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 PO ROCE OPĚT SEJDEME SE NA XIII. STAROMĚSTSKÉM PLESE PO ROCE OPĚT SEJDEME SE NA XIII. STAROMĚSTSKÉM PLESE

Zastupitelstvo města, komise 
kultury Vás srdečně zvou na XIII. 
STAROMĚSTSKÝ PLES, který se 
koná v sobotu 23. ledna 2010 od 
20 hodin ve všech sálech Spole-
čensko-kulturního centra (soko-
lovna) ve Starém Městě. V kultur-
ním programu vystoupí studenti 
Střední odborné školy a Gymná-
zia s polonézou, soubor Dolina, 
ohňová show s břišními tanečnice-
mi skupiny Šaryhan, vinařství To-
máš Jurák - ochutnávka vín.

K tanci a poslechu hrají: De-
chová hudba Dolanka z Ratíško-
vic, hudební skupina Těžké časy 
a cimbálová muzika Dolina. Tra-
diční bohatá tombola. Občerstvení 
zajištěno.

Vstupné: 100 Kč + 20 Kč místenka.
Předprodej vstupenek v Městské 

knihovně a informačním centru 
v ulici Za Radnicí. Tel: 572 541 009.

Milan Kubíček

Folklorní soubor DOLINA pravidelně vystupuje v kulturním programu.  Foto: Milan Kubíček

Staroměstský ples v roce 2009. Polonéza se divákům velmi líbila.  Foto: Milan Kubíček
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Vánoční kulturní akce sledovalo tisíc diváků

Dolinečka vystoupila na několika vánočních akcích.  Foto: DOL Výstava betlémů v knihovně se konala do 6. ledna 2010.  Foto: MK

Smyčcový soubor ZUŠ starších žáků. Řídí: Marek Ovčáčík.  Foto: Milan Kubíček

Na koncertě ZUŠ zahrála na housle
Kateřina Gahurová. Foto: MK

Cimbálová muzika ZUŠ se divákům velmi líbila.             Foto: MK

Dolinečka při vánočním pásmu.                     Foto: Milan Kubíček

Dívky z tanečního oboru ZUŠ byly plné elánu.
 Foto: Milan Kubíček
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Rafajové a pana Radka Rafaji, bytem Staré 
Město, Velehradská 413.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti povin-
ného strpět umístění a provozování místní 
komunikace – chodníku, jehož technické pa-
rametry jsou uvedeny a od-
souhlaseny v projektové 
dokumentaci, veřejný pří-
stup osob a cyklistů, jakož 
i vjezd a odjezd motorových 
vozidel a mechanizmů za 
účelem provádění čištění, 
údržby a oprav místní  ko-
munikace – chodníku, za 
podmínek stanovených 
ve smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a v mezích 
a hranicích vypracovaného 
geometrického plánu, a to 
po celou dobu funkčního 
užívání místní komunikace 
- chodníku. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové úhrady ve výši 10.000 Kč. 
2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava místní komunikace ulice Metodějo-
va Staré Město z důvodu zvětšeného rozsahu 
předmětu díla a posunutí termínu dokončení 
stavby.
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Oprava místní komunikace ulice Kosmova, 1. 
část Staré Město z důvodu zvětšeného rozsahu 

František Henčl (na snímku vlevo), dlouholetý pracovník stavebního úřadu ve Starém Městě, ukončil svůj pra-
covní poměr a odešel do starobního důchodu. Za 11 let práce při vyřizování stavební agendy na Městském 
úřadě ve Starém Městě mu poděkoval a do dalších let popřál především zdraví starosta Josef Bazala. Nechyběla 
speciální, voňavá, pánská kytička.  Foto: Milan Kubíček

předmětu díla a posunutí termínu dokonče-
ní stavby.
2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Místní komunikace Širůch - projektová do-
kumentace z důvodu rozšíření předmětu 
díla a změny termínu dokončení dokumen-
tace pro stavební povolení.
2.4 smlouvu o přeložce zařízení distribuč-
ní soustavy č. Z100920908 v lokalitě Trávník 
z důvodů realizace investiční akce Komuni-

kace Trávník s E.ON Distribuce, a. s. České 
Budějovice.
3.2 zvýšení příspěvku na činnost TJ Jiskra 
Staré Město ve výši 3.000 Kč z důvodu vyso-
kého nárůstu počtu hráčů v mládežnických 
kategoriích.
7.3 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 
zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní 
směrnicí č. S 01/2007, odměny ředitelům 
příspěvkových organizací města dle zápisu.

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 pronájem zařízení kina – lepičky páso-
vé, redukce, karuselu, předsádek a kabino-
vého okna Městským kinům v Uh. Hradišti  
na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
a nájemné ve výši 100 Kč/měsíc + příslušná 
DPH, za účelem užívání pro potřeby Měst-
ských kin.  
1.2 pronájem městské kuchyně (celko-
vá výměra včetně příslušenství 230,31 m2) 
v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Bronislavu Poláškovi, bytem Spytihněv 
18 na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 
2010 za stávajících podmínek a za podmín-
ky zaplacení dluhu do 31. 12. 2009, za úče-
lem hostinské činnosti.
1.4 pronájem části pozemku p.č. 4529/2   
ost. pl. o výměře 478 m2 a části pozemku p.č. 
4529/21 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnic-
tví Zlínského kraje, Zlín, Třída Tomáše Bati 
21, ve správě Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, příspěvková organizace, Zlín, K Ma-
jáku 5001, na dobu 12 měsíců od zahájení 
výstavby a nájemné, které bude stanoveno 
v souladu s cenovým výměrem MF platným 
v době uzavření nájemní smlouvy (v sou-
časné době dle cenového výměru MF č. 
01/2009 činí výše 9 Kč/m2 a rok), za účelem 
vybudování stavby „Bezbariérový chodník 
ulice Velehradská ve Starém Městě“.     
1.10 smlouvu se Zlínským krajem, Zlín, 
tř. Tomáše Bati 21, o právu provést stavbu 
„Bezbariérový chodník ulice Velehradská ve 
Starém Městě“ na pozemcích ve vlastnictví 
Zlínského kraje.
1.11 smlouvu s firmou Atelier KÖNIG, 
Ing. Klára a Ing. Martin Königovi, nám. Hr-
dinů 523, Staré Město  na vypracování pro-
jektové dokumentace „Obnova a doplnění 
zeleně ve Starém Městě“.
1.12 dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o od-
vozu, využití a odstranění odpadu s firmou
Odpady-Třídění-Recyklace a. s., Moravníky 
905, Uherské Hradiště.
1.13 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město na právo 
umístění stavby „Bezbariérový chodník 
ulice Velehradská ve Starém Městě“ na části 
pozemku p. č. st. 1341 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 43 m2,  v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví manželů paní Jany 

U S N E S E N Í
z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 9. 12. 2009

U S N E S E N Í

Na stavebním úřadu již několik měsíců chybí pracovnice paní Kateřina 
Pummerová. A nyní Vás konečně seznámíme s důvodem její absence. 
Paní Pummerová je na mateřské dovolené a stará se v pořadí o druhého 
syna Daniela (na snímku).  Foto: Milan Kubíček
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7.6 realizaci projektu Základní školy Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace  Moderní učebny - Moderní 
škola, připravovaného do výzvy č. 16/2009 
v rámci ROP Střední Morava.
II. doporučila zastupitelstvu města
1.8 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 
40 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  
paní Janě Smejkalové, bytem Staré Město, 
Svatovítská 377, za cenu 100 Kč/m2, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.
3.1 v souladu s OZV č. 04/2000 schválit 
příspěvek na novostavbu rodinného domu 
č. p. 498, na ul. Brněnská, Staré Město panu 
Radku Jedličkovi ve výši 40.000 Kč tj. 5% 
z čerpaného meziúvěru. 
6.1 schválit rozpočtové opatření č. 4/2009 
– příjmy se snižují ze 163.308.000 Kč 
na 104.588.000 Kč, výdaje se snižují ze 
190.627.000 Kč na 122.855.000 Kč, financování 
se snižuje z 27.319.000 Kč na 18.267.000 Kč.
6.2 - schválit rozpočet města na rok 2010 
– příjmy ve výši 146.727.000 Kč, výdaje ve 
výši 163.374.000 Kč, financování ve výši
16.647.000 Kč. 
- schválit rozpočtový výhled na roky  
2011 - 2013.
6.4 schválit smlouvu o úvěru č. 005/POEU/
2009 na částku 20.000.000 Kč s Regionálním 
podpůrným zdrojem, s.r.o. na financování
investiční akce Revitalizace sídliště Kopán-
ky k překlenutí časového období od úhrady 
faktur do čerpání dotace a pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy.
7.1 schválit zvýšení členského příspěvku 
města Staré Město ve Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě dle aktuálního stavu obyvatel k 1. 1. 
2010 o 1 Kč, tj. z 3 Kč na 4 Kč/obyvatele.
7.4 schválit vystoupení města Staré Město 
ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska k 31. 12. 2009.

III. neschválila
3.3 žádost občanského sdru-
žení  Fondu ohrožených dětí 
o poskytnutí příspěvku  na 
provoz jejich zařízení.
IV. souhlasí
7.6. se spolufinancováním 
projektu Základní školy Staré 
Město, okres Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace 
„Moderní učebny – Moderní 
škola,“ ve výši minimálně 15% 
z celkové hodnoty projektu 
a se zajištěním prostředků 
z rozpočtu města po dobu rea-
lizace a udržitelnosti projektu.
V. vyhlašuje
6.3 výběrové řízení na posky-
tování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2010 v soula-
du se Zásadami pro poskytování 
půjček z FRB v termínu od 11. 1. 
2010 do 20. 2. 2010.  
VI. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o zahájení 
územního řízení dle § 87, odst. 1 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.
4.2 vyjádření města k žádostem o územní 
souhlas dle § 96, odst. 2 b) a § 104, odst. 2 j) 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění dle zápisu.
7.2 zápis z 15. zasedání sociální komise ze 
dne 2. 12. 2009.
VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního pro-
středí
1.3 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části nebytových prostor – hala 
v areálu Kovo ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště.
1.5 - zveřejnit na úředních deskách záměr na 
převod majetku – prodej mobilní buňky v are-
álu Na Vyhlídce. 

- zadat vypracování znaleckého posudku pro 
prodej mobilní buňky v areálu Na Vyhlídce.
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 70 m2 v loka-
litě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.
1.7 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 57 m2 v loka-
litě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 
1.9 zveřejnit na úředních deskách seznam 
kanalizací, u kterých není znám vlastník 
– opuštěná věc ve smyslu § 135 Občanského 
zákoníku.   
2. Předsedům komisí rady města
7.7 - zpracovat plán činnosti v roce 2010. 
- předsedovi stavební komise zpracovat vy-
jádření stavební komise k investičním akcím 
města plánovaným v roce 2010.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

V závěru minulého roku se pracovalo na dokončení cyklostezky, která 
vede kolem Baťova kanálu a napojuje se na nový úsek v sousedství síd-
liště Trávník.  Foto: Milan Kubíček

Již jen starší lidé si vzpomenou na původní válcový mlýn, který stál na náměstí 
Hrdinů naproti radnice.  Foto: z archivu Antonína Slavíka

Na snímku pohřební vůz, který projíždí Hradišťskou ulicí směrem ke hřbitovu. 
Jednalo se o poslední pohřeb s kočárem ve Starém Městě, který se konal v zimě 
roku 1969.  Foto: z archivu Antonína Slavíka

Staré Město v minulosti
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Zastupitelstvo města Staré Město při zasedání dne 21. prosince 2009. 
Foto: Milan Kubíček

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.
K bodu 10)
10.3 zprávu kontrolního výboru o kon-
trolách provedených v roce 2009.

II. schválilo
K bodu 3) rozpočtové opatření č. 4/2009 
– příjmy se snižují ze 163.380.000 Kč 
na 104.588.000 Kč, výdaje se snižují ze 
190.627.000 Kč na 122.855.000 Kč, fi-
nancování se snižuje z 27.319.000 Kč na 
18.267.000 Kč.

K bodu 4) rozpo-
čet města na rok 
2010 – příjmy ve výši 
146.727.000 Kč, výdaje 
ve výši 163.474.000 Kč, 
financování ve výši
16.747.000 Kč.

K bodu 5) rozpočtový 
výhled města v letech 
2011 – 2013.

K bodu 6) 
6.1  smlouvu o úvěru 
č. 005/POEU/2009 na 
částku 20.000.000 Kč 
s Regionálním podpůr-
ným zdrojem, s. r. o. na 
financování investiční
akce Revitalizace síd-
liště Kopánky k překle-
nutí časového období od 
úhrady faktur do čerpání dotace a pově-
řuje starostu podepsáním smlouvy.

6.2 pověřuje radu města dořešením 
problematických ustanovení smlouvy.

