
STAROMĚSTSKÉ
noviny

ROČNÍK XX  Č. 1  LEDEN 2010  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

III. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARKIII. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

Na prostranství u radnice 
ve Starém Městě se uskuteč-
nil v neděli 6. prosince 2009 
od 9 do 13 hodin VÁNOČNÍ 
JARMARK s dárkovým zbo-
žím, cukrovinkami a občerst-
vením. 

V pěkném programu vy-
stoupili chlapci a děvčata 
z mateřských škol, Dolinečka, 
cimbálová muzika Bálešáci, 
Doliňáci, Mužský sbor z Ne-
dakonic, vyhrávala Staro-
městská kapela. Po úvodním 
slovu starosty Josefa Bazaly 
a místostarosty Radoslava 
Maliny byl rozsvícen vánoční 
strom. Akce se setkala s vel-
kým zájmem občanů, zúčast-
nilo se jich téměř 1500. Děti 
si mohly v knihovně vyrobit 
vánoční ozdoby a potom jimi 
vyzdobit vánoční stromečky. 

V kulturním programu vystoupily také děti z Dolinečky.           Foto: Milan Kubíček
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Na prostranství u radnice 

Chlapci a děvčata z mateřské školy v Rastislavově ulici.                        Foto: MK

Se zájmem se setkala vý-
stava betlémů ze sbírky 
pana Vratislava Schildera 
a také ukázka výroby šper-
ků. V 11:15 hodin bylo na 
programu ve velkém sále 
na radnici loutkové diva-
dlo „Nesem vám noviny“, 
které zahráli Vratislav 

Schilder a Olga Marková. Občer-
stvení zajistila restaurace Papíno 
a po zabijačkových specialitách 
se brzy jen zaprášilo.

Pro příští rok slíbili organizá-
toři z komise kultury Rady měs-
ta Staré Město i alespoň malou 
sněhovou pokrývku pro navodě-
ní pravé předvánoční atmosféry. 
Děkujeme všem za účast.

Milan KubíčekVánoční sortiment na jarmarku.                                                    Foto: MK 

Zazpívaly dívky ze sborku Dolinečky a zahrála cimbálová muzika Bálešáci. 
Foto: Milan Kubíček



2 Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/10Staroměstské noviny 1/10

Jeden z betlémů, který jsme mohli obdivovat na předvánoční výstavě v knihovně. 
Foto: Milan Kubíček

Starostovo ohlédnutí za uplynulým rokem

Vážení spoluobčané,
 dovolte, abych Vás na konci roku 
2009 pozdravil a poděkoval Vám za 
společnou práci pro naše město. Ne-
chce se tomu uvěřit, ale skutečně máme 
už zase jeden rok za sebou. Rok, na kte-
rý se bude vzpomínat jako na rok, ve 
kterém nás zasáhla ekonomická krize, 
rok plný politických střetů a vyhroce-
ných situací, rok plný nejistot a napětí. 
Na druhé straně rok plný budování, re-
konstrukcí a obnovy města.
 Rok bohatý na společenské, kulturní 
a sportovní události. Konaly se plesy, 
košt slivovice, verbířská soutěž, fotba-
lové i šachové turnaje, motocyklové 
a rybářské závody, koncerty ZUŠ, vy-
stoupení Dolinečky, Doliny a mnohá 
další představení a prezentace, jako 
např. oslavy 100 let Orla, Zahrada Mo-
ravy, divadelní premiéra Sokola, Mi-
chalské slavnosti apod. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat všem pořadatelům 
a dobrovolníkům za jejich práci, obě-
tavost i ochotu. Velký dík jistě zaslouží 
členové kulturní komise, kteří společně 
s radou města připravovali spoustu nej-
různějších akcí a setkání.
 Přes všechny ekonomické nejistoty 
můžu říci, že život ve městě se neza-
stavil. Naopak. Myslím, že se nám daří 
společenské i kulturní aktivity neustále 
rozvíjet.
 V roce 2009 jsme měli smělé cíle 
i v investičních výdajích. Dokončili 
jsme revitalizaci sídliště Michalská, re-
konstruovali jsme kanalizaci, chodníky 
a komunikace v ulici Kosmova, první 
etapu v ulici Obilní a Metodějova. Byla 

vybudována cyklostezka podél Baťova 
kanálu i na Trávníku, kde v příštím roce 
dokončíme komunikaci, která význam-
ně přispěje jak protipovodňové ochraně 

města, tak i celkové dopravní obslužnosti 
nové lokality Trávník. 
 Po letošním roce můžeme konstato-
vat, že se cyklostezky stávají dostupné 
a bezpečné pro cyklisty, kteří mají kolo za 
hlavní dopravní prostředek do zaměstná-
ní, škol apod. 
 U Moravy nám v letošním roce vyrostla 
stromová alej, na které se můžou podílet 
jak občané města, tak i jednotlivé spolky, 
školy apod. 

Vůbec největší in-
vesticí, kterou jsme 
v roce 2009 spustili, 
byla „Revitalizace 
sídliště Kopánky“. 
Bude dokončena
k 31.  květnu 2010 
a měla by význam-
ně přispět k pohod-
lí a komfortu spo-
luobčanů bydlících 
v této části města. 
Nelze nevzpome-
nout i vybudová-
ní dětského hřiště 
v Nerudově ulici 

a výsadbu zeleně na sídlišti Michal-
ská, v ulicích Alšova, Úprkova. Jed-
nou z prvních investic na území města 
v letošním roce byla výměna a tech-
nologie koupaliště, která stála 7,7 mil. 
korun. Byl to nelehký úkol, neboť jsme 
chtěli stihnout pěkné letní měsíce tak, 
aby mohlo být koupaliště v provozu 
po celou letní sezonu, což se nakonec 
podařilo. I v budově základní školy 
č. 1720 proběhla první etapa výměny 
elektroinstalace. Rekonstrukce fasády 
se nakonec dočkala i radnice, která 
stojí ve městě již sto let.
 Můžu Vám sdělit, že se v letošním 
roce prostavěla částka přes 50 mil. ko-
run. Některé investice, které jsou z čás-
ti rozpracovány (komunikace Trávník, 
revitalizace Kopánek a ulice Metodě-
jova), budou proplaceny v roce 2010. 
Musím vzpomenout i dotaci Zlínské-
ho kraje v našem městě, který do re-
konstrukce Památníku Velké Moravy 
vložil částku 30 mil. korun. Pro veřej-
nost bude otevřen 16. ledna 2010. 

Návštěva památníku doplněná 
o plavbu po Baťově kanále společně se 
sítí cyklostezek, lidovými tradicemi, 
sportovišti a krásným okolím je jed-
ním z lákavých důvodů, proč navštívit 
naše město. 
 Při ohlédnutí za uplynulým rokem 
chci poděkovat za spolupráci všem 
členům rady města, zastupitelům 
a pracovníkům městského úřadu za 
poctivě odvedenou práci v roce 2009.
Moje poděkování patří samozřejmě 
i všem aktivním spoluobčanům, spol-
kům, dobrovolným organizacím a far-
nosti, kteří pomáhají vytvářet kvalitní, 
příjemný a spokojený život ve Starém 
Městě. 
 Ke konci roku, který se tak neza-
držitelné blíží, bych Vám všem, váže-
ní spoluobčané, chtěl popřát klidný 
a spokojený zbytek roku 2009, abyste 
se cítili ještě lépe než na jeho začátku.
 Vašim dětem přeji hezké Vánoce 
a spoustu dárků. U vánočního stro-
mečku ať vám nikdo nechybí. Do no-
vého roku pak hodně zdraví, spoko-
jenosti, Božího požehnání a správná 
rozhodnutí v osobním i pracovním 
životě. 

Josef Bazala

Starosta Josef Bazala při setkání s jubilanty na rad-
nici.                                        Foto: Vladimír Kučera

Starostovo ohlédnutí za uplynulým rokem
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 Konec stávajícího a začátek nového 
roku je pro většinu lidí příležitostí zhod-
notit  letošní rok a zaměřit  se na úkoly 
toho příštího. Využívám tedy i já tuto 
možnost.

 Ze všech setkání s našimi spoluobča-
ny je pro mě největším zážitkem vítání 
nových spoluobčánků Starého Města. 
Od 1. 1. 2009 do konce listopadu se na-
rodilo 77 dětí. Je to nejvyšší přírůstek 
našich občánků v posledních letech. 
K datu 1. 12. 2009 má město Staré Měs-
to 6 908 občanů. Jsme místem, kde nás 
přibývá, a to je příznivý stav pro naše 
město. Snahou města je pro naše děti 
vytvořit co nejlepší podmínky. Jsou  bu-
dována nová dětská hřiště a obnovová-
na ta stávající. I všechny mateřské školy 
prošly velkou obnovou. V základní škole 
právě probíhá rekonstrukce osvětlení.

 Rozvíjí se i kulturní činnost. V zaří-
zení SKC, především v sokolovně, pro-
běhlo 48 akcí. Byly to pohádky pro děti, 
divadelní představení, plesy, setkání di-
vadelních souborů, taneční zábavy, ba-
zary, vystoupení kapel, ale i výuky tan-
ců. Je vynikající, že sokolovna je využitá 
a předkládá našim spoluobčanům celou 
škálu kulturního i sportovního vyžití.

 Z dalších úspěšných akcí bych jme-
noval v pořadí již třetí Staroměstský 
vánoční jarmark, který proběhl v neděli 
6. prosince. Přinesl nám vyšší počet stán-
ků, návštěvníků, ale i krásné vystoupení 
našich dětí a účinkujících. V dalším roce 
máme také zde co zlepšovat, jak v sorti-
mentu zboží, tak i v občerstvení.

 Do pravidelných akcí se natrvalo 
zařadil Staroměstský den. Prezentace 
spolků, kroužků a souborů našim spolu-

občanům umožňuje ukázat jejich činnost 
a úspěchy.

 Nemalou měrou k propagaci našeho 
města přispěl šachový turnaj FIDE OPEN 
2009, kterého  se zúčastnili hráči z 12 stá-
tů. V sedmém ročníku silničních  závo-

dů „Slovácký okruh“ závodily motocykly 
ze čtyř států a zařazujeme se tak mezi 
významné organizátory  těchto soutěží. 
Z dalších akcí, na kterých se spolupodí-
lelo město, rád vzpomenu fotbalový tur-
naj „O pohár  starosty“, soutěž požárních 
družstev, volejbalový turnaj nebo rybářské 
závody.

 Moje poděkování patří všem členům 
kulturní komise, kteří připravili celou 
řadu úspěšných akcí pro spoluobčany. 
Jde o Den matek, Staroměstský den, 
Staroměstský jarmark, Vánoční zpívání  
a Staroměstský ples. Opravdu si velmi 
vážím jejich práce, kterou význam-
ně obohacují kulturní život ve městě. 
Děkuji i všem spolkům, organizacím, 
souborům za to, že umožňují realizovat 
spoluobčanům vyžití v kulturní, spo-
lečenské i tělovýchovné sféře. Všechny 
tyto aktivity jsou podmíněny velmi dob-
rou a vzornou spoluprací zastupitelů 
města, rady města, ale i zaměstnanců 
městského úřadu. Jejich zásluhou se daří 
obnovovat a budovat komunikace, zeleň 
a zvelebovat město.

 Rok 2010 bude náročnější než stáva-
jící roky, pro některé naše spoluobčany 
bude vzhledem k hospodářské krizi 
určitě těžký. Snažme se být k sobě tole-
rantní, shovívaví se snahou si pomáhat. 
Nešetřeme úsměvem a přátelstvím, i to 
někomu pomůže v těžkých chvilkách.

 Přeji všem lidem krásné a veselé Vá-
noce, do nastávajícího roku 2010 přede-
vším zdraví, štěstí a osobní pohodu.

Radoslav Malina, místostarosta
Místostarosta Radoslav Malina při obřadu Vítání ob-
čánků do života.                           Foto: Milan Kubíček

Novoroční poděkování

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva

Poslední letošní zasedání Zastupitel-
stva města Staré Město se uskuteční 
v pondělí 21. prosince 2009 v 16 ho-
din ve velkém sále na radnici. Zasedání 
je veřejné, občané jsou srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta

Novoroční poděkování
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1.4  pronájem části pozemku p. č. 240/352 ost. 
plocha o výměře 50 m2 v lokalitě ul. Brněn-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Radimu 
Loveckému, bytem Uher-
ský Ostroh, Mašovy 358, na 
dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a nájemné 
ve výši 49 Kč/m2 a rok + pří-
slušná DPH, za účelem par-
kovacího stání u prodejny 
ložisek. 
1.5 změnu předmětu vý-
půjčky u smlouvy o výpůjč-
ce ze dne 1. 4. 2009 uzavřené 
mezi městem Staré Město 
a Sportovním a kulturním 
centrem, příspěvková orga-
nizace, Staré Město, Brněnská 
1249 dle předloženého návrhu. 
2.1  podání žádosti na akci Areál pohybových 
aktivit z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, oblast podpory 2.2. Rozvoj 
měst, podoblast podpory 2.2.5. Infrastruktura 
pro rozvoj volnočasových aktivit. 
- finanční spoluúčastžadateleměstaStaréMěs-
to na akci Areál pohybových aktivit pro rok 
2010 ve výši 2.237.560 Kč.
7.1 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava fasády radnice ve Starém Městě, část 2 
a cenové nabídky ak. sochaře Zdeňka Tomán-

V pátek 11. prosince v 17 hodin se v zasedacím sále městského úřadu sešli zástupci spolků a zájmových organi-
zací ze Starého Města na setkání s vedoucími představiteli naší radnice.
Mnoho akcí se uskutečnilo i ve Středisku volného času Klubko a rodinném centru Čtyřlístek. Na snímku ma-
minky s dětmi při jedné z akcí ve Čtyřlístku. Foto: ČL

ka, Břestek na provedení dekorativních štu-
ků a Jaroslava Hájíčka – Dekora Staré Město 
na zhotovení okrasných váz na střeše. 
7.3 mimořádnou odměnu řediteli ZŠ 
Mgr. Josefu Jurnyklovi za aktivní přístup 
a pomoc při rekonstrukci elektrických roz-
vodů a osvětlení v budově Komenského 
1720.

