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První Staroměšťan v historii, Jan Hampala, se dožil 100 letPrvní Staroměšťan v historii, Jan Hampala, se dožil 100 let

V minulých letech jsme byli při-
tom, když se několik žen ze Sta-
rého Města dožilo 100 a více let. 
Vzpomínáme na babičku Annu 
Hubíkovou, která zemřela 27. led-
na 1994 v 102 letech, babička Fran-
tiška Hradilová oslavila 
102 narozeniny 2. března 
1995 a loni v srpnu jsme 
se rozloučili s paní Vik-
torií Mazurkovou, která 
zemřela také ve věku 102 
roků.

Ještě nikdy se však ne-
dožil 100 let žádný muž 
ze Starého Města, až tepr-
ve nyní pan Jan Hampala 
z Nového Světa, který ve 
skromnosti oslavil stovku 
se svou rodinou v sobotu 
6. února 2010. Zdraví mu 
již bohužel příliš neslouží, 
před dvěma lety prodělal 
mozkovou příhodu a vy-
žaduje stálou a obětavou 
péči svým nejbližších.

V pondělí 8. února 
přijeli za panem Hampa-
lou starosta Josef Bazala, 
místostarosta Radoslav 
Malina, ředitelka Okresní správy 
sociálního zabezpečení z Uherské-
ho Hradiště Bc. Ludmila Hrabcová 
a matrikářka Kamila Tomečková, 
kteří mu společně předali kytičky 
a dárkový balíček.

Za svůj požehnaný věk pan Jan 
Hampala vděčí především život-
nímu stylu. V mládí byl členem 
Sokola a hodně cvičil. V roce 1932 
byl v Praze na všesokolském sletu 
a vždy obdivoval přístup a názory 
zakladatele Sokola Miroslava Tyr-

še. Členství v Sokole v něm utvrdilo 
zásady výchovy k tělesné zdatnos-
ti, k branné způsobilosti, k mrav-
ní a společenské ukázněnosti. Pan 
Hampala nikdy nekouřil, nepil tvr-
dý alkohol, jen občas si dal decinku 

vína. Pocházel z devíti dětí, mamin-
ka se dožila 92 let.

Po absolvování Základní školy ve 
Starém Městě pan Hampala nastou-
pil k Baťovi do Zlína. V roce 1925 
byl v zakládajícím prvním ročníku 
Mladých mužů, v jejichž řadách stá-
li čtrnáctiletí a patnáctiletí chlapci, 
kteří pěstovali zrníčko baťovství i ve 
svých bydlištích. Tomáš Baťa hledal 
mezi chlapci, kteří opouštěli školní 
lavice v různých školách regionu, 
a vybraným dal příležitost k samo-

statnému výdělku, který je měl 
učit být hospodářsky soběstačný-
mi. Dva roky se pan Hampala učil 
ševcovině a třetím rokem již pra-
coval na obuvnickém stroji. U Ba-
ti se mu líbilo, vypracoval se až 
na funkci programátora, což bylo 
něco jako současný vedoucí dílny. 
U Bati vydržel celý svůj produktiv-
ní věk, pracoval zde 45 let, až do 
svého odchodu do důchodu v roce 
1970. 

Pan Jan Hampala se oženil v ro-
ce 1937 s milovanou Annou a spo-
lu měli čtyři děti, dva chlapce a dvě 
děvčata. Manželka mu zemřela v 67 
letech, již dlouhá léta je vdovcem. 
Přesto se těší ze svých dětí a vnuků 
a při naší poslední návštěvě v roce 
2007 rád vzpomínal na život a dě-
ní ve Starém Městě v první polovi-
ně minulého století.

První stoletý Staroměšťan Jan 
Hampala vřele děkuje všem gra-
tulantům za návštěvu, blahopřání 
a dárky.

Milan Kubíček
Pan Jan Hampala nenávratně vstoupil do historie Starého Města. Jako 
první muž v novodobých dějinách našeho města se dožil úctyhodného 
věku 100 let. Na snímku se synem Petrem. Foto: Milan Kubíček
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XIII. STAROMĚSTSKÝ PLES SE VYDAŘIL

V pořadí již třináctý Staroměstský ples společně zahájili starosta Josef Bazala a místostarosta 
Radoslav Malina. V divadelním sálu hrála dechovka Dolanka z Ratíškovic.

Foto: MK

Ve sportovním sálu se sešli milovníci svěžích rytmů. Zahrála taneční skupina Těžké časy. 
Foto: Milan Kubíček

Začátek plesu patřil studentům Střední odborné školy a Gymnázia 
ve Starém Městě, kteří zatančili polonézu. Foto: Milan Kubíček

Herci Hoffmannova divadla dětem zahráli pěknou pohádku.  Foto: Milan Kubíček

V sobotu 23. ledna 2010 se uskutečnil v pořadí již 
třináctý Staroměstský ples. V divadelním sálu hrála 
dechová hudba Dolanka z Ratíškovic, ve sportovním 
sálu taneční skupina Těžké časy a v horním sálu cim-
bálová muzika Dolina. V kulturním programu jsme 
nejprve sledovali polonézu studentů Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město, po hodině následovala 
ohňová show s břišními tanečnicemi skupiny Šaryhan 
a nakonec se divákům představila Dolina. V šacho-
vém sálu byla ochutnávka lahodných vzorků vín To-
máše Juráka. Tombola byla tradičně velmi bohatá. Ná-
vštěvníci plesu se bavili dlouho přes půlnoc a ve všech 
sálech a vestibulu vládla pohoda a spokojenost.

