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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Na jarmarku v roce 2010 bylo velmi chladné a mrazivé počasí, 
přesto přišlo hodně lidí. Foto: Milan Kubíček

Děti z Dolinečky při vystoupení na pó-
diu u radnice.  Foto: MK

Na prostranství u radnice ve Starém Městě se opět uskuteční

VÁNOČNÍ JARMARK
s dárkovým zbožím, cukrovinkami a občerstvením

v neděli 4. prosince 2011 od 10 hodin.

V. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

Samozřejmě nebude chybět Mikuláš, anděl a čert.  Foto: MK

V programu vystoupí Dolinečka II, 
III, cimbálová muzika Bálešáci, dívčí 
sbor Repetilky, děti z mateřských škol 
Rastislavova, Za Radnicí, mužský sbor 
z Kudlovic, chlapci a děvčata z Dětské-
ho domova Uherské Hradiště. Na za-
čátku jarmarku bude rozsvícen vánoční 
strom.

V sále na radnici bude v 11:15 hodin 
sehrána pohádka O třech motýlcích, 
v knihovně v ulici Za Radnicí se před-
staví SVČ Klubko a na programu budou 
Mikulášské hry, tvořivé dílničky, nebude 

chybět stanoviště s prodejem a výrobou 
šperků. Děti se mohou těšit na dárečky 
od Mikuláše, samozřejmě přijdou andělé 
a čerti.

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

Občané jsou srdečně zváni k prožití 
příjemného nedělního dopoledne.

Milan Kubíček
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Krásně upravené vlasy jsou korunou ženy.  Foto: Zuzana Krátká

Pěkné oblečení doplní vkusný šperk.  Foto: Zuzana Krátká

Pletená móda je vhodná pro nastávající zimu.  
Foto: Milan Kubíček

Módní přehlídku s přehledem a vtipem moderovaly Adéla Chrást-
ková (vlevo) a Veronika Kaštánková.          Foto: Milan Kubíček

Dámské odpoledne pro ženy každého věku
V neděli 6. listopadu 2011 v 15 hodin se ve staroměstské 

sokolovně uskutečnila velmi očekávaná akce určená převážně 
pro ženy a dívky. Salon W móda paní Jitky Wilimové uspořá-
dal zajímavé Dámské odpoledne, které s přehledem a úsměvem 
moderovaly Veronika Kaštánková a Adéla Chrástková.   

Dámské odpoledne bylo určeno pro ženy každého věku a ja-
kékoliv postavy, které potěšila módní přehlídka s následným 
prodejem předváděných modelů za velmi příznivé ceny. Oprav-
du nebývá zvykem, odejít z módní přehlídky s ještě „teplou“ 
halenkou, sukní, svetrem, šaty vycházkovými či do společnos-
ti, které před chvíli předváděly sympatické modelky. Pořada-
telka přehlídky Jitka Wilimová nabídla nejen atraktivní mla-
dou módu, ale je třeba ocenit, že v sokolovně vystoupily i ženy 
starší a středního věku, kterým to vesměs velmi slušelo. Obleč-
ky předvedli také chlapci a děvčata, často v doprovodu svým 
rodičů nebo i prarodičů. Všichni sklidili potlesk přítomných, 
kterých se sešlo téměř 200. 

Milan Kubíček
(pokračování na straně 22)
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U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 24.10. 2011

U S N E S E N Í

Náměstí Hrdinů ve Starém Městě a okolní ulice z ptačí perspektivy.                                                                                       Foto: Jiří Šicha
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. souhlasí

K bodu 2) 
2.1 s podáním nabídky Zlínskému kraji, 
třída Tomáše Bati 21, Zlín, do výběro-
vého řízení na převod majetku – prodej 
nemovitostí formou výběrového řízení 
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za pro-
dej majetku Zlínského kraje v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které vyhlásil Zlín-
ský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, dne 

U S N E S E N Í
z 23. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18. 10. 2011

U S N E S E N Í

21. 9. 2011, evid. č. záměru EKO/058/11.
Nabídková cena města Staré Město činí 
1.160.000 Kč.

II. schválilo
2.2  smlouvu o úplatném převodu nemo-
vitostí – převod pozemku p. č. st. 2871/2 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2, 
pozemku p. č. 2420/40 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 66 m2 a pozemku p. č. 
2420/66 ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 132 m2, vše v lokalitě Širůch ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 

z vlastnictví České republiky - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 
do vlastnictví města Staré Město za cenu 
391.000,00 Kč. 
Cena pozemků byla stanovena Analytic-
ko – metodickým odborem Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
na základě posudků, které byly vyhoto-
veny jako podklad pro realizaci prodeje 
pozemků v lokalitě Širůch.

 Nemovitosti se převádí z důvodu majet-
koprávního vypořádání pozemků pod 
přístavbou sportovní haly a jejího okolí.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. doporučila zastupitelstvu města 
1.1 schválit podání nabídky Zlínskému 
kraji, třída Tomáše Bati 21, Zlín, do výbě-
rového řízení na převod majetku – prodej 
nemovitostí formou výběrového řízení 
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za pro-
dej majetku Zlínského kraje v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které vyhlásil Zlín-
ský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, dne 

21. 9. 2011, evid. č. záměru EKO/058/11.
Nabídková cena města Staré Město činí 
1.160.000 Kč.
1.2 schválit smlouvu o úplatném převo-
du nemovitostí – převod pozemku p. č. st. 
2871/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
174 m2, pozemku p. č. 2420/40 ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 66 m2 a pozem-
ku p. č. 2420/66 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 132 m2, vše v lokalitě Širůch ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, z vlastnictví České republiky - Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 
do vlastnictví města Staré Město za cenu 
391.000,00 Kč. 
Cena pozemků byla stanovena Analytic-
ko – metodickým odborem Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
na základě posudků, které byly vyhoto-
veny jako podklad pro realizaci prodeje 
pozemků.
 Nemovitosti se převádí z důvodu majet-
koprávního vypořádání pozemků pod 
přístavbou sportovní haly a jejího okolí.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Většina investičních akcí byla v termínu dokončena
V pondělí 7. listopadu 2011 jsem 

opět vyjel do terénu se starostou Jose-
fem Bazalou. Naším cílem byla kont-
rola všech investičních akcí na území 
Starého Města, dále kontrola úklidu 
města ve veřejných prostorách a také 
zastavení s občany, kteří se vždy svě-
řují se svými problémy a starostmi. 
Ne všem může starosta pomoci, ně-
kteří lidé trpí nedostatkem finančních
prostředků, když si v minulosti na-
brali množství půjček, které po ztrátě 
zaměstnání nebo nemoci nedokážou 
splácet. Zvlášť líto je nám především 
lidí, kteří pracují, ale zaměstnavate-

lé jim i po několik měsíců nevyplácí 
mzdu a těmto lidem pak hrozí kata-
strofa v podobě návštěvy exekutora, 
když po vyčerpání rezerv si přestanou 
plnit své finanční závazky.

Naše první zastavení bylo pod čer-
nobílou protestní vlajkou, která byla 
vyvěšena v prvním poschodí radnice 1. 
listopadu. Téměř na každém obecním 
a městském úřadu v okolí visí stejné 
vlajky, starostové obcí tímto protestují 
proti diskriminaci ve výši přidělených 
finančních prostředků na jednoho
obyvatele. Zatímco v Praze připadá na 
jednoho občana 31.700 Kč, u většiny 
měst a obcí je to pouze 6.800 Kč. Men-
ší sídelní celky jsou u nás podfinanco-
vány na úkor největších měst Prahy, 
Brna, Ostravy a Plzně. Pokud by byla 
novela zákona o rozpočtovém určení 

daní schválena, 
rozpočet Starého 
Města by se na-
výšil o více než 
12 milionů korun. 
Protestní vlajky 
budou na úřadech 
vlát tak dlouho, 
dokud vláda po-
třebný zákon ne-
schválí.

Potom jsme se 
zastavili u budovy 
v sousedství rad-
nice, ve které v mi-
nulosti dlouhá 
léta sídlila Česká 
pošta. Soukromý 
investor provedl 
kompletní rekon-
strukci objektu,  
a již za krátkou 
dobu se do byto-
vého domu budou 
stěhovat noví ná-
jemníci.

V ulici Za Rad-
nicí byla 1. lis-
topadu zahájena 
oprava chodníku, 
který byl posunut 
ve směru k bytov-
ce a na přilehlém 
prostoru pak bude 
vybudováno par-
koviště pro devět 

Na budově radnice zavlála od 1. listopadu 
2011 protestní černobílá vlajka se vzkazem 
vládě České republiky. Oproti velkým měs-
tům jsou menší města a obce diskriminovány 
ve výši přidělených finančních prostředků na
jednoho obyvatele. 

Foto: MK

Velkomoravská ulice prochází centrem města a začátkem listopadu zde 
byla dokončena výstavba nových chodníků.  Foto: Milan Kubíček

Vedle radnice byla zrekonstruována budova, ve které dlouhá léta sídlila Česká pošta. Nyní bude 
sloužit jako bytový dům.  Foto: Milan Kubíček

V pěší korzo se proměnila Huštěnovská ulice byla od 15. září do 15. lis-
topadu 2011. V této době probíhala náročná rekonstrukce silnice I/55 
v Huštěnovicích a doprava ve směru do Zlína byla vedena objížďkou přes 
Bílovice a Napajedla. Foto: MK
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automobilů. Nové chodníky se dokon-
čují v lokalitě Trávník, a to postupně 
na třech místech. Koncem října byla 
také poslední pracovní směna jalub-
ské firmy Jass – Uni při rekonstrukci
chodníků ve Velkomoravské ulici. Nej-
prve byla provedena oprava chodníků 
v blízkosti kostela sv. Ducha a Synotu, 
postupně se pokračovalo po obou stra-
nách Velkomoravské ulice až ke hlavní 
křižovatce.  

Firma STAMOS dokončila v termí-
nu k 31. říjnu 2011 rekonstrukci Spor-
tovní ulice v blízkosti fotbalového sta-
dionu, která má nový živičný povrch 
vozovky a chodníky jsou opatřeny 
zámkovou dlažbou. Od začátku listo-
padu se pracovalo na opravě vodovodu 
a kanalizace v ulici V Zahradě, v příš-
tím roce se vylepší povrch místní ko-
munikace. Také začaly stavební práce 
v uličce U Potoka. Do konce roku bude 
provedena rekonstrukce kanalizace 
a v příštím v roce 2012 se zmodernizu-
je přilehlá komunikace a chodník. 

Potom jsme navštívili dětská hřiště, 
změny nastaly v Luční čtvrti, kde byly 

odmontovány poškozené hrací prvky 
a přes zimu dojde k jejich opravě a ná-
sledně na jaře 2012 k dosazení nových 
hracích prvků a odpočinkových míst. 
Pracovníci městského úřadu se zabývali 
kritickým podnětem paní Evy Psotkové, 
která poukázala na závady, které ohrožo-
valy zdraví dětí i ostatních návštěvníků.

Dále jsme zavítali k přístavišti na Ba-
ťově kanálu. U silničního mostu přes Ba-
ťův kanál byly vybudovány nové schody, 
které usnadní přístup k přístavišti a k ne-
dalekému autobazaru. Schody najdete 
pod mostem ve směru od Araveru. Také 
budova přístaviště a restaurace je téměř 
hotova a od začátku příští sezony zde 
budou poskytovány služby na podstatně 
vyšší úrovni, než tomu bylo v minulosti. 
Uvidíme, čím nás překvapí provozovate-
lé půjčovny lodí a hausbótů a jak budou 
zajištěny gastronomické služby, včetně 
nezbytného rybího jídelníčku.

Starosta Josef Bazala nám posléze 
poskytl několik zajímavých informací 
ohledně monitoringu návštěvnosti cyk-
lostezky v úseku Staré Město – Kostelany 
nad Moravou. Monitoring byl prováděn 

v období od 1. června do 31. srpna 
2011. Jedná se o hojně navštěvovanou 
betonovou cyklostezku u řeky Moravy. 
Sledovali se cyklisté, chodci a in-line 
bruslaři.                         Milan Kubíček

V listopadu probíhala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici V Za-
hradě.

Foto: Milan Kubíček
Přístaviště na Baťově kanálu zahájí provoz na jaře roku 2012. Jakým 
jídelníčkem v restauraci nás překvapí nový kuchař?  Foto: MK

Výstavba první části chodníku v lokalitě 
Trávník.                                             Foto: MK

V ulici za Radnicí dne 1. listopadu 2011 začala rekonstrukce chodníku, 
který byl posunut a na přilehlém prostoru bylo vybudováno devět parko-
vacích míst. Akci provádí firma EKOSTAV.  Foto: MK

Jak se vám líbí Sportovní ulice, jejíž celková rekonstrukce kanalizace, vo-
zovky a chodníků byla ukončena k 31. říjnu 2011?  Foto: Milan Kubíček

pokračování na str. 19



6 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 12/11 Staroměstské noviny 12/11

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

1.1  pronájem nebytových prostor – pro-
story pivnice, vinárny a bowlingu s příslu-
šenstvím, včetně zabudované dvoudráho-
vé technologie bowlingu s příslušenstvím, 
vše v budově č. p. 1249, ul. Brněnská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Janě Havalové, bytem Sta-
ré Město, Sochorcova 803,  od 1. 11. 2011 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce za účelem provozování hostinské 
činnosti a bowlingu.
Nájemné ve výši 10.000 Kč/měsíc + pří-
slušná DPH od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2012 
a od 1. 5. 2012 ve výši 15.000 Kč/měsíc + 
příslušná DPH.
Výše záloh na energie související s nájmem:
elektrická energie 30.000 Kč/čtvrtletí  
vodné a stočné  2.500 Kč/čtvrtletí
teplo 7.500 Kč/čtvrtletí
1.2   ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 100 m2 v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Bohumilu Dolákovi, 
bytem Staré Město, Janáčkova 1678, do-
hodou k 31. 12. 2011.
1.4   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 „St. Město, Nad 
Hřištěm 633, Krystýn - úprava DS, sloup“ 
na pozemku p. č.  2422/15 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění nového vedení 
NN, sloupu. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, 
a to formou jednorázové úhrady ve výši 
1.500 Kč + příslušná DPH.
2.1   dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na 
poradenství k přípravě projektu, organi-
začnímu zajištění podání žádosti o dotaci 
a zajištění přípravy a průběhu zadání ve-
řejné zakázky na akci „Obnova ekosys-
tému odstavených ramen řeky Moravy“ 
z Operačního programu Životní prostředí 
z důvodu změny způsobu zadávacího ří-
zení a doplnění údajů souvisejících s pod-
mínkami poskytovatele dotace. 
2.2   zadávací podmínky k nadlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce na akci 

U S N E S E N Í
z 24. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 26. 10. 2011