II. doporučila zastupitelstvu  
města
1.7  schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 340/130 orná půda o výměře 
90 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Vlas-
tislavu Korálovi, bytem Topolná 367 a panu 
Richardu Vajdíkovi, bytem Uh. Hradiště-
-Mařatice, Vladislava Vaculky 1013, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem narovnání hranice se 
sousedními pozemky. 
1.8 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 uvedeným žadatelům prodloužení 
pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a nájemné ve 
výši 15,23 Kč/m2/měsíc. 
č. 1 – p. Božena Ostrčilová
č. 2 – p. Radoslav Pláteník
č. 3 – p. Jarmila Hejdová
č. 4 – p. Jiřina Pelková
č. 5 – p. Anna Chovancová
č. 6 – p. Ludmila Daníčková
č. 7 – p. Marta Foltýnková 
č. 8 – p. Ludmila Schneiderová
č. 9 – p. Františka Šichová
č. 10 – p. Anna Kolajová
č. 11 – p. Leopold Šinderbal 
č. 12 – p. Marta Fialová 
č. 13 – p. Marie Hánová
č. 14 – p. Věra Kročová 

č. 101 – p. Miroslava Blahová
č. 102 – p. Božena Jancová
č. 103 – p. Marta Motyčková
č. 104 – p. Jiřina Pochylá 
č. 105 – p. Ludmila Doleželová
č. 106 – p. Božena Čagánková 
č. 107 – p. Ludmila Stuchlíková 
č. 108 – p. Jarmila Chrástková
č. 109 – p. Marie Korvasová 
č. 110 – p. Antonín Němec
č. 111 – p. Bohumil a Ludmila Palovi 
č. 112 – p. Josef Vaněk
č. 113 – p. Jana Habartová
č. 114 – p. Jiřina Sýsová
č. 115 – p. Marie Vymětalová 
 
č. 201 – p. Marie Bečicová
č. 202 – p. Marie Zejdlová 
č. 203 – p. Emílie Spiewoková 
č. 204 – p. Drahomíra Kutálková
č. 205 – p. Jan a Mária Chmelíkovi
č. 206 – p. Marie Slavíková 
č. 207 – p. Rostislav Sochorec 

č. 208 – p. Helena Zemandlová
č. 209 – p. Božena Jabůrková
č. 210 – p. Zdenka Horčicová
č. 211 – p. Marie Zapletalová 
č. 212 – p. Pavla Hlaváčková 
č. 213 – p. Antonie Langová 
č. 214 – p. Antonína Ševčíková
č. 215 – p. Františka Šuchmová
č. 216 – p. Ladislav a Anna Kašparcovi 

U S N E S E N Í
z 57. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 11. 2009

U S N E S E N Í

Na sklonku podzimu v blízkosti Čerťáku. Foto: Vladimír Kučera
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140 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, paní Ivě Kolaciové, by-
tem Staré Město, Svatovítská 340, za cenu 
100 Kč m2, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku. 
1.9 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 
116 m2 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Jiřímu Hejdovi, by-
tem Staré Město, Svatovítská 42, za cenu 
100 Kč m2, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku. 
1.10 schválit převod majetku – prodej 
bytů v bytových domech 1881–1883 (mimo 
půdní vestavby), ul. Za Mlýnem ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle 
předloženého návrhu. 
3.1 po provedených změnách schválit zři-
zovací listiny příspěvkových organizací měs-
ta. 

III. neschválila
3.2 žádost o. s. CENTRED Pardubice o fi-
nanční příspěvek na provoz internetových 
stránek pro seniory.
3.3 žádost o. s. Malovaný kraj Břeclav o fi-
nanční příspěvek na vydávání nekomerční-
ho národopisného časopisu Slovácka Malo-
vaný kraj v roce 2010.

IV. souhlasí
7.2 s návrhem odměn komisím a výborům 
města za rok 2009.

V. vzala na vědomí
3.4 Zápis o průběhu konkursu na funkci 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Komen-
ského 1721, Staré Město, příspěvková orga-
nizace ze dne 6.11.2009.
6.1 hospodaření města k 31. 10. 2009.

VI. jmenovala
3.4 paní Dagmar Gebrtovou, bytem Škrou-

pova 1213, 686 03 Staré Město ředitelkou Ma-
teřské školy Komenského 1721, Staré Město, 
příspěvková organizace k 1. 1. 2010.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
pronájem zařízení kina.
1.3 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
pronájem městské kuchyně včetně zařízení 
v budově č.p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém 

Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v loka-
litě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.
7.4 připravit podmínky výběrového řízení 
na dodavatele elektrické energie pro město.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pan Oldřich Jambor z Kopánek nás upozornil na některé nedostatky při sta-
vebních pracích v okolí jeho bydliště. Především měl na mysli hromady písku 
na chodnících, případně špatně zabezpečené terénní nerovnosti, kdy zvláště za 
snížené viditelnosti hrozí nebezpečí úrazu. Krátce po jeho urgenci byla většina 
nedostatků odstraněna. Na revitalizaci sídliště Kopánky a přilehlých ulic se bude 
pracovat do 31. května 2010, kdy by se obraz celé lokality měl změnit k lepšímu.

Text: MK, foto: Oldřich Jambor.
Jedna z ulic v lokalitě Kopánky po rekonstrukci. Komunikace mají nový asfaltový 
povrch, kvalitnější jsou také chodníky. Foto: Milan Kubíček
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Z vraždy obviněna
mladá žena

K tragické události došlo ve čtvrtek 
26. listopadu 2009 ve Starém Městě. Kri-
minalisté prošetřují vraždu, která byla 
spáchána téhož dne v noci. Obviněnou 
je třiadvacetiletá žena, která pobodala 
sedmačtyřicetiletého muže, jenž bydlel 
v domácnosti její rodiny. Dotyčný svým 
zraněním podlehl, žena byla převezena 
do vazební věznice. Hrozí jí trest odnětí 
svobody na deset až patnáct let.

K události však vůbec nemuselo dojít, 
hlavní příčinou byl démon – alkohol.

Podle dostupných informací došlo 
ve Starém Městě za posledních 100 let 
k pěti vraždám, při kterých byli posti-
ženi občané našeho města. Ve všech 
případech se jednalo o tragédie, kde 
hrála největší roli nadměrná konzuma-
ce alkoholických nápojů. Připomeňme 
si tuto skutečnost zvláště ve chvílích, 
kdy budeme plnit nákupní vozíky v su-
permarketech lahvemi alkoholu v akci. 
Právě na tuto metlu lidstva před letoš-
ními svátky vsadili marketingoví experti 
„nevěstinců konzumu“. I když v české 
ekonomice pokračuje recese, spotře-
ba alkoholu neustále stoupá. Depresi
a blbou náladu alkohol neodstraní, na-
opak problémy se jen dále prohloubí. 
Přesně podle lidového rčení: Fernety 
a vodky lítají do člověka jako jepice – ale 
z něho tíž než slonice.

Milan Kubíček  

Z astupitelstvo 
města, komise kul-
tury Vás srdeč-
ně zvou na XIII. 
STAROMĚSTSKÝ 
PLES, který se koná 
v sobotu 23. ledna 
2010 od 20 hodin ve 
všech sálech Spole-
čensko-kulturního 
centra (sokolovna) 
ve Starém Městě. 
V kulturním programu vystoupí stu-

denti Střední odborné školy a Gym-
názia s polonézou, soubor Dolina 
a můžeme se těšit na ohňovou show 
s břišními tanečnicemi skupiny Šary-
han.

Vánoční strom před radnicí byl postaven v pondělí 
23. listopadu 2009. Vzrostlý smrk byl přivezen 
z blízké mateřské školy v Rastislavově ulici.

Foto: Milan Kubíček

Na náměstí Hrdinů bylo zahájeno ká-
cení starých a proschlých stromů. Prv-
ní strom padl k zemi 7. prosince 2009 
a přímo na místě jsme se přesvědčili, že 
ve kmenu byly dutiny a hrozilo nebez-
pečí ohrožení majetku a zdraví občanů. 
Celkem bude letos pokáceno 14 stromů, 
další přijdou na řadu v roce 2010. Na 
druhém snímku je prostranství před by-
tovými domy v Michalské ulici, kde byly 
vysázeny nové stromy s názvem myro-
balán červenolistý. Jeho květy jsou světle 
růžové a stromečky rozkvetou začátkem 
dubna.

 Text + foto: Milan Kubíček

Městská policie děkuje

Městská policie Staré Město touto ces-
tou děkuje dvěma chlapcům ze Starého 
Města, kteří dne 30. 11. 2009 v odpo-
ledních hodinách nalezli pod železniční 
tratí Na Vyhlídce skládací slepeckou hůl 
v pouzdře a tuto přinesli na služebnu 
městské policie. Jedná se o Jakuba Slováč-
ka, nar. 1997, bytem Brněnská ulice a Jana 
Rathouského nar. 1998, bytem Klicperova 
ulice. Zároveň žádáme toho, kdo uvede-
nou hůl ztratil, ať si ji vyzvedne na služeb-
ně městské policie ve dvoře radnice.

Miroslav Nosek,
velitel městské policie

Po kácení následuje výsadba nových stromů

Termíny svatebních obřadů:

Dne 16. ledna, 20. února, 20. března, 24. 
dubna, 15. května, 19. června 2010.

XIII. STAROMĚSTSKÝ PLES
23. ledna 2010

K tanci a po-
slechu zahrají: 
Dechová hudba 
Dolanka z Ratíš-
kovic, hudební 
skupina Těžké 
časy a cimbálová 
muzika Dolina.

Tradiční bo-
hatá tombola. 
Občerstvení za-
jištěno.

Vstupné: 100 Kč s místenkou.

Předprodej vstupenek v Městské 
knihovně a informačním centru v ulici 
Za Radnicí od 11. ledna 2010.

Tel: 572 541 009.

XIII. STAROMĚSTSKÝ PLES
23. ledna 2010
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Staroměstská kapela má za sebou úspěšný rok

 Staroměstská kapela zahrála i účastníkům III. staroměstského vánočního jarmarku v neděli 6. prosince 
2009.         oto: Milan Kubíček

Vzpomínka
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V hlubokém zá-
rmutku a s bolestí 
vzpomeneme dne 
30. 12. 2009 prv-
ní výročí úmrtí 
našeho drahého, 
manžela, tatínka, 

Špetka humoru
s Mirkem Rašticou

Během roku 2009 se Staroměstská 
kapela zúčastnila mnoha nejrůznějších 
akcí. „Již tradičně jsme na jaro udělali 
dobrý skutek a zahráli klientům z Do-
mova pro osoby se zdravotním postiže-
ním Kopretina na Velehradě. V březnu 
jsme tradičně obešli s písničkou staro-
městské Josefy, v červnu jsme pořádali 
jubilejní 5. ročník festivalu dechových 
hudeb Slovácké srdce v archeoskanze-
nu na Modré. V Hluku jsme se zúčast-
nili mezinárodního festivalu dechovek. 
Staroměšťany jsme doprovodili v prů-
vodu při Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti, kde jsme 12. září odpoledne 
zahráli na další přehlídce dechovek 
s názvem Slovácká křídlovka. Mimo to 
jsme v kapele celý rok hojně slavili. Pa-
desátiny měli oba tenoristi Jožka Vanda 
a Zdeněk Kašný, třicítku zpěvák Pavel 
Mikel, oženili se trumpetisti Jakub Ko-
tačka a Martin Baláž, za staršího stárka 
na Michalských hodech šel náš klari-

netista Jožka Vanda, takže bylo opravdu 
veselo. V prosinci jsme zahráli na Vánoč-
ním jarmarku před staroměstskou rad-
nicí a určitě zahrajeme i na Štědrý den. 
Ve 22:30 hod. bychom chtěli zakoledovat 
na věži nového kostela sv. Ducha a ve 23 
hodin zveme všechny, kdo si budou chtít 

dědečka a pradědečka pana Ludvíka 
Huska. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, synové Ludvík, Antonín, 
Rostislav a dcera Dana s rodinami.

zazpívat vánoční koledy k vánočnímu 
stromu u radnice. Staroměstská ka-
pela přeje všem lidem krásné Vánoce 
a v Novém roce 2010 hodně zdraví, 
hojnost a vzájemné pochopení,“ sdělil 
kapelník Petr Luběna.

Milan Kubíček

 Na snímku prvňáčci ze třídy I. B. Moc jim to slušelo.                                                      Foto: Milan Kubíček

Ve školních třídách 
byli samí Mikuláši, 

andělé a čerti
Zajímavá podívaná se naskytla všem, 

kteří navštívili základní školu I. stupně 
na náměstí Hrdinů. Ve škole se pohy-
bovali samí Mikuláši, andělé a čerti. 
Do pestrého přestrojení se oblékly také 
některé paní učitelky. Ředitel základní 
školy Mgr. Josef Jurnykl přímo na mís-
tě obdivoval vydařené kostýmy svých 
žáků.

Milan Kubíček

 Dne 5. prosince 
2009 jsme si připo-
mněli první výročí 
úmrtí podplukovní-
ka ve výslužbě pana 
Antonína Gajdoše. 
Na obětavého člo-

věka a vynikajícího sportovce vzpo-
mínají manželka s rodinou a rodinný 
přítel Petr Hájek.

Mluvíš-li s někým, považuj ho nejméně za tak 
chytrého jak jsi ty, není-li chytřejší!

Obvyklou nadávku: „Ty hňupe!“, ob-
čas slyšíme ve svém okolí. Většina ani neví, 
co ten hňup vlastně je. Hňup je vykastro- 
vaný kozel. A víte, jak se nazývá třeba vykleštěný 
kohout? Ano, máte pravdu, kapoun.

KADEŘNICTVÍ TAŤANA PŘEJE SVÝM ZÁKAZNI-
CÍM DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, 
OSOBNÍ SPOKOJENOSTI A ZÁROVEŇ DĚKUJEME 
ZA PŘÍZEŇ.

TAŤANA ÚŘEDNÍČKOVÁ
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Z naší farnosti
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vánoční dárky.  Je to mocný Bůh, který se nám 
celý daruje, a promění celý náš život, když ho 
skutečně přijmeme a dáme mu to místo, které 
mu patří.

Kam spěje život bez jeho vlády, vidíme na 
našich krizích osobních i společenských a hos-
podářských. On, který se narodil ve chlévě a ze-
mřel na kříži, se krizím nevyhýbá, ale prochází 
jimi jako vítěz. To zakusili slepí, hluší, chromí 
i hladoví, kteří se na něj s důvěrou obrátili. Je-
-li naším skutečným Bohem, jestliže uznává-
me jeho moc a odevzdáme mu vládu nad svým 
srdcem, můžeme počítat s jeho zázraky i dnes.  
I dnes dokáže uzdravit naše rodiny, naši spo-
lečnost.                                                          SV

4. neděle adventní
Neděle 20. prosince 2009

Mše svaté
v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Středa 23. 12.2009 7:00 hodin – poslední „rorátní mše svatá“
od 9.00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY

(výzdoba  chrámu – můžete přijít pomoci. Díky!

Narození Ježíše Krista
Čtvrtek 24. prosince 2009

Od 23:00 hodin: zpívání koled u vánočního stromu
(zvyk zavedla naše farnosti v roce 2000)

Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin
obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města

Hod Boží vánoční 
Pátek 25. prosince 2009

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin
15:00 hodin: Setkání u Jesliček 

 (Připravilo společenství  mládeže) 
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!

Svátek sv. Štěpána 
Sobota  26. prosince 2009

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
a Svátek svatého Jana, 
apoštola a evangelisty
Neděle 27. prosince 2009

Mše svaté v neděli v 7:00 hodin, 9:00 hodin 
Na tyto bohoslužby jsou zváni manželé k obnově manželského 

slibu. Po mši svaté  žehnání vína!
(Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání!)
15:30 hodin: Vánoční koncert cimbálové muziky Bálešáci 

a vystoupení dětí z Dolinečky

Silvestr 
Čtvrtek  31. prosince 2009

Poděkujeme Bohu  za rok  2009 mší sv. v 16:00 hodin
a poprosíme  o požehnání do roku 2010 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

Pátek 1. ledna 2010
Státní svátek

Mše svaté: v 8:00 hodin, 10:00 hodin
(obětována za farníky, spoluobčany 

a zastupitelstvo našeho města)
Po každé mši svaté rekapitulace hospodaření, 
a činnosti farnosti za rok 2009 + TE DEUM

2.neděle 
po Narození Páně

3. ledna 2010

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
V 15:00 hodin  BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Chrámového sboru a orchestru v Uh. Hradišti 
pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným podpoříte stavbu 

nového kostela. Děkujeme!

