zajištění konzultační činnosti 
pro oblast bezbariérového užívání staveb 
ve výši 1.500 Kč.

3.3  odměny soudcům přísedícím Okres-
ního soudu v Uherském Hradišti dle zá-
pisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

6.3.1   schválit dodatek č. 3 Smlouvy 
o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kaná-
lu a vodní cesty na řece Moravě podle § 

49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

III. souhlasila

3.2   - s uspořádáním IX. ročníku Slo-
váckého okruhu - závodu historických 
motocyklů třídy klasik, ve dnech 6. - 8. 
května 2011 ve Starém Městě.
- v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s použitím 
znaku města Staré Město na oficiálních
tiskovinách IX. ročníku Slováckého 
okruhu - závodu historických motocy-
klů třídy klasik. 

3.5  v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou č. 03/2001, čl. 6, odst. 4 použít 
znak města na historický prapor Sboru 
dobrovolných hasičů, Staré Město, kte-
rý bude zhotoven k 120. výročí založe-
ní sboru.

6.2  se spolupořádáním Velkomorav-
ského koncertu spolu s Římskokato-
lickou farností Staré Město dne 11. 9. 
2011.

IV. nesouhlasila

1.6   s převodem majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6289 ost. plocha o výmě-
ře cca 340 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, vlastníkům jednotek bytové-
ho domu č. p. 1941 a č. p. 1942, Zerza-
vice, Staré Město, za účelem vybudová-
ní parkoviště k bytovým domům.

V. vzala na vědomí

3.4 - zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2010
- výroční zprávu o poskytování infor-
mací v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím v roce 2010.

3.6   problematiku poskytování klíčů 
od hasičské zbrojnice. Situaci bude ře-
šit starosta pohovorem se zástupci SDH 
Staré Město.

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

4.2   vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavební-
ho řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 

Náměstí Hrdinů v průběhu rekonstrukce. 
Foto: Milan Kubíček
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Zemřela Mgr. Jana Klonová

Ve středu 2. února 2011 zemře-
la ve věku nedožitých 69 let Mgr. Jana 
Klonová, dlouholetá členka Zastupi-
telstva města Staré Město, předsedkyně 
redakční rady Staroměstských novin 
a učitelka na Základní škole ve Sta-
rém Městě v letech 1975 – 2001. Patřila 
mezi výrazné osobnosti našeho města, 
s velkou úctou na ni vzpomínají stovky 
žáků, které naučila lásce k přírodě, školní 
zahradě. Svým osobním příkladem se 
stala vzorem několika generacím našich 
dětí a mládeže.

Poslední rozloučení s Mgr. Janou Klo-
novou se uskutečnilo ve čtvrtek 10. února 
2011 ve 14 hodin ve sborovém evange-
lickém domě J. A. Komenského v Uher-
ském Hradišti. 

Čest její památce.     Milan Kubíček

6.3.2  zprávu o činnosti dobrovolného 
svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mo-
ravě k 16. 12. 2010 a zprávu o činnosti 
dobrovolného svazku obcí Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě za období 2005 
– 2010.

VI. uložila

1.  Odboru správy majetku a ŽP

1.5  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části nemovitos-
ti – části střechy a  půdy v objektu  č. 
p. 1000, nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.   
     
  
1.7  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 4538/14 ost. plocha o výmě-
ře 66 m2 ve vlastnictví pana Petra Zajíce 
za část pozemku p. č. 6055/50 zahrada 
o výměře 122 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ul. Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.   

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Budovy základních škol v zimě. 
Foto: Milan Kubíček

Potok Salaška v blízkosti Salašské ulice pod sněhovou nadílkou. 
Foto: Milan Kubíček

Rada města
06. 04. 2011
27. 04. 2011
18. 05. 2011
01. 06. 2011
15. 06. 2011
13. 07. 2011
24. 08. 2011
14. 09. 2011
05. 10. 2011
26. 10. 2011
16. 11. 2011
07. 12. 2011

183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

6.1 termíny jednání zastupitelstva a ra-
dy města v roce 2011.
 
Zastupitelstvo města Rada města

28. 03. 2011     
27. 06. 2011    
26. 09. 2011    
19. 12. 2011    

19. 01. 2011
09. 02. 2011
02. 03. 2011
16. 03. 2011
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Blahopřání
Dne 25. února 2011 se dožívá významného životní-

ho jubilea 60 let Ing. Petr Straka, zaměstnanec Měst-
ského úřadu ve Starém Městě, ředitel příspěvkové or-
ganizace Společensko-kulturní centrum a dlouholetý 
člen redakční rady Staroměstských novin. Ing. Petr 
Straka skvěle reprezentoval Staré Město ve funkcích 
předseda Okresního volejbalového svazu Uherské 
Hradiště, trenér mládeže, rozhodčí, předseda a se-
kretář VSK a sportovní dopisovatel regionálního tis-
ku. K narozeninám mu přejeme pevné zdraví, hodně 
štěstí a lásky.

Milan Kubíček

CHCETE PŘIPOMENOUT 
SRAZ TŘÍDY?

Pokud pořádáte sraz třídy po 
letech, ať už ze základní nebo 
střední školy, máte možnost jubi-
leum připomenout ostatním. Stačí 
zaslat text oznámení, 

Případně společnou fotografii.
Ve Staroměstských novinách vše 
rádi zveřejníme na této stránce.

MK

Připravuje se výroční 
členská schůze

Výroční členská schůze ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
a MO Svazu tělesně postižených ve 
Starém Městě se koná 15. dubna 2011 
ve 14 hodin ve velkém sále Společen-
sko-kulturního centra (sokolovna) ve 
Starém Městě. V příštím čísle přinese-
me doplňující informace.

Karel Čejka, předseda
 

Nehtový design, ma-
nikúra a medicinální 

pedikúra
Ve Starém Městě byl zahájen pro-

voz nehtového designu a manikúry 
denně Miroslava Svojstková kontakt 
tel.: 736 164 317 a medicinální pedi-
kúry ve dnech úterý – čtvrtek: Iveta 
Kotásková, kontakt: tel.: 731 146 223, 
733 187 890. Staré Město, Brněnská 
271.

FIRMA PETRA HÁJKA SLAVÍ 20 LET
Firma Hájek Petr, čištění koberců Staré Město, slaví letos 20. výročí vzniku firmy.
Při této příležitosti pan Hájek nabídl nájemníkům, kteří bydlí v Domě s pečova-
telskou službou ve Starém Městě na Kopánkách speciální cenu při jarním čištění 
koberců. Jednotná cena je 150 Kč na jeden byt. Pokud se k vám tato informace 
ještě nedostala jinou formou, volejte na tel.: 603 27 10 30. 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
V sobotu 19. března, 16. dubna, 
21. května, 11. června 2011.

ODS S NOVÝM 
PŘEDSEDOU

Dne 19. ledna 2011 proběhl 
volební sněm místního sdruže-
ní ODS. Tento sněm zohlednil 
podanou demisi předchozího 
předsedy MS ODS Staré Město 
Stanislava Rokyty.
Předsedou Místního sdružení 
ODS byl zvolen Ing. Michal Jak-
šík, funkci místopředsedy pro 
následující dva roky bude vyko-
návat Mgr.Vratislav Brokl. Čle-
ny rady byli zvoleni Bc. Martina 
Stavjaňová, František Vybíral 
a Bc. Jan Houdek.

ROST

V posledních týdnech se na redakci Staroměstských novin obrá-
tilo několik občanů s dotazem, kdy opět zveřejníme tabulku s nej-
častějšími staroměstskými příjmeními. Poprvé jsme tuto statistiku 
uvedli v roce 1994, naposledy v únoru 2008. Tehdy figurovala na
prvních pěti místech příjmení Blaha, Vaněk, Chlachula, Novák 
a Němec. Největší nepoměr mezi muži a ženami byl u Valentů 21 
mužů a pouze 14 žen naopak u Chrástků z celkového počtu 25 osob 
bylo jen 9 mužů a 16 žen.

Již v příštích novinách naši čtenáři zjistí, jak jsme na tom začát-
kem roku 2011.                                 Milan Kubíček, kronikář města

Nejčastější staroměstská příjmení

MOUDRÉ MYŠLENKY
Příbuzní jsou různí, ti nejbližší 

bývají nejvzdálenější.
Tamilské přísloví Kresba: Jan Slováček
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Z naší farnosti
Přípravu na jubileum 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu v roce 863, které oslavíme v roce 2013, vyhlásili ji před rokem naši bis-
kupové. Tato duchovní příprava vychází ze zaměření na Písmo a na svátosti - křest, biř-

mování a eucharistii. Právě na křest je zaměřena postní doba tohoto roku 2011.

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Miroslav Suchomel se zúčastňuje vždy 1. září společně se starostou 
města a jeho zástupcem návštěvy všech budov staroměstských základních  škol a mateřských školek. Na sním-
ku pan farář fandí chlapcům v mateřské škole při stolním fotbalu. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

- Biskupové nám připomínají toto: „Půst 
je doba příhodná pro prohloubení života 
víry. Přejeme vám, abyste si dokázali po-
kud možno denně udělat chvilku ztišení, na 
kterou se budete těšit, chvilku setkání s Je-
žíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám 
jako jedni z učedníků a přečtete si několik 
řádků z evangelia. Přijměte slova evangelia 
jako slova, adresovaná právě vám a pokuste 
osobně Pánu odpovědět. Možná při tom ob-
jevíte otázky, které vás přivedou k dalšímu 
hledání odpovědí. Tak půjdeme za Kristem 
společně. Velikonoční oslava našeho vy-
koupení a Kristova vítězství bude pro nás 
novým obdarováním.“

SV

V naší farnosti
se během postní 
doby bude konat

Na popeleční středu 9. března 
bude mše sv. s udílením popelce 

ráno v 6:30 hod. a večer v 18 hod. 
Změna je kvůli tomu, aby se moh-

li účastnit zaměstnaní lidé.
+  

POBOŽNOST KŘÍŽOVÁ CESTA 
vždy před začátkem mše sv. 
v 17 hodin, to je v pondělí, 

středu a pátek, 
pobožnost si připraví 

a povedou různé skupiny: 
mládež, ministranti, cursilisté, 
senioři, společenství matek, 

rodin atd.
+ 

KAJÍCÍ POBOŽNOST 
každou neděli odpoledne 

v 15 hodin v kostele 
sv. Michaela archanděla

+ 
DĚTI SE ÚČASTÍ NA 

POBOŽNOSTI 
křížové cesty zapojí 
do postní soutěže 

o pěkné ceny.

Co jsou to svátosti?  Trochu poe-
ticky bychom mohli říci, že svá-
tosti jsou Kristovy ruce, které se 
nás teď dotýkají, že je to Kristův 
hlas, který nás teď oslovuje, že 
přijetí svátostí je setkání s živým 
Pánem Ježíšem. 

Křest
- je první ze svátostí naší víry. Co znamená? 
Osvobození od dědičného hříchu, přijetí 
do společenství církve, dar křestní milosti 
a získání práva na věčný život v radosti Bo-
žího království. 
Co si pod tím prakticky představit? Co je to 
osvobození od dědičného hříchu - víme, že 
se nerodíme jako čistý list. Rodíme se s ur-
čitými dědičnými sklony po předcích, rodí-
me se do určité sociální a politické situace 
a tyto početné vlivy jsou částečně kladné 
a částečně záporné. Buď nás mohou zotročit 
na celý život, když se poddáváme těm zlým, 
nebo můžeme zvolit svobodu, rozhodne-

me-li se pro ty dobré, pro lásku. 
Křest je takovým zásadním rozhodnutím na 
celý život: Rozhodnutím proti zlu - hříchu, 
rozhodnutím pro Boha a jeho lásku. Roz-
hodnutím pro křest nechceme být nositeli 
ničivých sil ve světě, rozvratů a nenávisti, ale 
snažit se o pokoj. Nejsme sami, osamělí, ale 
začlenili jsme se do společenství s Pánem Ježí-
šem a  všemi pokřtěnými. Vliv Kristovy lásky 
a síly společenství církve nám pomáhají proti 
dědičným zlým sklonům, to je křestní milost. 
Není to tak ani přesně vyjádřeno, ale před ta-
jemstvím účasti člověka na Božím životě slova 
i představy selhávají. 
Jedno je však jisté: na biologické zrození dí-
těte lidského navazuje křest druhého zrození, 
zrození pro lásku, krásu, pro věčný život dítěte 
Božího. 
 

Doba postní
je přípravou na Velikonoce. Jejím smyslem je 
prožít pokání a obnovit smysl křtu. Trvá od 
Popeleční středy 9. března 2011 po 40 dnů do 
slavení poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek 
21. dubna 2011. 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc březen 2011

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. úterý  Uh. Hradiště E  Emilia Galotti     18.00 100,-

 3. čtvrtek  Uh. Hradiště školní před.  Obchodník s deštěm 10.00 60,-

 4. pátek  Uh. Hradiště
 Donaha!                                      

           
19.00 250,-/230,-

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

 8. úterý  Uh. Hradiště S  Emilia Galotti 25. repríza 18.00 100,-

 9. středa  Uh. Hradiště U  Emilia Galotti derniéra 18.00 100,-

10. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

10. čtvrtek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe    19.00 260,-/240,-

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

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

13. neděle  Uh. Hradiště
 Jako Thelma a Louise (host 

SD – Divadelní spolek     
Frída Brno)

19.00 250,-/230,-

14. pondělí  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

15. úterý  Uh. Hradiště školní před.  Obchodník s deštěm 10.00 60,-

18. pátek  Uh. Hradiště
 39  stupňů

veřejná generální zkouška
10.00 50,-

18. pátek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

19. sobota  Uh. Hradiště P
 39 stupňů
premiéra

19.00 250,-/230,-

21. pondělí  Uh. Hradiště Senior  39 stupňů 10.00 100,-

21. pondělí  Uh. Hradiště Y  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

22. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  39 stupňů 10.00 100,-

24. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

24. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

25. pátek  Uh. Hradiště
 Očištění
derniéra

19.00 200,-/180,-

26. sobota  Uh. Hradiště A  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

28. pondělí  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-

31. čtvrtek  Uh. Hradiště B  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

KLOBOUKOVÝ
BÁL

V sobotu 19. března 2011 od 19.30 
hod. se v uherskohradišťské Redutě 
opět uskuteční populární Kloboukový 
bál. Jeho oblíbenost a originalita spo-
čívá hned v několika skutečnostech. 
„Jednak je to termín – koná se až po 
plesové sezóně, je proto vzácnější a ne-
splyne s desítkami plesů jiných. Co se 
týče místa – situován je do komorních 
elegantních prostor Reduty, nejde proto 
o nijak masovou záležitost, spíše o pří-
jemnou přátelskou atmosféru. A pokud 
jde o téma – názvem „kloboukový“ se 
neohání jen tak pro nic za nic – valná 
většina účastníků totiž skutečně nevá-
há na hlavu nasadit elegantní či extra-
vagantní model a k vidění jsou často 
úplné umělecké rarity,“ vysvětlila Adéla 
Kotková, organizátorka plesu.

A když už vzpomínáme, čím se ples 
vymyká, nesmíme opomenout to nej-
důležitější – a sice jeho benefiční cha-
rakter. Což znamená, že už svou účastí, 
případně investicí do bohaté tomboly, 
pomůžete potřebným. Veškerý výtěžek 
totiž podpoří Diakonii ČCE – středis-
ko CESTA (denní stacionář pro děti 
s hlubším mentálním a kombinovaným 
postižením a poradnu rané péče).

Kloboukový bál, který se letos koná 
již popáté, se uskuteční za podpory Klu-
bu kultury a díky nesmírné ochotě všech 
účinkujících, dobrovolníků a partnerů. 
Již tradičně vás čeká vystoupení popu-
lárního Svatého Pluku, kouzelného Jirky 
Hadaše a tanečních profíků z TK Roka-
so. K tanci a poslechu zahraje skvělý DJ 
Radim Černoch a hvězdný F DUR JAZZ 
BAND, po jejichž vystoupení v soutěži 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT di-
váci potleskem div nezbořili sál a Lucie 
Bílá s Janem Krausem nešetřili superla-
tivy. 