Milan Kubíček

Dětský karneval se uskutečnil hned druhý den po Staroměstském plesu.  Foto: MK

Klubko pořádalo dětský karneval



To slovo má hodně významů. Pro 
jednoho je to papírová bankovka nebo 
mince, pro druhého maximální povole-
ná rychlost na silnici.

Pro Josefa Bazalu je letošní 14. únor 
padesáté výročí jeho narození.

Čas ubíhá a zpočátku Jozífek, jak mu 
doma říkali, vychodil školu a už od 
malička se seznamoval se svojí celoži-
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Zahrála cimbálová muzika Harafica.
Foto: Vladimír Kučera

PADESÁTKA

Starosta Josef Bazala poděkoval všem přítomným za blahopřání a spoustu pěkných dárků.                                                                                             
  Foto: Vladimír Kučera

Místostarosta Radoslav Malina při gratulaci. Jeho taška skrývala nejedno pře-
kvapení.

Foto: Vladimír Kučera

Jubilantovo sólo s manželkou Blankou. 
Foto: Vladimír Kučera

Na oslavě bylo veselo. Na snímku zleva Ing. Kamil Psotka, František Slavík, 
Mgr. Martin Zábranský a Radoslav Malina.

Foto: Milan Kubíček

votní láskou, lidovým zpěvem, ale hlav-
ně tancem. Vrozený temperament mu 
předurčil lásku k slováckému verbuňku, 
tanci, kde šohajové projevují sebe, svou 
duši a svou lásku ke kousku země, která 
je tak krásná. I jeho zásluhou se dostal 
slovácký verbuňk do zápisu světových 
kulturních unikátů UNESCO.

Josefův další život plynul, jak v za-
městnání v Letu Kunovice, tak i v slo-
váckém souboru Dolina ve znamení 

rozrůstající se rodiny. V této době byl nej-
lepším verbířem a tanečníkem verbuňku 
v celém širokém okolí.

Zájem o věci veřejné jej přivedl v roce 
1998 mezi zastupitele města Staré Město 
za KDU ČSL. Pracoval v kulturní komisi, 
kde dokázal zužitkovat zkušenosti v oblas-
ti folkloru a kultury. Ve volebním období 
2002 - 2006 působil jako místostarosta 

Starého Města a od roku 2006 je starostou. 
A že je úspěšný ve své funkci, to je vidět na 
pokračujícím rozvoji Starého Města.

V dobách dávno minulých byli padesá-
tiletí muži považováni za kmety a uctívané 
stařešiny. Dnes jsou to muži se zkušenost-
mi, rozhledem, moudrostí a schopností 
realizovat své vize a cíle. To plně platí i pro 
Josefa Bazalu.

Všichni mu přejeme hlavně zdraví, štěs-
tí a radost z verbuňku. Přejeme mu radost 

z rodiny, kde všechny jeho děti velmi 
úspěšně pokračují v souborech Dolina 
a Dolinečka. Přejeme i hodně úspěchů 
v jeho práci prvního muže staroměstské 
radnice.

Tož Jožko věz, že padesátka je jen čís-
lo a člověk je tak mladý, jak je aktivní. 
Takže Ty jsi pořád mladý padesátník!

Radoslav Malina
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Jožkovi k narozeninám 

Za svůj život jsem se zúčastnil mno-
ha oslav životních výročí, přičemž asi 
největší část jubilantů slavila padesátku. 
Bývaly to oslavy vážné i legrační, ale 
vždycky srdečné a upřímné. 

Jednou z nejdojemnějších oslav život-
ního jubilea byla oslava padesátých na-
rozenin starosty Josefa Bazaly. Na svou 
oslavu se dlouho připravoval, a nebylo 
se čemu divit. Byla to po několika dese-
tiletích první oslava padesátin starosty 
našeho města. První novodobý staros-
ta František Slavík byl zvolen starostou 
v roce 1990, ve svých 39 letech, a z rad-
nice odešel v roce 2000 v 49 letech. Pa-
desátiny slavil v červenci 2001 již jako 
hejtman Zlínského kraje.

Starosta Josef Bazala oslavil životní jubileum

Miroslav Schönbaum byl druhým sta-
rostou města po roce 1989. Na radnici 
přišel v roce 1998, do funkce místosta-
rosty, bylo mu 51 let. Starostovská pade-
sátka jej také minula.  

Oslava padesátin Josefa Bazaly se 
konala v SKC – sokolovně v pátek 19. 
února 2010 za účasti asi 150 pozvaných 
hostů, přátel, spolupracovníků a rodi-

U prvního stolu spolupracovníci z městského úřadu, u vedlejšího pak členové souboru Dolina. 
Foto: Milan Kubíček

Duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel při proslovu 
k jubilantovi Josefu Bazalovi a jeho hostům. Na snímku dále zleva dcera Ka-
teřina, manželka Blanka a otec Zdeněk.                               Foto: Milan Kubíček

Tanečníci ze souboru Dolina předvedli strhující vystoupení. 
Foto: Vladimír Kučera

Tajemník městského úřadu Ing.Vladimír Kučera 
přišel s originálním dárkem. 