Slavnost Zjevení Páně   
Středa 6. ledna 2010

Mše svatá v 17:00 hodin.
Při mši sv.: žehnání zlata, kadidla, křídy a  vody

Pátek po Zjevení Páně
Pátek 8. ledna 2010

Mše svatá v 16:00 hodin
spojená s požehnáním koledových skupinek Tříkrálové sbírky

Svátek Křtu Páně
Neděle 10. ledna 2010

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
Zakončení vánoční doby

Vánoční naděje
Naděje pastýřů a dnes i nás na změnu 

života se narozením Krista změnila v ra-
dostnou jistotu: Mesiáš je zde. Bůh přišel 
za námi a je s námi.

Touha pastýřů a dnes i nás zůstat stát 
u jeslí bylo velké kdysi a je stejně velké 
i dnes. Možná je dnes ještě větší než teh-
dy na počátku. V průběhu těch 20 století 
je v betlémské stáji čím dál útulněji. To, co 
bylo kdysi nouzovým řešením pro chudé, 
co smrdělo po zvířatech, už dnes vypadá 
úplně jinak. Dnešní betlémská stáj je slav-
nostně nazdobena, hezky to tam voní po 
svíčkách, po františku, po čerstvém chvo-
jí, po cukroví... Postupně se z ubohé stáje 
stala nádherná idyla. Dnešní slavení vánoc 
nemá s tou betlémskou událostí skoro nic 
společného. Ano, je tam ještě ten Ježíš, nebo 
spíše Ježíšek, sladké miminko, jehož naro-
zení se takto slaví. Ale jinak je to především 
slavnost pro naše žaludky a smysly, výnos-
ný obchod. Na vánočních trzích k podstatě 
Vánoc nepronikneme. Po smyslu a posel-
ství Vánoc je třeba se ptát nad evangeliem 
a ve společenství Kristovy církve. Tam se 
dozvíme, že s betlémským Ježíšem a na-
ším Zachráncem je možné se dnes setkat 
prakticky kdekoliv. Už není třeba spěchat 
do judského Betléma. Všude, kde se slaví 
mše svatá, je živý Ježíš přítomen a je možné 
od Něho přijmout dar spásy. 

Protože Bůh přišel v Ježíši na tento svět 
ne proto, aby navodil iluzi pohody, dopřál 
nám poezii vzpomínek a citů, ale aby nás 
vysvobodil z moci zlého. Přišel se dotknout 
našich bolestí, nemocí, trápení a hříchů 
a uzdravit je. Pojďme k Němu, On na nás 
čeká jako náš Bůh, Lékař a Zachránce!

VÁNOCE – POKOJ A DOBRÁ VŮLE
Proti slovům zoufalství bojuj slovy na-

děje.
Aby bylo co nejvíce probuzených lidí, 

tedy lidí bez předsudků a bez duchovní le-
nivosti. Co nejméně reproduktorů a fanati-
ků. Aby všechno vycházelo z nitra. 

Každé probuzení vede k námaze – k ná-
maze vidět vlastníma očima. 

Přeji každému, aby byl oním „probu-
zeným člověkem“ a hořel v něm  plamen 
naděje

P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti 

Z VÁNOČNÍHO  POZDRAVU
ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA

Drazí bratři a sestry,
každému z Vás přeji a vyprošuji pravou 

vánoční radost, která nespočívá jen ve svá-
teční pohodě a vzájemné štědrosti, ale pře-
devším v přijetí Krista, který přichází jako 
Spasitel do našeho života, do naší situace, 
do našich problémů. Kristus není  jen děťát-
ko probouzející pocit něhy a milých vzpomí-
nek, není pracovník  reklamní agentury na 

Tříkrálová sbírka v našem městě 
8. a 9. ledna 2010

 Jako v minulých letech navštíví Vaše do-
movy skupinky koledujících „tří králů” 
s kasičkou a s doprovodem dospělého, kte-
rý se prokáže osvědčením k vykonávání po-
volené veřejné sbírky Charity ve prospěch 
těch nejvíce potřebných a postižených. 
Vaše dobročinnost tu nebude zneužita, ale 
účelně využita na užitečné a dobré projekty, 
o kterých se v tiskovinách oblastní charity 
dovídáte. 

(Poselství koledníků: C+M+B AD 2010 
= Christus mansionem benedicat anno Do-
mini 2010 - Kristus ať žehná tomuto domu, 
v roce Páně 2010)

ZAKONČENÍ ADVENTU  A  VÁNOČNÍ DOBA 2009/2010 
v  kostele sv. Michaela ve Starém Městě

Pozvánka na Děkanátní ples 
Už po dvanácté jste srdečně zváni  na Děkanátní ples, proslulý velmi příjemnou atmosférou! 

Přijďte v sobotu 16. 1. 2010 od 19:30  hodin do Sokolovny-SKC ve Starém Městě se pobavit 
a zatančit si, setkat se s přáteli i známými, potěší nás Staroměstská kapela a hudební skupina 
Trinom i výhra v bohaté tombole. Vstupenky si zakoupíte v prodejně drogerie pana Hrabince 
na náměstí Hrdinů nebo v sakristii kostela. Přejeme příjemnou zábavu.                                 SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc leden 2010

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

  2. sobota  Uh. Hradiště  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)     19.00 200,-/180,-

  3. neděle  Uh. Hradiště  Donaha!                                     
 přeloženo z 16.11.2009

19.00 220,-/200,-

  5. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

  5. úterý  Kroměříž zájezd  Obchodník s deštěm 18.00 -----

  7. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Cikáni (Hotel U Kostničího 
kamene)  předplatné 2009

19.00 180,-/160,-

  8. pátek  Uh. Hradiště Q  Cikáni (Hotel U Kostničího 
kamene)  předplatné 2009

výjimečně v pátek

19.00 180,-/160,-

  9. sobota  Uh. Hradiště C  Cikáni (Hotel U Kostničího 
kamene)  předplatné 2009

19.00 180,-/160,-

 13. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 13. středa  Uh. Hradiště U  Obchodník s deštěm 18.00 100,-

 14. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 14. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Obchodník s deštěm                
              předplatné 2009

19.00 180,-/160,-

 15. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude                   
 veřejná generální zkouška

10.00 50,-

 16. sobota  Uh. Hradiště P  Harold a Maude - premiéra 19.00 -----

 18. pondělí  Uh. Hradiště senior  Harold a Maude 10.00 70,-

 19. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 19. úterý  Uh. Hradiště E  Naši furianti 18.00 100,-

 20. středa  Uh. Hradiště V  Carmen 17.00 150,-

 21. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 22. pátek  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-

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

 23. sobota  Uh. Hradiště Klub Kultury  XXIV. Divadelní ples 20.10 500,-

 25. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Tenor na roztrhání                    
                    35. repríza              

10.00 50,-

 26. úterý  Nový Jičín zájezd  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 -----

 27. středa  Uh. Hradiště M  Carmen 17.00 150,-

 28. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 28. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

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

 30. sobota  Uh. Hradiště G  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 31. neděle  Uh. Hradiště L  Naši furianti-předplatné 2009
výjimečně v neděli

19.00 200,-/180,-

Koncert Dolinečky
 Ó, svatá dobo vánoční 
v kostele sv. Michaela

Vánoční koncert Dolinečky a sborku 
společně s cimbálovými muzikami 
Bálešáci a základní umělecké školy se 
uskuteční v neděli

27. prosince 2009 v 15:30 hod.
 v kostele sv. Michaela

ve Starém Městě. Jste srdečně zváni.
 

V neděli 20. prosince 2009 ve 
14:30 hod. se uskuteční v sále 
Společensko-kulturního centra 
(sokolovna) ve Starém Městě

Vánoční zpívání
v poslední

adventní neděli
Zahrají, zatančí a zazpívají soubor 
Dolinečka, děti ze ZUŠ a mateřské 
školy, cimbálová muzika Bálešáci, 
Chrámový sbor, děti z Orla a Klu-
bíčka. Vstupné dobrovolné, mode-
ruje Radoslav Malina. Věříme, že se 
do programu zapojí i přítomní divá-
ci v sále. KK

Vánoce v knihovně
Knihovna a informační centrum 

oznamuje všem našim návštěvníkům, 
že v době od 24. prosince 2009 do 3. 
ledna 2010 bude UZAVŘENA.

Poslední půjčování v roce 2009 
bude ve středu 23. prosince od 9 do 
13 hodin. Výstava betlémů Vratislava 
Schildera potrvá do 6. ledna 2010.

Přejeme všem příjemné prožití vá-
nočních svátků.

Milada Rokytová
a Jana Trubačíková  

Nová čtvrť 1250, St.
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cSpolečensko – kulturní centrum

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

První zastávka Mikuláše byla v Orlovně ve Starém Městě.                                                                                                                                                                              Foto: DZ

Neděle 20. prosince
Vánoční zpívání
Začátek: 14:30 hod., (více informací na str. 9)
Sobota 26. prosince
ŠŤEPÁNSKÁ ZÁBAVA, beseda u cimbálu
Dolina
Začátek: 19:00 hod.
Středa 30. prosince
Robert Bellan
TV TOŽTAK aneb Všeci dobří rodáci
Veřejná generálka div. spolku BAVSA
Začátek: 18:00 hod.
Čtvrtek 31. prosince
SILVESTR 2009
Divadelně - hudebně zábavný „etno“ večer
Premiéra „TV TOŽTAK – Všeci dobří rodáci“
K tanci a poslechu hraje známá brněnská kapela HORVÁTI!
Začátek: 19:30 hod., Vstupné: 180 Kč,-
Předprodej: Info - centrum v knihovně Staré Město

Sobota 9. ledna
POHNISA – turnaj rekr. družstev (badminton, stolní tenis, šipky)
Začátek 9:00 hod.
Sobota 16. ledna
Děkanátní ples

Sobota 23. ledna
Staroměstský ples

Neděle 24. ledna
Šibřinky

Pátek 29. ledna
Ples SRPŠ při Základní škole Staré Město
Mediálním partnerem Společensko-kulturního centra je Radio Zlín.

Tetičku velmi pěkně zahrála Zdenka Ří-
hová (na snímku vpravo), v roli bohaté 
vesničanky Maryši se představila Marcela 
Hromadová.              Foto: Milan Kubíček

Bohatý vdovec Matůš (Jiří Horsák) roz-
mlouvá se služebnou Bětkou (Petra Fol-
týnková).                    Foto: Milan Kubíček

Opět k nám zavítal sv. Mikuláš
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se po zlatém provazu spustil sv. Miku-

láš a jeho první zastávka byla v Orlovně ve Starém Městě, kde právě 
probíhalo cvičení oddílu Rodičů s dětmi a oddílu Pohybové hry a cvi-
čení. 

Děti sv. Mikuláši předvedly své dovednosti, zatančily, zazpívaly 
a přednášely básničky. Krásný anděl, který sv. Mikuláše doprovázel, 
rozdal všem dětem nadílku ve sladkém balíčku.   

Nejodvážnější děti, které se nebály a sami zazpívaly nebo přednesly 
básničku, dostaly ještě lízátko nebo bonbon. Svatý Mikuláš pochválil 
děti, že se rok od roku zlepšují, krásně cvičí a snaží se nezlobit. Nako-
nec došlo i na společné fotografování se sv. Mikulášem a andělem. Při 
loučení děti sv. Mikulášovi slíbily, že budou poslouchat a příští rok zase 
předvedou, co umí.                                          Výbor Orla Staré Město

Tetička z Radějova dvakrát vyprodala 
sokolovnu

Nevídaný zájem projevilo staroměstské publikum o veselohru 
Tetička z Radějova, kterou nastudoval kolektiv ochotníků tělocvič-
né jednoty Sokol Staré Město pod vedením obětavé režisérky Marie 
Hrabcové. V sobotu 28. listopadu a v neděli 29. listopadu 2009 přišlo 
do SKC - sokolovny více než 500 diváků. Mezi nimi nechyběli starosta 
Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina, kteří kolektivu našich 
ochotníků poděkovali za vynikající představení. O další repríze vese-
lohry budeme naše čtenáře informovat.                                         MK

www.skcsm.cz
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Za zpěvu oblíbených písní se dne 12. 
listopadu vydali žáci 4. ročníků do An-
throposu a do Hvězdárny a planetária 
Mikuláše Koperníka v Brně.

Hvězdárna pro nás připravila pouta-
vý výukový program Hvězdářská abece-
da, který obsahoval spoustu zajímavých 
informací o Slunci, Měsíci, Zemi, hvěz-
dách a planetách. Vše probíhalo v sále, 
jehož strop imitoval hvězdnou oblohu. 
Když se setmělo a nad námi se objevilo 
noční nebe se souhvězdími a Mléčnou 
dráhou, všichni ztichli a napjatě sledo-
vali výklad. 

Po ukončení přednášky následoval 
přesun do Anthroposu. Tam děti velmi 
upoutaly několik tisíc let staré původní 
kostry medvědů a dalších zvířat. Paní 
průvodkyně musela odpovídat na mno-
ho všetečných otázek nejen o kosterních 
pozůstatcích, ale i starodávných příbyt-
cích, nástrojích a mamutech.

Závěrem jsme zhlédli moc pěknou 
Darwinovu expozici.

Řádně unavené, spokojené a poučené 
nás autobus dopravil zpět ke škole.   

Šárka Šimůnková   

Přijel k nám ilustrátor
dětských knih 

V pátek 20. listopadu 2009 se již od 
rána žáci 1., 2. a 3. tříd těšili na be-
sedu se známým a oblíbeným ilustrá-
torem knih pro nejmenší - Adolfem 
Dudkem.

Na začátku programu autor před-
stavil nejen sebe, ale hlavně svoji 
tvorbu. Před očima se nám vystřídaly 
nejen knihy pro děti, které nejeden 
žák zná, ale také CD, jejichž obal 
a potisk pan Dudek navrhl a výtvar-
ně zpracoval. Poté autor dětem uká-
zal, jak může být kreslení a malování 
zábavné a jednoduché. Praktickými 
ukázkami předvedl, že většina věcí 
kolem nás jde nakreslit pomocí čtyř 
základních geometrických útvarů - 
kružnice, trojúhelníku, čtverce a ob-
délníku. Některé děti byly vybrány, 
aby si takové „jednoduché“ kreslení 
po boku pana Dudka zkusily. Všechny 
takto vzniklé obrázky byly velmi po-
vedené a odměnou byl velký potlesk 

pro jejich autory 
z řad našich žáků. 
Že se ilustrátorem 
nemůže stát kaž-
dý, jsme pochopi-
li, když nám pan 
Dudek ukázal své 
výtvory z konzer-
vatoře a pohovořil 
o tom, čím si musí 
člověk projít, aby 
se mohl věnovat 
v budoucnu tře-
ba právě ilustraci 
knih pro nejmenší čtenáře. 

Celá beseda byla v duchu spolupráce 
autora s dětmi. Velmi poutavým, vtip-
ným, energickým a jedinečným projevem 
se podařilo autorovi pozornost dětí si 
beze zbytku získat. Děti byly tak motivo-
vány, že se nebály projevit pohybově ani 
hlasově. Všichni ochotně spolupracovali 
a jen neradi se loučili. Beseda byla navíc 

Chlapci a dívky sledují vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka. 
Foto: VF

protkána soutěžními otázkami, za kte-
ré děti vždy získaly malou upomínku 
- kartičku s ilustrací autora. Závěrem 
besedy byla velmi originální autogra-
miáda, kterou děti přivítaly s nadšením. 
Besedu zprostředkovala a finančně za-
štítila knihovna ve Starém Městě v čele 
s paní Miladou Rokytovou. Děkujeme 
a těšíme se na další podobnou akci.