F DUR JAZZ BAND - 13-ti člen-
ná formace špičkových hudebníků ze 
Zlínska působí na české klubové a fes-
tivalové scéně již 15 let. Staví zejména 
na výjimečném projevu zpěvačky Zuzy 
Szapárové, precizní rytmice a sólistech 
v dechové sekci. Žánrová pestrost re-
pertoáru zahrnuje jazzrock a funky ve 
vlastním aranžmá, úpravy jazzových 
standardů i soulových hitů.

Adéla Kotková
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sobota 12. březen
KOŠT SLIVOVICE
VSP BAND, JIŽANÉ
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč

neděle 13. březen
OKLAMANÍ
aneb PŘEDVEČER TŘÍKRÁLOVÝ
divadelní komedie souboru SkiVésky
Začátek: 17:00 hod.
Vstupné: 60,- Kč

sobota 19. březen
PLES SRPŠ ZŠ UNESCO
Polonéza, Aventis, TK Rokaso
Začátek: 19:30 hod.

sobota 26. březen
PLES SRPŠ ZŠ „Za Alejí“
Začátek : 19.30 hod.
Vstupné: 100,- Kč

B
ře

ze
n

  2
0

1
1

cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

Děti na návštěvě v Hasičském záchranném sboru v Uherském Hradišti.
Foto: KMŠ

 Navštívili jsme hasiče
a městskou policii

Začátkem února jsme s dětmi navštívili Hasičský záchranný 
sbor v Uherském Hradišti. Stát se hasičem, pomáhat lidem v nou-
zi, je bezesporu snem téměř každého kluka. Hasiči jsou pro nás 
velcí hrdinové a jejich práce je velmi záslužná, ale také nebezpečná. 
Před plánovanou exkurzí jsme si o nich hodně povídali v mateřské 
škole. To ještě zvýšilo naši zvědavost. Jaké to bude doopravdy?

Na místě se nás ujal velitel směny. Dozvěděli jsme se, jak se 
správně chovat v případě vyhlášení poplachu, co dělat, kdyby 
u nás doma hořelo. Následovala prohlídka garáží a místnosti s ne-
hořlavým oblečením pro hasiče. Komentář velitele nás doprovázel 
k autu připravenému k zásahu. Zjistili jsme, čím vším je vybaveno 
a na co se to či ono používá. Pan velitel se snažil odpovědět na 
všechny naše zvídavé dotazy. Nakonec si oblékl plnou výbavu ha-
siče. To bylo něco! Možná si v té chvíli některý z nás kluků řekl: 
„Jednou budu hasičem“. Kdoví?

Při té příležitosti jsme ještě stihli exkurzi Rychlé záchranné 
služby Děti si mohly zblízka prohlídnout sanitní vůz, jeho vyba-
vení a prostředky k záchraně lidských životů. Ale ani to ještě ne-
bylo úplně všechno. Další den 3. února 2011 nás čekala návštěva 
městské policie ve Starém Městě. Společně jsme si prohlídli jejich 
pracoviště a poté jsme si povídali  - o práci strážníků a policistů, co 
je důležité pro naši bezpečnost a o správném chování chodce. 

Všechny exkurze byly velmi zajímavé a děti si odnesly plno uži-
tečných informaci, ale i zážitků! Tímto bychom také rádi poděko-
vali všem, kdo se spolu s dětmi o tyto zážitky podělili.

Kolektiv KMŠ

Společná fotografie před služebnou městské policie ve dvoře radnice.Foto: KMŠ

Mámo, táto, pojď si hrát
Zveme všechny rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují 

žádnou mateřskou školu, aby si přišli pohrát 
do Křesťanské mateřské školy Za Radnicí ve Starém 
Městě. Dny otevřených dveří budou probíhat každé 

pondělí v měsíci březnu od 15 do 16 hodin. 
Kolektiv KMŠ
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Na snímku Ing. Bc. Radka Nemravová (vlevo) ze Střediska volného času Klub-
ko společně s vedoucí městské knihovny Miladou Rokytovou při vernisáži dět-
ských prací „Pohádky a říkadla Josefa Lady“ ve staroměstské knihovně ve středu 
2. února 2011.

Foto: Milan Kubíček

Úterý 1. březen

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ (KERAMICKÁ OVEČKA) 
Cena: 55,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 35,- Kč.

Úterý 15. březen

UBROUSKOVÁ TECHNIKA (dekorace vajíček a květináče)  
Cena: 70,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 50,- Kč.
S sebou: vyfouklá vejce (v ceně 2x plastová vejce – květináč 
a materiál na výrobu).

Úterý 29. březen

KERAMICKÁ DÍLNA II. ČÁST DOKONČENÍ OVEČKY  
Pro účastníky první části.

Sobota 26.březen 9:00 – 12:00 hod.

BŘIŠNÍ TANCE - SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ.
Bližší informace na samostatných plakátech.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Pondělí 7. březen 9:00-12:00 hod.

BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU
Téma: Dětský vzdor
S sebou: přezůvky.

Úterý 8. březen 15:00-16:00 hod.

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ STARÉ MĚSTO.
Říkanky, písničky, pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

Čtvrtek 10. březen 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

Neděle 13. březen 16.00-18.00 hod.

NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi.
Na programu říkanky, písničky, hry, jednoduchá výtvarka 
a na závěr pohádka a sladká odměna.
Vstupné 50,- Kč

Pondělí 14. březen 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

Pátek 18. březen 19:00-21:00 hod.

MAMINEC
Příprava burzy

Sobota 19. březen 8:00-11:00 hod.

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ

Pondělí 21. březen 15:30-17:00 hod.
Výtvarka pro nejmenší
Něco pěkného si společně vyrobíme.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 22. března 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

 
Pátek 25. březen 19:00-20:00 hod.

CVIČENÍ S MARTINOU
Jednoduchý aerobik, základy zumby, cvičení na stepech 
a velkých míčích.

Pondělí 28. březen 9:00-12:00 hod.

MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičeb-
ní náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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Blíží se konec zimy a brzy se oteplí. 
To je také doba, kdy mohou začít in-
vestiční akce na území Starého Města. 
Starostu města jsem požádal  o krátké 
shrnutí nejbližších akcí, které se bu-
dou provádět.

„Také v průběhu zimy se podle 
klimatických podmínek pracovalo 
na dokončení rekonstrukce severní 
strany náměstí Hrdinů. Chodníky 
byly dokončeny již v průběhu konce 
minulého roku a letos do 31. května 
bude zhotovena komunikace a pro-
vedeny terénní úpravy na zbylé ploše 
severní částí náměstí Hrdinů. V rámci 
realizace úspor energie byla zateplena 
Městská sportovní hala na Širůchu, 
která má novou slušivou fasádu. Také 
se pokračuje na rekonstrukci ryb-
níčku na Širůchu, kde budou zpev-
něny břehy a provedeno odbahnění. 
V průběhu jara nastoupí pracovníci 
vodovodů a kanalizací do Sportovní 
ulice, kde bude probíhat rekonstruk-
ce kanalizace a po jejím dokončení 
ve Sportovní ulici provedeme re-
konstrukci komunikace a chodníků. 
V dalších měsících bude pokračovat 
obnova Alšovy ulice, připravujeme 
II. etapu revitalizace sídelní zeleně. 

Nad šálkem kávy se starostou

Starosta Josef Bazala při rozhovoru. 
Foto: Milan Kubíček

Jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, bude se pracovat na obnově fasády pravého křídla radnice. 
Foto: Milan Kubíček

V lokalitě Olší chystáme se soukromým 
subjektem nový jezdecký areál, který by 
měl uspokojit všechny zájemce o tento 
druh sportu a zábavy. Nový nájemce 
u Baťova kanálu plánuje výstavbu zá-
zemí na přístavišti sloužící jak pro vo-
dáky, tak pro cyklisty a turisty,“ sdělil 
Josef Bazala.

Upozornění
občanům

V příštím čísle Staroměst-
ských novin zveřejníme nej-
novější informace od starosty 
Josefa Bazaly ohledně prode-
je školního hospodářství při 
Střední odborné škole ve Sta-
rém Městě. Starosta doporu-
čuje všem majitelům pozemků 
v této lokalitě, aby zvážili své 
další kroky, či podpisy smluv 
a vyčkali na definitivní změ-
nu pronajimatele.

JB

V příštím vydání Staroměstských 
novin naše čtenáře seznámíme s po-
stupem provádění započatých akcí 
a také přiblížíme investice, na kterých 
se bude pracovat v dalších měsících 
roku 2011.

 Milan Kubíček   

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou
Staroměstské
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Z historie školství ve městě

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Moudrý syn obveseluje otce, hloupý syn  
zarmucuje matku.

Žena, která nedokáže být šťastná doma, nedo-
káže být šťastná nikde.

Bůh nám odpustí, je to jeho zaměstnání.

Zlatý kroužek v prasečím rypáku, je žena krásná, 
leč bez rozumu.

Když svědí vládu, musí se škrábat národ.

Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ!

Je něco horšího než láska ošklivé ženy? Přátel-
ství krásné ženy. 

Korunou starců jsou děti jejich dětí, hrdostí dětí 
– jejich otec.

Láska je dokonalá, jen milující mají chyby.

Pranostiky na březen
  Studený březen, mokrý máj – bude 

humno jako ráj.

  O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

  Mnoho dešťů březnových – hubené 
léto.

  Na svatého Řehoře čáp letí od moře, 
žába hubu otevře, líný sedlák, který 
neoře.

  Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

  Březen bez vody – duben bez trávy.

  Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje 
dobrý rok.

  Jaké Zvěstování Boží Matky – takové 
velikonoční svátky. EM

Recept měsíce – Savarin
Z 250 g polohrubé mouky, 25 g droždí, 50 g cukru, 
1 vejce a 2 žloutků, kůry z ½ citronu, špetky soli, 
100 g másla a 1/8 l mléka zaděláme těsto a dobře jej 
vypracujeme. Vykynutým těstem naplníme hodně 
vymaštěnou formu a zvolna upečeme. Vychladlý 
moučník několikrát potřeme sirupem a otvor vrcho-
vatě naplníme směsí libovolného ovoce. Podáváme 
se šlehačkou. Sirup: 100 g cukru a šťávu ze 2 pome-
rančů a 1 citronu svaříme do zhoustnutí. Vychladlý 
sirup zředíme 20 cl rumu. PI

Bleskovka
Šéf firmy volá sekretářce:
„Prosím, doneste mi ihned nějaký papír!“
„A3 nebo A4?“
„A - rychle, jsem na záchodě!“

Pod keřem u Moravy
„Vojtíšku, cukroušku, ty jsi úžasný milenec. Jsme spolu jen dva 
týdny a já už jsem ve třetím měsíci.“

Kameňák
Proč vyhodili z práce šišlavého Břeťu? Protože říkal svému šé-
fovi, pane šiditeli.

Předsvatební slib
Manekýn Viktor povídá své nastávající. „Až se vezmeme, ne-
budeš chodit do práce!“ „Ty tolik vyděláváš?“ „To ne, koupím ti 
kolo.“ PI

Na snímku vidíme budovu zá-
kladní školy č. p. 715 na náměstí 
Hrdinů, kterou v současnosti na-
vštěvují žáci prvních tříd a v dru-
hém podlaží je školní družina. Jed-
ná se o nejstarší školní budovu ve 
Starém Městě, dříve známou pod 
názvem dívčí škola. 
Dnes je budova citli-
vě zrekonstruována 
a patří mezi nejhezčí 
stavby ve městě.

V pozadí je vidět 
školní budova s čís-
lem popisným 1, kte-
rou postavil stavitel 
Schaniak z Uherské-
ho Hradiště v roce 
1887. Do pískovco-
vého kamene, který 
byl vsazen vpravo 
u vchodu, bylo vy-
tesáno: Poslouchej- Školní budovy č. p. 715 a č. p. 1 na náměstí Hrdinů.  Foto: archiv SN

te, dítky milé, učitele své ušlechtilé, 
neb tak zákon boží káže, vás učením 
ctnostmi váže. Za stavbu tuto rodiče 
své v paměti mějte, jim poslušnost, 
vděčnost, lásku projevujte. Školní 
budova byla zbourána v dubnu roku 
1995. Milan Kubíček
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DÉČKO – dobrá volba za dobrou cenu  
Od roku 2007 provozuje hradišť-

ská společnost J. D. Production digi-
tální televizi DÉČKO. V její aktuální 
programové nabídce je 44 televizních 
programů. Mimo kompletní škály čes-
kých a slovenských najdete v DÉČKU 
bohatou nabídku sportovních kanálů, 
na své si přijdou i příznivci programů 
filmových, hudebních, na volný čas
nebo pro dospělé. Nechybí ani nabídka 
pro děti. DÉČKO je také „domovský“   
technický systém regionálního pro-
gramu TV SLOVÁCKO. 

S postupující digitalizací českého 
éteru je pořízení tohoto televizní-
ho systému jednou z nejkvalitnějších 
a nejdostupnějších alternativ. Uživate-
lé DÉČKA oceňují především příznivý 
poměr mezi cenou a programovou na-
bídkou, a také fakt, že mají jako jediní 
k dispozici nonstop regionální zpra-
vodajský kanál TV Slovácko. Ve všech 
ostatních systémech v regionu jsou po-

řady TV Slovácko kombinovány s jinými 
produkty, což trochu komplikuje jejich 
snadnou a rychlou dostupnost. 

Bezdrátový televizní systém DÉČKO 
je vhodným řešením jak pro samostatně 
stojící domky, tak pro bytové domy se 
společnými televizními rozvody. Na jed-
nu anténu lze připojit libovolný počet Set 
Top Boxů, které operátor poskytuje zá-
kazníkům do pronájmu za 1,-Kč. Uživa-
telé si mohou vybrat ze vstřícné a široké 
nabídky různých programových kombi-
nací pro jeden až čtyři Set Top Boxy do 
domácnosti. Kompletní instalaci a nala-
dění STB zajišťuje přímo technický úsek 
operátora. U bytových domů spolupra-
cuje operátor DÉČKA vždy s příslušným 
správcem STA. Společně vyřeší problém 
sloučení stávajícího televizního signá-
lu a nového digitálního signálu, tak aby 
oba mohly fungovat souběžně. Potom 
už je na volbě každé domácnosti, zda se 
rozhodne svou stávající televizní nabíd-

ku obohatit o další programy a osloví 
zákaznické středisko DÉČKO.

Město Staré Město, a také SBD 
Slovácko připravuje všechny domy 
ve vlastnictví a správě na přechod na 
digitální příjem. Vedle antén a rozvo-
dů na terestrický digitální příjem je 
v mnohých případech součástí nových 
instalací nebo rekonstrukcí i mon-
táž antény umožňující příjem regio-
nálního zpravodajského vysílání TV 
SLOVÁCKO. Tak bude mít převážná 
většina uživatelů městských bytů nebo 
bytů ve vlastnictví a správě družstva 
k dispozici regionální zpravodajský 
program TV Slovácko a současně 
možnost vybrat si k základní terestric-
ké programové nabídce podle své chuti 
a zájmů další televizní kanály z nabíd-
ky DÉČKA.