Foto: Milan Kubíček

ny. K dobré pohodě zahrála cimbálová 
muzika Harafica. V programu vystoupil
soubor Dolina a také jubilant v tanečním 
vystoupení ukázal, že toho ještě stále hod-
ně umí.

Stejně jako mnoho přítomných jsem 
musel konstatovat, že život Jožky Bazaly 
dospěl v takovém mládí k padesátce! Je to 
opravdu krásné jubileum všech lidských 
možností. Člověk sotva vyšel z mládí a už 
dochází k hodnocení a bilancování. Mož-
ností padesátiletých jsou obojí – mladé 
i staré. Padesátka je asi nejkrásnější životní 
výročí, protože vnitřně je to nejnezávislej-
ší věk. Ještě myslíš jasně, ještě chceš, ještě 
usiluješ, ale cíle a motivy jsou objektiv-
nější. Padesátka je krásná hranice života 

s průhledy dopředu i dozadu.
Milý Josefe, ať nadále nacházíš kolem 

sebe dostatek přátel, kteří Ti budou 
v Tvém poslání pomáhat a Ty budeš 
mít dostatek sil, abys je mohl podobně 
obdarovávat a shledávat, že o Tvou po-
moc stojí. Hodně Božího požehnání do 
dalších let Tvého života. 

Milan Kubíček 

Bože, jak ty roky letí, čas se nezastaví,
náš starosta Josef Bazala půlstoletí slaví.

Padesátka, to jsou ještě pěkná, mužná léta,
když ve zdraví se otáčíš v kolotoči světa.

Když máš rád zpěv a muziku, nikdy neze-
stárneš,
žitím jdeš tak jako v tanci, písničkou 
omládneš.

Náš starosta stále je mlád co tanečník, pěvec,
k padesátce jemu nesem blahopřání věnec.

Ať jsi stále čilý, svěží, tak jako byls dosud,
Tobě zdraví, dlouhá léta popřej dobrý osud.

MK
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výměře 11.458 m2, vše v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště:
- pozemku p. č. 6064/32 orná půda o vý-
měře 6.478 m2 
- pozemku p. č. 6064/71 orná půda o vý-
měře 4.873 m2

- pozemku p. č. 6064/227 orná půda o vý-
měře 107 m2 
Minimální prodejní cena nezatíženého 
pozemku 1.000 Kč/m2

Minimální prodejní cena v ochranném 
pásmu VN 250 Kč/m2

Prodejní cena: nejvyšší nabídce
Odměna zprostředkovatele: 3 % + DPH 
z dosažené kupní ceny za nemovitosti 
2.1 podání žádosti o dotaci na akci Ná-
vštěvnické centrum u Památníku Velké 
Moravy z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, oblast podpory 
3.2. Veřejná infrastruktura a služby. Rada 
města schválila finanční spoluúčast žada-
tele ve výši 6.200.983 Kč.
3.1 odměny soudcům přísedícím Okres-
ního soudu v Uherském Hradišti dle zápi-
su.
6.1 rozpočet sociálního fondu na rok 
2010.
6.2 prominutí nedobytných pohledávek 
ve výši 6.163 Kč.
7.1 plat ředitelce MŠ Komenského s účin-
ností od 1. 1. 2010 dle zápisu.

Rada města pracuje ve složení:
Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka (KDU-ČSL), tajemník Ing.Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala 
(KDU-ČSL), místostarosta Radoslav Malina (Staroměstské sdružení a SNK), radní Jiří Bartošík (ODS), rad-
ní Mgr. Vratislav Brokl (ODS). Foto: Milan Kubíček 

II. doporučila zastupitelstvu města
1.4 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře cca 70 m2 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu An-
tonínu Vlčkovi, bytem Staré Město, 
Svatovítská 1856, za cenu 100 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.
1.5 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o vý-
měře cca 57 m2 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Haně 
Kovářové, bytem Staré Město, Svatovít-
ská 47, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.
1.6 schválit převod majetku – bez-
úplatný převod částí pozemků p. č. 
4560/1 vodní plocha, p. č. 4560/29 vod-
ní plocha, p. č. 6214/390 ost. plocha, p. č. 
6214/392 ost. plocha a p. č. 6214/393 
ost. plocha o celkové výměře 586 m2, 
vše v lokalitě Širůch ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou dnes ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, za účelem vybudování 
stavby „Staré Město - místní komunika-
ce Širůch“. 