Veronika Fialová

Planetárium
a Anthropos Brno

Děti ze základní školy v Komenského 
ulici si pěkně vyzdobily vánoční stro-
mek.                        Foto: Milan Kubíček

Také o Vánocích nezapomeňme na ptáčky
Letní a podzimní období rychle uběhlo a pro větši-

nu z nás nepozorovaně odletěli ptačí návštěvníci z tep-
lých krajin. Dva čápi z hnízda v Klukově ulici se vydali 
na dlouhou cestu 3. září 2009, poslední z trojice byl 
naposledy spatřen 7. září. Vlaštovky odlétly ve dnech 
2. - 5. září, početněji zastoupené jiřičky až 9. září. Nao-
pak k nám přilétlo množství černých tuláků – havranů 
polních. První jsme pozorovali 21. října na hradišťské 
straně řeky Moravy, u nás jsme je viděli o den později.

Mrazivé dny a později i sněhová pokrývka připraví 
krušné chvíle ptáčkům. Přikrmováním pomůžete 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 kořeněná jídla, uzeniny, slupky od bram-
bor, pomeranče či těstoviny. Nedávejme ani zbytky 
vánočního cukroví, především s polevou a plněné kré-
mem. Ptáci je sice sezobou, ale potom v ústraní zahy-
nou na zažívací potíže.

Nejvhodnějším krmivem pro všechny ptáky jsou olejnatá semena, tedy slunečnice, lněná, 
maková či řepková semínka. Vítaným zdrojem energie jsou i ovesné vločky, strouhanka, piš-
koty, ovoce, drcené bukvice, rozsekaná jádra ořechů, šípky, jeřabiny, semínka ze šišek smrku 
či borovice. Kosům se zavděčíme jablky, sýkorky si pochutnají na kousku loje.

Při umísťování krmítek dejte pozor na dravce, třeba krahujec každou zimu zlikviduje 
mnoho ptáčků. Velkým nebezpečím jsou i potulné kočky a jiní dravci.

A pokud se vydáte přikrmit naše bílé královny – labutě, nezapomeňte, 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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Firma
VTP Pelka s. r. o.

děkuje za 
spolupráci všem zákaz-

níkům v uplynulém 
roce 2009 a přejeme 
Vám šťastné a veselé 

Vánoce, hodně zdraví, 
štěstí a osobních úspěchů 

v novém roce 2010.
Těšíme se opět na Vaši 

přízeň

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

L E D E N  2 0 1 0
V rámci tvořivých dílen, Fimo (netradiční korále a ozdoby)
Středa 13. 1. 2010
Od 16:00 hod.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 55,- Kč

V rámci tvořivých dílen, Stromeček štěstí 
Středa  19. 5. 2010
Cena: 20,- Kč, pro členy TD 10,- Kč

Kurz baňkování s paní Holznerovou
Sobota a neděle 23. - 24. 1. 2010
Kde: Rodinné centrum Čtyřlístek

Karneval - šibřinky
Neděle 24. 1. 2010
15:00 – 17:00 hod.
Kde: Společensko-kulturní centrum (sokolovna)
Zábavné hry a soutěže, rej masek, přednášení a zpívání na jevišti, Hoffmannovo divadlo 
s pohádkou, vyhodnocení nejhezčí masky, bohaté odměny, občerstvení, to vše bude pro vás 
připraveno. Pro děti do 5 let samostatný program ve vedlejším sále.
Vstupné: masky 25,- Kč, ostatní 35,- Kč

Nedělní hraní ve Čtyřlístku
Neděle 10. 1. 2010, 16:00-18:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi. Na programu cvičení, říkanky, písničky jednoduchá výtvarka a na 
závěr pohádka.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 40,- Kč za rodinu

Hraní s miminky
Středa 13.1. 2010, 13:00-15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10,- Kč

Pohádkové čtení  !!V KNIHOVNĚ VE ST.MĚSTĚ!!
Úterý 19. 1. 2010, 15:00-16:00 hod.
Chcete, aby vaše děti měli pěkný vztah ke knížkám?
Přijďte s dětmi do knihovny. Na programu čtení, povídání, zpívání a na závěr pohádka 
O Červené Karkulce.

Hraní s miminky
Středa 27. 1. 2010, 13:00-15:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10,- Kč

Připravujeme - Jarní prázdniny
Příměstský tábor – „G - Force“
Termín: 1. 2.- 5. 2. 2010
Tématicky zaměřený na pohádku „G - Force“, hry a soutěže, výtvarné techniky, vycházky, 
sportování.

RODINNÉ CENTRUM ČT YŘLÍSTEK

Kr
es

ba
: J

an
 Sl

ov
áč

ek

Plesová sezona
v roce 2010

bude nejbohatší
v historii města

15. ledna – pátek:  Reprezentační ples 
Střední odborné 
školy a Gymnázia 
Staré Město

16. ledna – sobota: Děkanátní ples
23. ledna – sobota: Staroměstský ples
24. ledna – neděle:  Šibřinky, pořádá SVČ 

Klubko St. Město
29. ledna – pátek:  Ples SRPŠ Základní 

školy Staré Město
6. února – sobota: Zimní pohádka
13. února – sobota:  Reprezentační ples 

firmy KOVOSTEEL
20. února – sobota:  Ples pro radost
26. února – pátek:  Degustace vzorků 

slivovice (porota)
6. března – sobota: Košt slivovice  
13. března – sobota:  Ples ZŠ Za Alejí
 Uherské Hradiště
20. března – sobota:  Ples ZŠ UNESCO 

Uherské Hradiště

 Výše uvedené společenské akce se uskuteční 
ve Společensko-kulturním centru ve Starém 
Městě.

Petr Straka, Milan Kubíček



  

Pranostiky na leden
  Na Nový rok o slepičí krok.
  Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se 

hodně bramborů.
  V lednu za pec si sednu.
  Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu 

pluh na poli.
  Na svatého Knuta přichází zima krutá.
  Když v lednu včely vyletují, to nedobrý 

rok ohlašují.
  O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá 

zima za nechty i otužilému cikánu.
  V lednu málo vody – mnoho vína, mno-

ho vody – málo vína.
  Suchý leden, mokrý červen.
  Lednové mlhy věští mokré jaro.
 EM

Stalo se před deseti lety

Žena se nepůjčuje nikdy. A kůň – záleží na 
koni.

Lepší hrubá nitka, nežli holá řitka.

O smrti se mohou kompetentně vyjadřo-
vat pouze nebožtíci.

Lepší je jedno oko než deset jazyků, lepší než 
deset očí je jedna ruka, která si šáhne.

Osel se líbí oslu, svině svini.

Lidé dosud nepochopili, jak velkým příjmem 
je šetrnost.

Dejte si pozor na to, co není.

Osel může předat oslátku jen samé osloviny.

Muži budou vždy tím, co z nich udělají 
ženy.

Moudra Mr. Orang Utana

Na přelomu let 1999 – 2000 jsme v na-
šich novinách psali o těchto událostech 
ve Starém Městě.
 Zlatou plaketu prof. MUDr. Jana Jánské-
ho za 40 a více bezpříspěvkových odběrů 
krve obdrželi Rudolf Šindelka, Jaroslav Cet-
kovský, Antonín Nožička, Miroslav Klimeš, 
Josef Sýkora, Antonín Pavlíček a Miroslav 
Mimránek. 50 a vícekrát darovali krev Josef 
Kment, Václav Bublík, Josef Absolon, Fran-
tiška Hejdová, Josef Vanda, Antonín Mok-
roš a Zdenek Vojtek. 60 a vícekrát darovali 
krev Antonín Hejda a Jaroslav Kisza a na 
samém vrcholu pyramidy nezištného lidství 
stanul pan Josef Verbík, který bezpříspěv-
kově daroval krev sedmdesátkrát.
 Staré Město se počítalo mezi tři favori-
ty II. ligy, ale skutečnost, která je zřejmá 
v tabulce, předčila všechna očekávání. 
První místo po podzimní části a šesti-
bodový náskok nepředpokládal ani ten 
největší optimista. Klukům synoťáckým 
se v kuloárech přezdívá anti-datel-boys. 
Žádný z nich neobdržel červenou kartu 
a staroměstské družstvo patří mezi nej-
slušnější v soutěži.
 Novopečenou MISS středních škol 
České republiky se stala 9. prosince 
1999 Kristýna Sabová ze Starého Měs-
ta (177 cm, 86-63-92). Kristýna studuje 
Střední zdravotnickou školu v Uherském 

Hradišti a získala také titul MISS sympatie. 
Opět se potvrdilo, že nejkrásnější dívky 
jsou ze Starého Města.    
 Starosta František Slavík byl na kon-
ferenci v Otrokovicích zvolen předsedou 
nově vznikající krajské organizace KDU-
-ČSL. Protikandidátem mu byl bývalý mi-
nistr pro místní rozvoj Jaromír Schneider. 
Funkci místopředsedy získal Jiří Čunek, 
který je starostou ve Vsetíně.
 Vánoce 1999 se postaraly o další rekord. 
Dne 28. prosince bylo pod železničním 
mostem v 10:10 hod. shromážděno neuvě-
řitelných 86 labutí, z tohoto počtu bylo 21 
popelavých, ještě nedospělých ptáků.
 Staroměstský ples se konal 22. ledna 
2000. Vyhrávala Staroměstská kapela, ve 
sportovním sále byla diskotéka a v horním 
salonku se zpívalo s cimbálovou muzikou 
Dolina. V únoru se uskutečnily tři plesy: 
Zimní pohádka, Ples sportovců a Ples pro 
radost.
 Na první dítě roku 2000 jsme si museli 
velmi dlouho počkat. Teprve 3. února se 
narodil mamince Ivetě a otci Luboši Ven-
glíkovým syn Luboš.  Chlapeček s hustými 
vlásky a šibalským úsměvem na tváři se na-
rodil 16 dnů po termínu předpokládaného 
porodu a jeho cesta na svět trvala nekoneč-
ných 25 hodin.

Milan Kubíček

S r a n d o v n a
Jánošíkův opasek
„Jaký je rozdíl mezi nepříjemnými souse-
dy v ulici a Jánošíkovým opaskem?“, ptá 
se děda Lebeda u partičky mariáše. „Já-
nošíkův opasek má úplně jinak rozmís-
těné cvoky.“

Skvělá  jednohubka
Pochvaluje si jeden z účastníků předvánoč-
ního posezení. „Paní vrchní, to byla báječná 
jednohubka. Plná tajemných chutí a ostrá 
jako meč!“
„To nebyla jednohubka, ale drátěnka!“

Vykutálený pivař
Vyhlášený opilec ze Špitálky pije gambáče 
brčkem. „Nejsi náhodou vyšinutý?“, ptá se 
Lojza. „Ale vůbec ne, musel jsem moji Bo-
ženě podepsat u notáře, že se mé rty piva ani 
nedotknou.“ NI

Plnou parou do
nového roku 2010
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Při příležitosti 60. výročí objevů 
kostelů z doby Velké Moravy se usku-
tečnilo v úterý 24. listopadu 2009 
v 17 hodin na staroměstské radnici 
Společenské setkání. Pořadateli této 
ojedinělé akce byly Moravské zem-
ské muzeum Brno, město Staré Měs-
to a Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti. Více než dvě a půl hodiny se 
diskutovalo o minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti významných archeolo-
gických nalezišť z doby Velké Mora-
vy.

Staré Město je významné staroslo-
vanské centrum – Veligrad. Slovanské 
osídlení již v 5. století dokládá žáro-
vé pohřebiště. Osada Na Valách po-
chází ze 6. století, v 9. století vznikají 

osady Na Špitálkách, Na Dědině, Na 
Zerzavici, které tvořily jádro hradiště. 
Později vznikají další osady s dílnami 
slévačskými, šperkařskými, hutí i vě-
trným mlýnem.

Setkání zahájil starosta Josef Baza-
la a přivítal nevídaný počet 125 hos-
tů, zájemců o historii a archeologii 
i místních patriotů, kteří jsou velmi 
hrdí na slavnou minulost našeho měs-
ta a Velkomoravské říše. V úvodu byl 
promítnut film Kronika Velké Mora-
vy, v němž nás provázel velkomorav-
skou historií Dr. Luděk Galuška. 

Ještě před hlavními přednáškami 

60. výročí objevů kostelů z doby Velké Moravy
vystoupili s krátký-
mi zdravicemi hos-
té. Například Lumír 
Polášek, vedoucí ar-
cheologického pra-
coviště v Mikulčicích 
vysoce ocenil zájem 
Staroměšťanů o his-
torii Velké Moravy 
a velmi kladný pří-
stup k archeologům 
ze strany místní sa-
mosprávy. V Mikul-
čicích bylo objeveno 
několik velkomorav-
ských paláců, největší je mikulčická ba-
zilika o délce 36 metrů.

O minulosti Velké Moravy pojed-

návaly dvě přednášky archeologické-
ho zaměření. První z nich přednesl 
Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. z Mo-
ravského zemského muzea v Brně, kte-
rý je již od roku 1986 vedoucím arche-
ologických výzkumů ve Starém Městě. 
V té době převzal pomyslnou štafetu 
od vyhlášeného archeologa prof.Viléma 
Hrubého, který se věnoval pátrání po 
osudech Velké Moravy ve Starém Městě 
od konce čtyřicátých let minulého sto-
letí až do roku 1985. V druhé přednášce 
hovořil Phdr. Vladimír Vavřínek, CSc. 
ze Slovanského ústavu Akademie věd 
České republiky v Praze, který je uzná-

vaným odborníkem v oboru byzan-
tologie a zabývá se staroslověnskou 
a církevněslovanskou tematikou. Ve 
své přednášce se zmínil o velkém pří-
nosu Konstantina a Metoděje, vždyť 
po jejich příchodu na Moravu v roce 
863 bylo za pouhé období tři a půl 
roku odvedeno obrovské dílo. Míst-
ní lidé získali velký dar, slyšelo slovo 
boží ve vlastním jazyce. A kdo by si 
v prvních letech pomyslel, že zde 
bude vybudována arcidiecéze.

V další části setkání dostali slovo 
pamětníci. Zavzpomínali na setká-
ní s archeology, kteří často v těžkých 
podmínkách pátrali po tajemství dáv-
ných časů. Učitel Antonín Zelnitius 
i profesor Vilém Hrubý odvedli na 
území Starého Města neocenitelné 
množství práce a postarali se o ná-
sledný věhlas našeho města, které pa-
tří mezi centra Velké Moravy.