INFO: decko@jdp.cz, www.jdp.cz, 
www.tvslovacko.cz 

Poděkování dárcům do tomboly na Staroměstském plese 

STAVAKTIV, Ing. Lubomír Hučík, 
Stavebniny Kodrla, OPZ - Pavlacký 
a spol., ZEVOS, SVS-CORRECT 
spol. s r.o. Bílovice, Myslivci Sta-
ré Město, TOPOS-bytové studio, 
Pohřební služba SM, Služby SM, 
Kanspo, JASS UNI spol. s r. o. Jalubí, 
Město Staré Město, Rybáři SM, 
Rybářské potřeby Dovrtěl, Vodo topo 
Vlček, Strytet Josef Maňák, P. Miro-
slav Suchomel, Zahrádkářské služby 
SM, Hasiči SM, C.S.O. spol. s r. o. 
SM, VTP Pelka, Spolek přátel slivo-
vice SM, MADIS, Obec Kostelany 
nad Moravou, BOBIK Josef Truba-
čík, Barvy, laky, drogerie Hrabinec, 
Móda Prostějov, Klempířství Gre-
beň, Zdravá výživa Jaroslav Strnad, 
AXISPOR SM, Kamenosochařství 
Petržel-Staněk, PRASPO, Ing. Jaro-
slav Kunčík, ŠANCE, Marta Czopová 
SM, STAMOS, Květiny Camelie Pavla 
Chocholatá, Drogerie P. Sukovitý, 
KOVOSTEEL,TRADIX, Autodo-
prava Vybíral, SKC Staré Město, 
Kadeřnictví Táňa, DOLINA a. s., 
Ing. Václav Talák, TV Slovácko a CK 
J. D. TOUR, Klášterní restaurace, 

Milan Křen, Hostinec Na Špici, Moto 
Iron, ALMA baterie Machálek, Číhal 
Stanislav, jízdní kola, Keramika Blaha, 
Shell, Potraviny Kouřimová, Papírnic-
tví Červenková, MOKATE CZECH, 
MUDr. Pelechová, Božena Hučíková 
květiny, skupina SORY, Moravia floor
Marcela Šmídová, akvaristika, GG Ar-
chico, Autodílny VAG, Dobrý den s ku-
rýrem, Potraviny Hráčková, W móda 
SM, Realitní kancelář AMBRA UH, 
Realitní kancelář Möller, FK Staré Měs-
to o.s., 1. FC Slovácko, Autoopravna 
Králík, K+J Auto Plus Jančálek, Víno 
Skucius, Senza Sport, Z Bar, Nadace,
Petr Hájek.

Na Staroměstském plese bylo možno ochutnat 
některé z vín ze sklepa Tomáše Juráka. 

Foto: Milan Kubíček

HLAVNÍ SPONZOŘI PLESU

STAVAKTIV, Ing. Lubomír Hučík

JASS UNI Jalubí 

C.S.O. Staré Město  

R. K. Servis Uherské Hradiště

Josef Dubovský, autodoprava Staré Město

Město Staré Město
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Dětský karneval se vydařil
Středisko volného času Klubko 

uspořádalo v neděli 23. ledna 2011 od 
15 do 17 hodin v obou sálech Spole-
čensko-kulturního centra Staré Město 
dětský karneval. 

Ve sportovním sále si daly dosta-
veníčko nejmenší děti, zvláště před-
školáci, kde se soutěžilo v různých 
sportovních disciplínách na několika 
stanovištích. Ostatní děti v krásných, 
nápaditých a originálních maskách se 
shromáždily v divadelním sále, kde si 
pořádně zařádily, zazpívaly a zatanči-
ly. 

S krátkou pohádkou vystoupili her-
ci Hoffmannova divadla a děti je sledo-
valy a držely se pokynů přesně podle 
principála divadla Karla Hoffmanna.
Do sálů sokolovny si našli cestu i mno-
zí rodiče v maskách, kteří společně se 

svými dětmi prožili pěkné nedělní od-
poledne. 

Na karnevalu nechyběla tombola, vy-
hlášení soutěže o nejlepší masku a také 
bylo zajištěno občerstvení. Tým organi-
zátorů ze Střediska volného času Klubko 
zaslouží poděkování za pěkně připrave-
nou akci pro veřejnost.

Milan Kubíček

Chlapci, děvčata i rodiče se zájmem sledují pohád-
ku.  Foto: Milan Kubíček

Principál divadla Karel Hoffmann si s dětmi
hezky povídal.  Foto: Milan Kubíček

Ples rodičů ozdobila polonéza
Sdružení rodičů a přátel základní školy ve 

Starém Městě uspořádalo Ples rodičů. Akce se 
uskutečnila v pátek 21. ledna 2011 v sálech Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém Městě. 
K tanci a poslechu zahrála dechová hudba VHS 
Nedakonice, diskotéku a laser show připravil DJ 
Jerry. Mezi přítomnými nechyběl starosta města 
Josef Bazala s manželkou Blankou a také mnoho 
pozvaných hostů a přátel školy. Zvláště rodiče se 
hodně těšili na polonézu, kterou tradičně zatan-
čili chlapci a dívky z devátých tříd. A jak sami 
vidíte na fotografiích, velmi jim to slušelo.

Milan Kubíček

Chlapci a děvčata z devátých tříd si spolu pěkně zatančili. 
Foto: Vladimír Kučera

Učitel Mgr. Jan Zábranský s Kateřinou Šichovou na tanečním parketu.
 Foto: Vladimír Kučera

Společné foto při nácviku polonézy.  Foto: Vladimír Kučera

Děkujeme všem sponzorům, rodičům a organizátorům za hodnotné 
dary do bohaté tomboly a organizaci reprezentativního Plesu rodičů.

Základní škola Staré Město
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Zajímavosti z přírody kolem násKouzlo fotografie
Nedávno jsem se začetl do jednoho rozhovoru 

s hercem a vzácným člověkem Miroslavem Horníč-
kem, který řekl: Fotografie je chodící oko. Kousající
zřítelnice. Buď někdo vidí, co se má fotografovat, anebo 
nevidí. Když to vidí, tak to vidí i bez fotoaparátu, tím 
aparátem to jenom sdělí. To je jako, když má někdo 
myšlenky a píše je. Píše už to, co měl dřív, než vzal pero 
do ruky. Kdežto někdo může mít v každé ruce pět per, 
a když nemá myšlenky, tak nemá co sdělovat.

Mistrovi musím dát za pravdu, protože ve struč-
nosti přesně pojmenoval, jak je to nejen dobře foto-
grafovat, ale i dobře psát. 

Také v dnešních novinách vám přinášíme dvě 
zdařilé fotografie Ing.Vladimíra Kučery ze staroměst-
ské přírody a ještě jednou opakujeme upoutávku na 
knihu Staré Město ve fotografii, kterou si ještě můžete
zakoupit na níže vyjmenovaných místech.

Milan Kubíček

K odletu směrem k východu se bu-
dou brzy chystat hejna havranů polních 
a kavek obecných. Letos jich v blízkosti 
Starého Města zimovalo jen velmi malé 
množství.

Také patříte k těm, kteří si po ránu 
vychutnávají zpěv kosa černého a pěn-
kavy obecné? O kosovi se ví, že dokáže 
zazpívat mnoho desítek tónů. Z histo-
rie je známo, že jeden z kosů dokonale 
napodobil pískání výpravčího a vlak se 
rozjel bez řádné výpravy ze stanice. Ale 
nebojte se, strojvedoucího se podařilo 
zastavit.

Na obloze můžeme pozorovat, jak 
nad Starým Městem táhnou ve smě-
ru od jihu k dalekému severu početná 

hejna ptáků. Koncem února přilétají 
první čejky, špačci, skřivani.

Teplo a slunce již v předjaří začíná 
probouzet ze zimního spánku první 
motýly, převážně babočky.

Kdy jste naposledy viděli vrabce? 
Situace dospěla tak daleko, že když 
dnes při procházce uslyšíme čimčará-
ní, je to radost a bohužel už i svátek.

Podle jarní teploty v březnu, ně-
kdy až v polovině dubna, se začínají 
v přírodě probouzet ježci. U nás žije 
ponejvíce ježek východní a při prv-
ním jarním setkání většinou potkáme 
značně vyhublého ostnáče.

Milan Kubíček

Sněženky jsou krásné na místě svého výskytu. Jejich podzemní části – cibule 
jsou chráněné. A právě tuto sněženkovou nádheru posíláme všem čtenář-
kám Staroměstských novin jako předjarní pozdrav. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

Labutí trojka při vzletu na loukách za Starým Městem ve směru na Huště-
novice.  Foto: Vladimír Kučera

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

MK

Staré Město  
ve fotografii
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Proč strakapoud klepe na stromy?
 (Adéla 14 let)
Strakapoud i datel klepou na stromy někdy z radosti 
a někdy z hladu.

V práci jsem slyšel, že v Hradišti funguje Klub 
anonymních alkoholiků. Rád bych se tam při-
hlásil. (Tonda, střední věk)
O jednom klubu sice vím, ale jakýpak anonymní 
spolek, když první co po příchodu uděláte je to, že 
vstanete a řeknete: „Jsem Tonda, pracuji na stavbě, 
piju jak duha, jsem alkoholik.“

Když je olivový olej z oliv, slunečnicový ze slu-
nečnic, z čeho pak je dětský olejíček?
 (Šarlota 20 let)
Otázka je neúplná a navíc zavádějící. Máte na mys-
li olejíček kojenecký, dětský s azulenem nebo olej 
Dobré spaní od Johnson’s Baby?

Pane redaktore, nepodíval byste se mi na dceru, 
proč má tak vytřeštěné oči?
 (dotaz ženy na zastávce MHD)
Proboha! Povolte ji gumičku ve vlasech!

Každý rok jezdím s kamarádkou na výstavu kvě-
tin Flora Olomouc. Slyšela jsem, že ještě zajíma-
vější je květinový veletrh v rakouském Tullnu? 
Víte o něm něco? (Maňa 54 let)
Jistě, v Tullnu se mi líbilo, byl jsem tam dvakrát. Ale 
chcete být IN? Vidět šíleně nádherné květy?Šetřete 
do prasátka, a pak se vydejte letadlem přes Peking 
do severokorejského Phjongjangu. Vypěstovali tam 
u nás neznámé květiny. Mají nezvyklá jména: kim-
-čong-ília a kim-ir-sénia.

Kočka dopadne vždy na nohy. Chleba s máslem 
na namazanou stranu. Na kterou stranu dopad-
ne kočka, které jsme na záda přivázali namazaný 
krajíc? (Roman 28 let)
O jaké kočce mluvíte? Moje kočky skoro pokaždé 
dopadly na záda.

Bydlíme na Novém světě a máme v televizi moc 
špatný obraz. Myslíte, že pomůže satelit?
 (Dežo 19 let)
Zbytečně neutrácej. Pro ostřejší obraz si pověs na 
anténu feferonku.

Jsem pěkně naštvaný. Moje Lidka pečuje o své 
šaty víc než o mě. (Vladimír 58 let)
Vy se jí divíte? Bez vás se může ukázat všude, bez 
šatů ale ne.

Slyšela jsem, že jste expert na různé statistiky. 
Můžete mi taktně sdělit, kolik roků života mi 
ještě zbývá? (Marie 62 let)
No být vámi, tak nové cédečko Evy a Vaška, kde je 
více než 10 skladeb, bych si nekupoval.

Milan Kubíček

Z policejního deníku
Podvodníci číhají na důvěřivou 

„kořist“
Již mnohokrát jsme na stránkách 

Staroměstských novin upozorňova-
li na přítomnost bezohledných hyen, 
které se snaží vecpat do domků a bytů 
především starých lidí, kde je pak pá-
chána trestná činnost. Pod záminkou 
kontroly elektroměru, či plynoměru, 
broušení nůžek a nožů, předání vý-
hry v loterii nebo oznámení o zvýšení 
důchodu a odměně z různých fondů 
a darů ze sociálních služeb. Všímavá 
občanka z ulice U Sklépka alarmovala 
policii, když zjistila pohyb podezřelé 
ženy mladšího věku, asi 160 cm vysoké, 
která se vydávala za kontrolorku ener-
getické společnosti. Oznamovatelka 
neotevřela dveře, a komunikovala s po-
dezřelou jen přes zavřené okno. Buďte 
stále opatrní a nedopusťte parazitům 
snadné zbohatnutí. 

Svatostánek lákal opilce
Zasněně se dívat kolem, pozoro-

vat hvězdy a osvětlené Staré Město. 

Přitom jen tak klábosit a vypít láhev 
levného vína, taková byla vize spole-
čensky znavených osob, které se vydaly 
na věž stavby kostela sv. Ducha. Hlídka 
je z místa vykázala a následně provedla 
kontrolu stavby od přízemí až po nej-
vyšší místo.

Zakomplexovaní balíci
Těžko říci, jakými komplexy trpěla 

povedená partička výrostků z obcí Huš-
těnovice, Sušice a Topolná, nebo zdali 
si jen zapomněli doma příručku, jak se 
chovat ve městě. Vejlupci totiž na od-
chodu z baru Na Špici rozbili plexisklo-
vé reklamní tabule, čímž vznikla škoda 
2.100 Kč. Kazisvěti dopadeni a škoda 
jim naúčtována.

Zásah v pravou chvíli
Na služebnu městské policie zavolal 

všímavý občan z Janáčkovy ulice, který 
slyšel naříkání ženy z Mahenovy uli-
ce. Příjezd hlídky na místo, zde zjiště-
na nešťastnice, která se nemohla dostat 
dovnitř domu, dveře se jí průvanem za-
bouchly. A klíč byl z druhé strany. Paní 

se navíc pá-
dem na zem 
zranila a stě-
žovala si na 
bolest v rame-
ni. Strážníci 
nakonec dům 
zpř í s tupni l i 
a zraněné ženě 
byla přivolána 
záchranka. Po 
krátké pro-
hlídce ji lékař 
odvezl do ne-
mocnice.

MP + MK

Pozor na projíždějící vlaky
Železniční trať Přerov – Břeclav byla 

vybudována na rychlost 160 km/hod. 
a vlaky, které nádražím ve Starém Měs-
tě jen projíždějí se také touto velkou 
rychlostí mohou pohybovat. Staré Měs-
to spolu s Otrokovicemi se může poch-
lubit skutečností, že na zdejším nádra-
ží prakticky zastavují všechny vlaky 
osobní dopravy včetně spojů kategorie 
EuroCity, InterCity, Expres a samozřej-
mě i všechny rychlíky, spěšné a osobní 
vlaky. 

Ve Starém Městě nezastavuje pouze 
noční spoj „Chopin“ z Vídně do Varšavy, 
expres Moskva – Nice a také mimořádné 
expresy, případně Pendolino, když v dů-
sledku nehody nejede po původní trase 
Praha – Ostrava, ale odklonem přes Brno 
a Břeclav. Vlak jedoucí rychlostí 160 km/
hod urazí za jedinou vteřinu  vzdálenost 
44,5 metru. Proto dbejte zvýšené opatr-
nosti při pobytu na nástupištích ve Starém 
Městě, případně na zastávkách v úseku 
mezi Přerovem a Břeclaví. Milan Kubíček

Na snímku děti z KMŠ Za Radnicí s učitelkou Jitkou Mlnářovou při návštěvě služeb-
ny městské policie. Do tajů policejní služby chlapce a děvčata 3. února 2011 zasvětili 
strážníci Miroslav Nosek a Petr Hubáček. Foto: Milan Kubíček
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Zahrádkáři si velmi často stěžují na 
velké rozmnožení hlemýžďů a přede-
vším slimáků. Hlemýždi se ale nijak 
rychle nemnoží, jejich vývoj k dospě-
losti trvá až dva roky. Sli-
máci, především rozšíření 
tak zvaní španěláci, dospí-
vají během vegetace i dva-
krát, a protože jak hlemýž-
di, tak slimáci jsou herma-
froditi – obojetníci, každý 
jednotlivec po oplodnění 
navzájem klade vajíčka, 
ze kterých se líhnou noví 
jedinci. Dospělí přezimují 
pod listím i v půdě a při 
mírné zimě ani pod sně-
hem jich mnoho neuhyne. 
Letos při vlhkém podzimu 
kladli vajíčka ještě během 
září. Nacházíme je při 
orbě nebo při rytí záhonů. 
Na malém záhonu lze najít 
až 10 hromádek, bílých průhledných 
kuliček a v každé z hromádek je i 60 

Z našich zahrádek – jak na španělské slimáky?
kusů vajíček. Pokud je najdete, je po-
třebné je okamžitě zničit. Jiná stopro-
centně účinná ochrana není. 