III. vzala na vědomí
1.9 informaci o provedení údržby ruč-
ních ovládacích tlačítek pro chodce na 
semaforech, kterou provedla firma Služ-

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila
1.1 nájem části pozemku p. č. 233/12 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
20 m2 v lokalitě Trávník ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ve 
vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 11, na dobu určitou - ode dne 
uzavření nájemní smlouvy do dokon-
čení stavby, maximálně však na dobu 
dvou let s možností dalšího prodloužení 
a nájemné ve výši dle cenového výměru 
MF platného v době uzavření nájemní 
smlouvy (v současné době dle cenové-
ho výměru MF č. 01/2010, čl. 3, odst. 1, 
písmeno d, položka 23 činí 9,00 Kč/m2 
a rok), za účelem přeložky VN22kV.
1.2 prodej mobilní buňky, která je 
dnes umístěna v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Miroslavu Vavřiníkovi, 
bytem Staré Město, Rastislavova 603 za 
cenu 15.000 Kč + příslušná DPH.
1.7 zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch města Staré Město 
na právo umístění stavby „Přeložka 
VN22kV“ na části pozemku p. č. 233/12 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
cca 20 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., se 
sídlem v Brně, Dřevařská 11.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět umístění části stav-
by – podzemní kabelové vedení VN 
a jeho užívání, provádění údržby, kon-
trol a oprav, a za tím účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemek za podmínek sta-
novených ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene a v mezích a hranicích vypra-
covaného geometrického plánu, a to po 
celou dobu funkčního užívání vypouš-
těcího zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady - výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Nelze-li 
věcné břemeno ocenit výnosovým způ-
sobem, bude činit jednorázová splátka 
částku 10.000,- Kč + DPH. 
1.8 předloženou nabídku společnosti 
REAL MORAVIA s.r.o., Uh. Hradiště, 
Nádražní 30, realitní kancelář, na zpro-
středkování prodeje pozemků o celkové 

U S N E S E N Í
z 59. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27. 1. 2010

U S N E S E N Í
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by SM, Staré Město, s. r. o., Staré Město, 
Za Špicí 1798.
1.10 posouzení stávajícího stavu domu 
č. p. 14, nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
vypracovaného panem Ing. Stanislavem 
Mrňkou, stavebním autorizovaným 
inženýrem, Olomouc, Schweitzerova 
95/33.
4.1 vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas dle par. 96 zákona č. 183/2006 
Sb. dle zápisu.
4.2 vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a staveb-
ního řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona 
č. 183/2006 Sb. dle zápisu.

7.2 informaci o zrušení rozvojového 
programu MŠMT na rok 2009 - Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních 
složek mezd pedagogických pracovní-
ků s ohledem na kvalitu jejich práce č. j. 
24 130/2008-26 a č. j. 4982/2009-26.
7.3 zprávu o činnosti Městské knihovny 
a Informačního centra Staré Město za rok 
2009.
7.4 představení záměru vybudování teni-
sového areálu.

IV. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.3 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod pozemku p. č. 6053/187 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
70 m2 v lokalitě ul. Velehradská.
7.4 zajistit zpracování znaleckého po-
sudku na prodejní cenu pozemků v lo-
kalitě Rybníček pro případnou výstavbu 
tenisového areálu.
2. Odboru investic
1.10 připravit projektovou dokumen-
taci a žádost o dotaci na zateplení domu 
č. p. 14.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Ples rodičů byl zahájen slavnostní polonézou žáků 9. tříd. 
Foto: Vladimír Kučera

Ve chvíli soustředění při posledním nácviku před zahájením plesu.
Foto: Vladimír Kučera

Ples rodičů žáků základní školy

Letos přišla opravdová zima s kupou sněhu. Bílé nadělení leželo nepřetržitě více 
než 40 dní. Podobná zima byla ve Starém Městě naposledy v roce 2006. Sami jsme 
se přesvědčili, že kolektiv několika pracovníků Služeb SM dělal v době sněhové 
kalamity maximum, i když se nedalo stihnout uklidit všechny místní komunikace 
a hlavně kilometry chodníků. Pomáhali i občané, kteří vyslyšeli výzvu starosty 
města. Poděkování zaslouží všichni spoluobčané, kteří si uklidili chodníky před 
svými domy. Na snímku chodníky v Jezuitské ulici 29. ledna 2010.

Foto: Milan Kubíček

Děti s maminkami při jedné z akcí v Městské knihovně ve Starém Městě v ulici za 
Radnicí.  Ilustrační foto: Milan Kubíček

V pátek 29. ledna 2010 se opět zapl-
nily sály Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě. Do našeho kulturního 
stánku přišli žáci základní školy a přede-

vším jejich rodiče a další rodinní příslušní-
ci. Hlavním lákadlem byla polonéza žáků 
9. tříd, kterou naši chlapci a dívky zatančili 
hned v úvodu plesu. Ještě krátce před za-

hájením tolik očekávané akce školy pro-
běhla krátká generálka na představení 
a Ing. Vladimír Kučera se svým fotoapa-
rátem byl přitom. Milan Kubíček
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Josef Otépka oslavil 80. narozeniny
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Dne 15. února oslavil 80. naroze-
niny pan Josef Otépka. Již 60 let je 
členem Sboru dobrovolných hasičů 
ve Starém Městě. Do sboru vstoupil 
v roce 1950. Josef Otépka je dlou-
holetým strojníkem, který se staral 
poctivým a zodpovědným způso-
bem o svěřenou požární techniku. 
Tuto funkci vykonával v letech 1957 
– 1980. V letech 1980 – 1990 byl ve 
funkci starší strojník. Po roce 1990 
pak byl odborným poradcem a vy-
chovával mladší strojníky. Je nosi-
telem titulu Zasloužilý hasič, který 
mu byl udělen v roce 2000 v Centru 
hasičského hnutí v Přibyslavi. Také se 
zasloužil o přátelství mezi sbory hasi-
čů Horní Bečva a Staré Město, které 
vzniklo v roce 1973. V roce 2006 mu 
byl udělen řád sv. Floriana. Jedná se 

o výraznou osobnost Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Starém Městě. Vždy se 
řídil heslem Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci. Neznal slovo NE.