K bodu 7)
7.1  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 106 
m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Anně Burešové, bytem Staré Město, 
Svatovítská 1870, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

7.2  převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 116 m2 v lo-
kalitě ul. Michalská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Jiřímu 
Hejdovi, bytem Staré Město, Svatovítská 
42, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

7.3  převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 140 m2 
v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ivě 
Kolaciové, bytem Staré Město, Svatovítská 
340, za cenu 100 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

7.4  převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 40 m2 
v lokalitě ul. Michalská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Janě 
Smejkalové, bytem Staré Město, Svatovít-
ská 377, za cenu 100 Kč/m2, za účelem  na-
rovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku.
7.5  převod majetku – prodej části pozem-
ku 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 pa-
nu Richardu Vajdíkovi, bytem Uh. Hra-
diště – Mařatice, Vladislava Vaculky 1013, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání 

hranice se sousedními pozemky.

7.6  bezúplatný převod majetku – po-
zemku p. č. 4560/8 vodní plocha o vý-
měře 26 m2 a pozemku p. č. 4560/110 
ost. plocha o výměře 1.195 m2, které 
se nachází v ulicích Na Valech a Nad 
Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, které jsou 
dnes ve vlastnictví České republiky 
(příslušnost hospodařit s majetkem 
– Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město), za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů 
pod komunikací, která je majetkem 
města.

7.7  převod majetku – výkup částí po-
zemků p. č. 2409/2 ost. plocha o vý-
měře 3 m2, p. č. 6214/369 ost. plocha 
o výměře 38 m2, p. č. 6214/370 ost. 
plocha o výměře 13 m2 a p. č. 6214/371 

ost. plocha o výměře 1 
m2, vše v lokalitě Ši-
růch ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví společnosti 
FERROMORAVIA, s. 
r. o., Staré Město, To-
vární 1688, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem 
majetkoprávního vy-
pořádání pod budoucí 
stavbou „Staré Město 
– Místní komunikace 
Širůch“.

7.8 převod majetku 
– výkup části pozem-
ku parcela. č. 2442/7 
ost. plocha o výměře 
134 m2 a části pozem-
ku p. č. 2494/1 ost. 

plocha o výměře 230 m2 a pozemků 
p. č. 2494/6 ost. plocha o výměře 148 
m2, p. č. 2494/13 ost. plocha o výmě-
ře 81 m2 a p. č. 2494/14 ost. plocha 
o výměře 100 m2, vše v lokalitě ul. 
Velehradská ve Staré Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, tř. 
Tomáše Bati 21, za cenu dle znalecké-
ho posudku, za účelem stavby „Bez-
bariérový chodník ulice Velehradská 
ve Starém Městě“.

7.9  směnu pozemků p. č. 233/92 ost. 
plocha o výměře 3 m2, p. č. 6073/245 
orná půda o výměře 2 m2 a p. č. 6073/

z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného
dne 21. 12. 2009 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í
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244 orná půda o výměře 2 m2, které se 
nachází v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
a jsou ve vlastnictví manželů paní Pet-
ry a pana Tomáše Jakůbkových, bytem 
Staré Město, Trávník 2077 za pozemek 
p. č. 6073/243 orná půda o výměře 7 m2, 
který se nachází v lokalitě Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště a je ve vlastnictví města Staré 
Město, za účelem rozšíření hranice po-
zemku pro vybudování parkovacího stá-
ní před garáží.

7.10  převod majetku – prodej bytů 
v bytových domech č. p. 1881 – 1883 
(kromě půdní vestavby), ul. Za Mlýnem 
ve Starém Městě dle předloženého návr-
hu.

K bodu 8)
8.1  v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 04/2000 příspěvek na nástavbu, 
přístavbu a stavební úpravy rodinných 
domů č. p. 371 a č. p. 399 s provozovnou 
na ulici Brněnská  paní Zdence Medko-
vé ve výši 100.000 Kč. 

8.2  v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 04/2000 příspěvek, tj. 5% čerpa-
ného úvěru, na novostavbu rodinného 
domu č. p. 498, na ul. Brněnská, Staré 
Město  panu Radku Jedličkovi ve výši 
40.000 Kč. 

K bodu 9) v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. d) z.č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a ustanovením § 

27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění: 
•  Dodatek č.2 ke zřizovací listině Křes-

ťanské mateřské školy, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace 

•   Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateř-
ské školy, Komenského 1721, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace 

•  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateř-
ské školy, Rastislavova 1800, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková or-
ganizace

Ředitelka mateřské školy v Komenského ulici paní Ludmila Pokorná odchází po mnoha letech obětavé práce 
do starobního důchodu. Za vykonanou práci ji poděkovali starosta Josef Bazala (na snímku vpravo) a mís-
tostarosta Radoslav Malina.                                                                                                Foto: Vladimír Kučera

Budova radnice prochází v současnosti rekonstrukcí. Postupně se obnoví fasáda a doplní se chybějící prvky, 
které byly během minulých let odstraněny, většinou v neprospěch vzhledu budovy. Na snímku původní kresba 
radnice z doby její výstavby v letech 1907-1908.                                                                         Foto: archiv SA UH

•  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace

•  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Stře-
diska volného času Klubko Staré Měs-
to, příspěvková organizace 

•  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Spor-
tovní a kulturní centrum, příspěvková 
organizace

K bodu 10)
10.1 zvýšení členského příspěvku města 
Staré Město ve Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Mo-
ravě dle aktuálního stavu obyvatel k 1. 1. 
2010 o 1 Kč, tj. z 3 Kč na 4 Kč/obyvatele.

10.2 vystoupení města Staré Město ze 
Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska k 31. 12. 2009.

III. odvolalo
10.4.2 pana Pavla Tyla z funkce člena 
Výboru pro partnerství měst.

IV. jmenovalo
10.4.2  pana Ing. Michala Jakšíka členem 
Výboru pro partnerství měst.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Při vánočním zpívání
dne 20. prosince 2009

bylo vybráno na dobrovolném 
vstupném 5.134 Kč.

Peníze budou použity pro děti v MŠ.
DĚKUJEME
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Památník Velké Moravy opět otevřen

Nová expozice v Památníku Velké Moravy. Průvod-
cem je nyní kníže Mojslav. 

Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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Silvestrovské dozvuky
Památník Velké Moravy s národní 

kulturní památkou, velkomoravským 
kostelem „Na Valách“, byl v letech 2008 
- 2009 uzavřen z důvodu rekonstrukce 
celé budovy a budování nové moderní 
multimediální expozice. 

V minulých týdnech probíhaly ve 
spolupráci s Moravským zemským mu-
zeem v Brně dokončovací práce na této 
expozici. Její součástí se stal úvodní 
film režiséra Rudolfa Chudoby, počí-
tačová animace, elektronický průvodce 
a dioramata.

Veřejnosti byl objekt znovu zpřístupněn 
od 16. ledna 2010.

Otevírací doba denně: 
9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

Tento projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu
a Zlínským krajem.

Nejnovější informace a foto na
www.staremesto.uh.cz                SM

Termíny svatebních obřadů:

V sobotu 20. února, 20. března,  
24. dubna, 15. května, 

19. června 2010.

•  Monička se vrátí ze silvestrovského 
mejdánku, sedne si na postel ve svém 
pokoji a vzdychne: „Konečně u sebe.“ 
Tatínka krátce před tím vzbudila 
žízeň, slyší ten vzdech a opravuje ji: 
„Snad u nás, né?“ Dcera na to rozmr-
zele odsekne: „Myslela jsem nohy!“

•  Roman se potácí kolem barového pul-
tu a ušklíbne se na sedící štamgasty. 
„Co na mě tak čumíte, vždyť základní 
pohyb všeho tvorstva je velmi prostý! 
Tam a zpět.“

•  Renata přijde do sokolovny a hned si 
stěžuje kamarádce: „Jsem tak zmrz-
lá, že být chlap, mám teď tak mínus 
dvacet centimetrů!“

•  Hulákali dva šohaji cestou domů na 
Špitálku: „Z žen jsme se narodili a za 
chvíli se do nich budem vracet.“

PI

Veselý silvestrovský večer
Společensko-kulturní centrum ve 

Starém Městě opět po roce uspořáda-
lo zábavný „etno“ večer. Jeho součás-
tí byla premiéra hry Roberta Bellana 
TV TOŽTAK aneb Všeci dobří rodáci 
aneb Možná přijde i Nedvěd. Divadelní 
spolek BAVSA předvedl originální for-
mou TV reality show skutečný život ve 
Starém Městě a okolí. Někteří přítomní 
se v jednotlivých scénkách mohli spat-
řit v provedení našich skvělých herců. 
K dobré pohodě a tanci vyhrávala ci-
kánská kapela Horváti, nechyběla dis-
kotéka.

Předpremiéra hry TV TOŽTAK se 
uskutečnila ve středu 30. prosince 2009 
od 18 hodin v SKC - sokolovně a do 
zaplněného sálu si našlo cestu více než 
200 diváků. „Chtěli jsme si předem ově-
řit, jak budou jednotlivé části TV reali-
ty show působit na diváky, a následně 

potom ještě naši hru vylepšíme, aby měla 
co největší úspěch,“ sdělil nám režisér 
představení Robert Bellan. 

Průběh předpremiéry vám přiblížíme 
malou fotoreportáží.

Milan Kubíček

Pořadem provázel moderátor fiktivní televize TV
TOŽTAK. Foto: Milan Kubíček

Vysloužilí tanečníci souboru Dolina si přišli za-
tancovat svůj poslední lidový tanec. Všichni pak 
znaveni klesli na pódium. Následovala neskutečná 
proměna, když všichni zázračně ožili na skladbu 
Michaela Jacksona. Závěr jejich vystoupení byl 
elektrizující. Foto: Milan Kubíček 

Výslech ženy lehkých mravů na služebně městské 
policie. Foto: Milan Kubíček
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Farní sloupek

Z naší farnosti

Staroměstské noviny 2/10Staroměstské noviny 2/10

Skončila doba vánoční
Doba vánoční v naší farnosti byla prodchnu-

tá radostnou vážností z připomenutí této nejvý-
znamnější dějinné události - Vtělení Boha. Na 
důstojnosti a kráse vánoční liturgie i všech do-
provodných programů, které mohli sdílet všichni 
občané našeho města, se podílel a spolupracoval 
široký okruh lidí v čele s duchovním otcem far-
nosti, jimž je třeba ze srdce poděkovat. 

O Štědrém večeru před půlnoční mší svatou 
jsme se sešli s dechovou Staroměstskou kape-
lou ke zpěvu koled pod věžemi nového kostela 
a u vánočního stromu u městského úřadu. Na 
Boží hod vánoční přišly děti k jesličkám pro 
požehnání, mládež jim sehrála vánoční hru, 
a odměny za adventní soutěž si odnesly nejen 
oceněné, ale cenu útěchy dostaly i nesoutěžící 
děti. Na svátek sv. Rodiny si připomněla před 
oltářem svůj manželský slib dlouhá řada párů, 
z nich hodně mladších, a odpoledne se kostel 
naplnil diváky koncertu cimbálové muziky 
Bálešáci a folklorního souboru Dolinečka. Po 
silvestrovské bohoslužbě jsme si popřáli u po-
hoštění požehnaný nový rok, slavné novoroč-
ní bohoslužby patří Matce Boží Panně Marii 
a byly obětovány za farníky, spoluobčany a za-
stupitelstvo našeho města. První neděli v no-
vém roce jako i roky minulé přišel do našeho 
kostela Chrámový sbor z Uh. Hradiště pod ve-
dením čestného občana Uh. Hradiště a našeho 
dlouholetého přítele p. Karla Dýnky se svým 
darem – Benefičním vánočním koncertem ve
prospěch našeho nového kostela. Na svátek 
Zjevení Páně – Tří králů byla posvěcena voda 
i křída, kterou mladí koledníci psali na naše 
domy C+M+B AD 2010 (Christus mansio-
nem benedicat AD 2010 – Kristus ať požehná 
tomuto příbytku v roce Páně 2010) a tito pak  
v pátek 8. 1. a v sobotu 9. 1.  vyšli s požehná-
ním z kostela za ledové nepohody po našem 
městě koledovat pro potřebné ve jménu lásky 
k bližnímu. Na svátek Křtu Páně 10.1., jímž 
končí doba vánoční, navštívili náš kostel na 
mši sv. děti z Ostrožské Nové Vsi s jímavým 
vánočním příběhem, který sehráli po mši sv. 
v 10 hodin. Pán Bůh vám všem odplať! 

přáli hodně zdraví, lásky a Božího požehnání, 
které přejeme také vám všem, čtenářům Sta-
roměstských novin. Dětem a organizátorům 
celého vystoupení děkujeme za hezké vystou-
pení a působivé kostýmy.  

Vzpomínka
Dne 28. ledna 2010 

by se dožil 80 let pan 
Josef Čevela. 

S láskou vzpomí-
nají manželka a syno-
vé s rodinami.

Vzpomínky jsou 
krásné věno, v srd-
ci lidském uloženo, 
a proto je v srdci 
máme a na Tebe ta-
tínku vzpomínáme. 
Dne 14. února 2010 
uplyne rok, co nám 
navždy odešel náš 

milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
Josef Pavlíček. Kdo jste ho měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. Za celou 
rodinu manželka, dcera s rodinou a syn.

„Není jediné lásky, jediného přátelství, 
které by prošlo naším osudem a navěky 
ho neovlivnilo.“ Dne 16. března 2010 
si připomeneme druhé výročí tragické 
smrti Miroslava Čechmánka, který by 
se dne 26. února 2010 dožil 28 let. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodiče 
a sestra Sylva s rodinou.