U S N E S E N Í

Obnova ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy zadávané v užším řízení. Rada 
města jmenovala komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek, která provede i oteví-
rání obálek a posouzení kvalifikace ve slože-
ní: 
členové - Ing. Robert Staufčík, Ing. Vladimír 
Kučera, Ing. Tomáš Horký, Ing. Kamil Psot-
ka, Josef Bazala, Radoslav Malina, Bc. Mar-
tina Stavjaňová
náhradníci - Ing. Jan Němec, Ing. Markéta 
Hrušková, Ing. Petra Nováková, Ing. Josef 
Trňák, Mgr. Martin Zábranský, Miroslav 
Horký, Ing. Ladislav Vaněk
2.3   dokumentaci pro stavební povolení na 
akci Rekonstrukce komunikace Alšova ve 
Starém Městě.
2.4   dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Bezbariérový chodník na ulici Velkomorav-
ská ve Starém Městě z důvodu změn oproti 
projektové dokumentaci a změny ceny díla.
3.1   finanční příspěvky:
- Střední odborné škole a Gymnáziu Staré 
Město na dopravu výměnného pobytu pro              
žáky do partnerského města Tönisvorst ve 
výši 20.000 Kč.
- Martinu Nekardovi na absolvování závodů 
světového poháru v šermu šavlí ve dnech 29. 
2. – 9. 3. 2012 v Chorvatsku a 31. 3. – 8. 4. 
2012 v Moskvě ve výši 3.000 Kč.
3.2 - termíny svatebních obřadů na I. polo-
letí 2012 takto:
14. 1., 18. 2., 17. 3., 21. 4., 12. 5., 16. 6.
- mimořádné termíny svatebních obřadů 11. 
11. a 19. 11. 2011
5.1   vnitřní směrnici č. S 01/2011 Časové 
rozlišení nákladů a výnosů
5.2   vnitřní směrnici č. S 02/2011 Opravné 
položky k pohledávkám.
5.3   vnitřní směrnici č. S 03/2011 Ocenění 
majetku určeného k prodeji reálnou hodno-
tou.
5.4   vnitřní směrnici č. S 04/2011 Transfery.
5.5   vnitřní směrnici č. S 05/2011 Inventari-
zace majetku a závazků.
5.6   vnitřní směrnici č. S 06/2011 Poskyto-
vání příspěvků a darů.
5.7   vnitřní směrnici č. S 07/2011 Odepiso-
vání dlouhodobého majetku.
5.8  zrušení vnitřní směrnice č. S 04/2008 
Zásady vymezení majetkových práv a po-
vinností příspěvkových organizací zřizova-
ných městem Staré Město. 
5.9   vnitřní směrnici č. S 08/2011 Zásady 
pro sestavování a schvalování odpisových 
plánů pro účetní odepisování dlouhodobé-
ho majetku.

II. nesouhlasí

4.1   s udělením výjimky dle § 21 odst. 6 a § 

25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. paní 
Anně Chlachulové, bytem Staré Město, 
Nerudova 1625 ve věci změny v užívání 
stávajícího hospodářského objektu u ro-
dinného domu č. p. 1625 na rodinný dům 
na pozemku p. č. 2957 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

III. odvolala

6.2  na návrh Místního sdružení ODS Sta-
ré Město člena Redakční rady Staroměst-
ských novin pana Stanislava Rokytu.

IV. jmenovala

6.2   na návrh místního sdružení ODS 
Staré Město novou členku Redakční rady 
Staroměstských novin paní Bc. Martinu 
Stavjaňovou.

V. vzala na vědomí

1.3   návrh na převod majetku – výkup 
pozemků p. č. st. 2253 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře 840 m2 a p. č. st. 2254 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 430 m2, které 
se nachází pod budovami zdravotního 
střediska ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemků, 
kterým je Česká republika (příslušnost 
hospodařit s majetkem má Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové 
Město), za cenu 1.010.000 Kč (795 Kč/m2), 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku. 
4.2   vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavebního 
řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.
5.10 hospodaření města k 30. 9. 2011.
6.1   návrh mandátní smlouvy se společ-
ností KANSPO, s. r. o. Kroměříž ve věci 
žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Zateplení pří-
stavby víceúčelové sportovní haly“. 

VI. uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2   zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační plocha o výmě-
ře 100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.3   požadovat po Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových doložení zna-
leckého posudku na určení ceny pozemků 
pod budovami zdravotního střediska.
     
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta 
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TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
V sobotu 10. prosince 2011, 14. ledna, 18. února, 17. března, 21. dubna, 

12. května, 16. června 2012.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM HANY ŠTĚRBOVÉ
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VZPOMÍNKA
Dne 19. listopadu 
jsme si připomněli 
již třetí smutné vý-
ročí od nečekané-
ho odchodu pana 
Františka Šopíka. 
Jeho životní krédo 
„život je krásný, 
ale krátký…“ stále 

provází početnou řadu jeho blízkých, 
kamarádů a přátel. S láskou vzpomíná 
manželka Lenka, dcera Eva a dále za-
městnanci firmy Kancelářská techni-
ka, volejbalisté VSK Staré Město a pří-
znivci volejbalového klubu.

Dne 30. listopadu to bude rok, co nás 
navždy opustil náš 
drahý tatínek, děde-
ček a strýc pan Ka-
rel Hertl. S láskou 
vzpomínají syno-
vé Karel, Antonín, 
dcera Božena, vnuci 
a pravnuci.

Dne 7. listopadu  2011 oslavila vý-
znamné životní jubileum Hana Štěr-
bová pracovnice Městského úřadu ve 
Starém Městě. Společně s tajemníkem 
Ing. Vladimírem Kučerou a vedoucí 
odboru hospodářsko - správního Ka-
milou Tomečkovou patří mezi tři slu-
žebně nejstarší pracovníky radnice. 
Na úřadě se s ní setkáváme již 20 let, 
přesně od roku 1991, kdy byla vyhlá-
šena samostatnost Starého Města a byl 
obnoven obecní úřad.  

Paní Hana Štěrbová nejprve praco-
vala dvanáct let na matrice, potom čtyři 
roky na sociálním oddělení a od roku 
2007 se s ní můžete setkat v kanceláři 
Czech POINT a navíc má na starosti 
školství ve městě.

K jubileu ji poblahopřáli starosta Jo-
sef Bazala, místostarosta Radoslav Ma-
lina, spolupracovníci a přátelé. Jménem 
redakční rady Staroměstských novin ji 
přeji především zdraví, štěstí, lásku 
a připojuji nezbytnou básničku.

Milan Kubíček Hana Štěrbová s květinkami. 
Foto: Vladimír Kučera

Vladimír Holan
Miluj….

Nerovnost země a tedy i nerovnost lidí
jen na kolenou ucítíš.

Miluj však obě a věru jen tím spíš,
že není lásek, že je jen jedna láska,

tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž.

Jiří Obdržálek oslavil abrahámoviny

Jiří Obdržálek 
Foto: MK

Dne 8. listopadu 2011 oslavil pade-
sáté narozeniny Jiří Obdržálek, dlou-
holetý pracovník odboru správy ma-
jetku a životního prostředí Městského 
úřadu ve Starém Městě. Hodně našich 
občanů se s ním pravidelně setká-
vá již 15 let v ulicích Starého Města, 
kde pravidelně sleduje stav místních 
komunikací, údržbu zeleně a stará se 
o zajištění úklidu a pořádku v našem 
městě.

K významnému jubileu mu poblaho-
přál starosta Josef Bazala, místostarosta 
Radoslav Malina, kolektiv spolupracov-
níků, přátel a známých.

Jiří, přejeme Ti jen to nejlepší, pře-
devším zdraví, nejen Tobě, ale i celé 
rodině.

Milan Kubíček

Dne 7. prosince 2011 
oslaví „sedmdesát-
ku“ pan Anastasius 
Bukvald.
Hodně zdraví a boží-
ho požehnání do dal-
ších let přejí manželka 
a děti s rodinami.

Anekdoty z poslední 
strany

Blahopřání

Zkratka do školy
Student Šroťák zaspí a snaží se dohonit 

ranní autobus do Hradiště. Nechtěně vrazí 
do souseda a ptá se: „Pane Vaněk, můžu 
to vzít přes vaši záhumenku? Já bych chtěl 
chytit autobus v 7:40.“ „Jen klidně hošán-
ku. A jestli se zas v noci utrhl z řetězu náš 
dobrman, tak chytíš ještě ten v 7:35!“

Není pěna jako pěna
Povídá v hospůdce U Mikešů dědáček 

ze sousedství.
„Jaký je rozdíl mezi mnou a vzteklým 

psem?“
„To tedy opravdu nevíme.“
„Když má pes u huby pěnu je vzteklý. 

A já jsem vzteklý, když ji nemám.“
PI
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Z naší farnosti
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Zemřel P. František Adamec
„V Tebe Pane, jsem věřil, v Tebe doufal, Tobě sloužil. Nechť mne Tvá láska přijme.“

Dne 15. 11. 2011 ve věku nedožitých 90 - ti let po životě naplněném službou Bohu 
a lidem odevzdal do rukou Božích svou nesmrtelnou duši kněz Kristův

P. František ADAMEC, duchovní otec Farnosti Staré Město v letech 1969 - 1975.
Za dar jeho života a povolání poděkovali slavením mše svaté

ve středu 23. listopadu 2011 v 10:00 hod.
v kapli sv. Vincence na Malém Valu v Kroměříži

a pak ve farním kostele ve Vacenovicích při mši svaté ve 14:30 hod.
Po mši sv. bylo jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově ve Vacenovicích, kde bude 
očekávat mezi svými farníky své vzkříšení. Vzpomínejme na jeho duši v modlitbě 

a při mši svaté!
Farní úřad ve Starém Městě

Blahopřání

Dne 27. listopadu 211 se dožívá paní 
Marie Rodová 65 let. Mnoho zdraví 
přejí synové s rodinami a přátelé.

 „Už zasvitla zase v tmách všedních dní
zář první, druhé, třetí a čtvrté svíce 

adventní.
Teď snažme se péči o to jen mít,

jak cestu Pánu připravit.“

Advent 
tajuplně zní to slovo, označující čekání 
- na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši. 
Když na někoho významného ve svém 
životě čekáme, snažíme se připravit co 
nejlépe. Když čekáme na Pána Ježíše, 
uspořádejme si své životní hodnoty. 
Jan Křtitel volal: „Připravte cestu Pánu, 
změňte své smýšlení“. A pak ON do 
našeho srdce jistě přijde.
V sobotu 26. 11. večer v 17:00 hodin 
a na 1. neděli adventní 27. 11. při mši 
sv. v 7:00 a 9:00 hodin si přinesme do 
kostela svůj adventní věnec, věnce bu-
dou požehnány a doma světlo jeho  svící 
bude připomínkou adventní výzvy.

Důležité zprávy
pro děti!

Také je připravena adventní soutěž pro 
děti jako každoročně, dětem při rorá-
tech pomáhá se připravit na prožívání 
skutečné krásy  vánoc, kdy při pobož-
nosti u jesliček bude vyhodnocení dět-
ské adventní soutěže. Rodiče - přijďte na 
roráty i s Vašimi dětmi, obdarováni pře-
devším duchovními dary budete všich-
ni. Rorátní bohoslužby  jsou v pondělí, 
středu a pátek v 17:00 hodin, v úterý 
a čtvrtek v 6:30 hodin.
Dověděli jsme se, že v pondělí 5. prosin-
ce po mši svaté, která začíná výjimečně 
v 16 hodin, navštíví děti v kostele sva-
tý Mikuláš! Na  všechny děti se už těší. 
Společenství mládeže na setkání se sva-
tým Mikulášem připravilo  hru. 

Studentská
 mše svatá 

Animátoři Děkanátu Uh. Hradiště a far-
nost Staré Město vás zvou na STUDENT-
SKOU MŠI SVATOU, kterou bude sloužit 
biskupský vikář pro duchovní povolání 
Ostravsko-opavské diecéze P. Mgr. Adam 
RUCKI v pátek 16. 12. 2011 v 18:00 ho-
din v kostele sv. Michaela.

Děkanátní Adventní
duchovní obnova

Srdečné pozvání pro všechny v adventním 
čase! 
Od pátku 16. 12. 2011 do neděle 18. 12. 
2011 na Orlovně ve Staré Městě proběh-
ne 

RESTART 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ

OBNOVA
s P. Mgr. Adamem RUCKIM, 

biskupským vikářem pro duchovní po-
volání Ostravsko-opavské diecéze. Za-
stavení, ztišení a zamyšlení, adorace, 
rozhovory, svátost smíření… Hlásit se 
můžete na: www.uhmladez.signaly.cz,  
ivatal@centrum.cz; 604/173 265. 

Naši nemocní mohou prožít dotek Bo-
žího pokoje, milosrdenství, Boží uzdra-
vující síly. V úterý 13. 12. a v pátek 16. 12. 
od 8:00 hodin zprostředkuje otec Miroslav 
svou službou nemocným lásku našeho 
Boha. Nezapomeňte do pátku 9. 12. nahlá-
sit tuto návštěvu v sakristii kostela nebo na 
faře (nebo také sakristiánce Boženě Vaň-
kové na telefon: 731239557)

Možnost očistit
svou duši ve svátosti 

smíření

je před každou mší svatou, ale zvláště 
je zde nabídka soboty 17. 12. od 14:00 
– 16:30 hodin, kdy bude přítomno více 
zpovědníků. 

Počínaje adventem si v sakristii kostela 
můžete zakoupit: VÁNOČNÍ OPLAT-
KY (velké – 5 ks – 12,- Kč, malé – 5 ks – 
10,- Kč) KALENDÁŘE NA ROK 2011 
NA POSTAVENÍ I NA ČTENÍ  a  KNI-
HY S KŘESŤANSKOU TÉMATIKOU 
(vhodné jako vánoční dárek).

Biblické postavičky
do našeho betléma

Letos jako vloni do Orlovny 11. a 12. lis-
topadu přišlo 19 našich žen, aby vytvoři-
ly každá tu svou jedinečnou postavičku, 
která rozšíří náš nový a zajímavý betlém 
v kapli sv. Jana Křtitele v době vánoční. 
Určitě se budou líbit a nejen dětem, však 
se přijďte o Vánocích přesvědčit sami! 
Na fotce je úvodní instruktáž, kterou 
prováděly spolupracovnice Českého 
katolického biblického díla Mgr. Marie 
Klašková a Mgr. Jarka Dostálková.

Poděkování

Farnost Staré Město děkuje všem, kteří 
přispěli ve veřejné sbírce na další pokra-
čování stavby kostele svatého Ducha. 
Celkem jste věnovali 362 217,- Kč . Ať 
Vám Bůh požehná!                              SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    prosinec 2011

Obrazy profesora 
Jana Slováčka

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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V Městské knihovně a infor-
mačním centru ve Starém Městě 
byla uspořádána výstava s názvem  
Obrazy profesora Jana Slováčka. 
Vernisáž se uskutečnila ve středu 19. 
října 2011 v 17 hodin za značného 
zájmu veřejnosti.