Setkání zahájil starosta Josef Bazala, který přivítal 125 účastníků v sále a dále 
se ujal slova Dr. Luděk Galuška (na snímku vlevo), který stojí v čele archeolo-
gických výzkumů ve Starém Městě od roku 1986. Kameraman Slávek Hanáček 
naše setkání zaznamenal pro televizní vysílání. Foto: Milan Kubíček

Do velkého sálu na radnici přišlo mnoho zájemců o naši slavnou historii. Na snímku vlevo tajemník Městského úřadu 
ve Starém Městě Ing.Vladimír Kučera, který měl na starosti technickou stránku akce, vedle něj sedí PhDr. Vladimír 
Vavřínek CSc., který přednášel o minulosti z doby Velké Moravy a doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. z Ústavu archeolo-
gie a muzeologie filosofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, který je vedoucí archeologických výzkumů v Pohan-
sku u Břeclavi. Foto: Milan Kubíček

Ředitel Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolec při před-
nášce. Foto: Vladimír Kučera.
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Pan Jaroslav Januška hovořil 
o prvních objevech Antonína Zelni-
tia, který rozpoznal důležitost nálezů 
již v roce 1924. Posléze byl založen 
Muzejní spolek Starý Velehrad, který 
měl 40 až 60 členů. Prof. Vilém Hru-
bý byl učitelem pana Janušky na zá-
kladní škole v letech 1947 - 1948.

Pan František Foltýnek vyzdvihl 
průkopnické dílo dvojice Zelnitius 
a Hrubý, které podle jeho názoru ješ-
tě nebylo dostatečně oceněno. „Měli 
bychom se pokusit, aby archeologické 
lokality Staré Město, Uherské Hradiš-
tě a Modrá byly zařazeny do seznamu 
UNESCO. Rovněž je velká škoda, že 
není možno většinu zlatých předmětů 

nalezených ve Starém Městě zhlédnout 
a jsou umístěny v depozitářích,“ řekl 
pan Foltýnek.

Následně vystoupil Dr. Luděk Ga-
luška, který sdělil, že v nové expozici 
na Památníku Velké Moravy bude část 
zlatého pokladu k vidění.

Nejstarší účastník setkání, 88 letý 
prof. Jan Slováček řekl: „Jsem hrdý, že 
jako Staroměšťan patřím do tohoto pro-
středí, osobně jsem se poznal s panem 
Zelnitiusem. Byl jsem tehdy malý chla-
pec, když byla k vidění výstava ve zdej-
ším provizorním muzeu na radnici.“ Ve 
sbírkách pana Slováčka jsou i původní 
stanovy spolku Staré Město – Starý Ve-
lehrad, ze kterých přečetl několik zají-
mavých bodů.

Pan Vítězslav Mach patří mezi nad-
šené příznivce Velké Moravy a naší 
slavné historie. Vystoupil jako poslední 
ze čtveřice pamětníků. „Jsem jedním 
z žáků pana učitele Hrubého, nadchlo 
mě jeho vyprávění z historie a celá vý-
uka. Profesor Hrubý si byl jistý, že zde, 
u nás ve Starém Městě, byl Veligrad 
– středisko Velkomoravské říše,“ dodal 
pan Vítězslav Mach.

Profesor Vilém Hrubý zemřel v roce 
1985 a přál si, aby byl 
po smrti pochován na 
staroměstském hřbito-
vě. Jeho hrob naleznete 
v zadní části hřbitova 
u staré pumpy. Příští 
rok uplyne 25 let, od 
jeho úmrtí.

O přítomnosti a bu-
doucnosti, a především 
o Památníku Velké 

Moravy a stavbě stejnojmenného ná-
městí v blízkosti kostela sv. Ducha, 
hovořil ředitel Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti PhDr. Ivo Fro-
lec a potom starosta Josef Bazala. 
Dne 16. ledna 2010 bude otevřena 
nová multimediální expozice v Pa-
mátníku Velké Moravy, který prošel 
náročnou rekonstrukcí a jeho součás-
tí bude archeologická multimediální 
expozice a průvodcem fiktivní vel-
komoravský velmož Mojslav. Autory 
moderněji pojaté expozice, která má 
za cíl přilákat do Památníku Velké 
Moravy především mladé lidi a žáky 
škol, jsou Dr. Luděk Galuška a arche-
olog Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti Mgr. Miroslav Vaškových. 
Diváci budou sledovat hraný doku-
ment na obří obrazovce a k dispozici 
budou i počítače s animovanými pro-
gramy. Zařaďte si do svých plánů na 
příští rok návštěvu intermediální ex-
pozice, která všem zájemcům o naši 
slavnou historii poskytne konkrétní 
představu o životě a kultuře našich 
předků.  

Milan Kubíček

Dne 16. ledna 2010 bude otevřena nová expozice v Památníku Velké Moravy. 
Foto: Vladimír Kučera

Část našich čtenářů na staroměstský hřbitov nechodí, jiní sem zavítají, ale 
možná netuší, jaký poklad máme v nové části hřbitova mezi kostelem sv. Mi-
chaela a ulicí Sées. Jsou zde k vidění základy velmožského paláce z doby Velké 
Moravy.  Foto: Milan Kubíček

Profesor Vilém Hrubý pocházel z Říkovic nedaleko 
Přerova. Ve Starém Městě však prožil převážnou část 
svého života. Nejprve učil na základní škole, potom 
pracoval na archeologických objevech. Jeho pohřeb se 
konal v roce 1985 v Brně, přál si však být pochován 
v milovaném Starém Městě. Jeho hrob najdeme v zad-
ní části hřbitova u staré pumpy.  Foto: Milan Kubíček
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Co možná nevíte
o Velké Moravě

Až do poloviny 19. století byli sva-
tí Cyril a Metoděj běžně označování 
staročeskými jmény Crha a Strachota. 
Crha vzniklo z Cyril a Strachota špat-
ným překladem – řecké Methodios 
bylo mylně přikloněno k latinskému 
metus – strach a přeloženo. Svátek Cy-
rila a Metoděje slavíme 5. července.

V současnosti probíhají oslavy pří-
chodu Slovanských věrozvěstů 5. čer-
vence na blízkém Velehradě. V roce 
1205 zde byl založen cisterciácký kláš-
ter, zrušen roku 1784. Klášterní kostel 
byl postaven počátkem 13. století jako 
bazilika s příčnou lodí. Po požáru r. 
1681 kostel i klášter přestavěn barok-
ně za účasti předních umělců B. Fon-
tany, P. Ecksteina, I. Raaba a jiných. Po 
dostavbě kostela sv. Ducha ve Starém 
Městě lze očekávat další význam a osla-
vy svátku bratří ze Soluně přímo na 
půdě původního Veligradu – Starého 
Města.

V obci Modrá byly objeveny základy 
zděného kostelíka z první poloviny 9. 
století. Nyní je významným lákadlem 
skanzen Velké Moravy.

Ve Starém Městě si letos připomíná-
me 60. výročí objevu základů kostelů 
z doby Velké Moravy. V Mikulčicích 
si v roce 2009 připomněli 55. výročí 
archeologických průzkumů a v Uher-
ském Hradišti se konal slavnostní se-
minář 22. října v Redutě při příležitosti 
50 let objevů v Sadech. V Pohansku 
u Břeclavi si připomněli 50. výročí vý-
zkumných prací již v roce 2008, kdy byl 
objeven druhý velkomoravský kostel 
ve zdejším areálu o rozloze 65 hektarů. 
Velkomoravský název Starého Města 
byl Veligrad, zatímco Pohansko bylo 
zváno Lovětingrad.

Milan Kubíček

Pohled do zaplněného zasedacího sálu na radnici.  Foto: Vladimír Kučera

Památník Velké Moravy prošel náročnou rekonstrukcí za 30 milionů korun a jeho expozice bude znovu otevřena 16. 
ledna 2010. V průběhu druhé poloviny 8. století v těchto místech vzniklo opevněné sídliště – hradisko. „Okolo poloviny 
9. století byla na už existujícím pohřebišti hradiska postaven kamenný kostel, zintenzívnilo se pochovávání zemřelých. 
V důsledku toho zde zaniklo osídlení, strženy byly hradby někdejšího hradiska a na jejich místě postupně vznikla 
vůbec nejrozsáhlejší nekropole doby velkomoravské. Pohřbeni zde byli lidé všech společenských vrstev, počínaje boha-
tými velmoži a konče nemajetnými otroky. Z nekropole bylo dosud odkryto asi 2000 hrobů, ovšem několik set spíše 
tisíc hrobů již bylo zničeno, nebo naopak dosud pod okolní zástavbou dosud čeká na své objevení. Pozůstatky kostela, 
dnes součást památníku Velké Moravy, byly v roce 1969 vyhlášeny Národní kulturní památkou,“ sdělil Dr. Luděk 
Galuška.  Foto: Milan Kubíček 

V sále na radnici byly rozvěšeny názorné panely, kde bylo možno vidět budoucí architektonické řešení náměstí Velké 
Moravy s kostelem sv. Ducha.  Foto: Milan Kubíček

Děkujeme Vám, že patříte 
mezi početný kolektiv

našich čtenářů.
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Jak hodnotíte poslední výsledky české fotba-
lové reprezentace?

(Tomáš 18 let)
Byl to hrozný pohled na tu nošu hořkých hub.

Co popřejete fotbalistům TJ Jiskra Staré 
Město do nového roku?
 (Petr 18 let)
Aby byli jako varhaníci v kostele. Aby vyhrávali 
každou neděli.

Třídní učitelka mě od začátku roku vynášela 
do nebes, ale teď jsem pro ni ten nejhorší ve 
třídě. Nevíte, co ji k tomu asi přivedlo?
 (Vašek 17 let)
Chlapče, měj stále na paměti verše Karla 
Havlíčka Borovského ze sbírky Křest svatého 
Vladimíra: „Tak to chodí na tom světě, každou 
chvíli jinák – dneska ctí tě za svatého, zejtra 
budeš sviňák!“

Staré Město se neustále proměňuje k lep-
šímu, slyšíte často na úřadě pochvalu od 
občanů?
 (Vlasta 52 let)
Proměna města k lepšímu je přirozenou součástí 
vývoje. Soudní lidé to vidí a považují tuto sku-
tečnost za samozřejmost dobré práce zastupitel-
stva a úředníků. Remcalové jsou vidět i slyšet, 
protože ke kritice není třeba žádného vzdělání 
ani nadání, kritiku bravurně zvládne každý 
hlupák. Jde o jedinou lidskou činnost, kterou 
každý dělá rád i zadarmo. Vážím si  lidí, kteří 
oprávněně poukáží na nedostatky, a pak i sami 
přiloží ruce k dílu. Kolik jich u nás je?

Tak jsme v televizi sledovali pořady k 20. 
výročí revoluce z roku 1989. Když jsme viděli 
ty bývalé papaláše, no zkrátka děs a běs. Jak 
se vám s nimi tehdy žilo?
 (Martin a Sylva 22 let)
Nebudete asi věřit, ale oproti současnosti jsme se 
více zasmáli. Teď převládá deziluze a  naštva-
nismus. Dříve byla větší legrace. V roce mého 
narození vládlo v naší republice „ušaté torpédo“, 
v zemi velkého bratra úřadoval „plešatý trpas-
lík“, kterého později na dlouhých 18 let vyměnilo 
„těhotné obočí.“ Pokud se zajímáte alespoň 
trochu o historii, jména těchto aparátčíků  si 
lehce doplníte.

Těšíte se na letošní Vánoce?
 (Eva 46 let)
Blíží se Vánoce a to je dobře. Měly by to být 
svátky klidu, míru a radosti. Ovšem statistiky 
všech sousedních zemí ukazují, že nejvyšší počet 
sebevražd je právě o Vánocích. Tak přeji všem, 
aby se zoufalé volání: „ Maminko, tatínku, 
pojďte se podívat, vedle stromečku se nám oběsil 
dědeček!“, neozvalo právě u vás.

Milan Kubíček

Co víš o Starém Městě?
devítiletý Jiří Hána. Kolik bylo celkem obětí při 
náletu sovětské (rumunské) armády na cukrovar?
a) 6 lidí
b) 19 lidí
c) 29 lidí

12) Poslední Jízda králů ve Starém Městě se konala 
v roce 1969. Králem byl  jeden ze současných členů 
zastupitelstva města. Vzpomenete si, který to byl? 
a) Josef Bazala
b) Ladislav Vaněk
c) Jaroslav Pelka

13) Jubilejní XXX. šestidenní motocyklová soutěž 
vedla přes naší obec. Před radnicí jezdci zastavova-
li k časové kontrole. V kterém roce to bylo?
a) v roce 1955
b) v roce 1965
c) v roce 1985

14) Jak se dříve jmenovalo kino, které bylo na radnici?
a) Svět
b) Oko
c) Jas

 15) V Hradišťské ulici stojí Památník obětem světo-
vých válek, znázorňující těhotnou ženu očekávající 
návrat svého muže. Kdy byl tento památník slavnostně 
odhalen.
a) v roce 1968
b) 2. září 1973
c) 1. května 1979

16) V dlouhé historii Uherského Hradiště najdeme 
i starostu Jana Protzkara. Tento muž stál v čele uher-
skohradišťské radnice nejdelší dobu – 31 let (1865 – 
1896) a pocházel ze Starého Města. Vlastnil dům na 
rohu Prostřední ulice a Masarykova náměstí (bývalý 
mléčňák). V letech 1950 – 1954 byl předsedou MNV 
Uherské Hradiště i další Staroměšťan. Jak se jmenoval?
a) Rudolf Knot
b) Alois Vlachynský
c) Stanislav Vlk

17) Jaké národnosti byla manželka archeologa 
Antonína Zelnitiuse?
a) maďarské
b) ruské
c) německé

18) Ve kterém roce došlo k překvapivým nálezům 
kamenných sakrálních staveb z doby Velké Moravy 
Na Valách a Na Špitálkách?
a) v roce 1949
b) v roce 1950
c) v roce 1960     

19) Jedním z iniciátorů zavedení elektrické ochrany 
hranic (ostnatý drát pod napětím 3-6 kV) byl 
i bývalý občan Starého Města, později generál 
pohraničního vojska. Znáte jeho jméno a příjmení?
a) Jan Šejna
b) Ludvík Hlavačka
c) Vladimír Zavadilík

Připravil: Milan Kubíček

1) U příležitosti oslav 20. výročí objevů základů 
zdejšího velkomoravského kostela byla otevřena 
expozice nesoucí název Veligrad – Staré Město. 
Kdy to přesně bylo?
a) v roce 1965
b) 1. ledna 1969
c) 23. září 1969

2) Nejdéle pojmenovaným rychlíkem, který den-
ně zastavuje na nádraží  ve Starém Městě je:
a) Polonia
b) Šohaj
c) Rastislav

3) Železniční most nad silnicí I/50 Staré Město 
– Brno je prvním mostem na trati Přerov – Břec-
lav s konstrukcemi z předpjatého betonu. Kdy 
byl uveden do provozu?
a) v roce 1951
b) v roce 1961
c) v roce 1971

4) Z které oblasti na Moravě pocházel archeolog 
Vilém Hrubý?
a) z Valašska
b) z Podluží
c) z Hané

5) Území Staré Tenice na levém břehu řeky 
Moravy patřilo kdysi Starému Městu. V kterém 
roce se naše obec území Staré Tenice definitivně
vzdala?
a) v roce 1900
b) v roce 1924
c) v roce 1954   

6) V kterých letech probíhala výstavba závla-
hového kanálu Spytihněv – Staré Město (Baťův 
kanál)?
a) v letech 1924 – 1929
b) v letech 1934 – 1939
c) v letech 1954 – 1959 

7) Podle císařského patentu z 13. března 1849 se 
staly základem veřejné správy samosprávné obce 
v čele s obecním výborem a představenstvem, 
volených na období tří let. Jak se jmenoval první 
starosta Starého Města?
a) František Chlachula
b) Florián Kašpárek
c) Jan Novák

8) Tělocvičná jednota Sokol byla ve Starém 
Města založena pět let před Čs. Orlem. V kterém 
roce to bylo?
a) v roce 1914
b) v roce 1924
c) v roce 1925 

9) Jak se jmenoval první čestný občan Starého 
Města? Ocenění bylo uděleno 17. září 1926 míst-
nímu rodáku, který působil jako ministerský rada 
a sekční šéf ministerstva národní obrany v Praze.
a) JUDr. Karel Vítek
b) Antonín Zelnitius
c) Jan Němeček

10) Čestné občanství našeho města obdržel také 
jeden z bývalých prezidentů. Který z nich to byl?
a) T. G. Masaryk
b) Edvard Beneš
c) Gustáv Husák

11) Nejtragičtější den v dějinách Starého Města 
je 16. duben 1945. Při bombardování cukrovaru 
bylo zabito mnoho zaměstnanců cukrovaru 
i občanů Starého Města. Mezi zaměstnanci cuk-
rovaru byl nejmladší obětí učeň Josef Kovařík 
(14 let), nejmladší obětí z občanů byl teprve 

Odpovědi najdete na str. 21

Nezvyklý pohled na zelený koberec na hřišti Širůch. 
Podzimní úklid neminul ani zdejší zelený pažit. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Je mnoho novin, pouze
jedny jsou Staroměstské
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Úspěšná sezona Karla Kaliny

Zrnka moudrosti
Člověk má zpravidla co do činění 
jen se třemi událostmi. Rodí se, žije 
a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když 
umírá, a mezi tím zapomíná žít.