V neděli 3. ledna 2010 v 15 hodin se uskutečnil v kostele sv. Michaela Benefiční vánoční
koncert Chrámového sboru a orchestru v Uherském Hradišti pod vedením Karla Dýnky. 
Návštěvníci svým vstupným podpořili stavbu nového kostela sv. Ducha. V průběhu kon-
certu zazněly skladby Tichá noc od Roberta Führera, První a druhá česká mše vánoční od 
Eduarda Marhuly, Vánoční uspávanka od Josefa Barteka nebo Česká mše vánoční koledová 
skladatele Karla Hradila.                                                                           Foto: Milan Kubíček 

POZVÁNÍ
-na neděli 31. 1.:  při mši svaté v 9:00 ho-

din farnosti představí  rodiče ty děti, které 
letos přistoupí k prvnímu svatému přijí-
mání.

-na svátek Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice):  budeme ho slavit v pondělí  
1. 2. 2010 v 17:00 hodin a v úterý 2. 2. 2010 
v 6:30 hodin. Při mších sv. se budou  žeh-
nat svíčky „hromničky“. 

-na svátek sv. Blažeje, mučedníka: ve 
středu  3. 2. 2010 se po mši svaté v 17:00 
hodin bude udělovat svatoblažejské požeh-
nání (toto požehnání můžeme přijmout 
také po „hromniční „mši sv. v pondělí 
a v úterý).

-na pátek 12. 2.:  oslavíme světový den 
nemocných (11. 2.). Při mši svaté  17.00 
hodin naši nemocní a starší budou společ-
ně přijímat svátost pomazání nemocných.

POSTNÍ DOBA LETOS ZAČÍNÁ VE 
STŘEDU 17. ÚNORA 2010. NA POPELEČ-
NÍ STŘEDU JSOU BOHOSLUŽBY V 6:30 
HODIN A V 18:00 HODIN. PŘI OBOU JE 
UDÍLEN „POPELEC“ NA ZNAMENÍ KA-
JÍCÍHO SMÝŠLENÍ!

•  Na velmi pěkně vedených webových stránkách 
farnosti www.staremesto.uhr.cz najdete mimo 
jiné také výroční zprávu o  činnosti naší farnos-
ti včetně hospodaření a situace na stavbě nové-
ho kostela v roce 2009, kde je i poděkování těm, 
kteří darují  své schopnosti a čas farnosti a tím 
i celé obci. Z pastoračních úkonů zde uvedu jen 
malou výseč toho, co vymezuje život jednotliv-
ce i rodiny:

•  V roce 2009 se narodilo k novému životu s Bo-
hem 34 dětí, z toho 18 chlapců a 16 děvčat  Po-
prvé přijalo našeho Pána v eucharistii osm dětí 
na Slavnost Božího Těla (14. 6.).  čtyři manžel-
ské páry si slíbily lásku, úctu a věrnost v našem 
chrámě.  Celkem 45 farníků (z toho 26 bratrů 
a 19 sester)  jsme vyprovodili na jejich poslední 
cestě a odevzdali do rukou Božích. 

•  Tříkrálová sbírka Oblastní charity v Uher-
ském Hradišti ve Starém Městě ve dnech 
8. a 9. ledna 2010 vynesla obnos 163. 977Kč.  
Můžeme za farnost jen upřímně poděkovat 
všem obětavým dárcům a ujistit je, že Ježíšova 
slova „cokoli jste učinili pro jednoho z nejmen-
ších bližních, pro mne jste učinili“, jsou a budou 
vždy platná a Vaši dobročinnost Bůh odmění. 

SV

V chudé stáji za Betlémem narodil se Boží Syn, Syn 
Boží a Mariin. 

V neděli 10. 1. 2010 jsme prožili v našem koste-
le ve Starém Městě po mši svaté poetické pásmo 
O narození Ježíše Krista sehrané dětmi farníků 
z Ostrožské Nové Vsi. Děti přijely v doprovodu 
svého duchovního otce a rodičů v počtu větším 
než čtyřicet.

Vystupující děti v kostýmech sehráli role pas-
týřů, andělíčků, mudrců a venkovského lidu 
(hostinský, mlynář, bylinářka, selka, obchodni-
ce). Nejdůležitější postavou byla Panna Marie, 
narozený Ježíšek a Josef, ochránce svaté Rodiny. 
Za doprovodu varhan a  kytary zpívala schola 
i ostatní děti. Celé pásmo bylo protkáno písnič-
kami a básničkami dětí, nám všem posluchačům 
k zamyšlení nad pravým křesťanským smyslem 
Vánoc.
Tuto poslední neděli vánoční doby jsme si při-
pomněli díky dětem z Ostrožské  Nové Vsi smysl 
vánoc a obdarovávání a do nového roku si po-



9Kultura

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. úterý  Uh. Hradiště  Donaha!                                      
  80. repríza

19.00 250,-/230,-

  3. středa  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-
  4. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Harold a Maude                          

                     
19.00 250,-/230,-

  5. pátek  Uh. Hradiště K  Harold a Maude                          
                     

19.00 250,-/230,-

  6. sobota  Uh. Hradiště C  Harold a Maude                          
                     

19.00 250,-/230,-

  8. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Tenor na roztrhání 10.00 50,-
 10. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-
 11.čtvrtek  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-
 12. pátek  Uh. Hradiště  Emilia Galotti                             

    veřejná generální zk.
15.00 50,-

 13. sobota  Uh. Hradiště P  Emilia Galotti                           
  premiéra

19.00 220,-/200,-

 15. pondělí  Uh. Hradiště senior  Emilia Galotti 10.00 100,-/80,-
 15. pondělí  Zlín - Čepkov zájezd  Rychlé šípy                                  

               330. repríza
19.00 -----

 16. úterý  Uh. Hradiště T  Obchodník s deštěm 18.00 100,-
 16. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-
 17. středa  Uh. Hradiště U  Naši furianti 18.00 100,-
 17. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-
 18. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 19. pátek  Uh. Hradiště š  Dobrý den aneb Každý den 

dobrý
 (uzavřeno 
pro GUH)

8.00 + 10.00 -----

 19. pátek  Pardubice zájezd Tenor na roztrhání. 19.00 -----
 20. sobota  Uh. Hradiště L  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-

 22. pondělí  Uh. Hradiště  1+2=6 (Jeden a dvě je 
šest)                           65. repríza                 

19.00 250,-/230,-

 23. úterý  Uh. Hradiště S  Cikáni (Hotel U Kostničího 
kamene)

18.00 100,-

 24. středa  Uh. Hradiště O  Cikáni (Hotel U Kostničího 
kamene)

17.00 100,-

 25. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 26. pátek  Uh. Hradiště J  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
 27. sobota  Uh. Hradiště R  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
 28. neděle  Uh. Hradiště H  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

Tříkrálová sbírka
- poděkování dárcům
Ve dnech 8. - 9. ledna 2010 se uskutečnila 

ve Starém Městě Tříkrálová sbírka. Dovol-
te mi, abych všem dobrým lidem poděko-
val za finanční příspěvky ve výši  163.977 
Kč. Pro srovnání v roce 2007 se vybralo 
133.979 Kč, v roce 2008 142.900 Kč a v ro-
ce 2009 147.960 Kč. Skutečnost, že nejsme 
lhostejní k lidem, kteří naši pomoc nejvíce 
potřebují, ukazuje na lidskou solidaritu. 
Tříkrálová sbírka byla v našem městě or-
ganizována farností ve spolupráci s Ob-
lastní charitou Uherské Hradiště.

Chci Vám vyjádřit poděkování za všech-
ny, ke kterým se Vaše pomoc dostane, ale 
především všem skupinkám dětí a dobro-
volníků, kteří na sebe vzali náročný úkol 
a žádali o Vaši pomoc, ne pro sebe, ale pro 
druhé.

Doufám, že vzájemná tolerance a so-
lidarita jeden k druhému nám pomůže 
i v dalších dnech roku 2010.

Josef Bazala, starosta

Zimní pohádka
Sbor dobrovolných hasičů ve Starém 

Městě pořádá dne 6. února 2010 ve 20 ho-
din v pořadí již 42. tradiční ples „Zimní 
pohádka“, který se koná ve všech sálech 
Společensko-kulturního centra ve Starém 
Městě. 

K tanci a poslechu bude hrát dechová 
hudba Staroměstská kapela a hudební 
skupina Trinom. Bohatá tombola a občer-
stvení zajištěno.

Předprodej vstupenek s místenkou se 
uskuteční v hasičské zbrojnici ve Starém 
Městě (za zdravotním střediskem) dne 25. 
ledna a 1. února 2010 od 18 do 20 hodin.

   Srdečně zvou staroměstští hasiči

Láskyplný nový rok
přeje všem dobrým lidem

Jindra Pelková.

První v okrese
Skvělého úspěchu dosáhla Základní ško-

la Staré Město, když její družstvo vybojovalo 
v okresním kole Přeboru škol v šachu čtyř-
členných družstev první místo v kategorii 1.-
5. ročník.

Reprezentace školy ve složení Otradovec 
Tomáš, Stoklásek Ondřej, Bui Qang Phat 
Thinh a  Nekarda Jan vyhrála přesvědčivě 
s rozdílem 3,5 bodu. 

Okresní kolo uspořádala VV RŠS Uherské 
Hradiště a Gymnázium Uherské Hradiště ve 
sportovní hale v Hluku 4. prosince 2009. ZŠ 
Staré Město uspěla také v kategorii 6.- 9. roč-
ník, kde její družstvo ve složení Janska Petr, 
Vybíral Petr, Kopecký Marek a Suchánek 
Adam skončilo těsně za medailovými pozice-
mi a se ziskem 13 bodů obsadilo krásné čtvrté 
místo.                                                                 ZŠ
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Sobota 6. února 
Zimní pohádka
Staroměstská kapela, skupina Trinom
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 120,- Kč (s místenkou)

Sobota 13. února
Šachový turnaj
Grand prix mládeže Zlínského kraje
Začátek: 9:00 hod.
Sobota 20. února
Ples pro radost
Herbalia Band, Horsus, TAP DANCE QUARTET
Začátek:  19:30 hodin
Vstupné: 100, - Kč

Sobota 27. února
TV TOŽTAK 
aneb Všeci dobří rodáci
Divadelní spolek BAVSA
Začátek 18:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Mediálním partnerem Společensko-kulturního centra je Radio Zlín.
91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm
Mediálním partnerem Společensko-kulturního centra je Radio Zlín.

www.skcsm.cz

ZÁPIS  DO  PRVNÍCH  TŘÍD
Ředitel  ZŠ  Staré  Město  oznamuje,  že  zápis  dětí  narozených  1. 9. 2003  
až  31. 8. 2004  se  koná  dne  12. 2. 2010  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  
náměstí  Hrdinů  1000  od  11.00  do  17.30  hodin.
Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2009/2010 povolen odklad 
školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských 
školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na Vaši účast.
Rodiče (zákonní zástupci) přijdou s dítětem a přinesou s sebou: 
žádost, občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte, 
vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost 
o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného dětské-
ho lékaře nebo vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC.
Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 1. 2004 
do 30. 8. 2005. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetře-
ním pedagogicko-psychologické poradny.
Dotazník obdrží rodiče v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ.

Josef Jurnykl, ředitel ZŠ Staré Město

V sobotu 9. ledna 2010 se uskutečnil v SKC – sokolovně turnaj re-
kreačních družstev (badminton, stolní tenis, šipky). Ti, kteří přišli, 
rozhodně nelitovali. Příště se těšíme i na vaše družstvo. Text: MK, 
foto: Robert Bellan.

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

ÚNOR 2010
Pondělí – pátek 1. - 5. 2. 2010
Příměstský tábor – „G-Force“
Tématicky zaměřený na pohádku - „G-Force“, hry a soutěže, výtvarné techniky, vycházky, 
sportování.
Středa 10. 2. od 16 hodin
V rámci tvořivých dílen – Keramická dílna – tác se skleněnou dekorací 
Cena: 65,- Kč, pro členy TD 45,- Kč
Středa 24. 2. 2010
V rámci tvořivých dílen – Ubrousková technika (dekorace) 
Cena: 55,- Kč, pro členy TD 40,-Kč
Pondělí 22. 2. 2010
Karneval pro 1. třídy ZŠ Staré Město
Rej masek, hry, tanec, soutěže a jiné.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

V neděli 10. ledna 2010 od 16 do 18 hodin se  v Rodinném centru 
Čtyřlístek konalo Tříkrálové nedělní hraní. Cvičili jsme, zpívali jsme, 
vyrobili jsme si papírové koruny a pověděli jsme si Tříkrálový příběh. 
Také jsme rozbalovali dárky, se kterými se všichni návštěvníci Čtyř-
lístku mohou hrát. Největším dárkem byla velká skluzavka, dárek od 
staroměstského Spolku přátel slivovice. Moc děkujeme. 

Martina Všetulová

Čtvrtek 4. 2. 2010
14.30-15.30 hod.
Masáže kojenců
Vhodné pro maminky s dětmi od 6týdnů.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.
Středa 10. 2. 2010
13 -15 hodin
Hraní s miminky
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10,- Kč
Čtvrtek 18. 2. 2010
14:30-15:30 hod.
Masáže kojenců
Vhodné pro maminky s dětmi od 6týdnů.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.