Mezi vystavenými obrazy bylo 
k vidění velké množství portrétů, ně-
které ve slováckém kroji. Nechyběly 
obrazy kytic, zátiší a další umělecká 
díla autora výstavy, kterému bylo 
v červenci již 90 let.

Zájemci si mohli výstavu prohléd-
nout do 16. listopadu 2011. Velké 
poděkování zaslouží knihovnice 
Milada Rokytová a Pavlína Elšíková, 
které výstavu připravily.

MK

Devadesátiletý profesor Jan Slováček na 
vernisáži svých obrazů. Vlevo vedoucí 
knihovny Milada Rokytová. 

Foto: Vladimír Kučera

Účastníci vernisáže. Foto: VK

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

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

 1. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

 2. pátek  Uh. Hradiště  Penzion pro svobodné pány 19.00 220,-/200,-

 3. sobota  Uh. Hradiště L  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

 3. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 19.00 160,-

 5. pondělí  Ostrava zájezd  Harold a Maude 19.00 -----

 6. úterý  Uh. Hradiště S  Dům Bernardy Alby 18.00 100,-

 7. středa  Uh. Hradiště M  Hráči 17.00 100,-

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

 8. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

 9. pátek  Uh. Hradiště školní před.
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
 Zapomenutý čert

10.00 60,-

10. sobota  Uh. Hradiště G  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

11. neděle  Uh. Hradiště H  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

13. úterý  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-

14. středa  Uh. Hradiště U  Modré květy 18.00 100,-

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

15. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

16. pátek  Uh. Hradiště
 Cikáni jdou do nebe  
 40. repríza

19.00 260,-/240,-

17. sobota  Uh. Hradiště R  Denní dům, noční dům 19.00 200,- /180,-

18. neděle  Uh. Hradiště F  Denní dům, noční dům 19.00 200,-/180,-

20. úterý  Uh. Hradiště T  39 stupňů 18.00 100,-

21. středa  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-

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

22. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Denní dům, noční dům  19.00 200,-/180,-

26. pondělí  Uh. Hradiště
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert 30. repríza

16.00 120,-

27. úterý  Uh. Hradiště
Malá scéna

host SD
 Šašek Franta a klaun Pepe
 (Agentura Pierrot)

14.30 
a 16.30

70,-

27. úterý  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

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

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

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

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

31. sobota  Uh. Hradiště  Penzion pro svobodné pány 18.00 660,-
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cSpolečensko – kulturní centrum

Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

Sobota 10. prosinec 
Mikulášská zábava
VSP BAND 
Začátek: 20:00 hod.
Neděle 11. prosinec
Zumba dance VZP
Pojištění u VZP vstup zdarma!
Začátek: 14:00 hod.
Čtvrtek 15. prosinec
Koncert  ZUŠ
Začátek: 18:00 hod
Neděle 18. prosinec
Vánoční zpívání
Začátek: 14:30 hod. 
Pondělí 26. prosinec
Štěpánská zábava
Začátek: 20:00 hod.
Sobota 31. prosinec
Silvestr  2011 - zábavný večer
Začátek: 19:30 hod. 
Předprodej: Městská knihovna a informační centrum Staré Město, ulice Za Radnicí
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Stejně jako v minulých letech si Vás dovolujeme pozvat 
na tradiční setkání zástupců spolků a organizací působí-
cích ve Starém Městě s představiteli radnice a vedoucími 
odborů městského úřadu.

Setkání se uskuteční v pátek 9. prosince v 17 hodin v za-
sedacím sále na radnici.

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

Těšíme se na společně prožité chvíle s Vámi.
Josef Bazala, starosta, Radoslav Malina, místostarosta

Tradiční setkání spolků

Setkání zástupců spolků a organizací v roce 2010.  Foto: Milan Kubíček

Pozvánka na školní jarmark
Zveme rodiče, děti i širokou veřejnost k nákupu vánočních 

dárků, které vyrobili žáci naší školy. 
Jarmark se koná v pondělí 5. 12. 2011 od 14 do 16:30 hodin
v budově Základní školy ve Starém Městě, Komenského ulici.

Na Vaši návštěvu se těší žáci i učitelé.

Pěvecký sbor školy při vystoupení na jarmarku v roce 2010.
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

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

SVČ

V pátek 16. prosince bude knihovna v době od 12:30 
do 18:00 hod. uzavřena. Také ve dnech 23. prosin-
ce až 31. prosince 2011 bude  v Městské knihovně 
a informačním centru zavřeno. Provoz bude zahájen 
2. ledna 2012.
   Všem našim čtenářům přejeme mnoho pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2012.

Milada Rokytová, Pavlína Elšíková

SVČ

Děti z Dolinečky při vánočním vystoupení v loňském roce. 
Ilustrační foto: Dol

Jak do knihovny
v prosinci?

Vánoční zpívání
Opět po roce se uskuteční Vánoční zpívání v SKC – so-
kolovně ve Starém Městě. Zapište si do kalendáře da-
tum neděle 18. prosince 2011, čas 14:30 hod. a určitě 
přijďte potěšit se v předvánočním čase z vystoupení 
našich dětí. Účinkují: Dolinečka I, cimbálová muzika 
Bálešáci, děti z mateřské školy v Komenského ulici, 
mládež z Orla, Klubíčko, ZUŠ – taneční obor, cimbálo-
vá muzika ZUŠ, SVČ Klubko. Vstupné: dobrovolné.

MK

PROGRAM NA PROSINEC 2011

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

TVOŘIVÁ DÍLNA – DRÁTOVANÁ HVĚZDIČKA
6. 12. úterý 16:30 – 18:30
Přijďte si k nám vyrobit hvězdičky z drátků, dozdobené 
korálkami, které si pak můžete pověsit třeba na vánoční 
stromeček.
Cena: 50,- Kč, pro členy Tvořivých dílen 30,- Kč

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE …
12. – 15. 12. dopoledne
Povídání o vánočních zvycích doma i ve světě a vánoční 
dílničky pro předem přihlášené třídy ZŠ Staré Město.

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

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

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

MAMKAVÁRNA
19. 12. pondělí 9:00 - 12:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč
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Vzpomínka na 93. výročí vzniku Československa
Ve čtvrtek 27. října 2011 jsme si připo-
mněli 93. výročí vzniku Československa. 
Delegace složená z Rady města Staré 
Město, Českého svazu bojovníků za 
svobodu, TJ Sokol, Orel a dalších ob-
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Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina společně položi-
li kytici červených karafiátů k památníku československých legií u zá-
kladní školy na náměstí Hrdinů.  Foto: Milan Kubíček

čanských a politických organizací nejprve 
položila kytici květů k pamětní desce na 
sokolovně, hlavní obřad s proslovem sta-
rosty byl u památníku československých 
legií a následně byla položena kytice kvě-

tů k památníku obětí 1. světové války 
u hřbitova. Pozitivním jevem letošní 
oslavy byla účast několika maminek i se 
svými malými dětmi.

Milan Kubíček

Účastníci oslavy 93. výročí vzniku Československa.  Foto: MK 

Nové výsadby stromů a keřů ve Starém Městě
V září 2011 začala na území našeho 

města realizace investiční akce Revita-
lizace významné sídelní zeleně ve Sta-
rém Městě. 

Projekt zpracoval v březnu 2010 
ATELIER KÖNIG - Ing. Klára König-
ová, Ing Martin König, Ing. Jana Mar-
tináková, Bc. Lýdia Šušlíková a Barbo-
ra Šnajdarová. Bylo do něj zahrnuto 
devět lokalit: Hradišťská ulice, náměs-
tí Hrdinů – základní škola, nám. Hrdi-
nů, ulice Brněnská, ulice Velehradská, 
ulice Huštěnovská, koupaliště Širůch, 
zdravotní středisko a lokalita Trávník.

Projekt byl rozdělen do 
dvou etap:

V první etapě se zaháji-
ly práce v září 2011, ukon-
čeny byly v říjnu 2011 v lo-
kalitách náměstí Hrdinů 
- základní škola, náměstí 
Hrdinů, koupaliště Širůch 
a zdravotní středisko. Bylo 
vykáceno celkem 87 ks 
stromů a 140 ks keřů, vy-
sazeno bylo celkem 64 ks 
nových stromů a 600 ks 
keřů. 

V druhé etapě, která 
bude realizována od března 
2012 do dubna 2012 v lo-
kalitách ulice Hradišťská, 
ulice Brněnská, ulice Vele-
hradská, ulice Huštěnovská 
a Trávníky, bude celkově 
vykáceno 111 ks stromů, 
345 ks keřů a nově vysaze-
no 61 ks stromů, 692 ks keřů 
a 1018 ks půdopokryvných 
dřevin. 

V rámci celého projek-
tu se počítalo s vykácením 

celkem 198 ks stromů a 485 ks keřů 
nebo skupin keřů, tato zeleň se však 
plnohodnotně nahradí. Celková plo-
cha nahrazené zeleně představuje 
93 718 m2. 

V rámci výsadby se využijí stromy 
hlavně lípa, okrasná jabloň, sakura, 
jírovec, vrba, jeřáb, javor a dub, z keřů 
pak např. hortenzie, růže, ptačí zob, ta-
volník, hloh, dřín, třezalka a zimolez. 
Výsadby byly doplněny půdopokryv-
nými dřevinami břečťanem a barvín-
kem.

Ing. Alena Puhařová
V pátek 28. října 2011 byly vysázeny nové stromy na náměs-
tí Hrdinů. Nahradily staré a nemocné stromy, které zde byly 
vykáceny v minulém roce.  Foto: Milan Kubíček

V rámci první etapy projektu bylo vysázeno 84 ks nových 
stromů. Na snímku výsadba nedaleko koupaliště na Širůchu.

Foto: Milan Kubíček
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Nezapomínejme
na ptáčky

Moudra Mr. Orang Utana

• Mrazivé dny a později i sněhová po-
krývka připraví krušné chvíle ptáč-
kům. Přikrmováním pomůžeme ptá-
kům překlenout období, kdy může 
být problém sehnat dostatek potravy. 
Ptákům nikdy nedáváme čerstvé ani 
příliš tvrdé pečivo, zbytky z kuchyně. 
Nevhodná jsou solená a silně kořeně-
ná jídla, uzeniny, slupky od brambor, 
pomeranče či těstoviny. Nedávejte ani 
zbytky vánočního cukroví, především 
s polevou a plněné krémem. Ptáci je 
sice sezobou, ale potom v ústraní za-
hynou na zažívací potíže.
• Krmítko na zahrádce či okenní řím-
se kolemjdoucí upozorní, jací lidé žijí 
v rodinných domech či bytech. Nej-
vhodnějším krmivem pro všechny 
ptáky jsou olejnatá semena, tedy slu-
nečnice, lněná, maková či řepková se-
mínka. Vítaným zdrojem energie jsou 
i ovesné vločky, strouhanka, piškoty, 
ovoce, drcené bukvice, rozsekaná já-
dra ořechů, šípky, jeřabinky, semínka 
ze šišek smrku či borovice. Kosům se 
zavděčíme jablky, sýkorky si pochut-
nají na kousku loje.

S R A N D O V N A

Pranostiky na prosinec 
  Když mráz na prvního prosince, vy-

schne nejedna studnice.
  Jaké počasí na Barboru, takový bývá 

celý advent.
  Na svatou pannu Kateřinu sluší se 

schovati pod peřinu, pak na svatého 
Mikuláše, toť je zima všecka naše.

  Na svatou Lucii jasný den, urodí se 
konopí i len.

  Svatá Viktorie, obrázky na okna 
ryje.

  Na Adama Evu čekejte oblevu.
  Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
  Jsou-li vrby o Vánocích plny ram-

pouchů, bývají o velikonocích plny 
kočiček.

EM

Nadřízeným orgánům svůj postoj osvětlujeme. 
Podřízeným složkám – vytmavujeme.

Všechny léky z apotéky nepomohou více, pokud, 
jak to určil osud, dohořela svíce.

Čím silnější auto, tím slabší morálka.

Mnoho lidí dosud nepochopilo, jak velkým příj-

mem je šetrnost.

Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.

Druhá míza většinu chlapů přivede na mizinu.

Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.

Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.

Jisté je jen jedno, že totiž nic není jisté.

Kachny divoké při přeletu nad Starým Městem.                                                            
 Foto: Vladimír Kučera

Žádost o zvýšení platu
Přijde učitelka do ředitelny a poví-
dá.
„Pane řediteli, chtěla bych přidat.“
„Postarší muž v obleku se na ni po-
dívá přes brýle a odpoví: 
„Tak přidejte!“

Karkulka u babičky
„Babičko, proč máš tak velké oči?“
VLK: „Abych tě lépe viděla.“
„A proč máš tak velké uši?“
VLK: „Abych tě lépe slyšela.“
„A proč máš tak velkou pusu?“
VLK: „Abych mohla jíst tatranky na 
šířku.“

PI

• Nezapomínejme, že asi polovina ptáků 
do krmítka nelétá, těm je třeba nasypat 
na zem pod krmítko. Při umísťování  
krmítek dejte pozor na dravce, třeba 
krahujec každou zimu zlikviduje mnoho 
ptáků. Velkým nebezpečím jsou i potul-
né kočky a jiní dravci.
• Pokud se vydáte k řece Moravě přikr-
mit naše bílé královny – labutě, kachny 
divoké a další vodní ptáky, nezapomeň-
te, že celými houskami nebo vařenými 
bramborami je můžete udusit. Ideální 
jsou kousky bílého pečiva (housky, roh-
líky, vánočka) staré dva až tři dny.

Milan Kubíček
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Cimbálová muzika základní umělecké školy s primášem Robinem Feldvablem a učitelem Radimem 
Snopkem potěšila všechny přítomné posluchače.                                                                       Foto: LJ
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10 let Domova pro zdravotně postižené

jsme vyhlášení týdne sociálních služeb 
a uspořádali „Den otevřených dveří“. 
Tímto jsme nabídli široké veřejnosti 
možnost seznámit se s životem v našem 
domově. Návštěvníci měli možnost vidět 
jak naši obyvatelé tráví čas, čím se baví, 
jakou mají činnost. Byli jsme potěšeni 
zájmem veřejnosti a touto cestou chceme 

poděkovat všem, kteří se zúčastnili to-
hoto pro nás svátečního dne. Děkuje-
me také těm, kdo přispěli jakýmkoliv 
způsobem, aby byl tento den vydařený 
a všichni měli na co vzpomínat.

Bc. Ludmila Jančaříková 
vedoucí domova

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina se za-
psali do pamětní knihy domova.                                Foto: LJ

Ve Starém Městě nalezlo nový domov 64 obyvatel s mentálním nebo kombinovaným 
postižením.                                                                                                             Foto: LJ

Je tomu již 10 let, kdy se první 
uživatelé z velehradského ústa-
vu začali stěhovat do nového 
bydliště ve Starém Městě Ko-
pánky 2052. Nový domov zde 
nalezlo 64 obyvatel s mentálním 
a kombinovaným postižením.