Vzpomínka
Jen ten kdo ztratil, 
co drahé mu bylo, 
pochopí, kolik bo-
lesti a slz zbylo. Dne 
8. března 2010 vzpo-
meneme 10. výro-
čí, kdy nás navždy 

opustila naše drahá paní Františka 
Hejdová. S láskou vzpomínají dcera 
Monika s manželem, vnoučata Mag-
dalénka, Vojtíšek, František a celá 
rodina.

Jana Vrchotová – Pátová

Samota

Samota je krásná.
Máš v ní pohodu,
máš v ní inspiraci.

Promýšlíš své plány,
promýšlíš svou práci.

Samota je nádherná.
Máš v ní klid a prostor,

prostor pro své snění.
Nikdo neruší tě,
nad samotu není.

Není slovo jako slovo.
je to velký klam.
Samota je dobrá.

zlé je, když jsi sám.

D�v�ata�a�chlapci�z�d�tského�folklorního�souboru��

� � DOLINE�KA�
Vás�zvou�na�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

smrtná�ned�le�21.�3.�2010�

10:30�–�sraz�p�ed�radnicí�ve�Starém�M�st��
Pr�vod�m�stem�po�ulici�nám�stí�Hrdin�,�sm�rem�ulice�Brn�nská�

�

11:00�–�krátké�vystoupení�na�parkovišti�
u�Spole�ensko�kulturního�centra��

ve�Starém�M�st��
�

V�p�ípad��nep�íznivého�po�así�se�akce�nekoná�

Do dalších let mu přejí zdraví, osob-
ní spokojenost a všechno nejlepší členo-
vé SDH Staré Město.

Kresba: Jan Slováček
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Připravme se na Velikonoce
Církevní kalendář toto období nazývá 

dobou postní, která je časem přípravy na 
Velikonoce. Jejím smyslem je prohloubení 
duchovního života, horlivější modlitba, ote-
vřenost Božímu slovu a větší aktivita v po-
moci bližním – charita. Postní doba, čekání 
na Vzkříšení, má znamení křtu a pokání. 
Čekatelé na prvotní přijetí svátosti (kate-
chumeni) se v ní připravují na přijetí křtu, 
biřmování, eucharistie a věřící  na obnovu 
svého křtu, který si připomenou v pokor-
ném uvědomění svých přestoupení Božího 
zákona a jejich nápravě.

V postní době si intenzívně připomíná-
me Kristovu oběť. K tomu nám napomáhají 
i společné pobožnosti. V kostele sv. Micha-
ela vždy před večerní  mší sv. v pondělí, ve 
středu a v pátek jednotlivé skupiny věřících 
vedou  křížovou cestu. V neděli v 15 hodin 
se scházíme na kající pobožnosti.  V našem 
městě se již řadu let koná křížová cesta po 

Kompendium sociálního učení 
církve 

Veřejnost je stále více ovlivňována médii. 
V blízké době budeme  intenzívně masírováni  
zprávami z naší politické scény v souvislosti 
s nadcházejícími volbami.  Jde o přece o for-
mování veřejného života, prostoru a situace, 
v níž žijeme,  jde o přístup jedinci i společ-
ným záležitostem, jde o rozdělení výdobytků 
společné práce.

Nelze utéct před problémy současnými, 
křesťan  ví, že  nasazení pro náš život součas-
ný rozhodne i o životě věčném. Proto je nut-
né zajímat se a vzdělávat se i na tomto poli. 
Karmelitánské nakladatelství vydalo Kom-
pendium (česky shrnutí) sociálního učení 
církve, která jako jediná vyhlašuje v soula-
du s učením svého zakladatele Ježíše Krista 
v úvodu „Kompendia“ integrální a solidární 
humanismus. Co to je? V překladu to zna-
mená „celé a slitovné lidství“. Lidství v jeho 
úplnosti, jež spočívá ve vztahu k Bohu a v od-
povědnosti k bližnímu. Lidství, které v duchu 
Kristova učení uplatňuje univerzální zásadu: 
„Nad zákonem je láska.“

Kompendium má 12 kapitol, o nichž si ve 
velice stručné zkratce něco zde osvětlíme. 
První  čtyři kapitoly jsou:
1. Plán Boží lásky pro lidstvo. Desatero při-
kázání Božích ustanovuje správnou životní 
náplň. Ukazují každému člověku nejbezpeč-
nější cestu k existenci svobodné od otroctví 
hříchu. Představuje tak jedinečnou formu 
přirozeného zákona. Tato přikázání “učí pra-

vému lidství. Vyzdvihují základní povinnosti, 
a tedy nepřímo i základní práva, která tkví 
v přirozenosti lidské osoby”. Tato přikázání za-
kotvují všeobecně platnou lidskou morálku.
2. Poslání církve a její sociální učení. Předmě-
tem sociální nauky církve je člověk povolaný 
ke spáse, jehož Kristus svěřuje do péče a zod-
povědnosti církve. Ve své sociální nauce se 
církev zabývá lidským životem ve společnos-
ti, přičemž si uvědomuje, že právě na kvalitě 
společenského života, tedy na vztazích spra-
vedlnosti a lásky, které tento život utvářejí, zá-
visí rozhodujícím způsobem ochrana a rozvoj 
osob, kvůli nimž je každá společnost ustavena.
3. Lidská osoba a její práva. Spravedlivou spo-
lečnost je možno uskutečnit jedině v úctě k ne-
materiální, transcendentální důstojnosti lidské 
osoby. Osoba totiž představuje poslední cíl 
společnosti, která je k osobě zaměřena: Lidská 
osoba nesmí být v žádném případě pojímána 