Pátek 26. 2. 2010
20 – 22 hodin
Maminec
Zveme všechny aktivní maminky a babičky.
Tentokrát budeme zdobit naši tělocvičnu na 
nedělní karneval.
Neděle 28. 2. 2010
16 -18 hodin
Karneval pro nejmenší
Hry, soutěže, říkanky, písničky, jednoduché 
tvořeníčko, maškarní disko.
Na závěr pohádka a sladká odměna pro 
každého.
S sebou: masku (děti i dospělí) a přezůvky.
Vstupné: 50,- Kč za rodinu.
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Jak žili lidé dříve?
Odpověď na tuto otázku jsme hle-

dali s dětmi 3. tříd nejen v hodině pr-
vouky, ale i doma rozhovorem s rodi-
či nebo návštěvou prarodičů. 

Svoje poznatky děti sepsaly do 
vyprávění, které doplnily vlastními 
kresbami obrázků starožitností. Za-
vršením celého projektu byla výsta-
va dnes již cenných předmětů den-
ní potřeby pro práci i zábavu, které 
užívali naši předkové. Děti jsme tak 
touto výstavou mohli blíže seznámit 
s lidovými zvyky, tradicemi a řemes-
ly jejich prarodičů. Dozvěděli jsme 
se např. k čemu sloužily petrolejové 
lampy, kalamáře, mlýnky, valchy, ko-
pyta atd. Výstava byla otevřena pro 
rodiče i děti z MŠ a žáky naší školy. 
Děti si mohly za sladkou odměnu 
i zasoutěžit v hádání neznámých věcí 
(kolíčky na prádlo, kalamář, pračka). 
Na všetečné otázky dětí o tom, jak se 
žilo dříve, nám přišel poutavě popo-
vídat pamětník pan Václav Klon.

Výsledné práce svého projektu pre-
zentovali třeťáci kamarádům ze 2. tříd. 
Všem prarodičům, rodičům i dětem, 
kteří se aktivně podíleli na realizaci vý-
stavy, mnohokrát děkujeme. 

Mgr. Milana Matyášová

Vzpomínka na vánoční školní jarmark

Zajímavá výstava cenných předmětů, 
které používali naši předkové. Foto: ZŠ

Svoje poznatky děti sepsaly do vyprávění, 
které doplnily vlastními kresbami obráz-
ků.  Foto: ZŠ

V areálu zá-
kladní školy v Ko-
menského ulici ve 
Starém Městě se 
uskutečnil dal-
ší z vydařených 
vánočních jar-
marků. Chlapci 
a děvčata se na 
jarmark velmi 
dobře připravili 
a příchozí si tak 
mohli vybrat ze 
spousty vánočních 
ozdob a dekorací. 
Na místě nechy-
běli představite-
lé staroměstské 
radnice staros-
ta Josef Bazala 
a místostarosta 
Radoslav Malina, 
kteří přítomné 
pochválili za pří-
pravu předvánoč-
ní akce.

Milan Kubíček

Na všetečné otázky dětí o tom, jak se žilo 
dříve, přišel poutavě popovídat pamětník 
pan Václav Klon.  Foto: ZŠ

Školní sbor zazpíval přítomným divákům a sklidil za-
sloužený potlesk.  Foto: Milan Kubíček

Děvčata nabízela na svém stolečku vánoční zboží. 
Foto: Milan Kubíček

Perníkoví kapři.  Foto: MK
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Plesová sezona
v roce 2010

bude nejbohatší
v historii města

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
20. února – sobota:  Ples pro radost
6. března – sobota: Košt slivovice  hraje 
skupina V.S.P. BAND, country Tarantule z Opa-
vy, břišní tanečnice
13. března – sobota:  Ples ZŠ Za Alejí
 Uherské Hradiště
20. března – sobota:  Ples ZŠ UNESCO Uher-

ské Hradiště

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

Petr Straka, Milan Kubíček

Díky profesionální sociální službě mohou rodiče vychová-
vat dítě s postižením doma.

Celkem 624 rodin dětí s postižením zraku v celé České 
republice v současné době využívá služeb Společnosti pro 
ranou péči. Ta za dvacet let své existence pomohla 2350 
rodinám. Díky jejich podpoře a profesionálnímu přístupu 
mohou rodiče vychovávat dítě se zrakovým a kombinova-
ným postižením doma a nedávat jej do ústavu tak, jak se to 
běžně na doporučení lékařů dělalo ještě před 20ti lety. 

„Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambu-
lantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služ-
ba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 
s ohledem na jeho specifické potřeby.“ Tak definuje ranou 
péči Zákon o sociálních službách, jehož novela byla přijata 
právě v letošním roce.  Zakladatelka a zároveň ředitelka Spo-
lečnosti pro ranou péči Terezie Hradilková je přesvědčena, 
že i díky novele tohoto zákona je co slavit: „Novou defini-
ci novely bereme jako symbolický dárek poslanců k 20tým 
narozeninám. Definice novely konečně vymezuje ranou péči 
jako terénní službu. A protože  naše služba je poskytována 
v domácím prostředí rodiny – naši pracovníci jsou opravdu  
permanentně v terénu.“ 

V současné době provozuje Společnost sedm Středisek 
rané péče – konkrétně v Českých Budějovicích, Liberci, Plz-
ni, Ostravě, Olomouci, v Brně a v Praze. Jejich 62 zaměst-
nanců poskytuje pomoc zmíněným 624 rodinám.

„Chceme dát vědět, že rodiče s dětmi s postižením si za-
slouží pozornost a podporu společnosti a že právo dětí s po-
stižením na rodinný život je ohroženo a třeba jej aktivně 
naplňovat,“ vysvětluje Terezie Hradilková proč i v letošním 
roce pořádá Společnost pro ranou péči Týden rané péče. 
„Přejeme si spojit pojem raná péče s pozitivitou a profesi-
onalitou, moderním trendem i s tradicí sociálních služeb,“ 
shrnuje hlavní cíle chystaného Týdne rané péče Hradilková. 
Mottem letošního Týdne rané péče, který se konal od 23. do 
29. listopadu 2009 je proto stručná zpráva: „20 let na cestě“. 
Letos se k osvětovému týdnu přidávají i další poskytovatelé 
rané péče v České republice, kteří poskytují své služby dal-
ším stovkám rodin dětí s různým postižením. 

Raná péče je v České republice profesionální sociální služ-
bou prevence a je proto poskytována zdarma, hrazena je ze 
státní dotace na sociální služby. Je zaměřena na pomoc celé 
rodině - rodičům i zákonným zástupcům poskytují odbor-
níci potřebné informace, služby a terapie tak, aby se mohli 
kompetentně a zodpovědně starat a vychovávat vlastní děti 
a ty, aby mohly vyrůstat v rodině.

Dvacet let na cestě

Terezie Hradilková,
ředitelka Společnosti
pro ranou péči
reditelka@ranapece.cz,
Tel.: 777 234 030

Klimentská 2,110 00 Praha 1
Tel: 224 826 858
Fax: 224 817 407

Kontakt : 

Více informací najdete na
www.ranapece.cz.



  

Pranostiky na únor
  Únor bílý – pole sílí.
  Na Hromnice o hodinu více.
  Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
  Když tě v únoru zašimrá komár za uši-

ma, poběhneš jistě v březnu ke kamnům 
s ušima.

  Svatá Dorota také na sníh bohatá.
  V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu 

krovy kácí.
  Svatý Valentínek – jara tatínek.
  Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý 

horký srpen.
  V únoru sníh a led – v létě nanesou 

včely med.
  Když větrové na konec února uhodí, 

moc obilí se na poli urodí. EM

Ples pro radost bude 20. února

Nadřízeným orgánům svůj postup osvětlujeme. 
Podřízeným složkám – vytmavujeme.

Satiru by měly psát slepice – ty něco snesou.

Proč by nemlátil do stolu? Má přece v ruce razítko.

Závist je stejně stará jako neschopnost.

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc 
známých.

Že máme život před sebou, nás nejčastěji ujišťují ti, 
kteří nám stojí v cestě.

Nevěděl toho moc, ale na každého něco.

Byl tak neschopným, že nebyl nikdy ani z ničeho 
podezírán.

Nejhorší je, že chudé duchem nelze ani obdarovat.

Manko na charakteru se vyčíslit nedá.

Moudra Mr. Orang Utana

Oblíbený PLES PRO RADOST se uskuteční 
v sobotu 20. února 2010 od 19:30 hodin 

ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě.
HRAJÍ:

skupina Herbalia – band z Trenčína
hudební kapela Horsus  – Horná Súča

tanečníci Tap Dance Quartat   
Občerstvení za solidní ceny zajištěno,

speciality slovenské kuchyně,
bohatá tombola.

Předprodej v potravinách Hráčková na náměstí Hrdinů ve Starém Městě.
Tel.: 572 541 253

Srdečně zve kolektiv prodejny paní Marie Hráčkové.

S r a n d o v n a
Něco ze života
Debatují dva intelektuálové ve vile na Špitálce.
„Vztah k člověku se neustále zlepšuje. Představ si, 
Jendo, že ještě ve Švejkově době pro blbost superar-
bitrovali!“
„Ale na druhou stranu, vzdálenosti mezi lidmi se stále 
zmenšují, může se tedy rychleji šířit hloupost!“ doplnil 
Karel.

Debata „na rudém“
Základní ideu spokojeného pivaře vyslovil už Galilei. 
A přece se točí!

U protokolu na policii
„Uklidněte se pane Šamejz, nejste jediný muž, které-
ho vaše žena podvádí.“

Odposlechnuto v pouličce
„Ančo, slyšelas to? Prý rozum zdražil!“
„To je dobře,“ říká Maňa, „aspoň si teď budeme pěsto-
vat vlastní.“ NI

Tap Dance Quartat,
mistři Slovenské republiky

a finalisti soutěže
mistrovství světa. Poprvé 

pobaví účastníky
plesu i v našem městě.

Foto: TD

V novém roce buďte veselí a nad věcí.  
A každý den vyveďte alespoň jednu čertovinu. 
To vám přeje čert Burybert, původem z MŠ 
Komenského. Foto: Milan Kubíček

Hledáme dlouhodobý pronájem bytu 3+1 ve Starém Městě pro 

mladé manžele s jedním dítětem. Spěchá. Tel.: 608 317 601
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Vánoční pohoda na besídce.                                                                    Foto: DŠ

Pátek 18. prosince 2009 nebyl na 
SOŠ a Gymnáziu Staré Město běžný 
školní den, protože studenti a učite-
lé si společně zorganizovali Vánoční 
besídku. Hodinu před polednem ji 
v tělocvičně plné předvánoční atmo-
sféry zahájila paní ředitelka Ing. Zdi-
slava Svobodová. Spolu s výchovnou 
poradkyní Mgr. Kateřinou Lesovou 
pak předaly ceny studentům za jejich 
mimořádné sportovní a jiné úspěchy. 
Oceněni byli např. žáci 4. B Miroslava 
Janičatová, Lenka Prašivková a David 
Slanina za 1. místo v krajském kole 
ekologické olympiády a postup do ce-
lostátního kola. 

Ohlédnutí za Vánoční besídkou studentů a učitelů
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

Další ocenění byla udělena za spor-
tovní aktivity jako jsou přespolní běh, 
házená, kanoistický maraton, soutěž 
v aerobiku a soutěž mažoretek. Podrob-
ný přehled oceněných studentek a stu-
dentů najdete na webových stránkách 
naší školy. 

Školní pěvecký sbor písněmi Ada-
ma Michny z Otradovic Vánoční noc, 
Vánoční roztomilost a Andělské přá-
telství umocnil předvánoční náladu 
přítomných. Pak zazněla skladba W. A. 
Mozarta Ave verum corpus. Závěr pě-
veckého vystoupení patřil starým ba-
rokním koledám F. M. Bartholdyho Da 

nobis pacem, Domine, Anno Přesva-
tá a Narodilo se děťátko, při kterých 
sbor doprovázela cimbálová muzika 
naší školy. 

Vánoční besídku nepochybně oži-
vilo svižné vystoupení tanečního 
folklórního souboru školy a cimbálo-
vé muziky. 

Závěr besídky patřil country sku-
pině složené z žáků i učitelů školy. Ti 
zahráli a zazpívali písně od Spirituál 
kvintetu, Suchého a Šlitra a Leonarda 
Cohena. 

Vánoční besídka nás všechny pří-
jemně a svátečně naladila. 

Dagmar Šnajdarová

Na snímku organizátorka sbírky Petra Foltýnková s manželem Vojtou. 
Foto: Milan Kubíček

Sbírka byla přepravena na vlakové nádraží v Uherském Hra-
dišti a přeložena do vagónu, který putoval do Broumova. V Di-
akonii proběhlo roztřídění sbírky 

a spolu s dalšími věcmi z jiných okresů České republiky 
bude zaslána potřebným v Africe, Afghánistánu, Uzbekistánu 
a Rumunsku.