Tradiční návnadou jsou silnější plát-

ky syrových brambor. Tato návnada 
účinkuje nejvíce na hlemýždě zahrad-

Nejedna staroměstská milovnice květin, a zvláště tulipánů, se již těší na letošní pestro-
barevnou nádheru na záhoně před domem nebo v zahrádce.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

ního, plzáka zahradního a slimáčka 
polního. 

Na hubení španělských slimáků 
můžete vyzkoušet i přírodní přípra-

vek doporučený jednou 
čtenářkou odborného ča-
sopisu. Slimáky podle ní 
odradí postřik připrave-
ný z výluhu listí obyčejné 
lesní kapradiny (kapraď 
samec). Dělala prý ho 
přelitím listů kapradiny 
horkou vodou a několik 
hodin nechala vyluhovat. 
Rozředěným výluhem po-
stříkala záhon se salátem, 
který španělákům hodně 
chutná. 

Pokud to zkusíte a bude 
to účinné, dejte nám do 
redakce vědět. Nebo nám 
napište, jak vy hubíte do-
těrného škůdce, který se 

k nám rozšířil ve velkém počtu z jiho-
západu Evropy. Milan Kubíček

Zajímavosti z přírody
Již za pět týdnů přiletí čápi

Čápů bílých hnízdí v České repub-
lice přibližně 900 párů. Necelá pětina 
naší populace hnízdí na jižní Moravě 
v koloniích na stromech, většina ostat-
ních čápů hnízdí roztroušeně a v blíz-
kosti lidských obydlí. Hnízda si staví 
většinou na vysokých komínech a to 
je také případ ze Starého Města, kdy 
u nás můžeme pozorovat dvě čapí 
hnízda. Jedno z nich je již dlouhá léta 

na komíně bývalé stolárny v Klukově 
ulici, další čapí hnízdo je k vidění již tře-
tí rok na komíně kotelny základní školy 
v Komenského ulici. Ve Starém Městě 
tak držíme rekord, když můžeme pozo-
rovat dlouhonové zobáče hned na dvou 
místech současně. V roce 2010 vychovali 
čapí rodiče na Komenského ulici pouze 
jednoho malého čápa, zatímco dvojice 
na komíně v Klukově ulici se potomka 
nedočkala.

Jako první přilétá na hnízdo samec, 
teprve po třech až sed-
mi dnech se k němu 
připojuje samice. Part-
neři jsou si často věrni 
po mnoho let, i když 
zimní měsíce v Africe 
většinou tráví každý 
sám. Samička snáší ve 
dvoudenních interva-
lech 2 – 4 bílá vejce, 
která potom střídavě 
se samcem zahřívají 
přibližně jeden měsíc. 
O vylíhlá mláďata se 
svorně starají oba ro-
diče. Po dalších dvou 
měsících jsou mláďata 

schopná letu. Následující období je pro 
mladé čápi velmi nebezpečné, někteří 
z nich podlehnou úrazům, které si při-
vodí při prvních krkolomných letech. 
Hodně času tráví mladí čápi na hníz-
dě, kde jim rodiče stále nosí potravu, 
většinou drobné savce, obojživelníky, 
plazy a ryby či větší hmyz. Na podzim 
pak všechny čeká nelehký úkol, odlet 
na africká zimoviště, na kterou se vy-
dávají koncem srpna. Ve Starém Městě 
vždy platilo, že když jdou děti 1. září 
do školy, čápi jsou pryč. Nezvyklý byl 
loňský rok, kdy poslední z čápů odle-
těl ze Starého Města až v samém závě-
ru září.

Užitečná sýkora koňadra

Na nabídce housenek v přírodě jsou 
životně závislé sýkory koňadry, neboť 
jimi krmí zjara svá mláďata. Deset 
tisíc housenek spotřebuje během tří 
týdnů, kdy krmí malinké koňadry, je-
den pár sýkor. Pokud se vinou náhlých 
změn počasí housenky zakuklí dříve, 
než mláďata dorostou, nová generace 
sýkor zahyne.

Milan Kubíček

Mladý čáp bílý z hnízda v Komenského ulici vytvořil nový rekord. Ze Sta-
rého Města odletěl na jih až po Michalských hodech koncem září 2010.

Foto: Milan Kubíček
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V roce 2010 byly provedeny na 
stavbě kostela  sv. Ducha ve Starém 
Městě práce menšího rozsahu, než jsme 
byli zvyklí jiné roky. Byla 
dokončena zbývající část 
ocelového krovu kolem 
věží. Opět to byla složitá 
práce, protože jednotlivé 
díly krovu bylo nutno 
připevňovat přímo do 
stěn věží. Přitom bylo 
nutno pokračovat s vel-
kou předností, aby tato 
část kolem věží přesně 
navazovala na hlavní 
krov přimontovaný na 
železobetonovém prs-
tenci. Dokončení krovu 
kolem věží si vyžádalo 
také částečnou demon-
táž výtahu u věží. Výtah 
musel být snížen, protože na jeho mís-
to zasahoval nový krov. Proto také naši 
chlapci ze Staroměstské kapely museli 
vyšlapat víc po schodech než jindy, aby 
na Štědrý den ve 22:30 hodin mohli 
z věží zahrát Tichou noc a další skladby 
na oslavu Kristova narození.

Hlavní naší činností v roce 2010 
bylo vyrovnání závazků s firmou pana

Stavba kostela sv. Ducha v roce 2010
Josefa Budaře. Firma Promont provedla 
v roce 2009 víc prací, než jsme zaplatili. 
Měli jsme uzavřenou smlouvu, že zbytek 

prací zaplatíme v roce 2010. Toto jsme 
beze zbytku splnili a firma pana Budaře
má od nás zaplaceny všechny práce, vy-
rovnány všechny dluhy.

Dále probíhaly práce na upřesnění 
projektu kostela a celkového dokončení 
střechy, která na kupoli navazuje. Hleda-
lo se optimální konstrukční řešení, které 
bude vyhovovat architektonickým a vý-

tvarným požadavkům, ale které bude 
pro naši farnost výhodné i z hlediska 
ceny. Plánujeme, že tuto část stavby za-
hájíme letos začátkem jara.

Na průběh stavby dohlíží stálá ko-
mise ve složení Ing. Josef Trňák, Franti-
šek Slavík, Antonín Vavruška, František 
Ingr, Ing. Kamil Psotka, Ing. František 
Křivák, dále pak projektant Ing. Za-
jíček a starosta Josef Bazala za staro-
městskou radnici. Podle potřeby jsou 
přizváni další odborníci. 

Děkuji firmě Promont za dobře
odvedenou práci. Děkuji všem ostat-
ním, kteří podpořili naše úsilí darem, 
modlitbou, postojem, nebo jiným způ-
sobem a tak přispěli ke stavbě nového 
kostela – místa duchovního života na-
šeho společenství, Starého Města i oko-
lí. Děkuji všem příznivcům stavby kos-
tela, že si stále udržují přesvědčení, že 
ke štěstí a spokojenosti nestačí jen po-
cit osobního a materiálního blahobytu, 
pocit osobní materiální přemíry, ale 
život v srdečném Kristově společenství 
a účast na zcela historicky mimořádně 
a významné duchovní a společenské 
aktivitě, jakou je stavba nového kostela 
sv. Ducha.

Ing. František Křivák

Stavba kostela sv. Ducha v červnu 2010. 
Ilustrační foto: František Ingr

Exkluzivní vydání Bible – nejčtenější knihy světa
Koncem roku 2010 bylo vydáno exklu-

zivní provedení Bible, která vyšla v limito-
vaném nákladu 600 výtisků. Každý výtisk je 
ručně zhotoveným unikátem vysoké umě-
lecké hodnoty. Toto reprezentativní, velko-
formátové dílo (24,5 x 34,5 cm) představuje 
na 1070 stranách 259 jedinečných knižních 
ilustrací v brilantní kvalitě se zlatotiskem. 
Bible má luxusní koženou vazbu, zlace-
nou ořízku, krásnou zlatou sponu a kování 
v rozích. Vlastní text se opírá o Jeruzalém-
skou bibli, v knize dále najdeme barevné 
reprodukce z bible Václava IV., nejstaršího 
německého rukopisu Neapolské bible a řa-
dy dalších historických skvostů. Bible byla 
v prodeji za 57.900 korun. První tři výtisky 
s pořadovým číslem 1, 2, 3 obdrželi papež 
Benedikt XVI., arcibiskup Dominik Duka 
a prezident Václav Klaus. I když prodejní 
cena bible je značná, všechny výtisky byly 
brzy rozebrány. Jedná se o rodinný poklad 
pro další generace, který svou současnou 
hodnotu určitě znásobí. 

Knihu všech knih jsem si dů-
kladně pročetl a opět jsem si i při-

Každý výtisk je ručně zhotoveným uni-
kátem vysoké umělecké hodnoty. Bible na 
snímku má pořadové číslo 180.
 Foto: Milan Kubíček

Ilustrace úvodní části Starého zákona. 
Foto: Milan Kubíček

pomněl, že Bible je základem veškeré 
moderní kultury, nejen literatury, ale 
i divadla, filmu a výtvarného umění.

Milan Kubíček
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Co se nám líbí, co se nám nelíbí?
Zásadních nedostatků si vědom ne-

jsem a z těch drobných se určitě zase 
letos podaří něco městu odstranit, aby 
se nám v našem městě žilo ještě lépe.

Ing. Vojtěch Foltýnek

Staré Město potřebuje vytýčit nové 
cíle do střednědobého horizontu, nové 
mladé lidi a novou odvahu. A nikoliv 
jenom nové pohádky. Měli bychom mít 
dost času, abychom uprostřed všeho spě-
chu alespoň někdy zaslechli i sami sebe. 
Tu a tam bychom se měli zastavit v bě-
hu a podívat se, jak vlastně vypadáme.  
Jsme-li ještě schopni slyšet hlas ptáka, 
vidíme-li ještě zelený strom a rozpozná-
me-li čest od padoušství. Naším osobním 
přínosem by měl být odpor každého jed-
notlivce vůči věcem špatným a nespra-
vedlivým. Příliš mnoho čestných lidí 
v průběhu posledních let rezignovalo 
a mnohdy se ujímají správy věcí veřejných 
lidé nepoctiví a bezcharakterní. Vidíme 
to denně ve sdělovacích prostředcích. Li-
dově se tomu říká mravní bída.

Milan Kubíček

Nevidím nedostatky v oblastech bu-
dování a inovací ve Starém Městě, ale 
spíše v jednání a chování části mladé 
generace. Na místech, kde se většinou 
po vyučování scházejí, po nich zůstá-
vá obrovský „svinčík“. Změnu tady 
vidím pouze v přístupu a kontrole ro-
dičů (jedná se o dítka školou povinná). 
Protože výchovné prostředky učitelů 
a ostatních jsou značně omezené.

Ing. Petr Straka

Děti z mateřské školy v Rastislavově ulici posílají všem našim čtenářům pěknou novoročenku, kterou jsme 
v redakci vyhodnotili jako jednu z nejlepších. Foto: MŠ

Co se Vám ve Starém Městě líbí, na 
co jste jako občan nejvíce hrdý?

Společně s maminkou jsme debato-
valy a shodly jsme se na tom, že se nám 
líbí opravená dětská hřiště a rekon-
strukce zdravotního střediska. Jsme 
hrdé na zrekonstruovaný Památník 
Velké Moravy. A protože obě máme 
rády svoji práci a hlavně děti, jsme 
hrdé na svoji práci při výchově a vzdě-
lávání dětí ve Starém Městě.

Mgr. Milana Matyášová,
Mgr. Jana Klonová

Otázka s použitím slova „hrdý“ je 
tím postavena natolik sugestivně, že 
teda já mám za to, že odpovědí má být 
pohled nikoliv konkrétní to je adresný 
jedné specifické události nebo počinu,
ale spíše komplexní sdělení. V mém 
případě asi nejde na reakci na „hrdý“, 
ale dovoluji si říci, že spokojený, tak já 
jsem spokojený se stavem, který bych 
definoval, asi takto. Jsem spokojený, že
Staré Město je dobrá adresa pro život. 
Logicky slovem adresa jsem nemyslel 
nějaké číslo popisné, ale jak se běžně 
tato formulace užívá, je to konstatová-
ní, že jsem rád, že žiji právě zde.

Stanislav Rokyta

Líbí se mi, že každým rokem získá-
vá Staré Město krásnější vzhled, napří-
klad v mém okolí to byla rekonstrukce 
sídliště Kopánky. A také na nabídku 
kulturního, sportovního i „nákupní-
ho“ vyžití, která hodně konkuruje sou-
sednímu většímu městu.

Ing.Vojtěch Foltýnek

Ve Starém Městě je viditelný velký 
pokrok. Mění se sice všechna města 
v okolí, ale změny v našem městě jsou 
určitě nadprůměrné ve srovnání s ji-
nými městy ve Zlínském kraji. Často 
cestuji a mohu srovnávat kvalitu pro-
středí a kvalitu života obyvatel. Ve Sta-
rém Městě prakticky nenaleznete ulici 
nebo zanedbaný kout, za který bychom 
se mohli stydět. A co je velmi důležité, 
více než 90 procent obyvatel má klidné 
spaní.

Milan Kubíček

Velmi se mi líbí snaha všech zain-
teresovaných (zvolených zastupitelů 

i zaměstnanců radnice) přispět svým dí-
lem k řešení problémů ve městě. Myslím, 
že budování, opravy komunikací, řešení 
sportovišť a kulturního stánku vytváří 
pro občany Starého Města velmi dobré 
podmínky pro různá vyžití.

Ing. Petr Straka

Jaké nedostatky vidíte v našem městě, 
co by se mělo v nejbližší době změnit? 

Jak k tomu přispějete Vy osobně?

Trápí nás nepořádek u kontejnerů 
s tříděným odpadem, kde si občané toto 
místo pletou se sběrným dvorem. Navr-
hujeme zapojit do problému městskou 
policii. Důsledně tato místa kontrolovat 
a viníky finanční pokutou potrestat. Dále
nám vadí neuklízení psích exkramentů 
v ulicích v blízkosti rodinných domů. 
Vlastníme psa a snažíme se vše uklízet.

Mgr. Milana Matyášová,
Mgr. Jana Klonová

Netěší mě stavba nového kostela a to 
nejen pro svou obrovitost a finanční
náročnost, ale pro způsob financová-
ní ve spojitosti s hospodařením města, 
kdy vkládané prostředky nezohledňují 
poměr obyvatel výhledově tuto stavbu 
užívajících vůči celkovému počtu žijících 
občanů Staré Města.

Nezpochybnitelně situace spojena 
s dotacemi přispěla k polaritě obyvatel-
stva našeho města a takový stav předpo-
kládám jako dlouhodobý…

Stanislav Rokyta
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Právě jste se začetli do březnové-
ho čísla Staroměstských novin. Dne 
1. března si připomínáme kulaté dvace-
tileté výročí, kdy roku 1991 vyšlo první 
číslo Zpravodaje obce Staré Město.

Historie Zpravodaje
Odpovědným redaktorem byl Jiří 

Lapčík, náklad činil 500 výtisků. Od 
listopadu 1991 se stal pověřeným 
redaktorem Zpravodaje Starého 
Města Antonín Vavruška. Pů-
vodně bílá knížečka Zpravodaje 
dostala od roku 1992 nový, ble-
děmodrý kabát, odpovědným 
redaktorem byl jmenován Jan 
Vančura, který řídil vydávání 
obecního periodika do konce 
roku 1993.