Z DALŠÍCH MOŽNOSTÍ PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ DOBY:

POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny.   Vždy účastí na Pobožnosti křížové cesty
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A SV. PŘI-
JÍMÁNÍM  ve čtvrtek 25. 3. a v pátek 26. 3. od 8:00 hodin. Nahlaste v sakristii kostela!
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ (VČETNĚ BIŘMOVANCŮ!) proběhne 
od pátku 13. 3. do neděle 15. 3. na ORLOVNĚ. Začíná STUDENTSKOU MŠÍ SVATOU v pátek 
13. 3. 2010 v 17:00 hodin. Zveme všechny mladé! Účast přislíbil vojenský kaplan P. kpt. Petr 
Fiala. (Kontaktujte Ivu Talašovou: 604173265).
6. NEDĚLE POSTNÍ SE NAZÝVÁ „KVĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ – NEDĚLE“: 28. 3. 2010
V sobotu 27. 3. v 17:00 hodin a v neděli 28. 3. v 7:00 a 9:00 hodin začne bohoslužba u kříže  
v nové části hřbitova. Po požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme průvodem do kostela ke mši 
svaté. 
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny před mší svatou, také během po-
božnosti křížové cesty.V SOBOTU 27. 3. OD 14:00 – 17:00 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI TŘI 
ZPOVĚDNÍCI! 
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím, pomoci při úklidu kostela 
a okolí  v sobotu 27. 3. 2010 od 8:30 hodin. Také díky Vaší obětavosti se budeme všichni v kos-
tele cítit dobře.

Letošní zima byla oprav-
du dlouhá, mrazivá a hoj-
ná na sníh. Toto klima se 
velmi málo líbilo zvířa-
tům v přírodě i ptákům 
na vodních tocích. Podě-
kování zaslouží všichni 
hodní lidé, kteří ptáčky 
přicházeli přikrmovat. 
Na snímku Barunka Ro-
kytová při krmení labutí 
v blízkosti lávky na řece 
Moravě.             Foto: TV

ulicích na připomínku Ježíšovy cesty s křížem 
po rušných  ulicích Jeruzaléma. Stejně tak i letos 
v pátek před Květnou nedělí 26. 3. 2010 v 17:00 

hodin se sejdeme ke mši sv. a  poté  vyjdeme 
od kostela  na tuto křížovou cestu se všemi 
přítomnými.                                                SV

jako pouhý prostředek za účelem dosažení 
cílů, které by byly cizí jejímu vlastnímu roz-
voji. Člověk může najít úplné a konečné na-
plnění jedině v Bohu.
4. Základy sociálního učení církve - jež spo-
čívají kromě základního principu důstojnos-
ti lidské osoby na obecném blahu, univer-
zálním určení statků, subsidiaritě (vyšších 
správních jednotek), sdílení (statků) a soli-
daritě a zvláštním důrazu na základní všeo-
becně platné (univerzální) hodnoty: pravdu, 
svobodu a spravedlnost.                           SV

Vladimír Holan - Miluj
Nerovnost země a nerovnost lidí jen na 

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

tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc březen 2010

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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IV. KLOBOUKOVÝ BÁL 
SE SVATÝM PLUKEM
V sobotu 20. března 2010 se v uher-

skohradišťské Redutě uskuteční již 
čtvrtý ročník kulturně společen-
ské akce s benefičním posláním – 
KLOBOUKOVÝ BÁL. 

Diakonie ČCE – středisko CESTA 
a Klub kultury Uherské Hradiště, po-
řadatelé akce, si pro vás jako již tradič-
ně připravili bohatý kulturní program. 
K tanci a poslechu zahraje fenomenál-
ní MARATHON BAND (doprovodná 
kapela řady slavných hvězd) a neméně 
slavný Svatý Pluk (který už hrál spolu 
s Kabáty, Deep Purple, Nazareth a řa-
dou dalších legend). O extravagantní 
zábavu a taneční inspiraci se postará 
kouzelník Jiří Hadaš a taneční klub 
Rokaso. Mimo jiné budete svědky 
slavné ESCAPOLOGY, kterou mistr 
kouzelnický předvedl i v talkshow Jana 
Krause Uvolněte se prosím. A tradičně 
bohatou tombolu zvolna vystřídá půl-
noční překvapení.

Jako každoročně nebude nouze 
o spoustu zábavy, o dobré víno a chut-
né občerstvení, jakož i o množství ori-
ginálních i svátečních klobouků, jak už 
praví samotný název plesu. Neváhejte 
a připojte se! 