Zvláštní poděkování za pomoc patří: starostovi Josefu Ba-
zalovi, Marii Vlčkové, Marii Duchtíkové, Kataríně Ďuricové, 
Věře Horké, Anně Pavlové, Bedřichu Jelínkovi, Miškovi Vojt-
kovi, třídě 3. A Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém 
Městě s učitelem Mgr. Radkem Dolinou a především žákům: 
Petru Žilínkovi, Tomáši Daňkovi, Janu Vrabcovi, Tomáši Šmí-
dovi a Michalu Adámkovi.

Dále děkuji  Františku Psotkovi, Vladimíru Plevákovi, Fran-
tišku Chlachulovi, ČSAD a. s. v Uherském Hradišti  a dalším 
dobrovolníkům za obětavou pomoc při nakládání sbírky. 

Petra Foltýnková

Vystoupení žáků pozorně sledovala ředitelka školy Ing. Zdislava Svobodová 
i zástupce ředitelky Mgr.Martin Zábranský.                                           Foto: DŠ .

Občané přinesli 8,5 tuny oblečení
Děkuji Vám všem, kteří jste v úterý 15. prosince 2009 podpořili sbírku pro Občanské sdružení diakonie Broumov. Celková 

váha vybraných věcí ve Starém Městě byla přibližně 8,5 tuny - oblečení, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky.
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Společenské, kulturní a sportovní akce
ve Starém Městě v roce 2010

26. 3. Noc s H. CH. Andersenem
 Městská knihovna, www.stminfo.uh.cz
 Tel. 572 541 009

Duben
4 . 4. Velikonoční bazar
 SKC-sokolovna, www.staremesto.uh.cz
 Tel. 572 416 411
28. 4. Pasování prvňáčků na
 „Rytíře řádu čtenářského“
 SKC-sokolovna, www.stminfo.uh.cz 
 Tel. 572 541 009

Květen
8.-9. 5. VIII. Slovácký okruh o Cenu 
 Bohumila Kováře
 www.staremesto.uh.cz
 Tel. 572 416 411
 14. 5. Slavnostní vystoupení všech
 skupinek Dolinečky
 SKC-sokolovna, www.dolinecka.cz 
16. 5.  Den matek
 SKC-sokolovna, www.staremesto.uh.cz
 Tel. 572 416 411
22. 5. Slovácký verbuňk
 SKC-sokolovna, www.fsdolina.cz
 Tel. 572 416 411
27. 5. Koncert ZUŠ, pobočka SM
 SKC-sokolovna, www.zusuh.cz
 Tel. 572 541 240
30. 5.  Staroměstský den
 Sportovní areál Širůch
 www.staremesto.uh.cz, Tel. 572 416 411

Červen
14 .6. Galerie, přehlídka
 výsledků činnosti SVČ 

 Klubko, www.klubkosm.cz
 Tel. 572 541 103
16. 6. Výtvarná výstava ZUŠ
 Městská knihovna a IC
 www.stminfo.uh.cz, Tel. 
572 541 009

Srpen
12. 8. – 22. 8. VI. ročník Fide Open
 Staré Město
 www.fera.hitech.cz
 29. 8.  Hasičská soutěž v požárním útoku
 www.sdhstmesto.estranky.cz
 Tel. 572 541 040

Září
24 .9. – 26. 9. Michalské slavnosti
 Staré Město www.staremesto.uh.cz
 Tel. 572 416 411

Říjen
 4. 10. – 10. 10. Týden knihoven
  Městská knihovna a IC 
 www.stminfo.uh.cz,
 Tel. 572 541 009

Prosinec
 5. 12.  Staroměstský vánoční jarmark
 www.staremesto.uh.cz, Tel. 572 416 411
19. 12. Vánoční zpívání
 SKC -sokolovna, www.staremesto.uh.cz
 Tel. 572 416 411
26. 12. Štěpánské posezení u cimbálu 
 SKC-sokolovna  www.fsdolina.cz 
27. 12. Vánoční koncert Dolinečky a CM
 Bálešáci, Kostel sv. Michaela
 www.dolinecka.cz 

Změna programu vyhrazena

Nevšední zážitek nám přinesla beseda ve Starém Městě s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. Povídání, které neslo 
název „Hrajeme si na malíře“ – mělo za úkol děti pomocí velké keramické tabule seznámit s prací ilustrátora a zároveň jim 
dodat sebevědomí, že kreslit může v podstatě každý. Kromě spousty legrace si děti odnesly také informace, jak vypadají 
moderní dětské knihy a některé malířské techniky.

Plní elánu a optimismu, vyčerpaní smíchem a radostí jsme se ještě zúčastnili neobvyklé autogramiády.                   KMŠ

Ilustrátor a malíř Adolf Dudek s dětmi z Křesťanské mateřské školy ve Starém 
Městě.                                                                                                   Foto: KMŠ

Děti z mateřské školy v Rastislavově přišly na radnici v doprovodu paní ředitelky Ivety Po-
láškové a učitelky Marcely Jaluvkové. Snímek je z redakce Staroměstských novin, kde naše 
děti předvedly, jak hezky umí zazpívat vánoční koledy.                           Foto: Milan Kubíček

Beseda s malířem a neobvyklá autogramiáda

Leden
15. 1.  Ples SOŠ a Gymnázium Staré Město
 SKC-sokolovna, www.szesgsm.cz
 Tel. 572 420 211
16. 1.  Děkanátní ples
 SKC-sokolovna staremesto.uhr.cz
 Tel. 572 541 277
23. 1. Staroměstský ples
 SKC-sokolovna,www.staremesto.uh.cz 
 Tel. 572 416 411
 24. 1.  Dětský karneval
 SKC-sokolovna, www.klubkosm.cz 
 Tel. 572 541 103
29. 1.  Ples SRPŠ při ZŠ Staré Město
 SKC-sokolovna, www.zsstmesto.cz
 Tel. 572 541 717

Únor
6. 2. Zimní pohádka
 SKC-sokolovna, Tel. 572 541 040
 www.sdhstmesto.estranky.cz
 
20. 2. Ples pro radost
 SKC-sokolovna, Tel. 572 541 523
 Hraje skupina Herbalia-band,
 Horsus a Tap Dance Quartat

26. 2. Degustace slivovice
 SKC-sokolovna, Tel. 572 416 411

Březen
6. 3. Košt slivovice
 SKC-sokolovna, Tel. 572 416 411
21. 3. Vynášení Mařeny
 Staré Město, www.dolinecka.cz
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Z policejního deníku

Na snímku zleva strážník Petr Hubáček, tajemník Ing. Vladimír Kučera a velitel městské 
policie Miroslav Nosek při krátké poradě o fotografování. Foto: Milan Kubíček

Poctivý nálezce
Čtyřicetiletý muž z Huštěnovic předal 
na služebnu městské policie peněženku 
i s doklady, kterou nalezl v Luční ulici. 
Majitel ztracených věcí byl vyrozuměn 
a nalezené si převzal.

Zbytečná škoda
Na náměstí Hrdinů projížděl kamion 
tak nešťastně, že urazil zpětné zrcátko 
zde parkujícímu osobnímu vozu. Řidič 
kamionu byl krátce po události zasta-
ven a přestupek vyřešen na místě.

Měl klíče od domu?
Nezvykle drzý chmaták se vloupal do 
rodinného domu v ulici Na Hradbách. 
Do objektu se dostal neznámo jak, spo-
lumajitelka domu se probudila až v oka-
mžiku, kdy pachatel otevřel dveře do 
ložnice. Na hlavě měl čelovou svítilnu, 
oděn byl celý v černém a paní domá-
cí jen suše oznámil, ať nevylézá. Žena 
však bleskově utekla z domu a zavolala 
policii. Hlídka městské policie nezjis-
tila žádné porušení dveří ani oken. Po 
příjezdu si případ převzala Policie Čes-
ké republiky. 

Nakupoval za pět prstů
Z Intersparu bylo oznámeno, že tam 
mají muže, přistiženého při krádeži 

zboží. Po příjezdu hlídky MP bylo sdě-
leno členem ochranky, že se pachateli 
podařilo utéct. Tento byl dostižen na mo-
ravním mostě v Uherském Hradišti a byl 
převezen zpět do Intersparu. Zde se ke 
krádeži doznal, zboží bylo vráceno zpět 
do prodejny a uložena pokuta 1000,- Kč.

Bezstarostná matka
Také z nedalekého Lídlu přišlo telefonic-
ké oznámení, že tam mají nalezené dítě. 
Na místě zjištěno, že se jedná o sedmile-
tou dívenku ze Starého Města. Děvče po-
licistům sdělilo, že byla nakupovat s ma-
minkou a tetou, pak si odskočila na WC, 
a když se vrátila, tak už matku ani tetu 
nenašla. Matka byla již doma, tak jí bylo 
domluveno, aby příště na dceru počkala 
nebo ji hledala v místě nebo okolí, kde se 
ztratily.  Je normální klidně odejít domů 
a nechat dítě na „pospas“?

Do ciziny za kšeftem
Do třetice vyjížděli strážnici k Family 
centru v blízkosti Intersparu, kde se po-
hybovali tři podezřelí muži. Na místě 
zjištěno, že se jednalo o Slováky z Nitry 
a okolí. Kolemjdoucím nabízeli neznač-
kové hodinky, dalekohledy a holící stroj-
ky. Na místo přivolána hlídka PČR, osoby 
prolustrovány a nakonec uložena pokuta 
za přestupek.

Zavřený hafan
Na služebnu městské policie se do-
stavily dvě dívky z nedaleké bytovky 
v ulici Za Radnicí se žádostí o po-
moc. Příchodu do domu jim bránil 
velký pes, který měl opačný problém. 
Nemohl se dostat z domu ven. Pes se 
po otevření dveří prodral ven a rychle 
utekl. Po následné kontrole v obci ne-
byl nalezen, patrně odběhl ke svému 
páníčkovi.

Nelida v akci
Zloději si nevybírají, kradou dokonce 
na hřbitově a v době konání bohosluž-
by. Své o tom ví majitel jízdního kola, 
které bylo ukradeno v blízkosti kostela 
sv. Michaela.

Za dobrotu na žebrotu
Hlídka přivolána do ulice Bratří 
Mrštíků, kde si majitelka bytu stě-
žovala na hlasitě mňoukající kočku 
v bytě. Oznamovatelka požadovala 
odchyt a odvoz kočky do nějakého 
útulku. Paní před tím kočce dala 
granule a vděčná micinka jí tam zů-
stala. A stále ji děkovala, a jak jinak, 
než mňoukáním. Kočky totiž mluvit 
neumí.

MP + MK

Nezanechávejte klíče pod rohožkou, v poštovní schránce nebo na jiných  
„obvyklých místech.“
Neříkejte nikomu podrobnosti o způsobu zabezpečení vašeho bytu či 
rodinného domu.
Nechlubte se příliš svými majetkovými poměry.
Nezatahujte závěsy či rolety před odjezdem na delší dobu.
Pozor na plnou poštovní schránku (domluvte si s někým její vybírání)
Nikdy neotevírejte dveře za tmy a aniž se přesvědčíte, kdo je za nimi.
Dobře si ověřte, koho pouštíte do bytu (dealeři, odpočty energií, 
různí  agenti).
Poučte své děti o tom, co je nebezpečné.
Nechte svítit – nejlépe pomocí programovatelných zásuvek (rozsvítí třeba 
lampičku u okna na pár hodin večer).
V létě upozorní na prázdný dům/byt i nezalité  usychající květiny za oknem 
(domluvte si pravidelnou zálivku).

MP + MK

Nepomáhejte zlodějům vlastními chybami
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Proč potápěč pláče?
 (Michal 7 let)

Nabízí se dvě možnosti. Protože mu vodník nechtěl 
zapálit cigaretu, nebo mu došel kyslík.

Ve společnosti se dějí hrozné věci, samé vraždy, 
znásilnění, podvody, korupce jak chobotnice, 
zpronevěry, pozoruji všeobecný úpadek morálky. 
Myslíte, že by se to mohlo vyřešit znovuzavedením 
trestu smrti?

(Zdeňka 48 let)
Trest smrti NE, čtyřiadvacetihodinové galeje ANO. 
Ono to ale za týden až měsíc vyjde nastejno. Stále 
platí: Sundej lotra ze šibenice, pověsí na ni tebe.

Vánoce jsou za námi a uplynuly první týdny 
nového roku 2010. Dáváte si nějaké novoroční 
předsevzetí?

(Jana 46 let)
Bohudík nedávám, už jsem všechna v minulých letech 
splnil. Letos na Nový rok jsem jen dlouze přemýšlel „O 
zemi, kde včera snědli, co měli sníst až zítra.“

Od silvestrovské diskotéky nemám na nic náladu. 
Zklamala mě první velká láska, jsem z toho moc 
špatný. Jak dál?

(Marek 17 let)
Podívej chlapče, už to jednou řekl klasik: „První láska 
je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho 
číslo.“

Já mám zase opačný problém. Chodím s holkou, 
která říká, že se jí líbím, já ji také obstojně miluji, 
ale líbí se mi jiná holka. Jak to nějak diplomaticky 
vyřešit ku prospěchu všech?

(Michal 18 let)
Michale, neopouštěj toho koho miluješ, pro toho kdo se 
ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí, tě opustí pro toho koho 
miluje.

Moje tetička vzpomínala, že asi před 15 lety se tady 
pořádaly setkání občanů se vztahem k literatuře, 
novinám a knihám. Jmenovalo se to prý literární 
čtvrtky. Budete v této akci někdy pokračovat?