Od ledna 1994 se mění formát, 
ale i název Zpravodaje na Staro-
městské noviny, zvýšil se náklad 
na 1300 kusů a noviny začaly 
vycházet pravidelně vždy k prv-
nímu dni nového měsíce. První 
tři čísla zmizela z pultů prodejen 
a stánků novin během tří dnů, 
potom jsme postupně hledali tu 
nejvhodnější obsahovou náplň 
nového periodika. Osobně jsem 
si v té době prohlédl a pročetl 
desítky obecních a městských 
novin z celé České republiky 
a z každých jsem si vzal malou 
inspiraci, abych pak vytvořil 
současný formát Staroměstských 
novin. Je to až neuvěřitelné, ale 
od července 1994 jsou všechna 
čísla Staroměstských novin vyprodá-
na. I když se někdy stane, že v jedné 
či dvou prodejnách pár výtisků zbude, 
jsou následně přesunuty do jiných pro-
dejen, případně prodány volně v teré-
nu. Staroměšťané, a mezi nimi zvláště 
místní patrioti, považují městské no-
viny za rodinné stříbro, na další číslo 
se těší a neustále mě zásobují ohlasy 
a podněty. A mnozí z nich si také ne-
berou servítky, stačí malá chybička 
nebo nepřesnost a v krátké době mám 
v redakci vše na talíři. Ono to není být 
většinou zcela anonymním redakto-
rem či reportérem celostátních novin 
a své články psát v klídku redakce či 
na počítači ve svém domě, ale u nás na 
maloměstě je člověk denně tváří tvář 
jeho obyvatelům a zvláště čtenářům. 
Osobně se již osmnáctý rok snažím, 

Před 20 lety vyšlo první číslo Zpravodaje obce
aby Staroměstské noviny měly svou ori-
ginální tvář, aby byly nezaměnitelné a li-
dé si zde přečetli původní články ze „sta-
roměstské kuchyně“ a také, aby se jen 
neděsili články bulvárního ražení, kde je 
na prvním místě násilí, zločin, krev, sen-
zace, stupidita a šíření buranství. Horliví 
šiřitelé zla a nechutností většinou přesta-
nou a pochopí absurdnost svého počíná-

ní teprve tehdy, až tragédie vstoupí i do 
jejich domu. A další nemilá skutečnost, 
vězí v tom, že majitelé novin na českém 
trhu jsou převážně Němci a Švýcaři. 
Například Švýcar Michal Ringier u nás 
vydává Blesk, Aha!, Sport, Reflex atd.
V podstatě si dnes noviny může zalo-
žit kdejaký hochštapler, a pak hlásat do 
světa ty své pravdy, když získá do týmu 
lokaje s novinářskou zkušeností.

Ale obraťme list. Jaký by to byl život, 
kdybychom se každý den alespoň trochu 
nezasmáli. Právě výrok spisovatele Karla 
Čapka si pravidelně připomínám: „Hu-
mor je sůl země a kdo je jím dobře proso-
len, uchová se dlouho čerstvý.“ 

Redakční rada Staroměstských no-
vin pro období 2010 - 2014: Ing. Vojtěch 
Foltýnek, předseda, Mgr. Milana Maty-
ášová, místopředsedkyně, Petr Hájek, 

Staroměstské noviny z listopadu 2007, první číslo v barevném provedení. 

Ing. František Křivák, Petr Pavlacký, 
Stanislav Rokyta, Ing. Petr Straka, 
Milan Kubíček, redaktor

Současnost Staroměstských novin
Redakční radu a odpovědného 

redaktora těší zájem o Staroměst-
ské noviny, zvláště v době, kdy jsou 
k dostání stovky různých novin a ča-

sopisů. Jen se podívejte na velké 
plochy v nákupních střediscích, 
které jsou vyčleněny tisku. Ča-
sopisy a noviny mají pěknou 
barevnou úpravu, mnohdy kří-
dový papír, ale zvláště obsah 
bulváru a jim podobně zaměře-
ných časopisů odpovídá morál-
nímu profilu a způsobu myšlení 
jejich tvůrců. V minulých letech 
jsme přijali s potěšením hodno-
cení Staroměstských novin ze 
strany Syndikátu novinářů Čes-
ké republiky, písemné projevy 
uznání od významných osob-
ností politického, společenského 
a kulturního života, včetně pre-
zidentské kanceláře, premiéra 
a předsedy Parlamentu a Senátu 
České republiky. A mělo to jistě 
své opodstatnění, protože hrdi-
ny našich stránek nejsou často 
pochybné hvězdy showbyznysu 
a lidé nevalných morálních kva-
lit, ale jste to Vy, vážení Staro-
měšťané, od prvních chvil, kdy 
se narodíte, přes školní léta, až 
po setkání seniorů na radnici 
a prezentování Vašich více či 

méně významných skutků a činů 
v průběhu tak krátkého našeho po-
bytu na tomto světě. Vždy jsem se 
snažil, aby z našich novin viditelně 
dýchalo „člověčenství.“

Poděkování zaslouží členové re-
dakční rady, vedení Městského úřadu 
ve Starém Městě a spolupracovníci, 
grafici, tiskaři, ochotní a obětaví pro-
dejci. Nebylo by dobrých novin bez 
všech dopisovatelů, fotografů, kres-
lířů a příznivců, kterým děkujeme 
za dosavadní spolupráci a těšíme se 
na další příspěvky a zvláště historic-
ké fotografie. Pochopitelně přivítáme
i další prodejce našich novin. Zacho-
vejte nám přízeň i v dalším období.

Milan Kubíček
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Grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň na radnici
K významným staroměstským ro-

dákům patří významný tvůrce českých 
poštovních známek, grafik a rytec Jaro-
slav Tvrdoň, který se narodil 10. června 
1950. V jeho tvorbě zaujímá významné 
místo volná grafika v provedení oce-
lorytu. Je známo, že ocelorytina je po-
nejvíce využívána při tvorbě bankovek, 
poštovních známek a cenných papírů. 
Tématicky jsou mu nejbližší historic-
ké motivy, památková architektura, 
heraldika, portréty významných osob-
ností a rovněž díla starých mistrů, kte-
rá se sobě vlastní precizností převádí 
do miniaturizované podoby dokona-
lých volných rytin. Velmi rád vytváří 
i drobnou užitkovou grafiku, ex libris,
novoročenky a jiné. Spolupracuje s 18 
významnými umělci (K. Zeman, A. 
Born, P. Dvorský) a vynikajícím způso-
bem přetváří jejich grafické návrhy do
oceli. Mezi jednu z posledním známek, 
vyrytou Jaroslavem Tvrdoněm podle 
návrhu K. Zemana, patří příležitost-
ná známka k nástupu Lucemburků na 
český trůn „Jan Lucemburský a Eliška 
Přemyslovna.“

Jaroslav Tvrdoň od roku 1978 žije 
a tvoří ve Vlčnově. Podobně jako velká 
postava české známkové tvorby Josef 
Herčík, začínal svou ryteckou činnost 

ve Zbrojovce v Uherském Brodě, kde 
rytinami vyzdobil celou řadu střelných 
zbraní. V letech 1974 – 1992 pracoval 
na rytinách pro výrobu odznaků, plaket 
a medailí ve vlčnovském Kovoznaku.Vel-
mi si cení možnosti studia u tak význam-
né osobnosti, jakým byl Ruda Kubíček 
starší.

Svými ocelorytinami se zúčastňuje 
mnoho let souborných i autorských výstav 
doma i v zahraničí, např. Toronto, Ostrów 

Wielkopolski, Cluj, Soul, Czestochowa, 
Praha, Hradec Králové, Brno, Uherské 
Hradiště, Kunovice, Vlčnov a další.

Známého grafika  rytce Jaroslava
Tvrdoně, jsme přivítali na staroměstské 
radnici, kde nám představil část své-
ho uměleckého díla a bylo předběžně 
jednáno o výstavě Tvrdoňovy grafic-
ké tvorby při příležitosti Michalských 
slavností 2011. Milan Kubíček

Jaroslav Tvrdoň (na snímku vlevo) představil část svého díla starostovi Josefu Bazalovi a místostarostovi 
Radoslavu Malinovi.  Foto: Milan Kubíček

Staroměstská výročí v roce 2011
Na rytině Jaroslava Tvrdoně 

jsou zaznamenány významné sta-
roměstské události. Již ve fuld-
ských análech v letech 855 a 869 
je Staré Město zmiňováno jako 
„nevýslovná pevnost Rastislavo-
va.“ Svědčí o tom řada archeolo-
gických nálezů, stejně jako půso-
bení byzantské misie Konstantina 
a Metoděje, po jejich příchodu 
v roce 863 na Velkou Moravu. 
V roce 1131, podle jiných pra-
menů v roce 1141, o Veligradu 
učiněna první písemná zmínka. 
V roce 1321 obec nazvána Starým 
Městem (Antiqua civitas). Původ-
ní název Velehrad přešel na osadu 
při cisterciáckém klášteře, založe-
ném v roce 1205.

Na grafickém listě jsou vyobra-
zeny nálezy z doby Velké Moravy, 
olověný kříž s řeckým nápisem 

„Ježíš Kristus vítězí“. Men-
ší kříž, také olověný, oba kříže 
nalezeny v blízkosti tehdejších 
kostelíků. Sokolník – stříbrná 
plaketa je ukázkou lovu starých 
Slovanů s dravými ptáky. V dol-
ní části je zlatá náušnice zdo-
bená oblíbenou granulací a ke-
ramická nádoba, svou profilací 
typickou pro keramiku 7. - 8. 
století s výzdobou vícehrotými 
rydly. V horní části Staré Měs-
to – detail z celkového pohledu 
na Uh. Hradiště z dřevořezu 
Jana Willenberga z roku 1593. 
„Peczet Staromiestska“ pochází 
z roku 1703. Na grafickém listě 
nechybí stavba farního kostela 
sv. Michaela, osmihranná kaple 
sv. Jana Křtitele, radnice, budo-
va Památníku Velké Moravy.

 JT
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V roce 1889 byly zřízeny dvě školní třídy v domě obchodníka Františka We-
bera. Za pronájem dvou učeben a příslušenství platila obecní rada 240 zla-
tých ročně. V roce 1900 bylo pět tříd v budově školy č. p. 1 (zbourána v dubnu 
1995), tři třídy v obecní sýpce na Palánku a dvě třídy u Webera. Ve školní bu-
dově č.p.715 se začalo vyučovat 15.září 1902 v pěti třídách. Byly zrušeny dvě 
třídy na Weberovém, tři třídy na Palánku, kde byl zřízen obecní chudobinec. 
Pro velký počet žáků byly na Palánku dvě třídy obnoveny od roku 1907. 

Foto: archiv SN

Co víš o Starém Městě?
1) V lednu roku 1929 nastaly kruté 
mrazy, které v obci neměly pamětníka. 
V únoru mrazy ještě zesílely. Naříze-
ním ministerstva školství a národní 
osvěty byly školy zavřeny v době od 18. 
února až do 1. března. Největší mráz 
byl naměřen v noci z 10. na 11. února 
1929. Kolik tehdy zaznamenaly stup-
ňů?

a) -19 OC
b) -23 OC
c) -33 OC

2) Dne 18. června 1936 projel Starým 
Městem prezident republiky. Na jeho 
uvítání byla obec slavnostně vyzdobena. 
K uvítání přišli žáci s učiteli i z okolních 
obcí. Žactvo bylo seřazeno do špalírů 
a vítalo pana prezidenta máváním pra-
porků a voláním pozdravů. Víte, jak se 
jmenoval pan prezident?

a) T. G. Masaryk
b) Edvard Beneš
c) Klement Gottwald

3) Velká slavnost se odehrála také o 30 let 
dříve na nádraží Severní dráhy císaře Fer-
dinanda. V červnu 1906 byl sestaven uví-
tací průvod Jeho Veličenstva císaře, v něm 
bylo také 20 hochů a 20 dívek ze staro-
městské školy pod vedením učitele Josefa 
Kalába. O kterého císaře se jednalo?

a) Ferdinand V. Dobrotivý
b) František Josef I.
c) Karel I.

4) V prostorách jednoho staroměstského 
hostince byla v roce 1901 upravena stani-
ce pro císařský a královský hřebčinec. Byla 
obsazena od druhé poloviny měsíce února 
až do 15. června každého roku 10 erárními 
hřebci. Který to byl hostinec?

a) Na Špici
b) Na brnku u nádraží
c) Rudý dům

5) Ve Starém Městě je velmi oblíbený ples 
Zimní pohádka, který již více než 40 let pořá-
dá Sbor dobrovolných hasičů. Tento ples však 

původně založila a do roku 1948 pořádala 
jiná organizace. Jak se jmenovala?

a) Orel
b) Sokol
c) Družstevní záložna

6) Občan ze Starého Města byl na pře-
lomu čtyřicátých a padesátých let 20. 
století ministrem zahraničního obchodu. 
Jak se jmenoval?

a) JUDr. Antonín Gregor
b) Jan Novák
c) Ing. Josef Blaha

7) Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město 
samostatnou obcí. Od kterého roku byl 
změněn název obce Staré Město bez pří-
vlastku „u Uherského Hradiště“?

a) 1. ledna 1992
b) 1. ledna 1996
c) 1. listopadu 2000

Milan Kubíček, kronikář města
Správné odpovědi najdete na straně 24.

Staré Město je historickým a také sku-
tečným pojítkem bratrů z Moravy a Slo-
venska, je srdcem Slovácka, které musí 
žíti pro obě větve našeho národa – Slo-
váků z Moravy i ze Slovenska. Slováci ze 
Starého Města jsou nejtypičtější, prokazu-
jí celým svým životem, že kulturní a hos-
podářský vývoj utváří 
se vlivem podmínek 
i folkloru, povaho-
vých i historických. 
Jaký je to rozdíl od 
jiných krajů! Mělo by 
býti zjištěno moder-
ním sociologem, proč 
tento lid dosáhl tolik 
schopností, rychlé-
ho postřehu, vtipu 
a výrazu, rozpoznání 
moudrého od naiv-
ního, jak lpí na svém, 
jak zápasí a umírá….

Děkujme Pánu 
Bohu, že náš člověk 
je založen rozumo-
vě. Dobrodružství ho 
nelákají, je-li vážně 

Církevní události 
v roce 1955

Při prvním svatém přijímání žáků 
2. tříd dne 5. června 1955 ze 120 dětí 
byla polovina chlapců a děvčat v kro-
ji. Průvod vyšel od škol do kostela 
s knězem, korouhvemi i hudbou. 

Svátek Božího Těla se slavil ve 
čtvrtek 9. června 1955 ve všední 
den jako obvykle od 17 do 19 ho-
din průvodem Dědinou s oltáři 
v domě u obecní váhy, kde bydlel  
MUDr. Chytil v blízkosti fary, na dru-
hé straně náměstí u Vaňků, přes jed-
no od radnice a u Holáňů nedaleko 
hřbitova. Průvod byl dlouhý přes ce-
lou Dědinu. Krojovaných bylo přes 20 
chlapců, přes 50 děvčat a 60 velkých 
děvčat bylo v kroji se šátky. Rovněž 
mezi vdanými ženami převládaly ty 
v kroji. Skoro ve všech oknech po tra-
se průvodu byly svíčky, svaté obrázky 
a sošky a mnoho domů bylo čerstvě 
nalíčeno.

MK

Jak hodnotil Staroměšťany starosta  
Josef Vaněk v roce 1937?

ohrožen neztrácí rozvahu a klid. Po-
znejte přednosti této rázovité osobitosti 
slováckého kraje. Veliká práce čeká ty, 
kdož pracovat chtějí a umí!

V časopisu Moravské pomezí z roku 
1937 zaznamenal: Milan Kubíček
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Starosta Josef Bazala předává knihu Staré Město ve fotografii delegaci učitelů 
z Turecka.  Foto: Milan Kubíček

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

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

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

První pracovní schůzka mezinárodní-
ho projektu Comenius se uskutečnila ve 
dnech 19. - 24. ledna 2011 na Střední od-
borné škole a Gymnáziu ve Starém Městě.

Do našeho města zavítaly delegace 36 
učitelů a žáků ze čtyř evropských zemí. 
Konkrétně z Itálie, Maďarska, Lotyš-
ska a Turecka. Ve čtvrtek 20. ledna byla 
uspořádána přehlídka scénářů a scének 
umožňujících vysvětlit a zažít fyzikální 
zákony. S partnery v Portugalsku a Řecku 
byl během schůzky navázán audiovizuál-
ní kontakt přes internet. V odpoledních 

hodinách naši hosté zavítali na Památ-
ník Velké Moravy a sledovali vystoupení 
školní cimbálové muziky.