Ubytovali se ve dvoulůžkových po-
kojích, které byly standardně zařízeny. 
Sami si pak pokoje vybavili svými vý-
robky, obrázky, tak aby se v nich cítili 
dobře a měli každý svůj domov. Pro 
volné chvíle mohou využívat všechny 
přilehlé prostory a zahradu. Jak plynul 
čas událo se v našem domově hodně 
změn k lepšímu, ale i smutné události, 
jak to v životě chodí. Mezi ty, na které 
rádi vzpomínáme, patří rekreační po-
byty v tuzemsku i v zahraničí, různé 
výlety, karnevaly, sportovní hry, kul-
turní a společenské akce, setkávání 
s kamarády z ostatních zařízení. Také 
návštěvy významných osobností nás 
potěšily a povzbudily handicapované 
uživatele nést nelehký úděl. V oblasti 
zkvalitňování života se snažíme pod-
porovat přirozené vazby mezi našimi 
uživateli, příbuznými a rodinami. 
Snahou našich pracovníků je vytvá-
řet podmínky podobné životu, jaký 
prožívají jejich vrstevníci. Využili 



15Kultura

Starosta Josef Bazala předal Jaroslavu Tvrdoňovi knihu Staré Město ve 
fotografii.

Foto: Milan Kubíček

Vernisáž staroměstského rodáka Jaroslava Tvrdoně
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Michalským slavnostem, které proběhly ve dnech 28. září 
až 2. října 2011, jsme věnovali v minulém vydání Staroměst-
ských novin značnou pozornost, ale ještě se musíme vrátit 
malou fotoreportáží k vernisáži rytin a známkové tvorby sta-
roměstského rodáka Jaroslava Tvrdoně. Výstava byla zaháje-
na 28. září v 17 hodin za nebývale velkého zájmu veřejnosti. 
Vždyť do zasedacího sálu na radnici přišlo více než 150 lidí 
a všichni obdivovali unikátní rytiny a známkovou tvorbu Ja-
roslava Tvrdoně. Autor patří do významné skupiny šesti tvůr-
ců v České republice, kteří se věnují známkové tvorbě. 

S úvodním slovem vystoupil PaedDr. Jiří Jilík, který pří-
tomné podrobně seznámil s autorem výstavy a jeho ojedině-
lým dílem. Na vernisáži, kterou hudebně doprovodila cim-
bálová muzika Dolina, jsme viděli umělecká díla s motivy 
prvních písemných zmínek o moravských městech, včetně 
Starého Města, a také třeba pohádkové náměty s Machem 
a Šebestovou.

Starosta Josef Bazala vystoupil s krátkým proslovem a Ja-
roslavu Tvrdoňovi poděkoval za precizně připravenou výsta-
vu. Potom mu předal knihu Staré Město ve fotografii, která
našemu rodáku připomene Staré Město v minulosti, ale pře-
devším jeho nebývalý rozkvět za posledních 20 let.

Jaroslav Tvrdoň byl zařazen mezi staroměstské osobnosti 
již v knize Staré Město v proměnách staletí, která byla vydá-
na v roce 2000. V textu je uvedeno: Jaroslav Tvrdoň – naro-
zen 10. června 1950, rodák ze Starého Města. Umělecký rytec 
a grafik, sběratel regionálií. Studoval u akademického malíře
Rudolfa Kubíčka staršího. Ve své činnosti se zaměřuje na oje-
dinělou grafickou techniku – miniaturní ocelorytinu, kterou
v současnosti tvoří bankovky, poštovní známky a cenné papí-
ry. Doma i v zahraničí vystavuje ze své tvorby ex libris, novo-
ročenky a užitou i volnou grafiku. V současnosti žije a tvoří
ve Vlčnově.

Děkujeme autorovi za skvěle připravenou výstavu, která 
výrazně obohatila Michalské slavnosti.

Milan Kubíček Zahrála a o dobrou pohodu v sále se postarala muzika souboru Dolina.
Foto: Milan Kubíček

Jaroslav Tvrdoň u jednoho z panelů, na kterých jsme mohli obdivovat 
jeho rytiny a známkovou tvorbu.  Foto: Vladimír Kučera

Více než 150 lidí přišlo na vernisáž staroměstského rodáka Jaroslava 
Tvrdoně. Úvodní proslov přednesl PaedDr. Jiří Jilík (na snímku vpra-
vo), nechyběla Miloslava Janíková a mnoho hostů nejen z regionu, ale 
i z českých měst. 

Foto: MK
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Michael Dudešek začínal s Optikcentrem ve Starém Městě
Před časem jsem s přáteli deba-

toval nad poměry ve Starém Městě, 
hovořili jsme o zdejších podnikate-
lích a živnostnících a potom přišla 
řeč i na zdravotnictví a služby oční 
optiky. Zavzpomínali jsme i na pana 
Michaela Dudeška, jehož Optikcen-
trum sídlilo v budově zdravotního 
střediska ve Starém Městě. Své služ-
by nabízel našim občanům v deva-
desátých letech minulého století, 
potom vlivem okolností přesídlil do 
Uherského Hradiště, kam za ním 
pochopitelně přešla i velká část jeho 
spokojených zákazníků. S panem 
Dudeškem jsem se setkal v centru 
Uherského Hradiště a chvíli jsme si 
povídali.

„Před dvanácti lety jsme přesíd-
lili ze Starého Města do Uherského 
Hradiště a po celou dobu se snaží-
me zkvalitňovat naše služby. Rozší-
řili jsme nabídku brýlových obrub, 
slunečních brýlí i šíři doplňkové-
ho sortimentu např. o prostředky 
k údržbě kontaktních čoček. Ko-
lektiv Optikcentra se také rozrostl 
o kvalitně vyškolený personál, který 
je schopen splnit jakékoliv „splnitel-
né“ přání  zákazníků a kvalifikovaně
poradit při výběru správných brýlí. 
Naše služby se také rozšířily o mož-
nost změření vady oka a na základě 

Optikcentrum získalo jako první optika ve Zlínském kraji statut „Nestátní zdravotnické zařízení.“ 
Na snímku Helena Kadlčíková při obsluze zákaznice.                                                          Foto: Mch
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tohoto měření mů-
žeme navrhnout 
optimální brýlo-
vou korekci, nebo 
doporučit vhodné 
kontaktní čočky. 
Nabídka kontakt-
ních čoček není 
omezena pouze na 
jediného výrobce, 
jsme schopni do-
dat výrobky všech 
nejvýznamnějších 
nadnárodních monopolů,“ sdělil Mi-
chael Dudešek.

„Naší poslední a nejvýznamnější 
novinkou je to, že jako první optika 
ve Zlínském kraji jsme získali statut 
„Nestátní zdravotnické zařízení“. 

A jaký to má praktický význam pro 
klienty? Je to velmi významná změna. 
O vaše oči se postará registrovaný op-
tometrista, který své oprávnění k pro-
vozování této činnosti má vystaveno 
na základě doloženého celoživotního 
vzdělávání a jehož garantem je Mi-
nisterstvo zdravotnictví České repub-
liky. To znamená, že v oblasti měření 
očních vad již není rozdílu mezi oč-
ním lékařem a optometristou. Pro své 
klienty také připravujeme různé slevové 
akce, o nichž pravidelně informujeme na 
stránkách www.optikcentrum-uh.cz.

V současné době vyprodáváme 
skladové zásoby brýlových obrub se 
slevou až 50%. Akce trvá do konce 
roku 2011,“ řekl Michael Dudešek. 

Potom jsme si ještě chvíli poví-
dali a zavzpomínali i na velmi oblí-
bené Dny otevřených dveří, které se 
pořádaly v Optikcentru ve Starém 
Městě. Například v květnu 1995 
byla Staroměšťanům představena 
exkluzivní kolekce brýlových ob-
rub „Pierre Cardin“. Tehdy přišlo 
pro novou obrubu velmi mnoho 
lidí. A které brýle se nejčastěji nosí 
v současnosti? Na otázku určitě 
není snadná odpověď, ale přede-
vším jsou to brýle, které na první 
pohled upoutají a stanou se určitým 
prvkem obličeje.

Milan Kubíček

Michael Dudešek dokáže splnit jakékoliv „splnitelné“ přání. Foto: Mch

Nové sídlo Optikcentra v Uherském Hradišti 
ve Františkánské ulici naproti salonu Kohel. 

Foto: Mch
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Na snímku rychlík do Prahy, na konci soupravy je zařazen vůz 1. třídy. 
Foto: Milan Kubíček

Chodím s přítelem již dva a půl roku, ale je to po-
řád jen ode zdi ke zdi. Ženit se nechce a na dítě 
prý máme ještě času dost. Už mě to s ním přestává 
bavit…. (Bára 25 let)
Pokud Váš partner po dvouletém vztahu nechce nic 
slyšet o dětech a svatbě, je třeba se ho zbavit.

Jste raději sám nebo o samotě? 
(Petra 38 let)

Preferuji dvoučlennou skupinku na samotě (u lesa). 

Kdybychom jsme Vás pozvaly na disko show, který 
dýdžej by Vám udělal největší radost?

(Renata a Kristýna 21 let)
Elektronickou a svižnou hudbu mám rád a každý rok 
měním svého nejoblíbenějšího dýdžeje. Třeba v roce 
2006 to byl Bob Sinclar, v dalších letech Timbaland, 
The Chemical Brothers, Alex Gaudino, Alex C. Letos
u mě doma nejčastěji zněly skladby Davida Guetty, 
třeba Gettin´ Over You, Memories, Sexy Chick. 

Proč někteří z nás považují legraci za něco méně 
hodnotného a přitom ji stále hledají?

                                                                 (Jan 47 let)
Podívejte Jane, život je stále složitější a stresů přibývá. 
Čím víc narážíme na stěnu hlouposti, tím víc potře-
bujeme satiry.

Vyznáte se v autech? Víte, které je nejrychlejší ze 
všech? (Tomáš 14 let)
Trabant, protože je vždy na začátku kolony.

Čtu pravidelně rubriku z přírody. Slyšela jsem, 
že existuje rostlina, která roste kořenem vzhůru. 
Víte, která to je?

 

(Adéla 34 let)
Kořenem vzhůru rostou jedině horní zuby.

Chodíte do aquacentra? Kdybych vás viděla 
v plavkách, asi bych umřela štěstím….

(Markéta  40 let, dotaz u baru)
Kdybych já vás viděl v plavkách, umřel bych smíchy!

Na diskotéce jsem se zeptal jedné známé ze sídliš-
tě, jestli je (ještě) panna. Ona mi odpověděla, ne, 
beran. Co si o takové myslet? (Fredy 19 let)
Že bude asi o kapánek chytřejší než ty. 

Poraďte mi, kam nejlépe pozvat dívku na první 
rande?

 

(Martin 17 let)
Navrhuji romantickou procházku do rozkvetlého 
sadu. Ale předem je nutno zjistit, zda-li dívka není 
alergička.

Potkávám Vás na úřadě, jste v poslední době něja-
ký tichý. (Ludmila, dotaz e-mailem)
Přijďte, až budu obědvat, to bude rámus. 

Manžel mi stále nadává, že neumím ani zapnout 
pračku. Je to normální? (Renata 23 let)
Renato, není. Chemické blondýnky a technika - to 
přece nejde dohromady.

Když se rozčilím, tak celá rudnu. Můj přítel si mě 
pak dobírá. (Aňulka 22 let)
Modrá by mu byla milejší?

Milan Kubíček

Opět po roce vstoupí 11. prosince 
2011 v platnost nový jízdní řád Českých 
drah. Většina osobních vlaků bude 
jezdit v přibližně stejných časových 
polohách jako doposud. K žádné vý-
razné redukci počtu vlaků nedochází. 
V dnešním příspěvku se budeme zabý-
vat především vlaky vyšší kategorie, to 
znamená spoji kategorie EuroCity, In-
terCity, expres, rychlík a spěšný vlak.

O hodinu dříve pojede první ran-
ní expres ve směru na Břeclav. Vlak 
Helfštýn Bohumín – Břeclav bude od-
jíždět ze Starého Města již v 6:51 hod. 
V Břeclavi jsou výhodné přípoje do Ra-
kouska, Slovenska i ve směru na Brno. 
Také ve směru Břeclav – Bohumín po-
jede Helfštýn o hodinu dříve s příjez-
dem do Starého Města v 18:39 hod.

Nejvíce našich občanů žádá infor-
mace ohledně jízdy rychlíků a expresů 
ve směru do Prahy. První ranní rychlík 
Buchlov bude odjíždět denně ze Staré-
ho Města v 4:12 hod, další možností je 
Zlínský expres, který odjíždí z Otroko-
vic v 5:40 hod. a v pracovní dny a sobo-
tu je k němu přípoj motorovým osob-
ním vlakem ze Starého Města (odj. 5:02 
hod.). O něco později v 7:27 hod. bude 
z našeho města odjíždět expres Šohaj 
z Veselí nad Moravou do Prahy Smícho-
va, pouze v pracovní dny pojede v 9:12 
hod. do Olomouce rychlík Hradišťan 
(přípoj na Prahu). Další vlaky do Prahy 
pojedou v 11:12 hod. rychlík Mojmír, 
v 15:12 hod. rychlík Velehrad, v 17:12 
hod. dosud nepojmenovaný rychlík do 
Prahy Smíchova a poslední v taktu po-
jede rychlík Olšava v 19:12 hod., který 
sice končí svou jízdu v Olomouci, ale 
má přípoj do hlavního města.

Oblibu si již získaly rychlíky, které 
jezdí téměř po celý den ve dvouhodi-
novém intervalu 
v trase Olomouc 
– Přerov – Staré 
Město u Uh. Hrad. 
– Břeclav – Brno. 
Pětivozové soupra-
vy odjíždí ze Staré-
ho Města ve směru 
na Olomouc v 6:03, 
8:03, 10:03, 12:03, 
14:03, 16:03, 18:03 
a 20:03. Ve směru 
na Břeclav a Brno 
jsou odjezdy rychlí-
ků ze Starého  Měs-

ta vždy v 7:57, 9:57, 11:57, 13:57, 15:57, 
17:57, 19:57 a 21:57 hod. (poslední ze spo-
jů končí v Břeclavi).

I nadále budou ve Starém Městě zasta-
vovat mezistátní spoje EuroCity Polonia 
(Varšava – Vídeň – Villach), Sobieski 
(Varšava – Vídeň), Moravia (Budapešť 
– Bratislava - Ostrava hl. n.)