La Bruyére

Letošní motocyklovou sezonu řadím 
k těm velmi úspěšným. Startoval jsem 
ve třech kubaturách a ve třídě ,,Super-
mono“ ve dvou mistrovství, a to České 
republiky a Slovenské republiky.

Zúčastnil jsem se těchto závodů: 
Přebor České republiky klasik do 175 
ccm na stroji Kovrovec 175 ccm:
9 - 10. 5. 2009 -  Slovácký okruh Staré 
Město -  1. místo
16. -17. 5. 2009 - 300ZGH Hořice - 
4. místo
18.- 19. 7. 2009 - Radvanice - 4. místo
22. - 23. 8. 2009 - Těrlický okruh Haví-
řov - pro technické problémy nedojel
5. - 6. 9. 2009 - Kyjovský okruh - 
3. místo
Celkové umístění z 37 startujících - 
3. místo.

Mistrovství České republiky - třída Su-
permono na stroji KATYAM 690:
9. -10. 5. 2009 -  Slovácký okruh Staré 
Město -  4. místo
16. – 17. 5. 2009 - 300ZGH Hořice - 
4. místo
22-23. 8. 2009 - Těrlický okruh Haví-
řov - 3. místo
Celkové umístění z 43 startujících - 4. místo.

Mezinárodné majstrovstvá SR - třída Su-
permono na stroji KATYAM 690:
12. - 14. 6. 2009 - Boľkovce (Lučenec) - 
dvojzávod - 1. místo + 3. místo
8. - 9. 8. 2009 - Nové Mesto n.Váhom - 
3. místo
26. 9. 2009 - Holíč - 2. místo
Celkové umístění z 28 startujících - 
1. místo - Mistr Slovenské Republiky!

Přebor ČR JPHZM na stroji Yamaha 
Douglas 650 (Sidecar):
Se spolujezdcem Radkem Koňaříkem 
jsme stáli na ,,bedně“ ve Starém Městě, 
Opavě, Radvanicích, Těrlicku a Branné - 
výsledky doposud nebyly zveřejněny.

Sezónu 2009 hodnotím i přes finanční 
potíže jako velmi zdařilou. Za to děku-
ji jak mechanikům Fr. Trávníčkovi se 
synem, P. Koňaříkovi a K. Hánovi, tak 
všem co mě jakkoliv podporovali, hlavně 
firmám Lioncar Peugeot Kunovice, Au-
todoor Uherský Brod, Parfumerie Bety 
Staré Město, Dřevovýroba Kaštánek, 
Iron moto, Autoservis Skrášek, Moto 
wulf.cz Bílovice, K+K Nedakonice, ale 
i všem fandům. 

Karel Kalina

Karel Kalina na snímku druhý zleva. Foto: archiv KK

Také spánek se s námi dělí o náš život. 
Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak 
nás unáší – jaký prospěch máš z toho, 
když ho větší čas promarníš?

G. B. Shaw

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí 
prospěli lidstvu více než svým životem.

G. B. Shaw

Češi opět vyráží do boje 
na záchranu Ježíška

Na první adventní nedělí odstartoval 
druhý ročník internetového petiční-
ho projektu Zachraňte Ježíška, který 
vznikl jako akce na podporu českých 
tradičných Vánoc a jejich zvyků. Podle 
organizátorů jsou hlavními cíly pro-
jektu návrat k tradičním českým vá-
nočním symbolům v podobě Ježíška, 
kapra a vánočky. Autoři projektu chtějí 
poukázat na stále větší komercionaliza-
ci českých Vánoc a prosazování se ame-
rických vánočních symbolů v podobě 
tlustého Santy Clause, který plní výlohy 
obchodů a útočí na nás skrze reklamy.

„Projekt budou doprovázet protestní 
akce, do kterých se může zapojit každý, 
kdo by rád vyjádřil podporu za záchra-
nu Ježíška,“ uvedl možnost zapojení 
příznivců autor projektu Adam Dušek. 
Demonstrace odstartovaly v Hradci 
Králové v pátek 4. prosince a  budou na 
ni navazovat protesty v Jihlavě, Třebíči, 
Pardubicích, Havlíčkově Brodě a nebo 
třeba v Náchodě. Vyvrcholením bude 
opětovná demonstrace před Úřadem 
vlády v Praze, která se uskuteční 18. 
prosince. 
„Na všech akcích budou přítomni sně-
huláci, kteří ztělesňují atmosféru české 
zimy,“ dodala koordinátorka projektu 
Jana Kodysová.
Projekt pomůže dětské onkologii 
v Brně
Kromě podpory českých tradic projekt 
pomůže malým pacientům z oddělení 
dětské onkologie v brněnské fakultní 
nemocnici, kteří nemohou slavit bez-
starostné Vánoce v rodinném kruhu.  
Do Nadačního fondu dětské onkolo-
gie Krtek může přispět každý zasláním 
dárcovské SMS nebo převodem sumy 
na dárcovský účet. Kompletní infor-
mace, jak pomoci, jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.zachran-
tejeziska.cz. 
Akci připravil tým mladých kreativců, 
který vytáhl do boje na podporu čes-
kých vánočních tradic, které ohrožují 
vykulené oči sobů a obézní Santa Claus, 
už v loňském roce.  Svým podpisem 
podpořilo projekt téměř 30 000 lidí. 
Internetové stránky shlédli návštěvníci 
z 5 kontinentů, 73 států a 998 měst. 

Zuzana Ducháčová
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20 let obecních, později městských novin

Právě jste se začetli do lednového 
čísla Staroměstských novin, a pokud si 
dobře prohlédnete první stránku, zjistí-
te, že se jedná o jubilejní dvacátý roč-
ník. Čas neuvěřitelně letí a právě nyní 
vcházíme do dvacátého roku existence 
našeho periodika.

Historie Zpravodaje

Ve Starém Městě vyšlo první číslo 
Zpravodaje v březnu 1991, odpověd-
ným redaktorem byl Jiří Lapčík, náklad 
500 výtisků. Od listopadu 1991 se stal 
pověřeným redaktorem Zpravodaje 
Starého Města Antonín Vavruška. Pů-
vodně bílá knížečka Zpravodaje dostala 
od roku 1992 nový, bleděmodrý kabát, 
odpovědným redaktorem byl jmenován 
Jan Vančura, který řídil vydávání obec-
ního periodika do konce roku 1993.

Od ledna 1994 se mění formát, ale 
i název Zpravodaje na Staroměstské 
noviny, zvýšil se náklad na 1300 kusů 
a noviny začaly vycházet pravidelně 
vždy k prvnímu dni nového měsíce. 
První tři čísla zmizela z pultů prodejen 
a stánků novin během tří dnů, potom 
jsme postupně hledali tu nejvhodněj-
ší obsahovou náplň nového periodi-
ka. Osobně jsem si v té době prohlédl 
a pročetl desítky obecních novin z celé 
České republiky a z každých jsem si 
vzal malou inspiraci, abych pak vytvořil 
současný formát Staroměstských novin. 
Je to až neuvěřitelné, ale od července 
1994 jsou všechna čísla Staroměstských 
novin vyprodána. I když se někdy sta-
ne, že v jedné či dvou prodejnách pár 
výtisků zbude, jsou následně přesunuty 
do jiných prodejen, případně prodány 
volně v terénu. Staroměšťané, a mezi 
nimi zvláště místní patrioti, považují 
městské noviny za rodinné stříbro, na 
další číslo se těší a neustále mě záso-
bují ohlasy a podněty. A mnozí z nich 
si také neberou servítky, stačí malá 
chybička nebo nepřesnost a v krátké 
době mám v redakci vše na talíři. Ono 
to není být většinou zcela anonymním 
redaktorem či reportérem celostát-
ních novin a své články psát v klídku 
redakce či na počítači ve svém domě, 
ale u nás na maloměstě je člověk den-
ně tváří tvář jeho obyvatelům a zvláště 
čtenářům. Osobně se již sedmnáctý rok 
snažím, aby Staroměstské noviny měly 

svou originální tvář, aby byly nezaměni-
telné a lidé si zde přečetli původní články 
ze „staroměstské kuchyně“ a také, aby se 
čtenáři jen neděsili články bulvárního ra-

dívejte na velké plochy v nákupních 
střediscích, které jsou vyčleněny tisku. 
Časopisy a noviny mají pěknou barev-
nou úpravu, mnohdy křídový papír, ale 
zvláště obsah bulváru a jim podobně 
zaměřených časopisů odpovídá morál-
nímu profilu a způsobu myšlení jejich
tvůrců. V minulých letech jsme přijali 
s potěšením hodnocení Staroměst-
ských novin ze strany Syndikátu novi-
nářů České republiky, písemné projevy 
uznání od významných osobností po-
litického, společenského a kulturního 
života, včetně prezidentské kanceláře, 
premiéra a předsedy Parlamentu a Se-
nátu České republiky. A mělo to jistě 
své opodstatnění, protože hrdiny na-
šich stránek nejsou často pochybné 
hvězdy showbyznysu a lidé nevalných 
morálních kvalit, ale jste to Vy, vážení 
Staroměšťané, od prvních chvil, kdy se 
narodíte, přes školní léta, až po setkání 
seniorů na radnici a prezentování Va-
šich více či méně významných skutků 
a činů v průběhu tak krátkého našeho 
pobytu na tomto světě.

Poděkování zaslouží členové re-
dakční rady, vedení Městského úřadu 
ve Starém Městě, grafik, tiskaři, ochotní
a obětaví prodejci. Nebylo by dobrých 
novin bez všech dopisovatelů, fotogra-
fů, kreslířů a příznivců, kterým děku-
jeme za dosavadní spolupráci a těšíme 
se na další příspěvky a zvláště historic-
ké fotografie. Pochopitelně přivítáme
i další prodejce našich novin. Zacho-
vejte nám přízeň i v novém roce.

Milan Kubíček

Staroměstské noviny – listopad 1998.

První číslo Zpravodaje - březen 1991

žení, kde je na prvním místě násilí, zločin 
a krev. Horliví šiřitelé zla většinou přesta-
nou a pochopí absurdnost svého počíná-
ní teprve tehdy, až tragédie vstoupí i do 
jejich domu. A další nemilá skutečnost, 
vězí v tom, že majitelé novin na českém 
trhu jsou převážně Němci a Švýcaři. Na-
příklad Švýcar Michal Ringier u nás vy-
dává Blesk, Aha!, Sport, Reflex atd. Jak
hluboko jsme klesli!

Ale obraťme list. Jaký by to byl život, 
kdybychom se každý den alespoň trochu 
nezasmáli. A právě výrok spisovatele Kar-
la Čapka si pravidelně připomínám: Hu-
mor je sůl země a kdo je jím dobře proso-
len, uchová se dlouho čerstvý. A jistě jste 
si všimli, že největšími stálicemi české 
mediální scény zůstávají Fifinka, Bobík,
Pinďa a Myšpulín – v kresleném časopisu 
Čtyřlístek nepřetržitě působí už 40 let.

Současnost
Staroměstských novin

Redakční radu a odpovědného redak-
tora těší zájem o Staroměstské noviny, 
zvláště v době, kdy jsou k dostání stov-
ky různých novin a časopisů. Jen se po-
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Směr Přerov
R 4:08 Praha
(jede v pracovní dny, souprava se spojuje v Přerově 
s rychlíkem Šírava)
Os 4:29 Přerov
(nejede 25. XII. a 1. I.)
Os 4:55 Vizovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X., 17. 
XI., nejede 26. XII, 2. I.). V Otrokovicích přípoj na expres 
do Prahy.
Os 5:29 Olomouc hl.n.
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X., 17. 
XI., nejede 26. XII, 2. I.)
R 6:03 Olomouc hl.n.
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X. 17. 
XI., nejede 26. XII., 2. I.)
Os 6:29 Hranice na Moravě
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX. 28. X., 17. 
XI., nejede 26. XII., 2. I.)
Ex 7:12 Praha hl. n (expres Šohaj)
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X., 17. 
XI., nejede 26. XII., 2. I.) 
Os 7:29 Přerov
IC 7:42 Bohumín (InterCity Rastislav)
R 8:03 Olomouc hl. n.
R 9:12 Praha Smíchov
Os 9:30 Přerov
EC 9:42 Varšava (EuroCity Sobieski)
R 10:03 Olomouc hl. n.
Ex 11:12 Praha hl. n. (expres Mojmír)
Os 11:29 Přerov
EC 11:42 Bohumín (EuroCity Moravia)
R 12:03 Olomouc hl. n.
Os 12:29 Olomouc hl. n.
( jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
R 13:12 Praha Smíchov (rychlík Galán)
Os 13:30 Přerov
R 14:03 Olomouc hl. n.
Os 14:29 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 28. – 31. XII.)
Ex 15:12 Praha hl. n. (expres Velehrad)
Os 15:30 Přerov
EC 15:42 Varšava (EuroCity Polonia)
R 16:03 Olomouc hl. n.
Os 16:29 Přerov
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
R 17:12 Praha Smíchov (rychlík Hradišťan)
Os 17:30 Přerov
R 18:03 Olomouc hl. n.
R 19:12 Olomouc hl. n.
Os 19:31 Přerov
IC 19:42 Bohumín (InterCity Hukvaldy)
R 20:03 Olomouc hl. n.
Os 21:15 Bystřice pod Hostýnem
(jede pouze 31. XII., poutní vlak na sv. Hostýn)
Os 21:32 Přerov

Odjezdy vlaků ze Starého Města od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010

Motorovou lokomotivu řady 754, mezi železničáři 
a fandy dráhy zvanou brejlovec, můžeme spatřit 
denně v čele rychlíků v úseku mezi Starým Městem 
a Luhačovicemi a také v trati Staré Město – Veselí 
nad Moravou. Foto: Milan Kubíček

Směr Břeclav
Os 4:30 Břeclav
( jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 5:32 Břeclav
( jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 6:32 Břeclav
R 7:55 Břeclav, Brno hl. n.
IC 8:17 Břeclav (InterCity Hukvaldy)
Os 8:32 Břeclav
R 9:55 Břeclav, Brno hl. n.
Os 10:32 Břeclav
R 11:55 Břeclav, Brno hl. n.
EC 12:17 Vídeň, Villach (EuroCity Polonia)
Os 12:32 Břeclav
Os 13:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
R 13:55 Břeclav, Brno hl. n.
Os 14:32 Břeclav
Os 15:32 Břeclav
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
R 15:55 Břeclav, Brno
EC 16:17  Bratislava, Nové Zámky  

(EuroCity Moravia)
Os 16:32 Břeclav
R 17:55 Břeclav, Brno hl. n.
EC 18:17 Vídeň (EuroCity Sobieski)
Os 18:32 Břeclav
R 19:55 Břeclav, Brno hl. n.
IC 20:17 Břeclav (InterCity Rastislav)
Os 20:56 Břeclav
R 21:55 Břeclav
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25., 26. 
XII., 31. XII., 1. I., 4. IV., 1., 8. V., 4., 5. VII.) 