Zahraniční studenti a učitelé přijeli na 
staroměstskou radnici v doprovodu do-
mácích studentů v pátek 21. ledna 2011, 
kde byli přijati starostou Josefem Bazalou 
v obřadní místnosti. Hosté ze zahraničí 
si vyslechli krátký proslov starosty, kte-
rý přítomné seznámil s bohatou historií 
Starého Města, s obdobím Velké Mora-
vy i misí soluňských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. „Žijeme nejen tradicemi, ale 
v našem městě je také velmi bohatý spo-
lečenský, kulturní a sportovní život,“ sdě-
lil starosta Josef Bazala. V čele delegace 

Na radnici jsme přivítali učitele a studenty z Itálie, Lotyšska, Maďarska a Turecka
byla ředitelka SOŠ a Gymnázia Staré Město 
Ing. Zdislava Svobodová, do angličtiny tlu-
močila RNDr. Radka Gurecká.

Potom přítomní studenti a jejich učitelé 
převzali certifikáty o absolvování vzdělá-
vacího projektu a také drobné dárky. Mezi 
oceněnými byl také starosta Josef Bazala, 
který dostal pěkný dar od turecké delegace.

Ze Starého Města naši hosté odjeli na 
poznávací zájezd, jehož cílem byly sklárny 
ve Květné a Muzeum Jana Amose Komen-
ského v Uherském Brodě.

Milan Kubíček

Na snímku učitelé žáků středních škol z Itálie, Maďarska, Lotyšska a Turecka, 
které přivítal na staroměstské půdě starosta Josef Bazala (na snímku vpravo).

Foto: Milan Kubíček

Do obřadní síně na radnici přijelo 36 hostů ze za-
hraničí a také 30 studentů SOŠ a Gymnázia Staré 
Město.  Foto: Milan Kubíček

Správné odpovědi na otázky ze str.23
1 c, 2 b, 3 c, 4 a, 5 a, 6 a, 7 b.
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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)



Sonda do našeho pohostinství

26 Tak tady žijeme  Staroměstské noviny 3/11 Staroměstské noviny 3/11

Ve Starém Městě je velké množství růz-
ných gastronomických zařízení. Máme 
zde čtyřhvězdičkový hotel, penziony, kde 
se host může najíst, klasické restaurace 
s nabídkou poledních meníček i jídel na 
objednávku, nechybí pizzerie, bistro, ně-
kolik barů, hostince, hospůdky a pivnice, 
kde se schází jen štamgasti z okolních 
ulic. A také tu máme desítky ubrblaných, 
kteří lamentují, že není kam jít.

Před čtvrtstoletím to pivaři ve Starém 
Městě měli velmi jednoduché. Příliš se 
nemuseli rozmýšlet, kam zajít s kama-
rády na pivo. Nabízely se prakticky jen 
tři možnosti: Mayer, Rudý a Špica. S na-
bídkou piva si milovníci zlatavého moku 
také nedělali starosti. Čepovala se téměř 
výhradně jarošovská desítka a občas 
také pivo Olšavan z Uherského Brodu. 
Třeba Špica byla zařazena do III. ceno-
vé skupiny, desítka stála 2 Kč, dvanáctka 
3 Kč, velká borovička pětikorunu.

Pivnice u Mayera s vyhlášeným vrch-
ním Borkem byla ve IV. cenové skupině, 
pivečko bylo na čepu za 1,70 Kč, jaro-
šovská dvanáctka za 2,80 Kč, pro dob-
ré renomé pivnice se někdy o nedělích 
točila plzeňská dvanáctka za 3,80 Kč. 
Velká borovica stála 4,40 Kč, o sobotách 
sem večer přicházeli mladí z okolí, kteří 
přijeli na zábavu. Obsadili několik stolů, 
objednali si „soupravu“ (pivo a velkou 
borovou za 6,10 Kč) a pěkně nažhaveni 
upalovali za děvčaty na sokolku. 

Hádky štamgastů, tak jak je známe 
z dnešní doby, zda je lepší nebo horší 
pivo z  menších pivovarů, kde ho nej-
lépe točí a zda je právě dobře vychla-
zené, dříve prakticky neexistovaly. Ne-
bylo totiž co srovnávat, protože každý 
pivovar měl svůj rajon, kam dodával 
pivo. Jarošovský pivovar patřil ve své 
době mezi nejvyhlášenější na Moravě, 
uvařilo se zde přes 300.000 hektolitrů 
piva ročně, které bylo expedováno do 
hospod v okresech Uherské Hradiš-
tě, Hodonín, Zlín a Trenčín. Málokdo 
ví, že i fajnšmekři z Čech nám záviděli 
značný počet pivovarů. V okrese Uher-
ské Hradiště byly totiž tři pivovary, a to 
v Uherském Hradišti – Jarošově, Uher-
ském Brodě a Uherském Ostrohu. Tako-
vou bilancí se nemohl pochlubit žádný 
jiný okres v tehdejším Československu,  
vyjma milionové Prahy, kde se vařilo 
pivo Smíchov, Braník, Holešovice a čer-
ná třináctka v malém pivovaru u Fleků. 

Velký třesk po roce 1989 přečkal s odřený-
ma ušima jen pivovar v Uherském Brodě.

Vzhledem k tomu, že naše město bylo 
před rokem 1989 součástí velkého Uher-
ského Hradiště, mnoho Staroměštanů 
zašlo na pivečko do hospůdek v centru 
okresního města. Třeba v restauraci Ko-
runa bývalo veselo i útulno již od osmé 
hodiny ranní. Polévky, gulášky, smažený 
sýr, pivečko a čerstvé pečivo. Jarošovská 
desítka se tady v roce 1991 prodávala za 

5,30 Kč. V největším hradišťském loká-
le se po mnoho let scházela stále stejná 
společnost, i když velmi různorodá. Děl-
nictvo, herci, profesoři gymnázia, želez-
ničáři, „kosí bratři“, sochaři, malíři obrazů 
i natěrači ocelových konstrukcí, nějaká ta 
omladina, zkrátka běžný hradišťský lid. 
V neděli sem přicházelo mnoho účastníků 
vyhlášené burzy, dvě tři pivečka a k tomu 
gulášek, to byl u místních i přespolních 
nezbytný kolorit nedělního dopoledne.

V dnešní době si může každý zajít 
na pivo libovolně, kdy se mu zlíbí. Třeba 
v osvěžovně u pana Hájka u nádraží se 
otevírá již v 4:30 hod., v hospůdce u Salaš-
ky od 5 hodin. Také se zavírací dobou si té-
měř nikdo z provozovatelů pohostinských 
zařízení nedělá starosti. Dokud jsou hos-
té, tak se sedí a pije. V barech se zavírá ve 
čtyři ráno, některé herny jedou non-stop. 
Dříve tomu tak nebylo. Úředně bylo stano-
veno, že všechny hostince měly jednotnou 
zavírací dobu ve 22 hod., někde zavírali již 
v 21 hod. Výjimku měly hostince ve Zlíně 
a Otrokovicích, kde chodilo hodně lidí 
na odpolední směnu do Svitu a gumáren 
Rudý říjen. Upracovaný dělník zde dostal 
šanci k vypití piva po šichtě, ale posedět se 
mohlo jen do 23 hodin. Pití piva je obřad, 
ale tehdy jsme v lokálech a bufetech viděli 

něco úplně jiného. Po několika minu-
tách ve frontě honem to nahrnout do 
hlavy a pak rychle do postele. 

Je všeobecně známo, že konzumace 
piva má příznivé účinky na dobrou nála-
du, podporu krevního oběhu, snížení ri-
zika srdečních příhod a že funguje jako 
prostředek proti vysokému krevnímu 
tlaku. Také jsem ještě nepotkal pivaře, 
kterého by trápily žlučové a ledvinové 
kameny. Tradiční český nápoj je zdravý 
díky vyváženosti iontů a minerálních lá-
tek, vitaminů i antioxidantů. Nezapomí-
nejte, že pivo je hlavně alkohol! Jeho pří-
znivé účinky se projevují jen při střídmé 
konzumaci. Ale je známo, že každý z nás 
si pod slovem střídmost představuje 
něco úplně zcela jiného.

V nejbližším období se vydáme do 
místních restaurací a hospůdek a sezná-
míme vás se stavem současného staro-
městského pohostinství. Bude to jistě 
velmi zajímavá sonda, před nadcházející 
turistickou sezonou. Hostinští, barmani, 
restauratéři, věřím, že budete stopro-
centně připraveni!

Milan Kubíček
Odposlechnuto v hostincích

Manželka si přijde pro svého muže k Mayerovi. „Ty 
ochmelko, podívej se na lístek, už máš šest čárek. 
Nechápu, co na tom pivu vidíš?“
„To víš, řeknu ti to a začneš chlastat taky!“

Invalidní důchodce Jožka si stěžuje v hospodě na 
Rudém domě. 
„Mám stále větší potíže s pitím piva.“
„Copak Pepane, zdraví se zhoršilo?“
„Kdepak, peníze!“

Debatují dva rozumbradi v pivnici Na Špici.
„Bohušu, četl jsi o škodlivosti alkoholu?“
„Ano, Fanošu.“
„A přestal jsi pít?“
„Ne, číst.“ 

V jedné staroměstské hospůdce mají štamgasti 
kultovní pozdrav.
ALKOHOL JE METLA LIDSTVA, ALE JEDNOTLIVCŮM
NEŠKODÍ. NI

Červený nosánek
Povídá Jarda z Nového světa: „Paní doktorko, mám 
stále červený nos, nedá se proti tomu něco dělat?“
„Jestli je červený od narození, tak nic. Jestli je to ale od 
pití, tak musíte pít dál a víc, on vám časem zfialoví.“

Drama na kolejích
V těžké opilosti se plazí Vincek Prcek a Lojza Šamejz  po 
kolejích nedaleko ulice Na Vyhlídce a Vincek povídá:
„To je schodů, co?“
A Lojza na to: „Copak schody, ale zábradlí je proklatě 
nízko.“ PI
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Novinky a změny v dopravě
 Blíží se doba jarních výletů, školních 

prázdnin a dovolených. Mnoho z nás 
se vydá na kratší či delší výlet vlakem. 
Proto našim čtenářům alespoň v kostce 
přinášíme souhrn nejdůležitějším změn 
tarifních podmínek a novinek v jízdním 
řádu.

 Cestující více zaplatí za jízdenku ČD 
Net celá síť - 550 Kč, ČD Net Zlínský kraj 
150 Kč, Jihomoravský kraj 200 Kč. Nově 
platí všechny varianty ČD Net ve všech 
kategoriích vlaků ČD. U Pendolin je tře-
ba dokoupit povinnou rezervaci. Pokud 
chcete jezdit celý rok všemi vlaky ČD v 1. 
třídě libovolně bez zakupování jízdenky, 
je pro vás připravena aplikace In-karta 
100, stojí na jeden rok 22.500 Kč.

 SONE+ (až 5 cestujících, z toho max. 
2 osoby starší 15 let), celá síť 550 Kč, Zlín-
ský kraj 200 Kč, Jihomoravský kraj 250 
Kč. Jízdenky SONE+ nově platí i o svát-
cích, kdy lidé často vyráží na výlety. Nyní 
platí všechny varianty SONE+ ve všech 
vlacích ČD, jen u Pendolin je třeba zapla-
tit cenu místenky.

 Zákaznickou In-kartu si lze od pro-
since koupit jen na jeden nebo dva roky. 
V minulosti se vydávali In-karty jen na 
tři roky v ceně 990 Kč.

 Sleva u zpáteční jízdenky se snižuje 
z 10 na 5 procent.

 Manipulační přirážka za nákup jíz-
denky ve vlaku při cestě ze stanice, kde 
je v provozu výdejna jízdenek, se zvyšuje 
z 30 na 40 Kč. U průvodčích ve vlaku je 
možný předprodej jízdenek. 

 Prodej místenek pro jízdní kola do 
úschovy během přepravy je možný až do 
okamžiku odjezdu vlaku ze stanice. Mís-
tenka stojí 15 Kč.

 Vznikají elektronické jízden-
ky SporoTiket Česko a Sporo-
TiketEvropa. Nový SporoTiket-
Česko v sobě integruje bývalou 
nabídku e-Liška a SporoTiket.

 Již pět let jsou v provozu mo-
torové jednotky Regionova řady 
814. Můžeme je využít i při jízdě 
vlaky, které odjíždí ze Starého 
Města ve směru na Uherské Hra-
diště, Bojkovice, do Nedakonic 
a ve směru na Otrokovice - Zlín 
- Vizovice. Regionova má atrak-
tivní vzhled a je přátelská k méně 
pohyblivým cestujícím.

 České dráhy nasadily do 
provozu nové elektrické loko-
motivy řady 380. Jedná se o lo-
komotivu, která je schopna provozu na 
všech třech napájecích systémech a má 
velmi vysoký výkon 6400 kW. Můžete se 
s ní setkat při jízdě rychlíkem 810, 814 ve 
směru Olomouc – Staré Město – Brno,  kde 
budou v čele vlaku v úseku Břeclav – Brno. 
Do konce roku 2011 bude v provozu všech 
20 lokomotiv.

 Průvodčí v minulosti používali 
k označení jízdenek proštipovací kleště. 
Nyní průvodčí mají k dispozici trojdatová 
samonamáčecí razítka. Vzácnou výjimkou 
jsou průvodčí z domovské stanice Břeclav, 
kteří jako jediní v celé síti Českých drah 
stále používají kleštičky – průštipky. A to 
i ve vlacích EuroCity. Kleštiček mají v Břec-
lavi celkem 150, až se všechny porouchají, 
bude s nimi konec. Skončí tak více než sto-
letá epizoda proštipovacích kleští (od roku 
1898).

 Ze Starého Města do Brna jezdí ve 
směru na Uherské Hradiště, Veselí n. M., 

Kyjov spěšné 
motorové vla-
ky ve dvou-
h o d i n o v é m 
intervalu. Od 
nového jízdní-
ho vlaku jsou 
spěšné vlaky 
pojmenová-
ny. Jako první 
odjíždí v 8:34 
hod. spěšný 
vlak „Kyjovka“, 
dále v 10:34 
hod. Sp 1726 
„ J a v o ř i n a“, 
v 12:34 hod. 
Sp 1728  „Cim-

burk“, v 14:34 hod. Sp 1730 „Hruškovice“, 
v 16:34 hod. Sp 1732 „Žuráň“ a v 18:34 
hod. Sp 1734, který zatím nemá jméno.

 V noci projíždí přes Staré Město 
rychlík „Chopin“ Vídeň – Varšava, který 
veze přímé vozy do devíti zemí. Napří-
klad lůžkový vůz do Moskvy (Rusko), 
čtyřikrát týdně lůžkový vůz do Kijeva 
(Ukrajina), jednou týdně lůžkový vůz do 
Minska (Bělorusko), lůžkové a lehátkové 
vozy a vozy 2. třídy do Varšavy (Polsko), 
lůžkové a lehátkové vozy a jeden vagon 2. 
třídy do Vídně (Rakousko), vozem 2. tří-
dy lze cestovat do Bratislavy (Slovensko), 
lůžkové a lehátkové vozy a vůz 2. třídy 
do Budapešti (Maďarsko), jednou týdně 
v letním období jede i lehátkový vůz Var-
šava – Burgas (Bulharsko), který projíždí 
i přes Bukurešť, hlavní město Rumunska. 
Do vlaku  R 406/407 „Chopin“ lze na-
stoupit v Přerově nebo v Břeclavi. Ještě 
před časem zastavoval ve Starém Městě 
a Otrokovicích.