IV. KLOBOUKOVÝ BÁL je akcí be-
nefiční. Veškerý výtěžek podpoří soci-
ální služby střediska CESTA - denního 
stacionáře pro klienty s hlubším men-
tálním a kombinovaným postižením 
a poradnu rané péče. Vstupenky je 
možné zakoupit v běžném předprodeji 
v Klubu kultury nebo v MIC Uherské 
Hradiště. Adéla Kotková

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 2. úterý  Uh. Hradiště
 Tenor na roztrhání
 (1. místo v kategorii nejzajímavější inscenace 
 ankety Slovácký oskar 2009)

19.00 220,-/200,-

 3. středa  Uh. Hradiště N  Carmen 17.00 150,-
 4. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 5. pátek  Uh. Hradiště  Naši furianti 19.00 220,-/200,-
 6. sobota  Uh. Hradiště A  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-

 8. pondělí  Uh. Hradiště  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 220,-/200,-
 9. úterý  Uh. Hradiště E  Obchodník s deštěm 18.00 100,-
 9. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-
 10. středa  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00 40,-
 11.čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 12. pátek  Zubří zájezd  Tenor na roztrhání 18.00 ----------
 13. sobota  Uh. Hradiště  Donaha! přeloženo z 2. 2. 2010 19.00 250,-/230,-
 14. neděle  Uh. Hradiště Malá scéna  Rychlé šípy 19.00 200,-

 14. neděle  Uh. Hradiště HOST  Intimní divadlo D. Bláhové: 
 Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lásce! 

19.00 200,-/180,-

 16. úterý  Uh. Hradiště T  Carmen 18.00 150,-
 17. středa  Uh. Hradiště školní př.  Naši furianti 25. repríza 10.00 50,-
 18. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 19. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
 20. sobota  Uh. Hradiště L  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
 21. neděle  Uh. Hradiště F  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 22. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Emilia Galotti 10.00 50,-
 23. úterý  Uh. Hradiště S  Carmen 18.00 150,-
 24. středa  Uh. Hradiště M  Cikáni (Hotel U Kostničího kamene) 17.00 100,-
 25. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 26. pátek  Uh. Hradiště  Obchodník s deštěm 19.00 200,-/180,-
 27. sobota  Uh. Hradiště G  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-
 28. neděle  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

 30. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Rychlé šípy 19.00 200,-
 31. středa  Uh. Hradiště V  Naši furianti 17.00 100,-
 31. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

Tetička z Radějova znovu na sokolském jevišti

S ohledem na velký zájem 
o veselohru Tetička z Radějova 
vycházíme všem příznivcům 
našeho divadla vstříc a s te-
tičkou se představíme znovu 

v neděli 14. března 2010
v 16:00 hod.

Vstupné lidové – 50 Kč.
Tož přijděte, budete vítáni.

Vaši ochotníci
Tetička z Radějova při vášnivé debatě 
s vesničankami na návsi. 

Foto: Milan Kubíček

Představení oživilo vystoupení muziky 
Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem 
a děvčat z Dolinečky. Foto: MK
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Sobota 6. března 
KOŠT SLIVOVICE
Hrají: Tarantule, V.S.P. BAND, 
Program: břišní tanečnice
Začátek: 18:00 hod.

Sobota 13. března
PLES SRPŠ ZŠ Za Alejí
DJ Tony Adámek
vystoupení žáků školy, polonéza 
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 100,- Kč

Neděle 14. března
TETIČKA Z RADĚJOVA
Ochotnický spolek Sokol Staré Město
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč

Sobota 20. března
PLES ZŠ UNESCO
K tanci a poslechu hraje AVENTIS
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 150,- Kč 

Neděle 28. března
POHNISA 
Turnaj rekreačních hráčů - badminton, stolní tenis, šipky
Začátek: 14.00 hod.
Startovné: 100,- Kč/hráč

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

www.skcsm.cz

Od rána to bylo ve školce jako v pohádce. Po třídě se plíží indiáni, všude se třpytí 
korunky princezen, létají tu pohádkoví draci, tady se prochází Karkulka a za ní vlk. 
Ne, to není pohádka, ale náš každoroční karneval.
Některé děti jsou v maskách už od rána. Paní učitelky se změnily v čertice, v čele se 
sličnou indiánkou – paní ředitelkou. Děti si zatančily, zasoutěžily, představily své 
masky a nakonec byla i sladká odměna. Všichni si užili a už se těšíme na další rok. 
A kdepak si to tak užíváme? No přece v beruškové mateřské škole v Rastislavově 
ulici. Milena Ulmannová