Směr Uherské Hradiště
Os 3:57 Veselí n.M., Hodonín
(jede pouze 1. I.)
Os 4:31 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 4:55 Kunovice
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 5:33 Kunovice
(jede v pracovní dny)
Os 5:33 Vlárský průsmyk
(jede v sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X., 17. XI., nejede 26. 
XII. – 2. I.)
Os 6:06 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII., 28. IX., 28. X., 17. 
XI., nejede 26. XII, 2. I.) 
Os 6:33 Luhačovice
R 6:59 Luhačovice
(jede v pracovní dny, sobotu a 24. XII.,, 28. IX., 28. X., 17. 
XI., nejede 26.XII., 2.I.)
Os 7:31 Veselí n. M., Brno hl. n.
Os 8:18 Bylnice
Sp 8:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
Ex 8:59 Luhačovice (expres Mojmír)
Os 9:45 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)

Os 10:06 Bylnice
Sp 10:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
R 10:59 Luhačovice (rychlík Galán)
Os 11:45 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 12:18 Bylnice
Sp 12:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
Ex 12:59 Luhačovice (expres Velehrad)
Os 13:33 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 14:06 Kunovice
(do Bylnice jede v pondělí, úterý, středu, čtvrtek, sobotu, 
neděli a svátek do 24. VI. a od 4. IX. a 29. X., nejede 23. 
XII., 27. X. do 2. IX. jede denně)
Sp 14:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
R 14:59 Luhačovice (rychlík Hradišťan)
Os 15:49 Kunovice
(jede v pracovní dny, nejede 28. - 31. XII.)
Os 16:18 Bylnice
Sp 16:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
Ex 16:59 Luhačovice
Os 17:35 Bojkovice
(jede v pracovní dny, neděli, svátek, nejede 24., 25., 26., 31. XII., 
1. I., 4. IV., 1., 8.V., 4., 5. VII., v pracovní dny jede až do Bylnice)
Os 18:18 Bojkovice
Sp 18:33 Veselí n. M., Brno hl. n.
R 18:59 Veselí nad Moravou (rychlík Šohaj)
Os 19:45 Bojkovice
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 
24.,25.,26.,27.,31.XII., 1.I., 4.IV., 1.,8.V., 4.,5.VII.)
Sp 20:18 Veselí n. M. , Brno hl. n.
Os 20:30 Uherské Hradiště
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 
24.,25.,26.,31.XII, 1.I., 4.IV., 1.,8.V., 4.,5.VII.)
Os 20:58 Kunovice
(nejede 24.,31.XII.)
Os 21:58 Bojkovice město 
(jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 
24., 25., 26., 31. XII., 1. I., 4. IV., 1. ,8.V., 4., 5. VII.) 

Vysvětlivky: Os – osobní vlak, Sp – spěšný 
vlak, R – rychlík, Ex – expres, IC – InterCity,  
EC – EuroCity).
V průběhu platnosti JŘ 2009/2010 budou vydány 
dvě změny jízdního řádu. První z nich ke dni 7. 
března 2010 a druhá ke dni 13. června 2010.
Z podkladů Českých drah sestavil Milan Kubíček
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V lednu je třeba posilovat močový měchýř.
Dne 1., 2. ledna – ve znamení Raka.
Dne 3., 4. ledna – ve znamení Lva. Každý 
den začínejte sklenicí stoprocentní ovocné 
šťávy.
Dne 5., 6. ledna – ve znamení Panny. V rám-
ci zdravé výživy se snažte, aby každé jídlo 
bylo ze 40 až 50 procent zelenina, syrová či 
vařená.
Dne 7., 8. ledna – ve znamení Vah.
Dne 9., 10. října – ve znamení Štíra. Nastáva-
jící maminky jsou ve dnech štíra opatrné.
Dne 11., 12., 13. ledna – ve znamení Střelce.
Dne 14., 15. ledna – ve znamení Kozoroha.
Dne 16., 17., 18. ledna – ve znamení 
Vodnáře. Prevencí proti křečovým žilám je 
dostatek vody ve vašem těle, dodržujte pitný 
režim.
Dne 19., 20. ledna – ve znamení Ryb. Za-
vlažte i zazimované uskladněné rostliny.
Dne 21., 22., 23. ledna – ve znamení Berana. 
Připravte si kvalitní, zdravé rouby jádrovin 
a peckovin.
Dne 24., 25. ledna – ve znamení Býka. Noste 
v tyto dny na krku šátek. Pijte čaj s medem 
a citronem.
Dne 26., 27. ledna – ve znamení Blížen-
ců. Při prvních příznacích chřipkového 
onemocnění si uvařte rychlou česnečku, 
rozetřený česnek se solí a rozemnutou majo-
ránkou zalijte vařící vodou.
Dne 28., 29. ledna – ve znamení Raka.
Dne 30., 31. ledna – ve znamení Lva.
Dne 30. ledna – 7:18 hod. Úplněk. Držíme půst.

M. J.

Zaujalo nás v Lunárním 
kalendáři

Správné odpovědi na otázky Kvízu
o Starém Městě ze strany 17
1 c, 2 a, 3 b, 4 c, 5 b, 6 b, 7 a, 8 a, 9 a, 10 b, 11 c,
12 c, 13 a, 14 c, 15 b, 16 c, 17 c, 18 a, 19 b.

V pátek 20. listopadu do Starého Města přijel známý ilustrátor dětských knížek 
Adolf Dudek. Děti 1. – 3. tříd základní školy, doplněné dětmi mateřské školy se zá-
bavnou formou, přiměřenou jejich věku, seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho 
prací od inspirace po vznik celé knihy. Vyzkoušely si jak snadno si mohou cokoli na-
malovat pomocí čtyř základních geometrických útvarů – čtverce, obdélníku, kružnice 
a trojúhelníku. Zažily při tom spoustu legrace, seznámily se s moderními malířskými 
technikami.

Během besedy si ilustrátor získal všechny děti, které se nebály projevit pohybově 
ani hlasově. Závěrem besedy byla velmi originální autogramiáda.

Milada Rokytová 

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK V KNIHOVNĚ

Ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek si brzy získal přízeň našich dětí.
Foto: Vladimír Kučera 

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

Štěpánská beseda
u cimbálu

Sobota
26. prosince 2009

DOLINA 
SKC – sokolovna

Staré Město
začátek v 19:00 hod.

Srdečně zveme všechny 
příznivce dobré zábavy
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Čína – země kontrastů i protikladů

Malý pacient.                                                                Foto: Libuše Holznerová

Více než miliarda obyvatel Číny 
žije na rozloze země, která je přibliž-
ně tak velká jako Evropa.

Viděla jsem tu stavby staré i nové. 
Nejstarší klášter, ve kterém od 7. století 
sedí největší Buddha na světě. I novou 
budovu státní opery vystupující z vody 
ve tvaru Jin a Jang, mužského a ženského 
principu.

Cílem mé cesty do Číny byla nemoc-
nice Tradiční čínské medicíny v Tianjinu, 
které je třetím největším městem Číny 
a jedním ze čtyř samosprávních měst. Na 
zdejší univerzitě studují čínští studenti, na 
krátké kurzy nebo dlouhodobé stáže sem 
jezdí lékaři z celé Číny i z celého světa. 
Nemocnice je vyhlášená v léčbě pacientů 
po úrazech a mozkových příhodách. 

Léčí se zde především ambulantně 
akupunkturou – denně projde rukama 
jednoho lékaře 80-100 pacientů. Celkem 
to je 5000 (!) za den na tomto oddělení 
nemocnice.

Cena jednoho ošetření akupunkturou 
se pohybuje něco kolem 50ti juanů, ale 
měsíční pobyt v nemocnici se vyšplhá až 
na částku 10000 juanů. Na pobyt v ne-
mocnici se pak (často) skládá celá rodina. 
Byla jsem však svědkem toho, že si rodi-
na svého nemocného vzala domů, proto-
že  pobyt v nemocnici uhradit nemohli. 
Přes naléhání profesora a vysvětlování, že 
jiná léčebná v tomto konkrétním případě 
není tak účinná...

A účinky akupunktury jsou vskutku 
ohromující. Jsou případy, kdy pacientovi 
stačí týden ošetření, aby začal chodit. I když 
to je spíš výjimka. Zpravidla je potřeba do-
cházet na pět až šest desetidenních ošetře-
ní, s týdenní přestávkou mezi jednotlivými 
cykly. Jsou i pacienti, kteří se léčí dva roky 
(ale méně intenzivně).

Na toto oddělení intenzivní léčby nava-
zuje oddělení rehabilitace. Tady lékař ošetří 
15-20 pacientů denně metodou Tuiny (tj. 
Tradiční čínská masáž), k tomu ještě občas 
přidá baňky nebo akupunkturu. V jedné 

ambulanci se po-
užívá také metoda 
moxibusce (tj. po-
žehování pelyňko-
vým doutníkem 
– moxou). A lékař 
doporučí: zdravě 
jíst, zdravě žít a cvi-
čit.

O cvičení v Číně 
jsem četla. Mys-
lela jsem si, že mě 
nemůže překvapit. 
A překvapilo. 

Už první den 
ráno, když mě o půl 
sedmé ráno vzbu-
dily zvuky roman-

tického klavíru. Hudba sílila a já jsem 
šla v noční košili zjistit, co to je. Viděla 
jsem univerzitní hřiště, jak se postupně 
plní studenty, pak začala rozcvička podle 
povelů a nakonec plné hříště studentů za-
cvičilo Taiji, 24 forem. Ještě to však neměl 
být konec překvapením – přesně o půl 
osmé přijel dědeček na kole, opřel kolo 
a začal cvičit Čchi kung. Za oknem poko-
je v devátém patře jsem cvičila s ním.

Ale další ráno mě zastihl romantický 
klavír už venku. A tak jsem poznala hrá-
če s opeřeným míčkem, chodce pozadu, 
důchodce, kteří cvičili Čchi kung před 
otevřením Carrefouru a skupinky Taj-
čistů s nejrůznějšími sestavami. Bylo to 
nepopsatelné. Všichni cvičili, protože jim 
to bylo vlastní. 

Přála bych si přinést všem svým cvi-
čencům tu harmonii, ten soulad s ves-
mírným řádem. Ve spolupráci s SVČ 
Klubko ve Starém Městě letos cvičíme už 
dvanáctý rok.

Na leden a únor připravuji přednášky 
a promítání videozáznamů z památek, ze 
života na ulici i z nemocnice.

Libuše Holznerová,
praktik východní medicíny

kontakt: www.holznerova.cz

Velká čínská zeď.  Foto: Libuše Holznerová
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Co nového kolem stavby dominanty Starého Města ?

Mezitím se již „rozjížděla“ příprava 
další etapy, ve které měly být zahájeny 
práce na zhotovení střechy s neobvyk-
lým tvarem baldachýnu, 
souladícím s celkovou 
symbolikou kostela. 

Nosná konstrukce  - 
krov střechy mimořád-
ného tvaru - vyžadoval 
také mimořádný přístup 
k naprojektování, ke sta-
tickým výpočtům, ke 
zpracování výrobních 
výkresů. Na tomto úkolu 
spolupracovaly tři od-
borné projekční firmy.

Pro zajímavost – hlav-
ní projektant kostela 
musel pátrat dva roky 
po odborné firmě, která
by dokázala krov kostela 
odpovědně „spočítat“ po 
statické stránce. Dalším 
mimořádným požadav-
kem byla životnost kro-
vu. Upravit konstrukci krovu tak, aby 
vydržela bez údržby a oprav alespoň 
sto let. Přes všechna úskalí bylo zadání 
zvládnuté podle představ hlavního ar-
chitekta.

Následovalo výběrové řízení na vhod-
nou firmu, která by nezvyklý krov zrea-
lizovala. Farnost oslovila renomované 
firmy zvučných jmen, firmy, které mají
s takovými konstrukcemi zkušenosti, 
i firmu, která je na stavbě v současnos-
ti „domácí“, firmu Promont. U komise,
složené ze zástupců farnosti, projektan-
ta, i zástupce ze staroměstské radnice, 
opět zvítězila domácí firma Promont,
které ostatní soutěžící firmy nemohly
konkurovat cenou. 

Následně se rozeběhly kooperační 
práce a začala vznikat ocelová kon-
strukce s rozlohou dva a půl tenisového 
hřiště. Jednotlivé díly byly připravovány 
- řezány z traverz, ploten a trubek, opra-
covány a svařovány - v dílnách Salvo. 
Váha takového dílu se pohybuje od dvou 
do pěti tun. Nejtěžší díl má bezmála pět 
a půl tuny. 

Dále byly svařené díly převáženy do 

zinkovny, kde byly pozinkovány ponoře-
ním do roztaveného zinku. Odtud jejich 
cesta už směřovala přímo na staveniště, 

kde byly pozinkované díly opatřeny dvě-
ma vrstvami speciálního nátěru, odolného 
vlhkosti, exhalacím i solím. Podobnými 
nátěry jsou opatřovány námořní lodě. 
Tímto způsobem se dosáhne skutečně 
dlouhé životnosti konstrukce.

Pak už těžké kusy putovaly jeřábem na 
železobetonový věnec, kde byly rukama 
zručných a zkušených montérů z Promon-

tu sešroubovávány do jednoho celku. 
Celý krov budí při pohledu ze země 

dojem vzdušné lehkosti. Můžeme v něm 
najít jak tenké trubky 
o průměru tři centime-
try, tak i čtyřicet cen-
timetrů silné traverzy. 
Celý krov váží přes še-
desát šest tun. Skládá se 
z 56 velkých dílů. Těch 
drobnějších je o něco 
víc. Jen šroubů a napí-
nacích táhel je tam sko-
ro tuna! 

 Na tento krov pak 
přijde výdřeva a kryti-
na, to je však už náplň 
další etapy. Bude pod-
statně jednodušší, než 
ta letošní. Záměrem 
farnosti je „aby nám 
koncem příštího roku 
do stavby už neteklo“, 
a pokud budou peníze, 
tak ještě kousek dál. 

Se zajišťováním financí na stavbu kos-
tela je farnost rovněž spokojena. Farníci, 
i jiní příznivci stavby, přispívají podle 
svých možností peněžními dary v prů-
běhu celého roku. Pomáhá Staré Měs-
to, pomáhá uherskohradišťská Nadace 
Děti-kultura-sport ze svého Církevního 
grantu. Jen poslední veřejná sbírka po 
Starém Městě vynesla kolem tři čvrtě 
milionu korun. Na faru přichází řada 
dárců s deseti až statisícovými dary, kte-
ří však nechtějí, aby jejich dobročinnost 
byly zvěřejňována.