 V Praze na hlavním nádraží mají 
velkou informační tabuli s odjezdy vlaků. 
Jedenkrát denně v 17 hod. se na ní obje-
ví i jméno Starého Města. V 17:17 hod. 
má totiž odjezd nově zavedený expres 
521 s názvem „Buchlov“, jehož konečná 
stanice je Staré Město u Uh. Hrad. (příj. 
20:50 hod.) Do našeho města přijede lo-
komotiva řady 162, za ní je řazen vůz 1. 
třídy a šest vozů 2. třídy, na konci soupra-
vy jsou ještě dva až tři vozy 2. třídy, které 
se odpojují v Otrokovicích a pokračují do 
Zlína. Spoj jede v sobotu pouze do Olo-
mouce. Nazpět do Prahy odjíždí R 700 
„Buchlov“ ze Starého Města v 4:20 hod., 
ale jen v pracovní dny a sobotu, s příjez-
dem do Prahy hl. n v 8:13 hod.

Milan Kubíček
Autobusová zastávka u Lidového domu byla zrekonstruována v rámci stavebních úprav 
na severní straně náměstí Hrdinů.  Foto: Milan Kubíček

Na snímku parní lokomotiva 498.106 „Albatros“ v čele historic-
kého vlaku v trati Staré Město – Uherské Hradiště.

Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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POROVNÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ V LETECH 2008 - 2010

Pro informaci uvádím, že v roce 2006, kdy ještě nebylo zavedeno oddělené třídění biologicky rozložitelných odpadů, bylo 
svezeno pouze  47 t těchto odpadů, zatímco objem směsných komunálních odpadů byl 2276 t. Zajímavější bude jistě porovnání 
cen uložení těchto odpadů:

název odpadu
množství odpadu za rok /t/

2008 2009 2010

papír 202 231 202

plast 74 84 82

sklo 73 79 63

biologicky rozložitelný odpad 567 585 599

směsný komunální odpad 1253 1227 1239

velkoobjemový odpad 129 143 158

název odpadu cena Kč/t
2006 2010 

t Kč t Kč

biologicky rozložitelný odpad 462 47 21 714 599 276 738

směsný komunální odpad 1272 2276 2 895 072 1239 1 576 008

celkem 2 916 786 1 852 746

Z uvedeného jasně vyplývá, že tří-
dění odpadů má smysl nejen z pohle-
du ochrany životního prostředí, které 
tak chráníme pro budoucí generace, 
ale i z čistě ekonomického hlediska.  
Rozdíl 1 064 040 Kč je více než jas-
ný. Samozřejmě musíme vzít v úva-
hu i náklady na dopravu, pronájem 
kontejnerů, jejichž počet se průběž-
ně zvyšuje, a další ukazatele. Přesto 
je kladný přínos zavedeného systému 
třídění jednoznačný.  Uvědomíme-
-li si, že se nám podařilo v roce 2010 
na skládku uložit o 1037 t  odpadu  
méně než před 4 lety, je to krásný vý-
sledek. 

Mnohé z Vás jistě zajímá, kam putují 
vytříděné odpady. 

Papír a plasty jsou sváženy na třídí-
cí linku v areálu firmy Sběrné suroviny 
UH, s. r. o., kde dojde k jejich dotřídění 
a expedici ke konečnému zpracovate-
li. Odpady uložené na sběrném dvoře 
jsou likvidovány podle jejich vlastností 
v provozech k tomu určených, jedním 
z nich je např. chráněná dílna přímo 
v areálu firmy KOVOSTEEL, s. r. o. 

Biologicky rozložitelné odpady kon-
čí v kompostárně, stavební odpady na 
recyklačních linkách, pneumatiky jsou 
rovněž recyklovány a můžete se s nimi 
potkat v podobě kanálových poklo-

pů, dlaždic apod. Nejhorším způso-
bem likvidace odpadů je uložení na 
skládku, kam jsou ukládány směsné 
komunální a velkoobjemové odpady. 
Jedná se o nejméně ekologický a eko-
nomicky nejnáročnější způsob likvi-
dace odpadů,  proto je třídění tolik 
důležité.

Závěrem můžeme konstatovat, 
že občané Starého Města přistupují 
k problematice odpadů zodpovědně, 
což dokazují nejenom uvedená čísla, 
ale i to, že se naše město pravidel-
ně umísťuje na předních příčkách  
v hodnocení množství vytříděných 
odpadů. Ing. Alena Pluhařová

Na mnoha místech Starého Města jsou umístěny kontejnery pro ukládání pa-
píru, plastu, bílého i barevného skla. Ne všichni občané však udržují v blízkosti 
sběrných nádob pořádek.  Ilustrační foto: Milan Kubíček 

Firma KOVOSTEEL se zabývá mnoha činnostmi, jednou z nich je likvidace od-
padu. Společnost sídlí v areálu bývalého staroměstského cukrovaru a mezi ve-
řejností je dobře známa svým sloganem „S námi se v moři odpadů neztratíte.“ 
Na snímku vláček Steelinka, který slouží k turistickým i propagačním jízdám.
                                                                                             Foto: Vladimír Kučera 
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Nejlepší žák v kraji navštěvuje staroměstskou školu
V prvním pololetí školního roku 

2010/2011 se Základní škola Staré Měs-
to zúčastnila testování žáků 6. a 9. roč-
níku firmou Scio.

Naprosto výjimečných výsledků do-
sáhl Jakub Balga z VI.D (třídy s rozší-
řenou výukou matematiky a informati-
ky), který byl nejlepší ve Zlínském kraji 
v testech z matematiky, jazyka českého 
i obecně studijních předpokladů. Získal 
tím první příčku ve všech třech katego-
riích z celkového množství 653 žáků. 

Potěšily i dívky z devátého ročníku. 
Michaela Machová z IX.B byla druhá 
nejlepší v testech z jazyka českého, Klá-
ra Nováková z IX.C v testech z mate-
matiky z 2 952 žáků.

Děvčatům přejeme úspěchy přede-
vším při přijímacích zkouškách a Jaku-
bovi v soutěžích, do kterých se aktivně 
zapojuje. ZŠ

Na snímku vynikající žák Jakub Balga společně s úspěšnými žačkami Michaelou Machovou a Klárou Nová-
kovou.  Foto: ZŠ

Podávání žádostí o přijetí dítěte do 
mateřské školy Rastislavova, křesťan-
ské mateřské školy Za Radnicí a ma-
teřské školy Komenského bude probí-
hat v týdnu od 18. do 22. dubna 2011 
v těchto MŠ. Žádosti musí být potvrze-
ny lékařem dítěte. IP

Zápis do mateřských škol 
na školní rok 2011/2012

Na snímku děti z mateřské školy Rastislavova, 
které si společně postavily nádherného sněhulá-
ka.  Foto: IP

Slavnostní zápis do 1. ročníku základní školy
V pátek 28. ledna 2011 se uskuteč-

nil v přízemí budovy ZŠ Staré Město, 
náměstí Hrdinů 1000 slavnostní zápis 
dětí do 1. ročníku základní školy. Část 
rodičů požádala o odklad školní do-
cházky, ale na druhé straně se zápisu 
mohly zúčastnit i mimořádně nadané 
děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 12. 
2005. Učitelé základní školy se na zápis 

Už se těšíme do naší školičky. 
Foto: Bc. Robert Januška

Než půjdu poprvé do školy, musím o sobě něco 
povědět.  Foto: Bc. Robert Januška

dětí dobře připravili a na místě nechybělo 
nejedno překvapení. MK

Zahajovací konference projektu
Ve středu 19. ledna 2011se v aule SOŠ a Gymnázia Staré 

Město uskutečnila zahajovací konference projektu „Tvorba 
nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ 
a Gymnázia Staré Město.“

Projekt je realizován pedagogy a studenty SOŠ a Gym-
názia Staré Město. Partnery projektu jsou  ZŠ Staré Město, 
ZŠ Babice, ZŠ Unesco Uherské Hradiště a pro-Bio RC Bílé 
Karpaty.

Cílem projektu je vytvoření e-learningové platformy školy 
a tak zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání žáků vytvoře-
ním 14 pilotních výukových materiálů, které budou konver-
továny do e-learningového prostředí.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

KL
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů se v Čes-
ké republice uskuteční na jaře 2011. 
Rozhodným okamžikem, ke kterému 
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. 
na 26. března 2011. Poprvé v histo-
rii se budou sčítat všechny země EU 
z nařízení Evropské komise v jeden 
společný rok. Náklady na sčítání 
lidu jsou v České republice přibližně 
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na 
jednoho obyvatele, což je při tomto 
způsobu sčítání částka v Evropské 
Unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011 přinese celou řadu novinek, kte-
ré souvisejí s tím, jak se vyvíjejí infor-
mační technologie, ale také se zkuše-
nostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj 
ve společnosti a s tím související le-
gislativní opatření, nově tak přibude 
např. dotaz na registrované partner-
ství.
• Český statistický úřad při sčítání 
lidu 2011 žádným způsobem nezjiš-
ťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulá-
řích tak nejsou žádné otázky na vlast-
nictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodi-
na možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu. 
• Nově bude možné vyplňovat elek-
tronické sčítací formuláře na inter-
netu a odesílat je on-line nebo pro-
střednictvím datových schránek. 
Tento způsob předávání informací 
patří v současnosti mezi nejbezpeč-
nější vůbec. 
• Sčítacími komisaři budou asi  
v 95 % případů pracovníci České poš-
ty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ 
ve většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím dato-
vých schránek. 
• V době ostrého sčítání v roce 2011 
bude všem k dispozici bezplatné te-

lefonní centrum s operátory, kteří bu-
dou připraveni pomoci se všemi dotazy 
o sčítání. 
• Na podzim 2010 se ve školách v celé 
republice uskutečnilo tzv. Minisčítá-
ní, ve kterém si mohli žáci a studenti 
zábavnou formou vyzkoušet práci se 
statistickými daty a také zjistit, jak jsou 
tyto údaje užitečné a zajímavé.

Historie sčítání lidu
Rozsah informací i kvalita dat se za-

čala významně zvyšovat od roku 1869, 
kdy se uskutečnilo první moderní sčítá-
ní lidu na našem území. Jediné sčítání, 
které se v novodobé historii Českoslo-
venska nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 
2. světové válce.

Dne 26.března 2011 se budou sčítat nejenom lidé, 
ale I domy a byty  Ilustrační foto: Milan Kubíček

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011  Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 

800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohled-
ně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. 

  Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schrá-
nek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí 
komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané 
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve 
schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011  Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formu-
láře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uži-
vatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí  
25. března 2011.

25./26. března 2011  Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti 
platné v tento rozhodný okamžik. 

  Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě 
nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud 
se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik 
mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.  

26. března 2011  V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. 
Existují tři základní cesty:

 • Internet 
 • Předání sčítacímu komisaři 
 • Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011    Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať 

už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 
předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011  Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále 
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statis-
tického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. 
Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.
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Sčítání lidu krok za krokem 

1) Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři za-

čnou roznášet sčítací formuláře, najde každá 
domácnost ve své schránce letáček se základ-
ními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tím-
to letáčkem bude v každé schránce lísteček 
Informace o kontaktních osobách a místech, 
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, 
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu 
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno 
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí 
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na 
úřední desce. Čas návštěvy budou volit komi-
saři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo 
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materi-
ály budou komisaři roznášet do schránek od 
26. února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu for-

mulářů prokazovat speciálním průkazem 
sčítacího komisaře, který bude předkládat při 
návštěvě v každé domácnosti společně s ob-
čanským průkazem. Zároveň bude mít přes 
rameno modrou tašku s velkým žlutým logem 
České pošty. 

3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 

25. března každou domácnost v ČR a předají 
jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí 
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou 
v době rozhodného okamžiku v domácnosti 
třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti celkem tři 
formuláře s vysvětlivkami: 
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v do-
mácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane 
jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze 
majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formulá-
ře pro všechny členy domácnosti. Formuláře 
vám komisaři předají osobně proti podpisu. 

Pokud vás zastihne komisař v místě vaše-
ho trvalého bydliště, bude už  na formuláři 
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. 
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné 
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně 
do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař ze-
ptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné 
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři zá-
kladní možnosti:

 

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2)  Osobní odevzdání komisaři (pokud preferuje-

te tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved-
nout)

3)  Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ 
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám ko-
misař předtištěnou obálku formátu A4, žádné 
poštovné v tomto případě domácnost neplatí) 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc 

s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou 

připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (anglič-
tina, němčina, ruština, romština, vietnamština, 
francouzština, ukrajinština a polština).

2a) Co když se mi navržený termín návštěvy 
nehodí a nebudu v tu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizo-
vaném termínu, vhodí vám do schránky Ozná-
mení o termínu doručení sčítacích formulářů, 
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo 
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Po-
kud by vám ani druhý termín nevyhovoval, mů-
žete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 
a domluvit si jiný čas návštěvy. 

Pokud vás pak ani podruhé komisař neza-
stihne, najdete ve schránce Oznámení o náhrad-
ním termínu doručení sčítacích formulářů s in-
formací, že si můžete formuláře vyzvednout na 
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude 
sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem 
regionu. 

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půl-

noc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným oka-
mžikem sčítání. Informace do sčítacích formu-
lářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po 

půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na svě-
tě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi 
námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formu-
lářů. 

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jest-

li vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři 
osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte 
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat 
formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak for-

muláře odeslat, je internet. Od rozhodného oka-
mžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat 
a odesílat formuláře on-line. 

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na 
internetu, potřebujete papírové formuláře, které 

Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových 
formulářích najdete vpravo dole u čárového 
kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný 
a jeden, který kombinuje čísla a písmena). 
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře 
se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. 
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po ode-
slání obdržíte automatické potvrzení o tom, 
že formuláře byly statistikům v pořádku do-
ručeny. 

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro 
on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat ver-
ze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači 
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se 
formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné staže-
ní potřebné vyšší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčí-
tacího komisaře s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem do-
mluvili na osobním odevzdání formulářů, 
přijde komisař v domluvený čas formuláře 
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám 
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc 
požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv ve vašem pro-
gramu změnilo a nebudete mít možnost být 
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař 
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení 
o termínu sběru vyplněných sčítacích formu-
lářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře 
zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto 
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 
800 97 87 02, kde je možné navržený termín 
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl ani podru-
hé, najdete ve schránce obálku formátu A4 
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznáme-
ním o náhradním termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak 
můžete formuláře odeslat v obálce.

5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 - bezplatná informační 
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 
20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není 
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také po-
moci každému, kdo nebude některé z kolonek 
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře 
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři při-
praveni nechat si údaje např. od nemocného, 
staršího či nevidomého člověka nadiktovat 
a formuláře za ně kompletně vyplní. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu,  

domů a bytů 2011
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Počátky křesťanství na Moravě
Slovácké muzeum v Uherském 

Hradišti a Historická společnost Starý 
Velehrad společně uspořádaly v úterý  
1. února 2011 od 16:30 hodin na Pa-
mátníku Velké Moravy zajímavou před-
nášku Počátky křesťanství na Moravě. 
Přednášejícím byl člověk nanejvýš po-
volaný – profesor PhDr. Miloslav Pojsl 
z Cyrilometodějské teologické fakulty 
v Olomouci.

Prof. Miroslav Pojsl chodil na střed-
ní školu ve Starém Městě v letech 1959 
– 1963 a sedával v první lavici společně 
se současným průvodcem v Památníku 
Velké Moravy PaedDr. Jiřím Jilíkem. 
Zvláště dříve narození Staroměšťané si 
vzpomenou na Miloslava Pojsla, když 
několik let dělal průvodce v Památní-
ku a živě se zajímal o dějiny Velkomo-
ravské říše i archeologické nálezy na 
území Starého Města a okolních obcí. 
V roce 1963 si celá společnost připo-
mněla významné výročí – 1100 let od 
příchodu misie Konstantina a Metodě-
je na Moravu, vrcholily nejvýznamnější 
archeologické objevy ve Starém Městě, 
Mikulčicích, na Pohansku u Břecla-
vi. Velkým lákadlem pro mnoho ná-
vštěvníků byla velkolepá výstava Velká 

Morava v Domě umělců v Brně, která se 
později přesunula do Nitry, do Prahy na 
Hrad, a potom i do mnoha evropských 
metropolí. Tehdy byla Velká Morava pre-
zentována ve velké a seriozní podobě.