O dvě hodiny dříve bude vyjíždět 
z Prahy a pojede v trase současného 
rychlíku Šohaj spoj Praha Smíchov – Sta-
ré Město u Uh. Hrad. s příjezdem do Sta-
rého Města v 18:48 hod. Oblíbený rychlík 
Šohaj Praha Smíchov – Veselí nad Mo-
ravou bude zařazen do kategorie expres, 
bude mít menší počet zastávek a do Sta-
rého Města přijede v 20:33 hod. Posled-
ní možností, jak se večer vrátit z Prahy 
do Starého Města je využít vlak Zlínský 
expres, který odjíždí dvě hodiny za Šo-
hajem s příjezdem do Otrokovic v 22:19 
hod. Z Otrokovic je možno dále do Sta-
rého Města pokračovat osobním vlakem 
v 22:59 hod., ale dlouhé čekání v Otroko-
vicích asi většinu Staroměšťanů od pou-
žití tohoto spoje spíše odradí. 

Ze Starého Města ve směru na Uher-
ské Hradiště, Veselí nad Moravou, Kyjov 
a Brno opět pojedou každé dvě hodiny 
motorové spěšné vlaky, většina z nich má 
také své jméno. Budou vyjíždět ze Starého 
Města v 8:33 hod. (Kyjovka), 10:33 hod. 
(Javořina), 12:33 hod. (Cimburk), 14:33 
hod. (Hruškovice), 16:33 hod. (Žuráň) 
a 18:34 hod. (vlak zatím nemá jméno).

Nemilým zjištěním je plánované zdra-
žení jízdenek od prvního dne platnosti 
jízdního řádu 2011/2012. Pokud již dnes 
víte termín své příští cesty vlakem, třeba 
o Vánocích, můžete si zakoupit jízdenku 
v předprodeji za současnou cenu a to až 
do 10. prosince 2011.

Milan Kubíček

Nad novým jízdním řádem 2011/2012
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Budova Památníku Velké Moravy, jak ji většinou neznáme, ve 
směru od ulice Na Hradbách. 

Foto: Milan Kubíček  

VÁNOCE V GALERII – VÁNOCE V MUZEU
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Přijďte do Památníku 
Velké Moravy

Zajímavou multimediální expo-
zici si můžete prohlédnout denně 
v době od 9:00 do 12:00 hod. a od 
12:30 hod. do 17:00 hod.

Vampyrismus

Ve spolupráci Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti s Morav-
ským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruová-
ny nedávno objevené hroby „vam-
pýrů“ ze Starého Města a Modré 
u Velehradu. Výstava potrvá do 31. 
prosince 2011.

MK

ANEB PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Na závěr letošního roku připravilo 

Slovácké muzeum v Uherském Hra-
dišti pro své návštěvníky unikátní vý-
stavní projekt nazvaný Vánoce v galerii 
– Vánoce v muzeu aneb půjdem spolu 
do Betléma. 

Všechny čtyři sály Galerie Slovácké-
ho muzea v Otakarově ulici 103 budou 
zaplněny biblickou tématikou příběhu 
o narození Ježíše Krista. Pozoruhod-
nou bude výstava druhého ročníku 
současné české, slovenské a polské bet-
lemářské tvorby, která představí téměř 
80 autorů se 110 betlémy a nabídne ak-
tuální přehled o současné betlemářské 
tvorbě z pohledu autorských rukopisů 
a různorodých materiálů. Tradice bet-
lemářské tvorby se předává z generace 

na generaci, a proto zde nemůže chybět 
ani výstava dětské betlemářské tvorby 
z Moravy a Polska. Neméně zajímavé 
budou i papírové vystříhávané betlémy 
ze soukromé sbírky Vratislava Schilde-
ra, rodáka ze Starého Města. Uměleckou 
korunovaci projektu pak bude konvolut 
obrazů a grafických listů ze 16. - 19. sto-
letí, jejichž autory jsou nejvýznamnější 
evropští umělci.

V hlavní budově Slováckého muzea ve 
Smetanových sadech 179 bude připraven 
atraktivní výběr ze sbírek 9 českých i mo-
ravských muzeí, který tvoří 54 komplet-
ních historických betlémů, zastupujících 
období od přelomu 19. až po 20. století 
a další desítky ukázek betlémů s celko-
vým počtem 3110 figurek. Zajímavý je

rovněž dětský koutek s připravenými 
hracími kostkami, puzzlemi, pexesem, 
vystřihovánkami a možností kreslení 
na téma „betlémy“.

Tento výstavní projekt bude také do-
provázet široká nabídka doprovodných 
programů pro všechny věkové kate-
gorie. Podrobné informace najdete na 
www.slovackemuzeum.cz 

Zahájení výstav proběhlo v pátek 
18. listopadu v 17 hodin v Galerii Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti. 
Hlavním partnerem a podporovatelem 
projektu je Nadace Děti-kultura-sport.

Výstavy si můžete prohlédnout do 
22. ledna 2012.

Mgr. Kateřina Kamrlová, Slovácké 
muzeum Uherské Hradiště

Jana Kocábová vyučovala technice malby na 
sklo.                                                   Foto: SM

NA SKLE MALOVANÉ
Ve Slováckém muzeu se uskutečnila 

tvořivá sobota 5. listopadu 2011 v době 
od 9 do 12 hodin. Byla věnována tech-
nice malby na sklo. V lidovém prostředí 
byla původní malba na skle součástí tzv. 
svatého koutu v interiéru jizby. Její ná-
měty představovaly hlavně postavy svět-
ců, biblické výjevy ze života Krista nebo 
některý z typů poutních madon. V sobo-
tu 5. listopadu si zájemci dle vlastní fan-
tazie zhotovili skleněnou vitrážku pod 
vedením Jany Kocábové. Návštěvníci 
muzea se naučili nanášet na sklo kontu-
ru zamýšleného obrázku, který vyplnili 
barvami na sklo. Program byl určen pro 
širokou veřejnost, rodiny s dětmi i han-
dicapované.

KK

Přednáška – archeologické výzkumy
V úterý 22. listopadu 2011 se uskutečnila v Památníku Velké 

Moravy přednáška Archeologické výzkumy Slováckého muzea. 
Archeologové Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., Bc. Tomáš Chrás-
tek a Mgr. Dana Menoušková posluchačům představili výsledky 
archeologických výzkumů za posledních pět let. Chronologicky 
byly představeny výzkumy a jejich výsledky od pozdní doby bron-
zové (cca 1 200 př. Kr.) až do 19. století, v prostoru Chřibů až po 
Uherský Brod. K přednášce, kterou uspořádalo Slovácké muzeum 
ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad, se vrátíme 
v příštím vydání Staroměstských novin.           

MK
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Většina investičních akcí byla v termínu dokončena

Během tří měsíců zde byl zazname-
nám pohyb 68641 osob, v pracovní dny 
42040, o víkendech a svátcích 26601. Je 
velmi zajímavé, že ve směru na Kostela-
ny se pohybovalo 44433 osob, zatímco 
ve směru na Staré Město pouze 24208 
lidí. Denní průměr uživatelů v pracov-
ní dny je 657 lidí, v nepracovní dny 950 
osob. Nejrušněji bylo na cyklostezce ve 
státní svátek 6. července, kdy zde byl 
zaznamenán pohyb 1637 osob. Cyklis-
té tvoří 82% podíl, následují pěší 11% 
a in-line bruslaři 7% všech uživatelů.

K monitoringu návštěvnosti byly 
využity automatické sčítače Eco-
-counter, Pyro Box Compact. Jedná se 
o kompaktní monitorovací zařízení pro 
sčítání všech uživatelů stezek (chodců, 
cyklistů, in-line bruslařů atd.). Sčítání 

Na Rybníčku, v sousedství fotbalového hřiště, vyrostla 55 m dlouhá, 36 m široká a 10 m vysoká tma-
vě modrá sportovní hala, kde budou po dokončení k dispozici tři tenisové kurty.  Foto: MK

je založeno na rozdílnosti teplot lidského 
těla a okolního prostředí. Díky dvěma 
odděleným čidlům dokáže rozlišit směr 
pohybu. Je nezávislý na externím zdroji 
energie, obsahuje baterii s garantovanou 
životností 10 let, paměťovou kartu, tepel-
ný senzor a volitelně také GSM modem 
pro přenos dat do počítače. Data jsou do 
paměti ukládána v hodinových interva-
lech. Flexibilní upevňovací systém umož-
ňuje instalaci na libovolný sloup.

Následně jsme navštívili staveniště 
bytového domu na konci sídliště Alšova, 
Uprkova, kde bude po dokončení 66 by-
tových jednotek. Na závěr jsme se zasta-
vili na Rybníčku. Tam v sousedství fotba-
lového hřiště TJ Jiskra vyrostla tenisová 
sportovní hala. V tmavě modré hale jsou 
tři tenisové kurty, které bude možno vyu-
žívat po celý rok. Investorem stavby je te-

U silničního mostu přes Baťův kanál byly vy-
budovány nové schody, které usnadní přístup 
k přístavišti a sousednímu autobazaru.  

Foto: MK

Bytový dům na konci sídliště Alšova, Uprko-
va opět pořádně povyrostl.  Foto: MK

Hřiště v Luční čtvrti je v současnosti bez části hracích prvků, které budou přes zimu opraveny. Na 
jaře přibudou nové atrakce pro děti.  Foto: Milan Kubíček

nisový klub, rozpočet stavby je 4,7 mil. 
korun, hala je 55 m dlouhá, 36 m široká 
a 10,2 m vysoká.  

Starosta Josef Bazala zve všech-
ny občany našeho města na nejbližší 
kulturní a společenské akce. V neděli 
4. prosince se uskuteční pátý Vánoč-
ní jarmark na prostranství u radnice, 
v pátek 9. prosince se sejdou ve velkém 
sále na radnici zástupci spolků a or-
ganizací a v neděli 18. prosince je na 
programu Vánoční zpívání v SKC - so-
kolovně.

Milan Kubíček

pokračování ze str. 5
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Tábor staroměstských skautů v roce 2011

Šplh na stromě? Žádný problém! 
 Foto: SK

Skautský tábor u obce Držková.  Foto: SK

My, lidi, se vracíváme. Během pro-
jektu Apollo se několikrát letělo na 
měsíc. Většina českých vodáků splula 
již nejednou řeku Vltavu. Staroměstští 
skauti tábořili letos už po několiká-
té na nerovné louce u obce Držková. 
Houbaři tuto lokalitu dobře znají. Oni 
se na svá naleziště taky vrací znovu 
a znovu. To se nám během prvních 
dvou srpnových týdnů potvrdilo. 
Kolem tábořiště proudily davy, roje 
a rojnice lidí se skloněnými hlavami. 
Tento houbařský tichý ruch jsme do-
plnili svým skautským hlučným ru-
chem. V držkovských lesích bylo v létě 
živo.

Nepřiblížím Vám, vážení čtenáři, 
náš tábor nijak podrobně, ale o jedné 
věci chci tady vyprávět. Děti dosta-
ly tři kuřata, o která se měly starat 
a později je sníst. Tak se zhotovil kur-

ník a kuře se stalo předmětem 
debat. Kuřecí polévka na kon-
ci tábora chutnala snad všem. 
Já jsem tuto drůbeží aktivitu 
nevymyslel, zbývá mi pouze 
se domnívat, proč viděly děti 
živého tvora, jenž byl dětmi 
zpracován a snězen.

My, skautští vedoucí, nepři-
pravujeme mládež na akopa-
lypsu, ale snažíme se ji naučit 
to, co škola neučí a co považu-
jeme za důležité vzdělání. Nej-
důležitějším, největším prvkem 
vzdělávacího a výchovného 
procesu je rodina, rodiče. Ško-
da, že my, staroměstští skauti, 
nemáme ve svých řadách starší 
generaci, který by nám dvacát-
níkům dokázala interpretovat 
některé tradice, které si sami 
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vyložit neumíme nebo vykládáme špatně. Na-
štěstí jich není mnoho. Většinou víme, co dělá-
me.

Filip Ryšavý – Kačer
(více fotografií z tábora si můžete prohlédnout na we-
bovém albu Piccasa přes: http://www.h–dvojka.cz

Skautské hrátky.  Foto: SK Večerní posezení u ohně plné kouzel, 
zpěvu a vyprávění.  Foto: SK

V sobotu 29. října 2011 se ulice Sta-
rého Města rozsvítily pod světly lam-
pionů. Sraz jsme měli u veterinární 
ambulance na náměstí Hrdinů s jasně 
danou výbavou – lampiony a pohodlná 
obuv.

Během chvíle tmu rozzářilo velké 
množství barevných lampionků, děti 
byly nadšené a všichni jsme mohli vy-
razit na cestu. U dětí sklidily největší 
úspěch lampiony štěstí, které jsme spo-
lečně u areálu hřiště Rybníček vypouš-
těli.   

Všichni jsme se dobře bavili a těšíme 
se na příště!

Žaneta Dundálková

PODZIMNÍ PROCHÁZKA NAŠÍM MĚSTEM

Společné foto před procházkou.  Foto: ŽD

ZE ŽIVOTA
Vincek Prcek jde po ulici a najednou 
vidí jak na stromě sedí Lojza Šamejz. 
Oči má vykulené, pohled bázlivý, ruce 
se mu třesou. Zeptá se ho: „Co tam 
proboha děláš, redbull ti dal křídla?“
A on na to: „Ne redbull, ale pitbull!“

FÓR JAKO ŘEMEN!
Bohoušek má šest dětí. Nějak se mu 
nezamlouvá posledně narozený sy-
nek.
„Podívej se Renatko, nezdá se ti, že ten 
nejmladší kluk není můj?“
„Ale jak tě to mohlo napadnout, dra-
houšku, vždyť jedině ten se ti podo-
bá!“

PI



21Lidové tradice Staroměstské noviny 12/11 Staroměstské noviny 12/11

V hlavním sále Reduty v Uherském 
Hradišti na Masarykově náměstí se 
konala v pátek 11. listopadu a v sobotu 
12. listopadu 2001 velmi zajímavá pře-
hlídka s názvem Slovácko v tradici.

Slavnostní zahájení se uskutečni-
lo ve 13 hodin a Staré Město zde mělo 
silné zastoupení. 
Přítomen byl mís-
tostarosta Rado-
slav Malina, tajem-
nice mikroregionu 
Staroměstsko Ing.  
Alena Pluhařová, 
zahrála cimbálová 
muzika Základ-
ní umělecké školy 
Uherské Hradiště 
se staroměstským 
primášem Ondře-
jem Bazalou a před 
proslovem starosty 
Uherského Hra-
diště Květoslava 

Přehlídka Slovácko v tradici

Nádherné postavičky z kukuřičného šustí. 
Foto: MK

Perníčky hezky vyzdobili naši nejmen-
ší.                                          Foto: MK

Strážnické ornamenty Marie Holubí-
kové.                                   Foto: MK 

Staré Město reprezentoval  místostarosta Radoslav Malina, na sním-
ku společně s Gabrielou Jelínkovou z Nadace Děti – kultura – sport.

Foto: MK

Tichavského se představil s velmi vydaře-
ným pásmem houslista, zpěvák a taneč-
ník slováckého verbuňku Marek Pavlica. 
Jeho vystoupení sklidilo velký aplaus, vi-
ditelně byli spokojení i jeho rodiče, kteří 

svého syna sle-
dovali v sále.