(Martina 37 let)
Podívejte, asi těžko, ve vsi je velká konkurence. Nedáv-
no jsem procházel centrem Starého Města a ve dvou 
obchodech visel velký poutač – kuřecí čtvrtky, jednou 
dokonce v akci!

Slyšela jsem, že prý Jirka Schelinger zpíval píseň 
– Kde je dům holubí, podle svých dojmů ze Staré-
ho Města. Co je na tom pravdy?

(Beáta 23 let)
Pravda je to čistá, možná až průzračná. Hledal u nás 
v roce 1972 inspiraci. Holubí dům totiž leží na okraji 
Starého Města, v Nádražní ulici. Nevěříte? Tož tady je 
foto! Holubí dům má 333 nájemníků a hoši tam bydlí 
načerno.

Pak se Jiří Schelinger přesunul do Luhačovic a v roce 
1973 nazpíval hit Švihák lázeňský.
Kdo má nejhezčí zahrádku?

(Ludmila 53 let)
Minulou sobotu se o tom bavili štamgasti u Mayera. 
Jedni říkali, že Miriam, druzí tvrdili, že Agnes.

Milan Kubíček

Zahrada v proměnách času na základní škole
Dne 10. 12. 2009 se v prostorách Zá-

kladní školy ve Starém Městě uskutečni-
lo setkání k ukončení projektu Zahrada 
v proměnách času, kterého se zúčastnili 
zástupci obce, zahrádkářů, naši učitelé 
a zástupci okolních škol. Tento seminář 
byl vyvrcholením celoročního projektu, 
na němž se podílela naše škola a ZŠ Os-
trožská Nová Ves.

Cílem projektu bylo budovat u žáků 
kladný vztah k přírodě i práci, naučit 
je přírodu chránit. Celková hodnota 
projektu byla 201 550 Kč. Škola získala 
dotaci od MŠMT v hodnotě 150 000 Kč. 
Aktivity projektu zahrnovaly například 
proměnu školní zahrady - vysázení na-
učného arboreta, bylinkových záhonů, 

vybudování pevného kompostiště, vytvo-
ření kalendáře na rok 2010 atd. Dalšími 
aktivitami byly převážně exkurze a ná-
vštěva ekologického provozu v Hostětíně. 
V ZOO Zlín se žáci seznámili s ekosystémy 
planety a zvířaty v nich žijícími, navštívili 
elektrárny v Dukovanech a v Dalešicích 
apod. Pro žáky jsme uspořádali přírodo-
vědné soutěže i naučné programy. 

Při závěrečném setkání jsme si pro-
hlédli zahradu, výstavy prací žáků a vlastní 
prezentaci celého projektu. Žáci 9. ročníků 
připravili bylinkové pokrmy, pomazánky 
a nápoje. Na závěr dostali všichni hosté 
od dětí upomínkové dárky a kalendář naší 
školy na rok 2010.

Ing.Ivana Přikrylová

ZAJÍMAVOSTI Z DOPRAVY

Autobusem z práce
Spoj č. 41 linky Uherské Hradiště 

– Boršice s odjezdem z Uh. Hradiš-
tě v 14:45 hod. nyní zastavuje také na 
zastávkách hřbitov, sokolovna, Mayer, 
cukrovar, na nádraží ČD ale nezajíždí.

Nedělní spoj na Velehrad
Nedělní a sváteční dopolední výlet 

na Velehrad spojený s návštěvou bo-
hoslužby si můžete udělat autobusem, 
který odjíždí z Uh. Hradiště v 9:20 hod 
a ve Starém Městě zastavuje na všech 
zastávkách MHD. Příjezd na Velehrad 
v 9:44 hod., odjezd zpět v 11:20 hod.

Není aspirin jako aspirin
Pokud se vydáte vlakem na Sloven-

sko, můžete se setkat i s poněkud ne-
zvyklými názvy vlaků osobní dopravy. 
Například IC 511 Bratislava – Košice 
má název „Gorenje“ a ve směru opač-
ném se jmenuje R 600 „Mora.“ Jeden 
z vlajkových spojů InterCity 500/501 
Bratislava – Košice nese název podle 
firmy „Zelmer“, rychlík 872 se jmenuje
„Electro – world“ . V trase Čierna nad 
Tisou - Bratislavy jezdí R 604 „Hodina 
dieťom.“  Rychlík 609 má název „Aspi-
rin“ a R 608 dostal název „Kúpeľe Lúč-
ky.“

Chopin rekordmanem
Jestlipak víte, který mezinárodní 

vlak nabízí největší přehlídku osobních 
vozů různých železnic? Jedná se o rych-
lík 406/407 „Chopin“ Varšava – Vídeň.  

V soupravě rychlíku jsou řazeny lůžkové, 
lehátkové a osobní vozy 2. třídy neuvěři-
telných šesti železničních správ. Zastou-
pení má nejen Polsko a Rakousko, ale 
také Bělorusko, Maďarsko, Rusko, Ukra-
jina. Kuriozitou je například lůžkový vůz 
St. Peterburg – Zagreb Gl. kol., který je na 
rychlíku „Chopin“ k vidění pouze jednou 
týdně v letním období. Zvláště nespavci 
se o tom mohou denně přesvědčit. „Cho-
pin“ totiž projíždí staroměstským nádra-
žím v noci. Ve směru do Varšavy v 0:39 
hod. a ve směru do Vídně v 3:53 hod.

Rastislav je ceněn nejvýše
Trojice knížat z doby Velké Moravy má 

také zastoupení na českých a slovenských 
tratích. V nejvyšší kategorie je veden spoj 
InterCity 532/533 „Rastislav“ Bohumín 
– Břeclav. Jméno mocného panovníka 
Svatopluka je zastoupeno v názvu rych-
líku 372/373 „Svatopluk“, který jezdí šest 
dní v týdnu v trati Břeclav – Bratislava hl. 
st. Nejdelší trasu má expres 526/57 „Moj-
mír“, který zajišťuje velmi rychlé spojení 
Prahy a největších moravských lázní Lu-
hačovice.

Milan Kubíček

Ve Starém Městě zastavuje EuroCity „Polonia“. Trasa 
vlaku je Varšava – Ostrava  - Břeclav – Vídeň – Kla-
genfurt – Villach.                       Foto: Milan Kubíček
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Ing. arch. Radmila Pešková
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tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Nová čtvrť 1250, St.

MĚSTO STARÉ MĚSTO
Městský úřad,

nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
e-mail: meusm@staremesto.uh.cz

www.staremesto.uh.cz

Rada Města Staré Město na svém 
zasedání dne 9. 12. 2009 

vyhlásila v souladu s ustanove-
ním čl. 6, odst. 3, vnitřní směrnice 
3/2007 Zásady pro poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PŮJČKY 

Z “FONDU ROZVOJE 
BYDLENÍ“

Lhůta podávání žádostí včetně 
všech příloh: 

od 11. ledna do 20. února 2010

Tiskopis žádosti o půjčku a po-
drobnější informace obdržíte 

na finančním odboru městského 
úřadu (1. patro, dveře č. 107).

Josef Bazala
starosta

Mikuláš navštívil děti členů souboru Dolina Foto:

 

Robert Januška
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Tuto osudovou událost představu-
je fotografie podle mého názoru nikde 
nezveřejněná jako kulminace povodňo-
vé vlny v horní části Životíc u Nového 
Jičína. Bylo to 24. června 2009 v 18:50 
hodin. Záměrně nechci ukazovat to, co 
následovalo – škody, hrůzy, kdy spoluob-
čané a též členové Mysliveckého sdruže-
ní Jedle z Životic u Nového Jičína přišli 
o všechno. Škody na majetku lze vyčíslit. 
Pomohla obec, kraj, stát. Pomohly dob-
rovolné organizace ADRA, ČČK a další. 
Považuji za vhodné uvést, že koryto řeky 
Jičínky je skoro 100 metrů od budov. 
Více než 300 dní v roce lze říčku, která 
pramení v Javorníku v Beskydech, přejít 
suchou botou. V tento den kulminovala 
na sedmi metrech. Prosím, aby čtenář 
pochopil obrovskou sílu přírody, kterou 
chceme, musíme a budeme nadále chrá-
nit. Kromě naší práce fyzické to vyžadu-
je velkou pokoru.  Pro nás starší je stále 

Hodina H a den D
každá bouře a déšť postrachem. Ve dne 
i v noci. Snímků z důsledků povodní bylo 
dost.   

Již za týden po těchto událostech přijeli 
k nám zástupci Mysliveckého sdružení Sta-
ré Město. Projeli obcí, viděli vše na vlastní 
oči, přivítání bylo obyčejné, leč myslím, že 
srdečné. Jižní Morava. Dovezli víno, které 
jsme rozdělili mezi členy. Zástupci MS Sta-
ré Město nám předali peněžitý dar, který 
byl zaúčtován pokladníkem MS Jedle a bu-
de použit ve prospěch mysliveckého sdru-
žení. Předmětem jednání byla též pozván-
ka na lov divokých kačen ve Starém Městě. 
Přestože jsem jednání MS vedl, nemohl 
jsem účast přislíbit. Povodňová situace byla 
příliš složitá.

Vše bylo dojednáno na členské schůzi 
MS a všichni jsme se těšili na 12. září 2009. 
Někteří členové si museli koupit vše, od 
bot po klobouky.  Bylo nám s Vámi dobře 
a pro přátele z MS Lípa Staré Město je po-

děkování málo. Bohatý 
výřad a na poslední leči 
bylo vše, co k tomu pat-
ří. Děkujeme, a snad na 
viděnou. S podobnou 
nabídkou pomoci se 
z okresu či kraje nikdo 
neozval. O to větší po-
děkování patří přátelům 
z MS Lípa Staré Město.

Alois Hromádka
Článek a fotografie 

byly otištěny v časopisu 
Myslivost.

Zaujalo nás v Lunárním 
kalendáři

V únoru je třeba posilovat ledviny, které 
z těla odstraňují jedovaté látky.
Dne 1., 2. února – ve znamení Panny.
Dne 3., 4. února – ve znamení Vah. Jez-
te červenou řepu, petržel, mrkev, které 
mají močopudný účinek.
Dne 5., 6., 7. února – ve znamení Štíra. 
Pozor na nachlazení, v těchto dnech 
může vést až k zánětům močového 
měchýře a ledvin. Vegetační klid většiny 
pokojových rostlin končí, pomalu zvy-
šujte zálivku a uložte je na světlo.
Dne 8., 9. února – ve znamení Střelce.
Dne 10., 11. února – ve znamení 
Kozoroha. Vhodný čas na čištění pleti, 
depilace a zbavování bradavic.
Dne 12., 13., 14. února – ve znamení 
Vodnáře.
Dne 15., 16., 17. února – ve znamení 
Ryb. Dne 17. února – Popeleční středa.
Dne 18., 19. února – ve znamení Bera-
na. Vysévejte papriky.
Dne 20., 21. února – ve znamení 
Býka. Vhodné dny k naklíčení raných 
brambor.
Dne 22., 23. února – ve znamení Blí-
ženců. Začněte s výsevem letniček.
Dne 24., 25., 26. února – ve znamení 
Raka.
Dne 27., 28. února – ve znamení Lva. 
Dne 28. února – 17:38 hod. Úplněk, 
držíme půst.

M. J.

Tříkrálová sbírka v ČR má již své nezastu-
pitelné místo. Letos si připomínáme 10 let 
od jejího vzniku. Částka z celé ČR se zpra-
vidla rozděluje mezi potřebné nejen do ČR, 
ale i zahraničí. Poděkování patří všem, kteří 
tuto akci ve svých městech zajišťují, dobro-
volníkům, malým koledníčkům a mnoha 
dalším lidem, bez nichž by se sotva mohla 
tato akce s dobrým záměrem uskutečnit. 
Tady platí, že každá korunka je dobrá. Pro-
jektů je mnoho, proto finančních darů není 
nikdy dost.
Ve Starém Městě se opět letos konal již
11. ročník Tříkrálové sbírky a to ve dnech
8. - 9. 1. 2010. Malí koledníčci v mrazu, 
náledí, ztížených podmínkách, koledovali 
dům od domu a prosili o dary potřebným. 
Přestože se téměř nikomu a to v různých 
formách, nevyhnula finanční krize a během 
celého roku se pořádají rozmanité sbírky 
k dobrým účelům, lidé otevírali s radostí 
a hojně podporovali finančními dary.
Z průměrného čísla cca 19 skupinek v le-

tech uplynulých, se v letošním roce počet 
skupinek vyšplhal na rekordních 23. V tomto 
roce i částka převýšila loňskou. Zatímco loni 
se podařilo vysbírat 147 960 Kč, letošní částka 
ve Starém Městě čítala 163 977 Kč.  Upřímné 
Pánbůh zaplať všem. 
Oblastní Charita UH připravila pro kolední-
ky opět Tříkrálové bruslení a to 31. 1. 2010 
od 13:15 hod. jako poděkování za obětavost 
a ochotu.
Koncem roku by nemělo vše končit, nýbrž 
začínat. A tak věřím, že v Novém roce 2010 
nebude Tříkrálová sbírka poslední dobrá věc 
v životě každého z nás. A že vánoční radost 
z Narozeného Ježíše není pro nás otázkou ně-
kolika dní, ale že je to začátek dobré vnitřní 
proměny a pravé hodnoty se v nás trvale zapí-
šou. Že se necháme vést a konat podle příkla-
du Krista i celý tento rok.
Ať nás Pán i nadále posiluje svými dary a žeh-
ná nám.  Milostiplný rok 2010.