V další části dvouhodinové přednášky 
se prof. Pojsl věnoval historii křesťanství 
v mnoha evropských zemích a na Mora-
vě, v závěru pak odpovídal na četné dota-
zy přítomných posluchačů.

V průběhu roku 2011 budou v Památ-
níku Velké Moravy připraveny i další zají-
mavé přednášky, o termínu jejich konání 
vás budeme informovat.  

Milan Kubíček

Profesor Miloslav Pojsl při přednášce. 
Foto: Milan Kubíček

Do  Památníku Velké Moravy přišlo mnoho zájemců o naši velmi bohatou a významnou historii. Na snímku 
zleva místostarosta Radoslav Malina, vedoucí městské knihovny Milada Rokytová, výtvarnice Jindra Pelková 
a další posluchači.  Foto: Milan Kubíček

Velký dík patří rodičům dětí, přátelům školy a firmám, kteří ve školním roce
2010/2011 finančně přispěli Mateřské škole Komenského ve Starém Městě.
Poděkování zaslouží:
•  NADACE Děti- kultura- sport schválila projekt mateřské škole a finanční  

částku 15 000,-Kč 
•  firma J. Jirský (U-servis) - věnovala prostřednictvím pana Řimáka 6 700,-Kč na

pořízení odrážedel pro děti k Vánocům.
• Pan Roman Pochylý přispěl částkou 3 500,-Kč. Pan Bardoň (firma M.A.B.GROUP,

s.r.o. Staré Město) přispěla taktéž částkou 3 500,-Kč 
Finanční dary budou využity k úhradě cestovného na předplavecký kurz našich 
 předškoláků.
• firma IZOLFA CZ s.r.o.( P. Obdržálek) věnovala sponzorský dar 7 000,-Kč
•  Paní Zuzana Zerzáňová – ochotně a kvalitně vede a financuje webové stránky

naší mateřské Školy.
Vážíme si jejich spolupráce, zájmu a pomoci. 

Mateřská škola Komenského, Staré Město

Pohádka o králi 
a mladé ženě

Byl jednou jeden král. Byl docela 
mladý a pohledný, přitom byl velmi 
moudrý. A tak chtěl vědět, jak chytří 
jsou jeho poddaní a nakonec vyhlá-
sil, že dá půl království tomu, kdo 
mu odpoví na tři otázky. Neodpoví-
-li uvrhne ho na deset let do hlado-
morny. Dlouho, předlouho se nikdo 
nepřihlásil až jednou přišla na zámek 
mladá žena. Sice nuzně, ale čistě ob-
lečena, ale pohledná byla, až jí bylo 
králi líto. A tak začal: „Řekni mně, 
proč je obloha modrá?“ Ale dívka ne-
váhala s odpovědí. „Podívej se králi. 
Vyjde sluníčko a je modrá obloha. 
Naše země je obklopena vzduchovou 
vrstvou a ne všechny sluneční paprsky 
mohou vrstvu prorazit. Ty nejkratší, 
ultrafialové se lomí a tak je obloha
modrá. Když sluníčko nesvítí, tak je 
černá a je noc.“

No král byl odpovědí unesen a sot-
va se zmohl na zvolání údivem: „No 
dobře, dobře, ale teď mně řekni, proč 
je slunce v poledne malé a večer veliké 
a ještě celé rudé?“ „To máš tak králi, 
ono je stále stejné, ale země je obklo-
pena vodními parami a slunce vyřa-
zuje i paprsky infračervené a ty snáze 
těmi parami pronikají a tak je vidíme 
okolo slunce a nám se zdá, že je vět-
ší.“ Král byl odpovědí nejen nadšen, 
ale pozorně se díval, jestli ženě někdo 
nenapovídá. „Ještě nám řekni, co je 
na člověku nejcennější?“ Tak zněla 
poslední otázka. Žena se zamyslí a po 
chvíli říká: „Co je na člověku nejcen-
nější?“ No přece duše!“ Král ji objal 
okolo ramen a ptá se? „Nechtěla bys 
mne za muže?“ Dívka se začervenala 
a mlčky přikývla. Tak spolu kralovali 
a jestli neumřeli kralují dodnes….

Miroslav Raštica

Poděkování Mateřské školy Komenského sponzorům
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Pohádky a říkadla Josefa Lady na výstavě v knihovně
Do městské knihovny zavítalo více 

než 100 dětí se svými rodiči, kteří si spo-
lečně prohlédli 467 výtvarných prací. 
Soutěže se zúčastnily nejen děti z okre-
su Uherské Hradiště, ale i děti z okresu 
Zlín. A každý vystavený výkres byl pro 
své tvůrce malým pokladem. Součástí 
vernisáže bylo i vystoupení herců Hoff-
mannova divadla, kteří předvedli ukáz-
ku z nové pohádky Bubáci a hastrmani. 
Premiéra bude  v neděli 27. února v 15 
hodin v Kulturním klubu v Uherském 
Hradišti.

Přijďte do městské knihovny a pro-
hlédněte si obrázky našich dětí. K vidění 
jsou do konce února 2011.

Milan Kubíček

Soutěž o nejhezčího sněhuláka za-
plnila mateřskou školu překrásnými 
výtvory, které děti dělaly společně s ro-

Týden plný sněhuláků v MŠ Rastislavova

Jeden sněhulák pěknější než druhý.  Foto: MU

diči. Bylo velmi těžké vybrat vítěze, a tak 
nakonec vyhráli všichni, kteří se soutěže 
zúčastnili. Díky bohaté nadílce sněhu si 

Rodiče s dětmi poslouchají úryvek z pohádky Bubáci a hastrmani v podání her-
ce a ředitele divadla Karla Hoffmanna.  Foto: Milan Kubíček Monika Kubernátová získala 1. místo ve 4. kategorii.  Foto: Milan Kubíček

Jednou z oceněných byla i Barbora Foltýnková. 
Na snímku s tatínkem Vojtěchem.  Foto: MK

děti postavily i opravdového sněhuláka 
na zahradě mateřské školy.

Milena Ulmannová

Chlapci a děvčata z MŠ Rastislavova se svými sněhuláčky. 
Foto: Milena Ulmannová

Středisko volného času Klubko Staré 
Město společně s Městskou knihovnou 
a informačním centrem Staré Město 
uspořádaly 2. února 2011 velmi navští-
venou vernisáž, kde byly přítomny děti, 
které se zúčastnily soutěže v kreslení na 
téma „Pohádky a říkadla Josefa Lady.“

Vernisáž zahájila vedoucí knihovny 
Milada Rokytová, potom se ujala slova 
Radka Nemravová z Klubka, která před-
stavila tvorbu a život světoznámého ma-
líře Josefa Lady. Následoval proslov mís-
tostarosty Radoslava Maliny, který v další 
části slavnosti předal diplomy a ocenění, 
formou poukázek k odběru knih a vol-
ných vstupenek na divadelní představení, 
nejlepším chlapcům a dívkám. 
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Výroční členská
schůze Orla 

Výroční členská schůze jednoty Sta-
ré Město se  konala v malém sále Or-
lovny v pátek 4. února 2011. Za hojné 
účasti všech věkových kategorií jednota 
zhodnotila svou činnost za rok 2010. 
Po přivítání členů i hostů vystoupily 
děti z oddílu Cvičení a pohybové hry se 
Zimním pásmem.  Za doprovodu ky-
tary zazpívaly písničky, které doplnily 
pohybem  a recitovaly básničky. Jejich 
pěkné vystoupení bylo po zásluze od-
měněno potleskem. 

V roce 2010 zažil Orel ve Starém 
Městě  boom. A to nejen v nárůstu no-
vých členů, ale i v účasti na župních, 
ústředních i ostatních aktivitách mimo 
orelskou rodinu. Naši milí hosté (župní 
starosta Ing. Antonín Zelina,  starosta 
města Josef Bazala a duchovní správce 
farnosti  otec Mgr.  Miroslav Sucho-
mel) ve svých příspěvcích ocenili naši 
činnost a povzbudili nás, abychom vy-
trvali ve všech aktivitách i nadále. Vý-
borné koláčky s čajem umocnily celou 
atmosféru schůze.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty Orla

Závody v běhu
na lyžích

Župní závody v běhu na lyžích byly 
odstartovány v sobotu  30. ledna 2011 
v Drnovicích - Ploštině. Jednotu Staré 
Město reprezentovali bratr Ondřej Sla-
vík v kategorii do 40 let a bratr Fran-
tišek Slavík v kategorii nad 40 let. Ve 
velmi silné konkurenci v těchto kate-
goriích zabodovali oba dva a umístili se 
v první desítce závodníků. Všichni byli 
velmi spokojeni s organizací celé akce, 
ke které přispělo i krásné slunečné zim-
ní počasí.

Mgr. Jana Ferdová, náčelnice

Tříkrálová
sbírka 2011

Již tradičně probíhala v našem městě 
Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. 
Skupinky malých koledníků s vedoucí-
mi se sešly v kostele sv. Michaela v pátek 
7. ledna 2011 v 15:00 hod. Po mši svaté 
dostali koledníci, Kašpar, Melichar a Bal-
tazar,  požehnání a posvěcenou křídu. 
Tou označovali navštívené domácnosti 
a zpívali známou tříkrálovou koledu.  Ve 
skupinkách koledníků nechyběli ani mla-
dí členové naší jednoty Orla.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty Orla

 

I v letošním roce se Městská knihovna ve Starém Městě 
zapojí do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Pro 
všechny návštěvníky a milovníky knih jsou připraveny 
tyto akce:

BŘEZEN V KNIHOVNĚ

 2. března
vernisáž výstavy litografií výtvarníka Františka Pavlici spojenou s autorským 

čtením Jiřího Jilíka z knížky Jdu Slováckem krásným.
 4. března

je pro děti 2. stupně ZŠ připravena beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.
 8. března

proběhne již tradiční Pohádkové čtení pro nejmenší se Čtyřlístkem
 během celého měsíce

bude pro děti připravena soutěž Kdo je kdo v pohádkách Václava Čtvrtka, která 
se zakončí 1. dubna Nocí s Andersenem

 zapomnětlivým čtenářům
umožníme vrátit vypůjčené knihy bez poplatku za upomínky.

Na všechny se těší knihovnice 
Milada Rokytová a Jana Trubačíková

Účastníci výroční členské schůze Orla, která se konala v pátek 4. února v sále Orlovny ve Starém Městě. 
Foto: DZ

Bájný Veligrad

Znáš, Ty světe,
ony vábné kraje,

kdežto znějí staré slávy 
báje,

Veligrad kde někdy stál,
Svatopluk král panoval.

Aleš Balcárek

Ze života
Ztratíme-li bohatství, 

neztratíme nic,
ztratíme-li zdraví, o něco přijdeme,

ztratíme-li charakter, ztratíme 
všechno.
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Čížek lesní je nápadný žlutým zbarvením. Foto: Vladimír Kučera Vrabec polní je pestrobarevný ptáček, který v zimním období při-
létá ke krmítkům. Foto: Vladimír Kučera

Pěnice černohlavá je poměrně vzácná.
Foto: Vladimír Kučera

Brhlík lesní umí šplhat i hlavou dolů.  Foto: Vladimír Kučera

Šoupálek dlouhoprstý je k vidění v Kunovském lese. Trhavým po-
hybem šplhá po stromech a větvích.  Foto: Vladimír Kučera

Mlynařík dlouhoocasý je drobný ptáček s kulatým tělem a dlouhými 
ocasními pery.  Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 29. března. 
Uzávěrka je 18. března 2011.
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Volejbalisté předvedli divákům skvělou hru
V pátek 14. ledna 2011 přijel do Sta-

rého Města vedoucí tým 1. volejbalo-
vé ligy EGE České Budějovice a proti 
němu nastoupilo VSK Staré Město 
s novým kapitánem Mirkem Svobo-
dou. Dále v důležitém duelu hráli Ka-
mler, Pecháček, Pospíšil, Skyba, Erman 
a na liberu Špaček. Zaplněná hala na 
Širůchu viděla vynikající volejbal  a ví-
tězství Staroměšťanů 3:1 (20, -20, 23, 
23).

V sobotu 15. ledna VSK Staré Město 
porazilo Plzeň 3:0 (16, 18, 15). Trenér 
Karabec nominoval i muže z lavičky 
Maděru a Patáka, ale i přesto bylo po 
hodině hry vše hotovo s jednoznač-
ným vítězstvím domácích.

K dalším dvěma zápasům VSK Sta-
ré Město zajíždělo do Čech. V pátek 
21. ledna VSK zvítězil v Chomutově 
3:1(21, 20, -15, 13) a v sobotu 22. led-
na Staroměšťané vyhráli v České Lípě 
3:1(22,-24, 20, 23). Po základní části 1. 
ligy VSK Staré Město obsadil třetí mís-
to a probojoval se do play-off.

V pátek 4. února začala v hale na 
Širůchu čtvrtfinálová série play-off. 
Soupeřem byl ambiciozní tým z Brna 

v jehož řadách nastoupilo pět hráčů z ex-
traligového mužstva. Na začátku prvního 
setu domácí zaspali a umožnili Brnu ve-
dení. Potom se zápas vyrovnal, ale v kon-
covce prvního setu byli šťastnější Brňané. 
V dalším průběhu zápasu Staroměšťané 
předvedli velmi dobrý volejbal a po zá-
sluze zvítězili 3:1(-23, 22, 15, 22). 

V sobotu 5. února byla na programu 
odveta, která skončila stejným výsled-
kem pro VSK Staré Město, když domácí 
na Brnem vyhráli 3:1 (20, -15, 22, 23). 
Vítězná sestava: Kamler, Paták, Kolá-
ček, Skyba, Svoboda, Maděra, Špalek, 
Karabec, Ferenec.

Petr Straka, MK

Vítězství VSK Staré Město nad mužstvem z Brna v poměru 3:1 přihlížela v pátek 4. února 
2011 zaplněná Městská sportovní hala na Širůchu.  Foto: Milan Kubíček

První dva zápasy čtvrtfinálové série 
play-off Staroměšťané zahráli jako z parte-
su a oba dovedli do vítězného konce. 

Foto: Milan Kubíček

Anekdoty na poslední stranu

Jarda si ale zaplesal!
Po dlouhé spanilé jízdě na Zimní pohádce se Jarda vzbudí 
na koberci a nestačí se divit. Vedle něj leží cizí ženská, jen 
tak spoře zahalená prostěradlem. Podívá se na ni a říká: 
„Proboha, kolik máš roků?“
„Miláčku, přesně tolik, na kolik vypadám.“
„Neblbni mi mozek babo, tak dlouho člověk nežije!“

Akupunkturisti
„Nějak se nám rozmnožili ve Starém Městě akupunkturisti. 
Nic kloudného za svůj život nesvedou, jen kdekoho popi-
chují,“ stěžuje si v samoobsluze Čenda.
„Ani mi o nich nemluv,“ dodává Rudla. „Máme jednoho 
experta v ulici, takový šetřílek. Ulomí si čtvrtku viagry 
a potom půl dne jen popichuje.“

Ze života
Baví se dvě pouliční informátorky na náměstí Hrdinů. 
„Představte si paní Šamejzová, Renatka bude mít dítě 
a neví s kým.“

„To je nějaká senzace? Já mám zase manžela a nevím 
nač.“

Zlatá mládež
Babka s dědkem sedí na lavičce na Kopánkách a pozorují 
procházející omladinu. „Podívej dědouši, jak jsou ti dneš-
ní mladí skromní. Pět jich kouří jednu cigaretu a jak se 
u toho smějí!“

Rada pro přestárlé slečny
O mužích, o kterých si myslíš, že by mohli být dobrými 
manžely zjistíš……Že už jsou.

Hádanka
Víte, kdo je nejchytřejší na světě? No přeci zápalka. Tako-
vá malá hlavička a jak ji to pálí.
 PI