Mikroregion 
S t a romě s t s ko 
se prezentoval 
v sobotu 12. lis-
topadu v době 
od 14 do 15 ho-
din a v sále účin-
koval folklorní 
soubor Kalina. 
Členové sou-
boru předvedli 
tance Boršické 
a tance z Bílovic 
a samozřejmě 

nechyběl ver-
buňk. Návštěvníkům vydařené akce byla 
také nabídnuta kniha Staré Město ve fo-

tografii, pohlednice a další propagační
materiály z našeho mikroregionu.

Příchozí si mohli vyzkoušet tradiční 
lidová řemesla. Ve velkém sále Reduty 
bylo nainstalováno 11 workshopů, na-
příklad výroba batikovaných kraslic, 
pletení výrobků z kukuřičného šustí, 
pletení hvězdiček z proutí, drátování, 
tkaní na tkalcovském stavu, výroba 
slámových kraslic, zdobení perníčků, 
malování strážnických ornamentů, to-
čení keramiky na kruhu nebo oblékání 
krojovaných panenek. 

Součástí přehlídky Slovácko v tradi-
ci bylo také ochutnávání svatomartin-
ských vín, na místě se scházeli známí 
a přátelé a vládla zde příjemná a poho-
dová atmosféra. Pokud jste letos nebyli, 
za rok určitě přijďte, opravdu to stálo 
za to.

Milan Kubíček

Zahrála cimbálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště s primášem 
Ondřejem Bazalou.                                       Foto:  Milan Kubíček

V úvodu slavnosti vystoupil sólista Ma-
rek Pavlica ze Starého Města. 

Foto: Milan Kubíček



22 Módní přehlídka  Staroměstské noviny 12/11 Staroměstské noviny 12/11

Podle ohlasů žen a dívek v sále sokolovny bylo Dámské odpoledne velmi 
úspěšné. O zhodnocení módní přehlídky jsem požádal jednu z moderátorek 
Veroniku Kaštánkovou: „Takovou zvláštností je, že celou módní přehlídku 
jsme zvládli pouze s jedním salonem a to byla staroměstská W móda, kterou 
vlastní paní Jitka Wilimová. Využili jsme i profesionálních služeb vizážist-
ky Hany Šustrové, která krásně nalíčila a učesala naše modelky. Paní Hana 
Šustrová provozuje své vlasové studio v Uherském Hradišti na Mariánském 
náměstí nad Kvítkem a pracuje s vlasovou kosmetikou značky Wella. S líče-
ním modelek nám také pomohla velmi profesionální kosmetička paní Ludmila 
Mimránková ze Starého Města, které touto cestou také děkujeme. O přestávce, 
kdy se mohli naši hosté občerstvit, jim byly nabídnuty u stánků NWA par-
fémy, které se vyznačují tím, že zákazníkovi je vytvořen a namíchán parfém 
dle jeho přání. V druhém stánku 
byly k zakoupení šperky z chi-
rurgické oceli paní Petry Bidma-
nové ze Starého Města, která své 
zboží nabízí i mimo jiné v salonu 
SHICK v Nádražní ulici v Uher-
ském Hradišti“. 

Móda nás obklopuje denně. 

Dámské odpoledne pro ženy každého věku

Láká nás upravenými výlohami obchodů s oděvy, prádlem, textilem či obuví, dívá 
se na nás z titulních stran různých společenských časopisů a trápí nás každé ráno, 
když přemýšlíme, co si oblečeme. Móda je zkrátka všude kolem nás. A vzhledem 
k tomu, že Dámské odpoledne bylo velmi úspěšné, Veronika Kaštánková mi sdě-
lila spoustu námětů a inspirací a také v novinářském notesu mám ještě spoustu 
dalších informací, budeme na módní téma pokračovat i v příštích Staroměstských 
novinách, které se objeví na pultech prodejen potravin a novinových stánků již 
v polovině prosince. Určitě si je kupte. Na Vaši přízeň se stále těší…. 

Milan Kubíček

Staroměšťanka Petra Bidmanová nabídla ná-
vštěvnicím módní přehlídky širokou plejádu 
šperků vyrobených z chirurgické oceli. 

Foto: Milan Kubíček

Moderátorky Veronika Kaštánková (vlevo) a Adé-
la Chrástková byly oblečeny a upraveny jako ze 
žurnálu. A vidíte tu podobu? Nemýlíte se, jsou to 
sestřenice!

Foto: Zuzana Krátká

Jak se Vám líbí „kočičí“ halenka Jitky Wilimové, 
majitelky salonu W móda, který sídlí na začátku 
Hradišťské ulice?              Foto: Soňa Vavřiníková

Modelky a moderátorky nám společně zapózovaly. Viděli jsme úžasné vypasované modely 
s hezkými vzory, půvabné oblečení v ležérním stylu i klasické dámské oblečení. Obdivovali 
jsme účesy modelek, jejich příjemně vonící kosmetiku i ladnou chůzi mladých dam. 

Text: MK, foto: Zuzana Krátká
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Sokolský výlet do Prahy 28. října 2011

Začali jsme prohlídkou Obecní-
ho domu, která byla skvěle zorgani-
zována. Fronta čekajících lidí byla po 
skupinkách uváděna do jednotlivých 
sálů, síní a salonků s odborným vý-

kladem. Začátek byl ve Smetanově síni 
pro přibližně  1000 posluchačů, repre-
zentativních prostorách tvůrců La-
dislava Šalouna (v průčelí skupiny ve 
štuku – Vyšehrad a Slovanské tance), 
Karla Špilara (stropní a nástěnné mal-
by – alegorie Hudby, Tance, Drama  
a Poezie) a mnoha dalších.

Primátorský sál má ústřední ná-
stropní malbu od Alfonse Muchy 
Slovanská svornost, po stranách zob-
razení občanských ctností – Věrnost, 
Spravedlnost, Síla, Moudrost mateř-
ská…

Riegrův sál s bustou F. L. Riegra od 
J. V. Myslbeka a nástěnnými malba-
mi Maxe Švabinského České jaro, má 
v lunetách zobrazeny významné české 
spisovatele, hudební skladatele, malíře. 
Další sály, salonky a nádherné prosto-
ry této naší národní kulturní památ-
ky nelze ani v krátkosti uvést, takže 
závěrem slovo průvodkyně, která nás 
v Obecním domě uvítala: „…každý 
občan České republiky byl měl alespoň 
jednou za život navštívit tato místa, je 

to přímá cesta ve výchově k vlastenectví, 
k hrdosti na svou rodnou zemi, na svou 
vlast.“

Dalším bodem našeho programu byla 
návštěva výstavy obrazů Joži Uprky ve 

Valdštejnské 
jízdárně, in-
stalovaná ke 
150. výročí 
jeho naro-
zení (1861 
– 1940), trvá 
až do 22. 
ledna 2012. 
Potěšili jsme 
se krásnými 
obrazy ze 
života na na-
šem krásném 
Moravském 
Slovácku – 
Uprka zachy-
coval motivy 
z každoden-
ního života, 

práci, slavnosti, zvyky – Sekáč (1895), 
Jízda králů (1897), Úvodnice z Velké 
(1897), Dušičky (1897), Pouť u svatého 
Antonínka (1894 a 1925).

Posledním bodem našeho progra-
mu byla návštěva historických prostor 
Valdštejnského paláce, sídla Senátu 
Parlamentu České republiky. Prošli jsme 

Valdštejnskou zahradu s mnoha jezír-
ky, fontánkami, sochami a přírodními 
zajímavostmi. Ani půldruhahodinová 
fronta nás neodradila od toho, aby-
chom si mohli prohlédnout rozsáhlý 
palácový komplex z let 1623 až 1630, 
nákladná rekonstrukce proběhla v de-
vadesátých letech, dokončena byla 
v roce 2000.

Všechny zážitky si sdělujeme ještě 
po mnoha dnech. Vydařenému výletu 
jsme ve cvičební hodině spontánně za-
tleskaly. Tak zase někdy! Za 42 účast-
níků výletu 

Antonie Řádková
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Obecní dům se nachází v sousedství Prašné brány.                         Foto: archiv
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Výstava obrazů Joži Uprky ve Valdštejnské 
jízdárně.                                    Foto : archiv

V den státního svátku 28. října jsou v rámci oslav otevřeny vý-
znamné pražské budovy pro širokou veřejnost. Historie těchto budov 
a prostor souvisí úzce s historií České republiky, a tak jsme si ve staro-
městském Sokole naplánovali na tento den pobyt v Praze s bohatým 
programem.
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Slavnostní vyhlášení vítězů II. ročníku poháru 
motocyklových závodů na přírodních okruzích

Motosportklub Uherské Hradiště 
uspořádal ve čtvrtek 27. října 2011 
od 18:30 hod. ve Starém Městě  v SKC 
– sokolovně slavnostní vyhlášení vítězů 
II. ročníku poháru závodů na přírod-
ních okruzích CZECH ROAD RACING 
CUP 2011. Do Starého Města se sje-
li jezdci, které pravidelně vídáme při 
květnových závodech na Slováckém 
okruhu.

Tuto významnou akci zahájil a účast-
níky přivítal starosta Josef Bazala, který 
se také na místě dověděl termín jubi-
lejního desátého Slováckého okruhu, 
který se pojede v našem městě v neděli 
13. května 2012. Pořad moderoval he-
rec a režisér Slováckého divadla David 
Vacke, odborné informace přidal ko-
mentátor závodů Ing. Karel Kratochvíl, 
přítomné pozdravil šéf Mo-
tosportklubu Uherské Hra-
diště Ing. Libor Karásek, na 
místě byl také místostarosta 
Radoslav Malina, který se 
při květnových závodech 
pravidelně stará o hosty. 

V doprovodném pro-
gramu vystoupil Vojenský 
umělecký soubor Ondráš 
z Brna, který patří ke špičce 
ve svém oboru a přítomné 
nadchl precizností svých 
vystoupení. V průběhu ve-
čera byly představeny histo-
rické motocykly a na závěr 
se všichni pobavili s živou 
hudbou.  

Nejvíce domácích jezdců startova-
lo v sezoně 2011 ve třídě Supermono. 
Nejprve se jel závod ve Starém Městě, 
potom v Ostravě a nakonec v Těrlicku. 

Celkovým vítězem se stal Libor Kamenic-
ký, který získal 65 bodů za jedno vítězství 
a dvě druhá místa, druhý skončil Němec 
Johannes Kehrer s 45 body, když vyhrál 

závod ve Starém 
Městě a v Těrlicku 
byl druhý. Velmi 
dobře si vedl do-
mácí Karel Kalina, 
který byl ve Starém 
Městě a Ostravě třetí 
a v Těrlicku se umís-
til na čtvrtém místě. 
Milan Šobáň skončil 
celkově čtrnáctý, Pa-
vel Matúš jednadva-
cátý a Pavel Šlezar 
třiadvacátý.

Na snímku zleva komentátor závodů Ing. Karel Kratochvíl, předseda Motosportklubu Uherské 
Hradiště Ing. Libor Karásek, starosta Josef Bazala a herec David Vacke při slavnostním zahájení. 

Foto: Milan Kubíček

Nejúspěšnější byla třída GP 250, 
kterou vyhrál jezdec Motosportklu-
bu Pavel Navrátil se ziskem 53 bodů, 
před Holanďanem Frankem Bakkerem 
a Němcem Wolfgangem Schusterem. 
Čtvrtý byl vyhodnocen Karel Matúš se 
ziskem 25 bodů, když letošní závod ve 
Starém Městě vyhrál, v závodech v Ho-
řicích a Těrlicku si body nepřipsal.  

Milan Kubíček

Historický motocykl TORPEDO si všichni se zájmem prohléd-
li. 

Foto: MK

Karel Kalina (vpravo) s pohárem za pěkné 
3. místo ve třídě Supermono. Vlevo Libor 
Kamenický, který byl nejlepší se ziskem 65 
bodů.  

Foto: Milan Kubíček

Vojenský umělecký soubor Ondráš při perfektním vystoupení. 
Foto: Milan Kubíček
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V prosinci je podle tradiční čínské me-
dicíny nejohroženějším orgánem tlusté 
střevo, konečný úsek trávicí trubice. Podle 
posledních vědeckých poznatků se důmy-
slná síť nervových buněk v trávicím ústrojí 
řadí svou rozsáhlostí i uspořádáním hned 
za lidský mozek – navíc dovede pracovat 
nezávisle na něm. Nervové buňky ve stře-
vech ovlivňují náladu a také vznik někte-
rých chorob. To jsou závažné poznatky, 
a proto určitě stojí za to, věnovat „střevu“ 
větší pozornost.
Dne 1. prosince – ve znamení Vodnáře.
Noste stahovací punčochy.
Dne 2., 3., 4. prosince – ve znamení Ryb.
Věnujte se rostlinám v bytě. V tuto dobu je 
vydatně zalévejte.
Dne 5., 6. prosince – ve znamení Berana.
Pro zlepšení nálady, udělejte si ráno šálek 
čaje z yzopu. Je výborný také při kašli a na-
chlazení.
Dne 7., 8., 9. prosince – ve znamení 
Býka.
Při nachlazení je velmi účinný čaj z na-
strouhaného zázvoru s medem a citró-
nem.
Dne 10., 11. prosince – ve znamení Blí-
ženců.
Dne 10. prosince  – 15:36 Úplněk. Držíme 
půst. Od 20:09 – úplné zatmění Měsíce.
Dne 12., 13. prosince – ve znamení Raka.
Dne 14., 15., 16. prosince – ve znamení 
Lva. Spánek pomáhá srdci, spěte v dobře 
větrané, nepřetopené a tmavé místnosti.
Dne 17., 18. prosince – ve znamení Panny.
Na pročištění střev snězte občas tabletu 
živočišného uhlí.
Dne 19., 20. prosince  – ve znamení Vah.
Při zánětu močových cest uleví odvar 
z krup.
Dne 21., 22. prosince – ve znamení Štíra.
Při zánětu močového měchýře žvýkejte 
dýňová jádra. Zavlažte i uskladněné bal-
konové květiny.
Dne 23., 24. prosince – ve znamení Střelce.
Jezte potraviny s vysokým obsahem vita-
mínu C, celozrnné obiloviny a ovoce.
Dne 25., 26. prosince – ve znamení Ko-
zoroha.
Dne 27., 28., 29. prosince – ve znamení 
Vodnáře. Nohám věnujte v tyto dny trva-
lou pozornost. Noste stahovací punčochy.
Dne 30., 31. prosince – ve znamení Ryb.
Pokud máte problémy s pocením nohou, 
udělejte si koupel nohou v octové vodě 
– ocet ničí zárodky kvasinek a plísní.
Všem čtenářům Lunárního kalendáře pře-
ji úspěšný rok 2012, hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.