Katarína Ďuricová

Příjem zakázek fotografka
Ivana Cetkovská

V Zahradě 1853
68603 Staré Město,

Mobil: 777 810 415, 777 147 660

Fotodárky
k Valentýnu

Digitální fotografie, občanský průkaz, 
pas, řidičský průkaz, portréty, fotoreportá-
že, svatby(úřad, kostel, zámek Buchlovice), 
fotografie na pomník, prodej filmů i baterií, 

oprava fotopřístrojů všech značek i digitální.

Tříkrálová sbírka 2010
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Ročníku 1955 bude 55 let

Muži a ženy narození v roce 1955 
patřili mezi velmi početné ročníky. 
Také ve Starém Městě se tehdy narodilo 
hodně dětí a v současnosti u nás žije té-
měř 100 občanů narozených roku 1955, 
kteří letos oslaví půlkulaté 55 naroze-
niny. Během vánočních svátků jsem 
brouzdal po internetu a našel jsem tam 
hodně zajímavostí o našich rovnících.

Začněme třeba penězi. Ty byly, jsou 
a budou vždy na prvním místě. A tip-
něte si, kdo byl podle časopisu For-
bes nejbohatším mužem naší planety 
v roce 2009? Nejtučnějším bankovním 
kontem se stále může chlubit Bill Gates, 
zakladatel společnosti Microsoft, který
se narodil 28. října 1955. Pěkně si to 
jeho maminka naplánovala, když toho-
to hošíka přivedla na svět v den státní-
ho svátku naší republiky.

V roce 1955 se narodili i současní 
prezidenti a významní političtí před-
stavitelé. Například francouzský pre-
zident  Nicolas Sarkozy (28. leden), 
pákistánský prezident Asif Alí Zardari 
(26. červenec), bývalý slovenský před-
seda vlády Mikuláš Dzurinda (4. únor) 
či lucemburský velkovévoda Henri 
(16. duben).

Velmi početná je skupina humoristů, 
herců a dalších komediantů. Již po osla-
vě je Mr. Bean – Rowan Atkinson (6. 
leden) i americký herec Kevin Costner 
(18. leden), který hrál ve filmu Tanec
s vlky oceněném sedmi Oscary. Před-
stavitel hlavní role ve filmu Obsluho-

val jsem anglického krále Oldřich Kaiser 
bude slavit 16. května, János Bán, neboli 
Otík Rákosník z filmu Vesničko má stře-
disková, se narodil 4. října a Václav Upír 
Krejčí 13. října. Pokud jste viděli filmy
Měsíční svit, Smrtonosná past či Arma-
gedon, tak si jistě vzpomenete na Bruce 
Willise, který se narodil na svátek Josefů 
19. března. Ve stejný den bude slavit dcera 
Jiřiny Bohdalové Simona Stašová a o dva 

dny později 21. března pak spisovatelka 
a publicistka Halina Pawlovská. 

Určitě velkou čest dělají ročníku 1955 
dvě sympatické krásky ze západní Evropy. 
Italská herečka Ornella Muti, dcera nea-
polského novináře a pohledné Estonky, 
se narodila 9. března. Milovníci filmo-
vého plátna si jistě vzpomenou na film
Krajkářka z roku 1977, kde hrála hlavní 
roli rodilá Pařížanka Isabelle Huppert. 
Štramandou zůstala i v pětapadesáti.

Nesmíme zapomenout i na další medi-
álně známé osobnosti: Michael Schenker 
- jeden ze zakladatelů skupiny Scorpions 
(10. leden), herečka a zpěvačka Jana Pau-
lová (19. únor), kancléřka Vysoké školy 

finanční a správní Pavla Topolánková
(7. květen), herec Jan Hrušínský (9. čer-
ven), herec Mojmír Maděrič (8. říjen), 
herečka Veronika Freimannová (24. 
září), italský zpěvák Zucchero (25. září), 
majitel pivovaru Bernard podnikatel 
Stanislav Bernard (14. říjen), Jan Anto-
nín Pitínský (původní jméno Zdeněk 
Petrželka) - 30. říjen, držitelka Oscara, 
Emy i Zlatého glóbu Whoupi Goldberg 
(13. listopad).

Velmi početná je také skupina vý-
znamných sportovních osobností. Na-
příklad fotbalista Ladislav Vízek, držitel 
zlaté olympijské medaile z roku 1980 
(22. leden), čtyřnásobný mistr světa 
Formule 1 Alain Prost (24. únor), fran-
couzský fotbalista a současný prezident 
UEFA Michel Platini (21. červen), trenér 
národního týmu hokejistů z Nagana Sla-
vomír Lener (10. březen), stříbrný olym-
pionik, diskař Imrich Bugár (14. duben). 

Ale nebyly to jen pozitivní význam-
né osobnosti, které se narodily v roce 
1955. Podle dostupných údajů se v tom-
to roce také narodil nejhledanější muž 
planety Usáma bin Ládin, i když část 
neoficiálních zdrojů uvádí rok jeho na-
rození 1957. Rovněž tak Japonec Asa-
hara Šóko, zakladatel a vůdce sekty Óm 
šinrikjó se narodil 2. března 1955. Před 
patnácti lety zaútočil sarinem na ces-
tující v tokijském metru. Tehdy 12 lidí 
zemřelo a 5000 bylo přiotráveno. Tato 
bestie již není na světě. V roce 2004 od-
soudili Asaharu Šóko k trestu smrti.

Milan Kubíček 

V neděli 27. prosince v 15:30 hod. se uskutečnil v kostele sv. Michaela ve Starém 
Městě koncert Dolinečky, sborku a cimbálové muziky Bálešáci  s názvem Ó, svatá dobo 
vánoční. Nádhernou atmosféru koncertu Dolinečky Vám přiblížíme v malé fotorepor-
táži. Všem divákům děkujeme za návštěvu  koncertu.

Text: Milan Kubíček, foto: Kateřina Bazalová

Koncert Dolinečky v kostele sv. Michaela

55
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Starosta Josef Bazala přivítal účastníky setkání spolků a zástupců městského úřa-
du. Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, radní Ing. Kamil Psotka, za-
stupitel Ing. Josef Vaculík, radní Jiří Bartošík a zastupitel Robert Januška.

Foto: Milan Kubíček

 V pořadí již devátý ročník setkání 
zástupců spolků a organizací ze Starého 
Města s představiteli radnice se usku-
tečnil v pátek 11. prosince 2009 od 17 
hodin ve velkém sále Městského úřadu 
ve Starém Městě.

Účastníky pravidelné akce přivítal 
starosta Josef Bazala, který poděkoval 
všem přibližně 2500 občanům města, 
kteří se zapojují do života spolků a or-
ganizací. Jsou to především oni, kteří 
značně přispívají k bohatému spole-
čenskému, kulturnímu i sportovnímu 
dění v našem městě. Pak se ujal slova 
místostarosta Radoslav Malina: „Mohu 
Vám všem s radostí sdělit, že počet 
obyvatel Starého Města poprvé v his-
torii přesáhl  hranici 6900 občanů a je 
zde velká naděje, že do několika let se 
přehoupneme přes sedmitisícovou hra-
nici. Také jsme velmi potěšeni z počtu 
narozených dětí od ledna roku 2009, 
chlapců a děvčat se ke dni 2. prosince 
narodilo 77.“ 

Nutno dodat, že tyto údaje jsou 
optimistické a svědčí o mnohém. Pro 
srovnání - téměř ve všech význam-
ných městech Zlínského kraje došlo 
během posledních pěti let k úbytku 
počtu obyvatel, ve Starém Městě za-
znamenáváme růst. Také naše občany 
těší přístup vedení radnice k nově na-
rozeným občánkům. Ti jsou pravidelně 
přivítání při obřadu Vítání občánků do 
života, maminky vždy obdrží kytičku, 
dítě malý dárek a 3000 Kč v hotovosti 
jako malou pozornost úřadu k prvním 
krůčkům našich pimprlat. Pro dopl-
nění - v Uherském Hradišti přispívají 
rodičům dětí jednou tisícikorunou, 
ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně dávají 
chlapcům a dívkám jen malou pozor-
nost nebo pamětní list.

Jako první se 
představil Ladislav 
Prostředník, kte-
rý hovořil o Spol-
ku přátel slivovice. 
Všichni jsou srdečně 
zváni na košt „slo-
vácké rosy“, který 
se koná 6. března 
v SKC-sokolovně. 
Budou hrát dvě hud-
by a můžeme se těšit 
na tradiční velmi 
bohatou tombolu. 
V další části disku-
ze pak vystoupila 
Martina Všetulová 
ze Čtyřlístku, která 
poděkovala výboru Spolku přátel slivovi-
ce za dar 3000 Kč. Za peníze koupí dětem 
skluzavky. 

Ing. Pavel Pluhař hovořil o činnos-
ti myslivců. V dubnu uspořádali velmi 
zdařilou mysliveckou výstavu, na které 
přivítali množství školáků a studentů ze 
základních a středních škol. Starají se 
o Polní mlýn, kde také probíhají spole-
čenské a kulturní akce. Trápí je vzhled 
krajiny v okolí Starého Města, kde chybí 
výsadba stromů a nejsou remízky. Zvěř 
a ptactvo se v takové pusté krajině jen 
těžko udrží.

Milan Rachůnek se pochlubil velmi 
dobrými výsledky šachového klubu. Me-
zinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 
Staré Město se konal v srpnu za rekordní 
účasti 230 hráčů. Jedná se o druhý největ-
ší šachový turnaj hned po Pardubicích. 
Velmi je těší úspěchy mladých šachis-
tů, kteří začínají hrát soutěže dospělých. 
O mladičké Martině Fuskové jsme v na-
šich novinách již psali, v roce 2009 získala 
2. místo na mistrovství České republiky.

Sbor dobrovolných ha-
sičů představil jeho velitel 
František Ryška. Celkem 
mají 42 členů, 35 mužů 
a sedm žen, dále se do 
činnosti zapojuje 15 dětí. 
Nejstarším členem je nyní 
strýc Otépka. Pomáhají 
v neštěstí druhým. Napří-
klad v roce 2009 vyjížděli 
k pěti zásahům. Viděli 
jsme je také při moto-
cyklových závodech, na 
Zahradě Moravy, v zimě 
stříkali kluziště u základ-
ní školy. Všichni jsou sr-
dečně zváni na tradiční 

ples Zimní pohádka, který se uskuteční 
6. února 2010.

Robert Bellan seznámil s činností 
Společensko - kulturního centra, pou-
kázal na nové internetové stránky, kde 
jsou uvedeny všechny pořádané akce 
SKC, pod něhož také spadají městská 
sportoviště včetně koupaliště. Přítom-
ní byli pozváni na Silvestrovský večer 
s netradičním programem.

Ing. Petr Straka hovořil o činnosti 
Volejbalového sportovního klubu, kte-
rý hraje 1. ligu a budou se snažit umís-
tit mezi pěticí nejlepších. Seznámil také 
s odchodem trenéra Martina Vrobela.

Předseda Sportovních klubů Sta-
ré Město Ing. Jan Němec informoval 
o sportovních klubech a také o zahá-
jení činnosti tenisového klubu. Plánu-
jí vybudování nafukovací haly, sauny 
a solária v prostoru za sokolovnou a  
zájemci jsou již dnes srdečně zváni.

S činností Klubka a Čtyřlístku sezná-
mila Martina Všetulová. Třeba v Klub-
ku pracuje 45 kroužků a schází se 500 
členů, bohatá je i činnost ve Čtyřlístku, 
kde právě před Vánocemi pletli advent-
ní věnce, každý měsíc pořádají rodinné 
neděle, pět kroužků se schází jednou 
týdně a další čtyři kroužky mají setká-
ní jednou za 14 dní. Všem přítomným 
přinesli pěkné novoročenky a čtyřlístky 
pro štěstí.

V městě jsou také aktivní členové 
Sokola, i když žen je naprostá většina. 
O činnosti hovořila Ing. Antonie Řád-
ková. Pravidelného cvičení se zúčast-
ňuje 30 žen, cvičí také jógu a do pra-
videlného sportování se zapojují i děti. 
V jejich programu byly turistické akce 
Brdy, výlet na Lysou horu, setkání na Děti z Orla při Vánočním zpívání v neděli 20. prosince 2009 v SKC – soko-

lovně ve Starém Městě. Foto: Milan Kubíček 
Dokončení na str. 22
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Javořině, vlastivědný výlet do Prahy, kde 
také navštívili Národní divadlo a vel-
kým zážitkem bylo představení činohry 
Lucerna.

Sokolské ochotnické divadlo slavilo 
úspěch s představením veselohry Tetič-
ka z Radějova, které vidělo 500 diváků. 
Další reprízy se připravují na rok 2010. 
Letos mají v plánu akci Sokolské Brno 
a koncem června jsou pozváni na setká-
ní do Trenčína.