Zdá se, že i v době hospodářské kri-
ze, v době tlaku ke globalizované společ-
nosti, dobrá vůle stále existuje, že stále 
existuje víra, že ke štěstí a spokojenosti 
nestačí jen pocit osobního materiálního 
blahobytu, pocit osobní materiální pře-
míry.

Je povinností, lidem s takovým po-
stojem, vyslovit uznání, vyslovit podě-
kování.

Nezbytně nutné je vyslovit přání, aby 
k takovému poznání dospívalo stále více 
lidí.

František Křivák

Stavba kostela sv. Ducha ve směru od Jezuitské ulice dne 25. listopadu 2009.
 Foto: Milan Kubíček

Pohled na dominantu našeho města ve směru 
od Svatovítské ulice.            Foto: Milan Kubíček

Letos bylo oproti minulým letům již jen trochu betonu, „jen“ něco přes padesát kubíků. Tím byl dokon-
čen prstenec nad hlavní lodí kostela. 



24 Doprava Staroměstské noviny 1/10Staroměstské noviny 1/10

Jízdní řád MHD



25DopravaStaroměstské noviny 1/10Staroměstské noviny 1/10

Jízdní řád MHD

Otevírací doba prodejen potravin o svátcích
Hráčková Kouřimová Vaněk Altéře Hájek Knedlíková
572541253 572541803 720107550 572543715 603271030 60835917

Středa 23. 12. 6 - 18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-10 7:30-17

Čtvrtek 24. 12. 6 – 11 6:45-10 6:30-11 zavřeno 6-10 7:30-11

Pátek 25. 12. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 6-10 zavřeno

Sobota 26. 12. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 5:30-10 zavřeno

Neděle 27. 12. 7 - 11 zavřeno zavřeno zavřeno 5:30-10 zavřeno

Pondělí 28. 12. 6 – 18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-10 7:30-17

Úterý 29. 12. 6 – 18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-10 7:30-17

Středa 30. 12. 6 – 18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-10 7:30-17

Čtvrtek 31. 12. 6 – 13 6:45-11 6:30-11 6-10:30 5:30-10 7:30-11

Pátek 1. 1. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Sobota 2. 1. zavřeno 6:45-11 6:30-11 zavřeno 5:30-10 zavřeno

Neděle 3. 1. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 5:30-10 zavřeno
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Výsledky staroměstských šachistů

  Tabulka 1. ligy 
 Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
 1. Tatran Litovel A 4 0 0 12 22.0 15
 2. Jakl Karvina 3 0 1 9 18.0 8
 3. Tatran Litovel B 2 1 1 7 16.5 9
 4. ŠK Slavoj Poruba 2 0 2 6 17.0 9
 5. ŠK Staré Město 2 0 2 6 16.0 9
 6. TŽ Třinec B 2 0 2 6 16.0 8
 7. ŠK Vysoké Mýto 2 0 2 6 15.5 9
 8. ŠK Geofin Ostrava 2 0 2 6 15.5 7
 9. TJ Mittal Ostrava 1 1 2 4 14.0 7
 10. Slavia Kroměříž 1 0 3 3 14.5 6
 11. ŠK Gordic Jihlava 1 0 3 3 13.5 7
 12. SK Slavia Orlová 1 0 3 3 13.5 5

  Tabulka 2. ligy 
 Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
 1. ŠK Staré Město B 4 0 0 12 22.0 14
 2. ŠK Zlín B 3 0 1 9 22.5 19
 3. ŠK Lokomotiva Brno C 3 0 1 9 21.0 16
 4. ŠK HPM TEC Hustopeče 3 0 1 9 20.5 14
 5. ŠK Staré Město C 3 0 1 9 18.0 12
 6. ŠK 64 Brno 2 1 1 7 15.5 8
 7. SK Prostějov 2 0 2 6 16.5 9
 8. Slavia Kroměříž B 1 0 3 3 12.5 8
 9. MKS Holešov 1 0 3 3 12.5 6
 10. SPgŠ+G Znojmo 0 2 2 2 11.5 4
 11. Sokol Ořechov 0 1 3 0 10.0 5
 12. ŠK Lokomotiva Brno A 0 0 4 0 9.5 3

1. liga  
V neděli 15. listopadu 2009 pokračo-

vala 1. liga 3. kolem, kdy „A“ mužstvo 
hostilo v domácím prostředí jednoho 
z aspirantů na postup do vyšší soutě-
že mužstvo Poruby. Našim hráčům se 
v tomto utkání podařil husarský kou-
sek a svého mnohem silnějšího soupeře 
přehráli v poměru 5-3. Vyhráli Honza 
Hudeček, Petr Bažant st., Fera Vrána 
a Pavel Dvouletý, remízu přidali Honza 
Sosna a Jarek Buráň. 

Zklamání jsme se však dočkali v dal-
ším kole, které se hrálo 29. listopadu. 
„A“ mužstvo tentokráte nestačilo na 
rezervu Třince a bohužel prohrálo 5-3. 
Opět se potvrdilo, že na třinecké hráče 
neumíme zahrát, a tak hostující hráči 
odjížděli  ze Slovácka velmi spokojeni. 
Vyhrál Jarek Buráň, remízu přidali Hon-
za Hudeček, Fera Vrána, Robert Staufčík 
a Pavel Dvouletý. 

2. liga  

 S cílem potvrdit obě úvodní vítězství 
v soutěži odjíždělo „B“ mužstvo v nedě-
li 22. listopadu  za svým soupeřem do 
Brna, kde se utkalo s domácím „A“ muž-
stvem Lokomotiva Brno. Naši hráči byli 
v tomto utkání vysokými favority a svoji 
úlohu nakonec potvrdili vítězstvím 5-3. 
Vyhráli Petr Bažant, Jarek Sháněl a Ra-
dovan Studený, remízu přidali Pavel 
Zpěvák, Honza Hudeček, Antonín Va-
vruška a Honza Horsák.

Těžkou úlohu mělo „C“ mužstvo, které 
hrálo doma proti mužstvu Lokomotivy 
Brno „C“. Samotné označení brněnského 
mužstva  mohlo svádět k domněnkám, že 
se jedná o velmi přijatelného soupeře, ale 
opak je pravdou. V tomto mužstvu hraje 
řada zkušených brněnských šachistů, a tak 
se čekala první porážka našeho mužstva.

 „C“ mužstvo se svého soupeře nezaleklo 
a po skvělém výkonu dokázalo vyhrát nej-
těsnějším rozdílem 4,5-3,5. Vyhráli Pavel 
Dvouletý, Jarek Buráň, Petr Kapusta a Mi-
lan Krča, remízu přidal Honza Šmíd sr.

V neděli 6. prosince se ve 4. kole utkala 
naše mužstva proti sobě. „B“ mužstvo, 
které bylo jednoznačným favoritem svo-
ji úlohu splnilo a zvítězilo hladce 5,5-2,5. 
Vyhrál Pavel Zpěvák, Radovan Studený 
a Radim Stuchlý, remízou skončily par-
tie Petr Bažant sr.-Pavel Dvouletý, Fera 
Vrána-Petr Kapusta, Jarek Sháněl-Pe-
tr Blaha, Honza Horsák-Jožka Knotek 
a Michal Staufčík-Honza Šmíd sr.   

Krajský přebor
Boj o přední příčky se čekal v nedě-

li 15. listopadu ve 3. kole, kdy domá-
cí „D“ mužstvo přivítalo tradičního 
soupeře, mužstvo Zlína „D“. Začátek 
utkání byl hodně vyrovnaný, avšak 
zlom nastal ve čtvrté hodině hry, kdy 
zlínští hráči dokázali vyhrát tři partie 
a  to bylo pro domácí hráče těžké k.o. 
ze kterého se již nevzpamatovali. Zby-
lé partie byly již formalitou a  koneč-
ná  prohra 6,5-1,5 byla  vysoká, avšak 
zasloužená. Na straně domácích se 
zrodily pouze tři remízy, které uhrá-
li Milan Rachůnek, Honza Šmíd sr., 
a Tonda Vávra.

Obtížnou úlohu mělo „E“ mužstvo, 
které hrálo venku s „A“ mužstvem 
Boršic, které vévodí tabulce krajského 
přeboru.  Naši hráči statečně vzdoro-
vali mnohem silnějšímu a favorizova-
nému mužstvu, a tak alespoň malou 
útěchou jim může být i přes prohru 
4,5-3,5 chvála samotných boršických 
šachistů. Vyhrála Jana Zpěváková 
a Jirka Marek, remízu přidali Jožka 
Burda, Lukáš Fusek a Jožka Trubačík. 

4. kolo pokračovalo v neděli 29. listo-
padu a na programu bylo derby utká-
ní mezi mužstvy „E“ a „D“. Favoritem 
bylo „D“ mužstvo, které nakonec vy-
hrálo 6-2. Za „D“ mužstvo vyhráli 
Radovan Studený, Honza Šmíd sr., 
Tonda Vávra, Honza Šmíd jr. a David 
Lukaštík, za „E“ mužstvo vyhrála Jana 
Zpěváková (čtvrtá výhra v řadě !), re-
mízou skončily partie Rosťa Pukl-Jož-
ka Knotek a Milan Krča-Vojta Dobeš.

Milan Rachůnek

POZVÁNKA NA
VOLEJBAL

Pátek 15. ledna v 18 hod.

Staré Město – MFF Praha

Sobota 16. ledna v 17 hod.

Staré Město – ČZU Praha „B“

Pátek 22. ledna v 18 hod.

Staré Město - Poštorná
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Na snímku zleva děti: Adéla Řimáková, Kateřina Jedličková, Matěj 
Ondriš, Jan Otáhal.                                                                           Foto: MK

Vítání občánků s převahou chlapců
V pátek 11. prosince 2009 se uskutečnilo v obřadní síni na rad-

nici letošní již čtvrté Vítání občánků do života. Na programu 
bylo přivítání 13 chlapečků a 11 děvčátek ve třech skupinách. 
První děti přijely na úřad v doprovodu rodičů v 13 hodin. 

V úvodní skupině jsme napočítali čtyři kluky a čtyři dívky. 
Zatímco ve druhé skupině, která měla slavnost v 13:30 hod., 
byli pozváni tři hoši a čtyři holčičky. Třetí skupina dorazila 
na místo ve 14 hodin a byla tam velká převaha chlapců. Klu-
ků přijelo šest a dívenky byly pouze tři. V roce 2008 jsme tři-
krát viděli v obřadní síni dvojčata, letos jsme tuto radostnou 
událost zaznamenali pouze jednou. Byla to dvojčata Šárka 
a Lenka Straňákovy, jejichž fotku přinášíme na poslední stra-
ně novin. 

K rodičům, několika prarodičům i dalším členům doprovo-
du promluvil místostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla 
matrikářka Jana Nosková, o hudební doprovod se postara-
la Kateřina Bazalová a s kulturním pásmem vystoupily děti 
s Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou 
Jitkou Minářovou. 

Ve Starém Městě rodiče používají širokou škálu jmen a vět-
šinou má při Vítání občánků každé dítě jiné jméno. Letos byl 
ale vyrovnán rekord z posledního vítání roku 2008, kdy na 
radnici byli přítomni čtyři malí Adamové. Letos to zase byli 
chlapci, tentokrát se jménem Jan. Připomeňme si vzácné no-
sitele tohoto jména. Například Jan Amos Komenský, Jan Hus, 
Jan Želivský, Jan Žižka, Jan Lucemburský, Jan Jiskra z Bran-
dýsa, Jan Nepomucký, Jan Neruda či Jan Masaryk.          MK

Na snímku matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina 
při slavnostním obřadu.                                                 Foto: Milan Kubíček

I. skupina dětí 11. prosince 2009 v 13 hodin

II. skupina dětí 11. prosince 2009 v 13:30 hodin

Na snímku zleva děti: Martin Štěpánek, Natálie Křapová, Lukáš Lesa, 
Martina Magdalena Cetkovská.                                 Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Radim Adamík, Ela Hudcová, Marek Mouček, 
Veronika Javorová.                                                         Foto: Milan Kubíček

O hudební doprovod se postarala 
Kateřina Bazalová

Foto: MK

Na snímku Eliška Smištíková se 
starší sestrou, omluveni byli Jan 
Černuška a Lucie Kukulková.

Foto: MK
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 

22. ledna. Uzávěrka je 11. ledna 2010.

Anekdoty na poslední stranu

„Lojzíčku, že mi dáš pod strome-
ček stříbrné náušnice s růžovou per-
lou?“ „Dám ovečko, třeba i zlaté gra-
nátové náušnice, ale příští rok. Letos 
ti dám propíchnout uši.“

„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?“
„Ale ušlo to,“ říká Vincek Prcek, 

„jen kdyby o mě pořád nezakopávali 
číšníci.“

I ženatý může být šťastný. Jen se to 
nesmí dovědět manželka.              NIDne 26. prosince 2009 oslaví první naroze-

niny dvojčata Šárka a Lenka Straňákovy. 
Všechno nejlepší jim přeje rodina a k blaho-
přání se připojuje i redakční rada Staro-
městských novin.                                    MK

Vítání občánků s převahou chlapců

Kresba: Jan Slováček

Dále na radnici byly pozvány děti se jmény: Adéla, Alžběta, 
Amálie, Daniel, David, Ela, Eliška, Filip, Kateřina, Lucie, Lukáš, 
Marek, Matěj, Martin, Martina Magdalena, Natálie, Ondřej, 
Radim, Sabrina, Veronika.

Dětí ve Starém Městě přibývá a to je jistě optimistický údaj. 
V letošním roce se ke dni 1. prosince narodil rekordní počet 
77 dětí a žije u nás 6908 občanů, nejvíce v historii města. Pro 
srovnání za celý rok 2007 se ve Starém Městě narodilo 65 dětí, 
a to byl populačně nadprůměrný rok.

Rodiče dětí převzali po skončení obřadu Vítání občánků hoto-
vost ve výši 3000 Kč odsouhlasených Radou města Staré Město 
jako finanční příspěvek při narození dítěte. Navíc každá ma-
minka obdržela kytičku a dítě malý dárek, který jim i po čase 
bude připomínat tuto milou událost. Maminky a tatínci se po-
depsali do pamětní knihy města, fotografie všech dětiček pra-
videlně zveřejňujeme ve Staroměstských novinách i na inter-
netových stránkách www.staremesto.uh.cz. Snímky z obřadní 
síně jsou také součástí v pořadí již pátého svazku fotokroniky 
našeho města za rok 2009.                                   Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Jan Macháček, Daniel Vrba, Amálie Kaňovská, 
Jan Staník, Filip Pochylý.                                                                 Foto: MK

Při obřadu Vítání dětí do života zazpívaly a zarecitovaly děti z Křes-
ťanské mateřské školy z ulice Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou. 

Foto: Milan Kubíček

III. skupina dětí 11. prosince 2009 v 14 hodin

Na snímku zleva děti: Alžběta Kostlíková, David Nožička, Ondřej Hru-
boš, Sabrina Marovičová.                                          Foto: Milan Kubíček

Zastupitelstvo města 
a zaměstnanci Měst-

ského úřadu ve Starém 
Městě přejí všem obča-
nům příjemné prožití 

vánočních svátků,
zdraví, štěstí, lásku 
a hodně úspěchů

v novém roce 2010.