M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři 

Velký úspěch sourozenců v boršickém Slavíčku
V neděli 6. listopadu 2011 v 15 hodin proběhla v kulturním domě v Boršicích dět-

ská soutěž ve zpěvu lidových písní „boršický Slavíček 2011,“ kterou pořádala kulturní 
komise při Obecním úřadu v Boršicích ve spolupráci s cimbálovou muzikou Pentla. 
V soutěži získala Kateřina Gahurová ze Starého Města 1. místo v kategorii 6. - 9. třída. 
V téže kategorii obsadil 3. místo také Jan Gahura. Oba jsou žáky 6. třídy Základní ško-
ly UNESCO v Uherském Hradišti a navštěvují Základní uměleckou školu ve Starém 
Městě. Věkem je od sebe dělí pouhých 10 minut, ale rádi si s chutí občas zazpívají.

KG

Na snímku uprostřed Kateřina Gahurová, vedle ní stojí bratr Jan.                                      Foto: KG

Stanislav Tománek již 62 let opravuje hodiny

Mezi příslušníky střední a starší generace bude jen málo lidí, kteří by neznali usmě-
vavého a vždy ochotného mistra hodináře pana Stanislava Tománka. Rodák z Tupes 
se vyučil hodinářem v roce 1949 a od té doby téměř nepřetržitě opravuje budíky a ho-
dinky. Již 62 let se sklání nad hodinkami, kterým „došel dech“ a jeho mistrovské ruce 
je po kratší či delší chvíli opět oživují. V letech 1946 až 2003, to je dohromady 57 
let, se staral o údržbu věžních hodin na kostele sv. Františka Xaverského v Uherském 

Hradišti i na kostele  Narození Pan-
ny Marie v Sadech. Pan Tománek 
také pravidelně natahoval a udr-
žoval hodiny na věži Staré radnice 
v Prostřední ulici. 

Ve Starém Městě má za ta dlou-
há léta množství přátel a známých, 
jeho dcera Stanislava žila ve Starém 
Městě v Luční čtvrti, ale po kata-
strofální povodni v roce 1997 při-
šla s rodinou o dům.  Pan Stanislav 
Tománek v měsíci listopadu oslavil 
kulaté výročí – osmdesáté naroze-
niny a jménem jeho přátel, kama-
rádů a spokojených zákazníků ze 
Starého Města mu přejeme ještě 
mnoho šťastných a spokojených let 
prožitých ve zdraví, štěstí a rodinné 
pohodě.

Milan Kubíček

Pan Stanislav Tománek v hodinářství Bulla na Zelném 
trhu v Uherském Hradišti.                             Foto: MK 
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Internetové stránky města v novém designu
V pátek 11. 11. v 11 hodin a 11 minut byly spuštěny nově upravené in-

ternetové stránky Starého Města. 

Můžete si je otevřít na adrese www.staremesto.uh.cz Rádi uvítáme i Vaše při-
pomínky a návrhy na další vylepšení stránek. Můžete nám psát na adresu správce 
stránek Igora Pištěka pistek@staremesto.uh.cz nebo do redakce Staroměstských 
novin na e-mail: kubicek@staremesto.uh.cz                                                               MK
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Dvacet let obnovené samostatnosti Starého Města
Dne 1. ledna 2011 tomu bude přesně 

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

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

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

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

Při příležitosti dvaceti let obnovené 
samostatností Starého Města byla vydána 

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

MK

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

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

Milan Kubíček 

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

Staré Město 
ve fotografii

VÁNOČNÍ DÁREK, KTERÝ URČITĚ POTĚŠÍ

Bowling. vinárna, restaurace na sokolovně - opět otevřeno
Od poloviny listopadu je opět v provo-

zu bowling, vinárna a restaurace v budově 
Společensko-kulturního centra (sokolovny) 
ve Starém Městě.

Otevřeno je v době od 13 do 22 hodin,  
v neděli do 20 hodin, provozovatelem je 
paní Jana Havalová, kterou dobře znáte z re-
staurace Papíno na náměstí Hrdinů. Můžete 
si zde zajistit předvánoční firemní večírky,
rodinné oslavy, rauty, svatby, trachty, pro-
moce či posezení jubilantů.

Vyznavači bowlingu zaplatí za jednu 
hodinu hry v době od 13 do 16 hod. část-
ku 160,- Kč, v době od 16 do 22 hod. je taxa 
180,- Kč.

Přijďte ochutnat speciality: přírodní řízek 
Barcelona nebo topinku Papíno. Od nového 
roku 2012 budou v nabídce také oblíbená 
meníčka. Objednávky na tel.: 774 695 208, 
paní Jana Havalová.

MK

Bowlingová dráha má skvělé parametry. 
Foto: MK

Vchod do objektu je ze zadní strany SKC 
– sokolovny.                                    Foto: MK



Odjezdy vlaků ze Starého Města od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012

Směr Přerov
R 4:20 Praha hl. n. (rychlík Buchlov)
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 5. VII., 28. IX, 28. 
X., 17. XI., nejede 25. XII., 1. I., 29. X.)
R 4:12 Praha Smíchov (rychlík Buchlov)
(nejede 25. XII. a 1. I.)
Os 4:31 Přerov
(nejede 25. XII. a 1. I.)
Os 5:02 Vizovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8.V., 5.VII., 28. IX., 
nejede 7. VII.,29. IX.) V Otrokovicích přípoj na Zlínský 
expres do Prahy.
Os 5:31 Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny a sobotu, nejede 26. - 31. XII., 9. IV., 
6., 7. VII., 29. IX)
R 6:03 Olomouc hl.n.
(jede v pracovní dny a sobotu a 1., 8. V., 5. VII., 28. IX.,
nejede 7. VII., 29. IX.)
Os 6:31 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny a sobotu a 1., 8. V., 5.VII., 28.IX.,
nejede 7. VII., 29. IX.)
Ex 7:27 Praha Smíchov (expres Šohaj)
Os 7:31 Přerov
IC 7:44 Bohumín (expres Rastislav)
(jede v pracovní dny a sobotu a 1., 8. V., 5. VII., 28. IX.
nejede 7. VII., 29. IX.) 
R 8:03 Olomouc hl. n.
R 9:12 Olomouc hl. n. (rychlík Hradišťan)
(jede v pracovní dny) 
(v Olomouci přípoj do Prahy)
Os 9:31 Přerov
EC  9:42 Varšava (EuroCity Sobieski)
R 10:03 Olomouc hl. n.
R 11:12  Praha hl. n. (rychlík Mojmír)
Os  11:31  Přerov
EC  11:42  Ostrava hl. n. (EuroCity Moravia)
R 12:03  Olomouc hl. n.
Os 12:31  Olomouc hl. n.
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  13:31 Přerov
R 14:03 Olomouc hl. n.
Os  14:31  Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 27. – 30. XII.)
R 15:12  Praha hl. n. (rychlík Velehrad)
Os  15:31  Přerov
EC  15:42  Varšava (EuroCity Polonia)
R 16:03 Olomouc hl. n.
Os 16:31  Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
R 17:12  Praha Smíchov 
Os 17:31 Přerov
R 18:03  Olomouc hl. n.
IC 18:40 Bohumín (InterCity Helfštýn)
R 19:12  Olomouc hl. n. (rychlík Olšava)
Os 19:39  Přerov
(nejede 24., 31. XII.)
R 20:03 Olomouc hl. n.
(nejede 24., 31.XII.)
Os 21:23  Bystřice pod Hostýnem
(jede pouze 31. XII., poutní vlak na sv. Hostýn)
Os 21:36  Přerov 
(nejede 24., 25., 31. XII.)

Směr Břeclav
Os 4:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os 5:33 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os 6:33 Břeclav
Ex 6:51 Břeclav (expres Helfštýn)
R 7:57 Břeclav,  Brno hl. n.
Os 8:33 Břeclav
R 9:57 Břeclav, Brno hl. n.
Os  10:33 Břeclav
R 11:57 Břeclav, Brno hl. n.
EC  12:17 Vídeň, Villach (EuroCity Polonia)
Os  12:33   Břeclav
Os  13:33   Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
R 13:57   Břeclav, Brno hl. n.
Os  14:33   Břeclav
Os  15:33   Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
R 15:57  Břeclav, Brno
EC  16:17   Bratislava, Budapešť (EuroCity Moravia)
Os   16:33   Břeclav
R 17:57 Břeclav, Brno hl. n.
EC  18:17   Vídeň (EuroCity Sobieski)
Os  18:37   Břeclav
(nejede 24., 31. XII.)  
R 19:57   Břeclav, Brno hl. n.
(nejede 24., 31. XII.) 
Ex 20:17  Břeclav (expres Rastislav)
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25. XII., 
8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.)
Os 20:43   Břeclav
(nejede 24., 25., 31.XII.)
R 21:57   Břeclav
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25. XII., 
8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.) 

Směr Uherské Hradiště
Os  3:56   Veselí n.M.,  Hodonín
(jede pouze 1. I.)
Os  4:33 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  5:03   Kunovice
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  5:33   Uherské Hradiště (Kunovice)
(jede v pracovní dny a sobotu  a 1., 8. V., 5. VII., 28. IX.,  
nejede 7. VII., 29. IX.). Do Kunovic  jede v pracovní dny
mimo 27. - 30. XII.
Os  6:05 Kunovice
(jede v pracovní dny a sobotu a 1., 8.V., 5.VII., 28. IX.,
nejede 7. VII., 29. IX.)  
Os  6:34 Luhačovice
R 6:59 Luhačovice (rychlík Olšava)
(jede v pracovní dny)
Os  7:30 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os  8:07 Bylnice
Sp  8:34 Veselí n. M., Brno hl. n. 
  (spěšný vlak Kyjovka)
R  8:59 Luhačovice (rychlík Buchlov)
Os  9:47 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  10:07   Bylnice

Sp 10:33   Veselí n. M., Brno hl. n. 
  (spěšný vlak Javořina)
R 10:59 Luhačovice (rychlík Hradišťan)
Os 11:47   Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  12:18 Bylnice
Sp  12:33   Veselí n. M., Brno hl. n. (sp. vl. Cimburk)
Os 13:36   Vlárský průsmyk
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os 14:07   Kunovice
(až do Bylnice jede v pondělí, úterý, středu, čtvrtek, sobo-
tu, neděli a svátek do 28. VI a od 3. IX. a 30. XII., nejede 
1. I., 27. IX. Od 30. VI. do 1. IX jede denně. 
Sp 14:33   Veselí n. M., Brno hl. n. 
  (spěšný vlak Hruškovice)
R 14:59 Luhačovice (rychlík Galán)
Os 15:47   Kunovice
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os  16:18 Bylnice
Sp 16:33   Veselí n. M., Brno hl. n. (sp. vlak Žuráň)
R  16:59 Luhačovice (rychlík Velehrad)
Os  17:33 Bylnice
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
Os 18:07   Bojkovice město
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 
24., 25. XII., 8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.)
Sp 18:34   Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 19:00   Kunovice
(nejede 24., 25., 31. XII) 
Os 20:07 Uherské Hradiště
(jede v sobotu a 25. XII., 8. IV., 5., 6. VII., 28. IX.)
Os 20:10 Uherský Brod  
(jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.)
V neděli a svátek jede jen do Uherského Hradiště, nejede 
24., 25. XII, 8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.)
Os 20:24   Uherské Hradiště,  Veselí n. M. 
 (jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25. XII., 
8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.)
Ex 20:45   Veselí nad Moravou (expres Šohaj)
Os 21:40 Uherské Hradiště
(jede v sobotu a 8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., nejede 24. XII.)
Os 21:59  Bojkovice město  
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25. XII.,  
8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.)

Vysvětlivky: Os – osobní vlak, Sp – spěšný vlak,  
R – rychlík, Ex – expres, IC – InterCity, EC – EuroCity).
V průběhu platnosti JŘ 2011/2012 bude vydána jedna 
změna jízdního řádu ke dni 10. června 2012.

Z podkladů SŽDC a Českých drah sestavil Milan Kubíček

Na nádraží ve Starém Městě můžeme pozo-
rovat mnoho zajímavého. Třeba soupravu 
papežského vlaku TOTUS TUUS polských 
železnic, která k nám přijela 22. září 2011. 
 Foto: Milan Kubíček
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Ve středu 7. prosince v 17:00 
hod. 2011 se uskuteční na Pa-
mátníku Velké Moravy ve Starém 
Městě přednáška o největším po-
hřebišti kmene Langobardů na 
Moravě a to na kyjovském katas-
tru. Přednášet bude Mgr. Jaromír 
Šmerda z Muzea Hodonínska, mi-
mochodem rodák z Kunovic. Jste 
srdečně zváni.

Jiří Jilík

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré Město se koná 

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

Josef Bazala, starosta 

Přednáška o největším pohřebišti kmene Langobardů

Hrob s obrysem rakve na dně.
 Foto: JJ

Detail hrobu se sadou skleněných a kamenných korálů, kera-
mickými přesleny a kostěnými terčíky.                          Foto: JJ

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

Je mnoho novin, pouze jedny jsou
Staroměstské
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Poděkování prodejcům novin a čtenářům

Děkuji všem obětavým prodejcům Staroměstských novin za distribuci našeho mě-
síčníku a jeho propagaci. Náš měsíčník v tištěné podobě se nečte jen ve Starém Městě 
a okolí, ale také v USA, Kanadě, Argentině, Německu, Belgii, Francii, kam ho posíláte 
svým příbuzným a známým. Díky internetu si mohou Staroměstské noviny přečíst 
další stovky lidí po celé zeměkouli. Jsou k dispozici k nahlédnutí či vytištění na strán-
ce www.staremesto.uh.cz

Ještě jednou díky, milí prodejci, za spolupráci v roce 2011 a do nového roku 2012 
Vám přeji hlavně zdraví. To je na světě to nejdůležitější.

Věrným a dlouholetým čtenářům i staroměstským patriotům děkuji za zájem 
a přeji všem splnění i těch nejtajnějších přání.

Milan Kubíček   

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

Pokladna Městského úřadu 
Staré Město bude ve dnech

 27. 12. – 30. 12. 2011 
uzavřena.

Na snímku dvojčata Pavel a Tereza, které jsem vyfotografoval společně 
s maminkou Petrou Číhalovou v Hradišťské ulici 16. listopadu 2011. 
Velmi jim slušely čepičky s vyšitým nápisem TY A JÁ.                             

Foto: Milan Kubíček

Dvojčata jak poupata

Jízdní řády pouličky

Jízdní řády linek městské hromadné dopravy Staré 
Město – Uherské Hradiště – Kunovice a také linky MHD 
Uherské Hradiště – nemocnice – Štěpnice zveřejníme 
v příštích Staroměstských novinách, které vyjdou již 16. 
prosince 2011.

Také Vám přineseme nejnovější informace z autobuso-
vé i vlakové dopravy.