Folklorní soubor Doliňáci představil 
s humorem Ing. Radek Novák. „Jak se 
nám daří? Velice dobře. Krize, nekrize se 
nám zvětšuje věkový průměr tanečníků. 
Folklor je totiž vůči krizi i politickým re-
žimům naprosto imunní,“ sdělil Radek 
Novák. V létě zavítali na výlet do Ledni-
ce, jsou pravidelnými hosty kulturních 
akcí nejen ve Starém Městě, ale i v oko-
lí. Například jsme je viděli na zdařilém 
vystoupení při Slavnostech vína 12. září 
2009 v Uherském Hradišti.

Petr Luběna pak představil Staro-
městskou kapelu, pozval na koncerty 
pořádané 24. prosince na věži kostela 
sv. Ducha a pod vánočním stromem 
u radnice. Staroměstská kapela se také 
představila na Děkanátním plese a byla 
velmi úspěšná i na festivalu dechovek na 
Modré i při koncertu Slovácká křídlovka 
v Uherském Hradišti.

Jan Novák je zástupcem skautského 
oddílu. Přítomným sdělil: „Je nás celkem 
30, nedávno jsme uspořádali výstavu 
v městské knihovně, která byla úspěšná. 
V létě jezdíme na tábory, poznávali jsme 
Šumavu.“

Prof. Jan Slováček hovořil o činnosti 
Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Byl nejstarším účastníkem setkání, když 
letos oslaví požehnané 89. narozeniny. 
„Chraňme odkaz všech padlých ve II. 
světové válce, kdy bylo více než 55 mi-

lionů mrtvých. Jen u nás ve Starém Měs-
tě pečujeme o šest památníků,“ sdělil Jan 
Slováček. Pak poděkoval zástupcům měst-
ského úřadu za velmi dobrou spolupráci 
a připomněl blížící se 65. výročí osvoboze-
ní naší vlasti. 

Ludvík Trubačík představil oddíl šer-
mířů, který má celkem 20 členů. Velmi 
dobrých výsledků dosáhli nejen na turna-
jích, ale také na Mistrovství České repub-
liky odkud přivezli sadu medailí. Ludvík 
Trubačík, mezi svými zvaný Luigi, ocenil 
Vojtu Štulíra, Táňu Vrtalovou, Růženu Po-
znerovou, Lucii Honsovou a další skvělé 
šermíře. 

Autoklub zastupoval Jiří Tatařík, který 
všechny přítomné pozval do autokempu na 
Velehradě, který provozují. Včelař Franti-
šek Říha hovořil o zmenšující se základně 
včelařské organizace. „Je nás opravdu vel-
mi málo, setkáváme se třikrát ročně spolu 
se včelaři z Uh. Hradiště, Kostelan, Modré 
a Salaše. Pořádáme zájezdy, například letos 
jsme byli ve Starém Městě u Bruntálu, kde 
mají zajímavý velkoúčelový provoz.

Kateřina Bazalová hovořila o boha-
té činnosti dětského souboru Dolinečka. 
Mají tři skupinky dětí, cimbálovou muziku 
Bálešáci a dívčí sborek. Podívat jsme se ně 
mohli na vánočním vystoupení 27. prosin-
ce v kostele sv. Michaela. 

Vedoucí souboru DOLINA Aleš Rada 
ve svém vystoupení projevil nesouhlas 
s vyjádřením vedoucího souboru Doliňá-
ci. „Krize tady opravdu je, tanečníci nepři-
bírají“. Letos Dolina nechyběla na tradič-
ních akcích, jako jsou Tři králové, fašank, 
soutěž tanečníků slováckého verbuňku, 
Slavnosti vína. Michalské hody, úspěšně 
reprezentovali Staré Město na folklorním 
festivalu v Polsku. „Na závěr chci dodat, že 
se v roce 2010 polepšíme na soutěži taneč-
níků verbuňku. Kunovjany pošleme na je-
jich tradiční pozice, to je na čtvrté až šesté 

místo,“ sdělil s úsměvem Aleš Rada.
O bohaté činnosti Městské knihovny 

a informačního centra hovořila Milada 
Rokytová. Knihovna má vlastní interne-
tové schránky, vydává propagační mate-
riály a opět po roce připravují oblíbenou 
akci Pasování prvňáčků na rytíře řádu 
čtenářského. 

Pan Marášek představil fotbalový 
klub TJ Jiskra Staré Město. Muži obsa-
dili sedmé místo, dorostenci a žáci třetí 
pozici. Dále hraje fotbal také přípravka.

Karel Čejka seznámil s činností 370 
členů organizace zdravotně postižených. 
Poděkoval vedení městského úřadu za 
spolupráci a za umožnění pravidelných 
schůzí v důstojném prostředí radnice. 

Bohumil Višenka představil činnost 
skupiny historického šermu Morrigan. 
Zúčastnili se několika turnajů, například 
na Buchlově, pochlubili se pěkným no-
voročním blahopřáním.

Za rybáře promluvil MUDr. Aleš 
Hřib. V organizaci evidují 596 členů, ob-
hospodařují 60 ha vod. V průběhu roku 
odbahnili vodní plochy Baraňák a Ha-
vaj, vysadili ryby za půl milionu korun. 
Uspořádali V. ročník noční rybářské 
soutěže Staroměstský čochtan.

Farnost tentokráte zastupoval Ing. Ka-
mil Psotka, který omluvil duchovního         
otce farnosti P. Miroslava Suchomela 
i zástupce Orla. Vyjádřil úctu všem li-
dem, kteří se v našem městě pravidelně 
setkávají a neustále něco tvoří.

Starosta Josef Bazala všem přítom-
ným poděkoval za účast a vzpomněl také 
blížící se zasedání Zastupitelstva města 
Staré Město v pondělí 21. prosince 2009, 
kde byl schválen rozpočet města na rok 
2010. Nemalou částkou ve výši milion 
korun se pamatuje také na činnost spol-
ků a společenských organizací.

Milan Kubíček

Účastníci setkání zástupců spolků a společenských organizací poslouchají proslov 
starosty Josefa Bazaly.  Foto: Milan Kubíček Děti ze Čtyřlístku při vánočních hrátkách v klubovně. Foto: Martina Všetulová



V sobotu 12. prosince 2009 vystoupil 
staroměstský folklorní soubor DOLINA 
před zaplněným hledištem Klubu kultury 
v Uherském Hradišti. Součástí programu 
bylo vzpomínání dlouholetého umělecké-
ho šéfa souboru Vojtěcha Chlachuly nad 
svým působením v kolektivu báječných 
mladých lidí. Vystoupení se zúčastnil 
také dlouholetý člen Doliny Josef Bazala, 
který předal členům souboru originální 
dárky.                                  Milan Kubíček

Jak jsem se ke čtení mého deníku dostal?

Soubor Dolina připravoval své letoš-
ní výroční vystoupení celý rok.Tuším, 
že na začátku listopadu napadlo Helenu 
Pilušovou - vedoucí Doliny, doplnit kla-
sický folklorní pořad čtením historek. 
Ze začátku jsem chtěl autorce myšlenku 
vyhnat z hlavy, ale když mě přišli pře-
mlouvat i s Alešem Radou a prezentem, 
na čtení jsem kývl.

Ovšem to pak mi nastaly krušné časy. 
Každé ráno jsem se probouzel s myšlen-
kou, zda je mi to zapotřebí se na stará ko-
lena stresovat na jevišti. Přiznám se však, 
že v září na podiu Michalských slavností 
s Doliňáky mi bylo dobře a jakýsi exibi-
cionismus ve mně je, tak jsem se začal 
připravovat. Oprášit cédečko s příběhy 
bylo snadné, ale k prezentaci na veřej-
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Z Vojtova deníčku

Vojtěch Chlachula přebírá ocenění od současných vedoucích souboru Do-
lina Heleny Pilušové a Aleše Rady.  Foto: Michal Kristek

Vojtěch Chlachula s manželkou Miroslavou 
tančí 13. září 2008 při Slováckých slavnostech 
vína v Uherském Hradišti. 

Foto: Vladimír Kučera

nosti naprosto nevhodné.Text jsem nechal 
přeložit do češtiny učitelkou českého jazyka 
na základní škole a pak zpracovat do vypra-
věčské podoby Robertem Bellanem. Chvil-
ku jsem si myslel, že snad i číst umím, ale 
když jsem se natočil doma kamerou a pus-
til v televizi, šly na mne mrákoty. Nezbylo 
než hledat pomoc u profesionála a Robert 
se mne ujal a založil dramatický kroužek 
s jedním členem. Se mnou. Stokrát mi říká: 
„Text musíš vy-kou-sá-vat!“ Já neměl trpě-
livost nechat posluchače dlouho čekat na 
pointu, tak jsem furt mlel. Nakonec mne 
jakž-takž pobrzdil. Měl velkou trpělivost 
a pedagogický přístup. Ještě nyní slyším 
jeho: „To bude dobré.“

Samostatnou kapitolou bylo moje vy-
mýšlení, v čem vyjdu na jeviště. Říkám si:: 
„Vašek Mlýnek z Kuželova ze mne nebu-
de,“ proto nepřipadaly v úvahu třaslavice 
a kroj. Tak snad neformální rifle, červená
košile a sako. Já, který nesnáším obchody, 
a s oděvy už vůbec, jsem navštívil snad 
pět salonů v Hradišti a okolí. Zakoupil vše 
nové. Takto oděn začínám generálku v Bře-
zolupech. Postihla mne strašná tréma, ruce 
se mi klepou, hlas chvěje.Ve druhém čtení 
se ztrácím v hustém textu a část příběhu 
si vymýšlím.V polovině generálky Robert 
Bellan přichází, že to tak dál nejde. Převlekl 
mne do černého obleku s motýlkem a dů-
razně připomněl svá školení.

Připadám si, jak kok-ta-vý konferenciér 
z dávného Countryšou Ivana Mládka

Změna přinesla své. Začalo se mi da-
řit. Do ostrého vystoupení v hradišťském 
Kulturním klubu jsem dopiloval tex-
ty. Vypustil některé intimní informace, 
abych si nenadělal víc nepřátel. Výsledek 
nech posoudí diváci sami. Snad se i ně-
kteří pobavili. Já děkuji Heleně Pilušové 
a celé Dolině za příležitost. Těm, co jsem 
jmenoval, a nebylo jim to příjemné, se 
omlouvám.

Vojtěch Chlachula

Tanečnice a tanečníci Doliny při vystoupení v Kulturním klubu v Uher-
ském Hradišti. Foto: Michal Kristek
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 

25. února. Uzávěrka je 15. února 2010.

Soubor DOLINA sklidil aplaus v Uherském Hradišti

PRŮPOVÍDKY
MIROSLAVA HORNÍČKA

Když je vám vaše milovaná ne-
věrná a vy se chystáte skočit z okna, 
uvědomte si, že vám nasadili parohy, 
a ne křídla.

Dobrá žena buď pije, nebo nalévá.
Nic tak nekrášlí ženu, jako pár ko-

ňaků v žaludku muže.

Cimbálová muzika Dolina.  Foto: Michal Kristek

Cimbálová muzika Bálešáci.  Foto: Michal Kristek

Připravit velké folklorní vystoupení 
v centru Slovácka, kde je nabídka sou-
borů široká a jejich úroveň vysoká, je 
náročný a zodpovědný úkol. 

Pro nás o to náročnější, že mezi nás 
přišli během roku 2009 noví mladí čle-
nové a museli si na náš způsob práce 
teprve zvykat. Znamenalo to začínat 
s nácvikem některých tanců v podsta-
tě od začátku.

V sobotu 12. prosince 2009 jsme se 
sešli v Klubu kultury v Uherském Hra-
dišti a nikdo by nepřiznal, že v něm je 
malá dušička. Přijme nás náročné obe-
censtvo, složené často ze skutečných 
odborníků a znalců folkloru? 

Vsadili jsme ale na dobré devizy - 
krásu mládí, radost z tance a podporu 
skvělých muzik. Každý vstup na jeviště 
před vyprodaný sál jsme si užívali a vě-
řili jsme, že nám diváci odpustí drob-
né nedostatky, že pochopí, že se snaží-
me především udělat radost jim i sami 
sobě. Snad jsme dokázali, že jsme sou-
bor, který i přes své mládí dokáže za-
ujmout a pobavit.

Děkujeme všem přítomným za skvě-
lou atmosféru a těšíme se zase někdy 
na setkání.

Pavel Pluhař

Tanečníci a tanečnice souboru Dolina.  Foto: Michal Kristek

Ohlasy z publika
Vystoupení souboru Dolina bylo 

nádherným zážitkem. 

Jsem člověk, který má folklor rád v jeho původ-
ní, čisté podobě. A takový nám ho soubor předvedl. 
Nezáleží na tom, kolik chyb by v něm našel odbor-
ník, jak velké obavy měli vedoucí, tvůrci choreografií  
i sami tanečníci. Důležitý je výsledek, za kterým 
jsou hodiny tvrdé dřiny, ale určitě i spousta legrace. 
Myslím, že reakce vyprodaného hlediště nenechaly 
nikoho na pochybách, že se souboru představení 
vydařilo a že mladí členové souboru se vedle těch 
zkušenějších neztratili a obstáli na výbornou. IAP