Jezděte autobusem a vlakem, příroda Vám poděkuje!
Milan Kubíček 

Chcete si přijít zacvičit, zatančit, spálit kalorie a pobavit 
se? Připravili jsme kurzy a cvičení na sokolovně pod vede-
ním certifikovaných lektorů, ke kterým se můžete kdykoliv 
během roku přidat!

Pondělí
16:30 hod.  Orientální tanec pro pokročilé – lektor-

ka Faridah
17:30 hod.        Zumba – lektorka Faridah
Středa
18:00 hod.  Zumba – Latin – Modern dance – lek-

torka Veronika
Pátek
18:00 hod  Zumba – Latin – Modern dance – lek-

torka Veronika

Více informací na
www.faridah.cz, www.zumbalenka.cz, tel.: 777 319 447. 

těší se na Vás Taneční škola Faridah.
Lenka Ondruchová

Přijďte si zacvičit a zatančit
do sokolovny

Zvěřinové hody
u Poláška

Jste srdečně zváni na
zvěřinové hody

v městské jídelně pana Bronislava 
Poláška v ulici Za Radnicí
v pátek 25. listopadu

od 17 do 22 hodin
a v sobotu 26. listopadu 2011 

od 11do 22 hodin.

Výběr z nabídky: kančí šípková, srn-
čí guláš, srnčí ragů, dančí po polsku, 

jelení steak na pepři. Děti obdrží 
malou sladkost jako dárek. 

Rezervujte si místa na tel: 

572 543 739
605 331 286

FÓR JAK SEMAFOR

Diskutují dva živnostníci
v hospodě „na rudém“. 

„Nejhorší na světě jsou zazobaní 
vyzobávači“.

PI
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V soutěžích šachistů si nejlépe vede B mužstvo 
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Tabulka 1. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Poř.

1. A64 Grygov B 3 0 0 9 15.5 11
2. TŽ Třinec 3 0 0 9 13.5 7
3. 2222 ŠK Polabiny B 2 1 0 7 13.0 9
4. ŠK Zlín B 2 0 1 6 13.0 10
5. Šachový klub Karviná 1 1 1 4 12.5 7

6.
ŠK Duras BVK 
Brno-Královo Pole

1 1 1 4 12.0 7

7. Tatran Litovel B 1 0 2 3 12.5 10
8. ŠK Staré Město 1 0 2 3 11.5 7
9. ŠK Gordic 1 0 2 3 9.0 5

10. Abortech Ostrava B 0 2 1 2 11.5 6
11. Slavia Kroměříž 0 1 2 1 11.0 7
12. Slavia Orlová 0 0 3 0 9.0 4

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

1. ŠK Lokomotiva Brno B 2 0 0 6 12.0 10
2. ŠK Staré Město B 2 0 0 6 11.5 9
3. SK Boršice 1 1 0 4 9.5 8
4. Slavia Kroměříž B 1 1 0 4 9.0 8

5.
ŠK HPM TEC 
Hustopeče

1 0 1 3 9.0 5

6. Spartak Adamov 1 0 1 3 8.5 7

7.
TJ ŠK Veselí nad Mo-
ravou

1 0 1 3 8.0 4

8. TJ Podlužan Prušánky 1 0 1 3 8.0 4
9. TJ  Sokol Šumperk 1 0 1 3 7.5 5

10. ŠK Zlín C 0 0 2 0 6.0 3
11. ŠK Staré Město C 0 0 2 0 6.0 2
12. TJ Sokol Hošťálková 0 0 2 0 1.0 0

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

1. SK Boršice B 3 0 0 9 15.5 11

2.
CHESSMONT 
Rožnov p. R. A

2 1 0 7 15.5 12

3. ŠK Zlín D 2 0 1 6 15.5 12
4. TJ FS Napajedla A 2 0 1 6 11.5 9
5. TJ Gumárny Zubří 2 0 1 6 11.0 5
6. TJ Sokol Postoupky A 1 1 1 4 15.5 11
7. ŠK Staré Město D 1 1 1 4 12.0 5
8. ŠK Holešov A 1 0 2 3 10.0 4
9. ŠK Zbrojovka Vsetín A 1 0 2 3 9.0 7

10. TJ Vlčnov A 1 0 2 3 8.5 4

11.
TJ Sokol 
Francova Lhota A

0 1 2 1 9.5 6

12. ŠK Staré Město E 0 0 3 0 10.5 4

1. liga
Opravnou zkouškou mělo být utkání 2. kola, které naše „A“ 

mužstvo sehrálo 23. října 2011 s ambiciózním mužstvem ŠK Po-
labiny „B“. Výhoda domácích šachovnic lépe vyhovovala pola-
binským hráčům, a  tak Staroměšťané odjížděli s těsnou poráž-
kou 3,5-4,5.

Vyhrál Honza Sosna a Petr Kapusta, remízu přidali Petr Ba-
žant jr., Jakub Uřičář Petr Bažant sr. Ve 3. kole se „A“ mužstvo 
utká s celkem Kroměříže, a již toto utkání může hodně napově-
dět o ambicích setrvání v 1.lize.

Důležité cenné vítězství získalo „A“ mužstvo v následujícím 
kole, které bylo odehráno  vneděli 13. listopadu. Obě mužstva 
nastoupila prakticky v nejsilnějších sestavách a čekal se bojovný 
a dramatický zápas. V průběhu zápasu dokonce hostující hráči 
z Kroměříže vedli, ale závěr patřil domácím hráčům, kteří na-
konec zvítězili nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 a připsali si cenné 
3 body do průběžné tabulky. Vyhrál Petr Bažant jr., Petr Bažant 
sr. a Fera Vrána, remízu vybojovali Pavel Zpěvák, Jakub Uřičář 
a Petr Kapusta.  

2. liga
2. kolo, které bylo na pořadu v neděli 6. listopadu, bylo ve zna-

mení derby utkání mezi „B“ a „C“ mužstvem.  Favoritem v utká-
ní bylo „B“ mužstvo, které nakonec svoji úlohu splnilo a vyhrálo 
4,5-3,5. Vyhrál Petr Bažant sr., Jarek Sháněl a Pavel Dvouletý, za 
„C“ mužstvo vyhrál Petr Kapusta a Rosťa Pukl, remízou skonči-
ly partie Vojty Dobeše s Romanem Omelkou, Roberta Staufčíka 
s Petrem Blahou a Radovana Studeného s Jendou Šmídem sr.   

Krajský přebor
S cílem překvapit svého tradičního soupeře odjíždělo „D“ 

družstvo v neděli 23. října do Zlína, kde se utkalo ve 2. kole rov-
něž s „D“ mužstvem zlínských šachistů. Samotný zápas dlouho 
naznačoval, že Staroměšťané vybojují minimálně cennou remízu, 
jenže závěr patřil domácím, kteří nakonec vyhráli 4,5-3,5. Vyhrál 
Tonda Vávra a benjamínek našeho mužstva Martina Fusková, re-
mízu přidali Dušan Sochna, Jenda Šmíd jr. a Jenda Šmíd sr.

Nečekanou porážku utrpělo „E“ družstvo, které hostilo nováč-
ka soutěže, hráče  Vlčnova. O výhru se domácí  připravili v sa-
motném závěru zápasu, a tak utkání skončilo vítězstvím Vlčnova 
4,5-3,5. Vyhrál Radovan Studený a Jana Zpěváková, remízu při-
dali Jožka Knotek, Bohuslav Blaha a Ondra Stuchlý. 

Další derby mezi staroměstskými šachisty bylo odehráno ve 3. 
kole, které bylo na pořadu v neděli 20. listopadu. Tato utkání mají 
vždy své zvláštní specifika a není nouze o překvapení.

Obě mužstva postrádala po jednom hráči ze základní sesta-
vy a mírným favoritem bylo „D“ mužstvo, které nakonec šťast-
ně vyhrálo 4,5-3,5. Vyhrál Milan Krča, remízami skončily par-
tie Michal Staufčík - Radovan Studený, Milan Rachůnek - Jožka 
Knotek, Dušan Sochna - Jožka Burda, Honza Šmíd jr. - Roman 
Borůvka, Tonda Vávra - Radim Stuchlý, Honza Šmíd sr.-Bohu-
slav Blaha a Igor Štefanko - Jožka Trubačík.   

Milan Rachůnek
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Maják Host stráží příjezd lodí na ostrov Vis. Ostrov byl až do roku 
1991 turistům zapovězen, protože jej užívala Titova armáda. K láka-
dlům ostrova patří nádherná malá pláž Stiniva sevřená mezi skalními 
masivy a Modrá jeskyně na nedalekém ostrůvku Biševo. Podzimní západ slunce po bouřce nad Istrií.   Foto: Vladimír Kučera 6 x

Rab – město čtyř věží. Rab je hlavním centrem stejnojmenného  
ostrova. Městská historická zástavba v mnohém připomíná věhlasnější 
Dubrovník, jen je tu všechno jaksi menší. Sobra je trajektovým přístavem na ostrově Mljet. Na ostrově se na-

chází národní park se dvěma slanými jezery a klášterem na ostrůvku 
ve velkém jezeře. Mljet je nejjižnějším a nejzelenějším chorvatským  
ostrovem.

Pláž Duba Pelješka se nachází na severní straně poloostrova Pelješac. 
U 300 metrů dlouhé oblázkové pláže je pouze jeden apartmánový dům 
a tak je tu oáza naprostého klidu. 

Maják Skrivena Luka na ostrově Lastovo. Lastovo je nejmenším chor-
vatským ostrovem, který je dostupný pravidelnou trajektovou linkou 
a zároveň je nejvzdálenější od pobřeží. Proto také plavba na ostrov ze 
Splitu trvá několik hodin, včetně přestupu na Korčule. 
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Obrázky z Jadranu
Je to již čtyři roky, co jsme zveřejnili fotoreportáž Vla-

dimíra Kučery z cest k Jaderskému moři. Krátce potom 
byly uspořádány výstavy jeho fotografií v Městské knihov-
ně a informačním centru ve Starém Městě, následně pak 
v Informačním centru v Uherském Hradišti. Dnes Vám 
přinášíme několik záběrů z posledních let. Možná Vás 
budou inspirovat při plánování příští dovolené.

Milan Kubíček
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 
vyjde již 17. prosince. Uzávěrka je 
12. prosince 2011

Rozhovor s předsedou VSK Staré Město Petrem Strakou

Družstvo volejbalistů na přelomu tisíciletí v ročníku 2000/2001.  Foto: Milan Kubíček
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Jak hodnotíte dosavadní průběh 
volejbalového ročníku 2011/2012 
a výsledky staroměstských volejba-
listů?

Zatím spokojenost tak napůl. Zby-
tečně jsme ztratili body v zápasech 
s celky Plzně a juniorů České republiky, 
zlepšení nastalo po návratu nahrávače 
Kamlera do základní sestavy mužstva.

Můžete zhodnotit vystoupení 
týmu v letošním poháru?

Mužstvo i s úzkým kádrem zvlád-
lo úvodní kolo se špičkovými mužstvy 
2. ligy a hlavně následně ve druhém 
kole vyřadilo úspěšný celek extraligy 
ČZU Praha. Takže zatím skvělé.

Jaké je složení družstva? 
Bohužel z loňského kádru hodně 

chybí opory Svoboda, Pospíšil a Pechá-
ček. Nutno vzpomenout ještě nahráva-
če Ference, který pomohl k výbornému 
2. místu v play – off zápasech. Takže 
to jsou ztráty. S návratem nahrávače 
Kamlera se vytvořila aspoň základní osa 
týmu spolu s mladými Koláčkem a Sky-
bou a zkušenými Ermanem, Kmentem, 
Patákem a Špalkem. Pak už zbývají jen 
hrající trenér Karabec a hostující hráči 
ze Zlína Přikryl, Navláčil a Vašíček, kte-
ří hrají nepravidelně. 

Kteří hráči jsou nováčci, a naopak, 
které lze nazvat největšími oporami?

Kromě juniora Vašíčka je v širším 
kádru ještě další junior Skryja (odcho-
vanec VSK) a nadějně se jevil i mladý 

nahrávač Sysala. Ten 
se bohužel rozhodl 
hrát jen krajský pře-
bor v Napajedlích. 
Nu a největší opory 
jsou tradičně zkuše-
ní hráči především 
Kamler, snad se do 
loňské formy dostane 
i Erman.

Chystáte nějakou 
novinku pro diváky 
a příznivce VSK Sta-
ré Město?

V tomto směru 
zatím jedeme ve vyje-
tých kolejích, loňské společenské akce při 
zápasech ČP podporované firmou EkoSo-
lar jsou již minulostí. 

Členem volejbalového klubu jste již 
od roku 1981. Jak se během desetiletí 
proměňuje volejbalová hra a taktika?

Dříve se hrálo techničtěji, úspěch sla-
vili i hráči menších postav (cca 175 až 
180 cm). S tím jsou spojeny i největší 
úspěchy reprezentace. V současné době 
je vše povýšeno. Na palubovce „řádí hráči 
nad 200 cm“, hraje se v mnohem vyšších 
polohách nad sítí a menší hráči (kolem 
180 cm) hrají pouze v obraně v poli na 
postu tzv. libera (hráč střídá jen do zadní 
zóny). 

Sledujete volejbal na světové úrov-
ni? Který tým a hráči mají vaše největší 
sympatie?

Skvělý komplexní volejbal hrají pře-
devším hráči Brazílie, pak tým Ruska, 
který těží hlavně z enormně vysokých 
hráčů (218 cm a 216 cm). Nejlepší liga 
na klubové úrovni se hraje v italské sé-
rii A1. Je pro nás ctí, že současný trenér 
VSK Petr Karabec v ní několik sezon 
působil. Tuto soutěž v TV přenosech 
občas sleduji a jsem natěšen ze hry srb-
ského nahrávače Grbiče a dala by se 
vyjmenovat celá plejáda borců z celého 
světa. 

Na závěr se ještě ohlédneme do 
minulosti. Na které sportovce a přá-
tele ze staroměstského volejbalové-
ho klubu nejvíce vzpomínáte? 

Takže jednoznačně je to největší per-
sona klubu František Šopík, který pro-
slul jednak jako výborný hráč své éry 
a také (hlavně) jako skvělý člověk a du-
še volejbalové party. Z dalších je nutné 
připomenout mužstvo z osmdesátých 
let s nahrávačem Potáčem (dále jen od-
chovanci Starého Města), kteří se pod 
vedením Jiřího Omelky nejvíce podíleli 
na postupu z krajského přeboru až do 
druhé nejvyšší soutěže – 1. ligy. K vy-
tváření nového mužstva, které následně 
sklízelo výrazné úspěchy v 1. lize, vý-
znamně přispěl vhodným doplňováním 
kádru příchozími hráči manager Fran-
tišek Janík. 

Za odpovědi na otázky poděkoval 
Milan Kubíček

Volejbalový tým po postupu do 1. ligy v sezoně 1993/1994. 
Foto: archiv VSK

Rozhovor s předsedou VSK Staré Město Petrem Strakou