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři

V březnu je potřeba posilovat žlučník. Dieta spočívá ve vyloučení tuč-
ných a smažených jídel, uzenin, mléka, másla, šlehačky, zmrzliny a čo-
kolády.
Dne 1., 2. března – ve znamení Panny.
Dne 3., 4. března – ve znamení Vah. Omezte kávu, je močopudná a ko-
fein vyčerpává energii ledvin.
Dne 5., 6. března – ve znamení Štíra. Je-li dostatečně prohřátá půda, vy-
sévejte přímo na záhony ředkvičky, mrkev, špenát, pórek, cibuli a salát.
Dne 7., 8. března – ve znamení Střelce. Prořezávejte révu a staré za-
huštěné stromy.
Dne 9., 10., 11. března - ve znamení Kozoroha. Vhodný čas na čištění 
pleti, pleťové masky, depilace a zbavování bradavic.
Dne 12., 13. března – ve znamení Vodnáře. Vysévejte otužilé letničky 
přímo na záhony.
Dne 14., 15., 16. března – ve znamení Ryb.
Dne 17., 18. března – ve znamení Berana. Přesazujte vzešlá semena 
rajčat a paprik. Nakličujte brambory.
Dne 19., 20., 21. března – ve znamení Býka. Vysévejte kořenovou ze-
leninu.
Dne 22., 23. března – ve znamení Blíženců. Při chřipce a nachlazení 
zklidňuje čaj z květu černého bezu.
Dne 24., 25. března – ve znamení Raka. V teplejších oblastech vysazuj-
te předklíčené brambory.
Dne 26., 27. března – ve znamení Lva. Do skleníku vysaďte rajčata, 
okurky a papriky.
Dne 28., 29. března – ve znamení Panny.
Dne 28. března – začátek letního času. Pijte čaj z meduňky – zklidňuje 
trávicí trakt.
Dne 30., 31. března – ve znamení Vah.
Dne 30. března – Úplněk v 4:26 LČ – držíme půst. Ráno sbírejte pam-
pelišky na med.
Dne 31. března – vysazujte mečíky (každé dva až tři roky na jiné stano-
viště). M. J.

Karneval v MŠ Rastislavova

Zápis dětí do MŠ
 V týdnu od 12. do 16. dubna 2010 bude proveden Zápis dětí 
do mateřských škol ve Starém Městě.
 Iveta Polášková

Živá hudba na oslavy

 Hledáte živou hudbu? 
Hraji na svatbách, na rodinných 
i firemních oslavách a večírcích. 

Tel.: 777 208 387

POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN A DVEŘÍ

 Zavádíme novou službu POZÁRUČNÍ SERVIS všech typů 
plastových oken a dveří! Firma, která Vám dodala plastová 
okna a dveře již neexistuje, nekomunikuje nebo je pro ně ser-
vis případně oprava vašich oken a dveří problém? Pro nás to 
není problém! Zavolejte nám dříve, než se Vám okna a dveře 
poškodí!

Tel: 774 596 354.
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Triky našich zlodějíčků

Z policejního deníku
Hračičkové v akci

Telefonické oznámení z betonárky, 
že jim do firmy létají nějaké broky. 
Strážníci okamžitě vyjeli do zahrad 
k Čerťáku pod Vyhlídkou, zde zjiš-
těno pět mužů s brokovnicí. Bylo jim 
domluveno a jejich kratochvíle ukon-
čena.

Věřitelé byli dva, 
dlužník ale chyběl

Hlídka městské policie přivolána do 
Svatoplukovy ulice, kde se dva podna-
pilí muži domáhali údajného dluhu po 
jednom z místních obyvatel. Dlužník 
však byl v tu dobu v zahraničí. Vzhle-
dem k tomu, že nebylo po kom dluh 
vymáhat, byli oba podnapilí vykázáni 
z místa.

Ožralka ztratil balanc
Občan z Brněnské ulice oznámil, že ně-
jaký podnapilý muž jim rozbil skleněnou 
výplň u vchodových dveří. Bylo zjištěno, 
že byl oblečen do vojenského stejnokro-
je a na místě mu upadl baret. Provedena 
kontrola okolí a u prodejny Zdravé výži-
vy zjištěn potácející se muž ve vojenských 
maskáčích. Majitel domu i s dcerou ho 
okamžitě poznali. Po vyčíslení vzniklé 
škody bude předáno do přestupkové ko-
mise.

Přitažlivost zemská byla větší než 
ženská

Všímavá žena oznámila, že před prodej-
nou autodoplňků v Hradišťské ulici leží 
na zemi nějaký mladší muž. Po příjezdu 
na místo ztotožněn podnapilý chlapík 

z Uherského Hradiště. Zraněn nebyl, 
komunikoval, pomoc lékařské služby 
nežádal. Za asistence hlídky doprovo-
zen na hranici katastru obce, dále po-
kračoval po svých domů.
 

Pozor na tlak
Krátce na to oznámil občan, že neda-
leko křižovatky u radnice leží na zemi 
pán, jemu se ho nepodařilo postavit. Po 
příjezdu na místo spatřen muž, který 
přecházel křižovatku na červenou. Na 
výzvu prokázání totožnosti reagoval 
zmateně, posléze zjištěno, že trpí vyso-
kým tlakem. Užívá léky, zamotala se mu 
hlava, ošetření lékaře nežádal. Hlídka 
jej přesto doprovodila do nedalekého 
bydliště k přítelkyni.
 MP + MK

 I když mnozí vyhlášení ekonomové tvrdí, že finanční krize bude minimálně ještě v prvních měsících roku
2010 pokračovat, pan Jaroslav Popelka, kterého jsme zastihli na náměstí Hrdinů, má poněkud jiný názor. 
„Právě jsme se odrazili od dna,“ tvrdí staroměstský patriot a humorista.

Ilustrační foto: JP

 Do prodejny přišla mladá žena, „vy-
zbrojena“ malými štípacími kleštěmi, 
které použila na odstranění plastových 
bezpečnostních prvků. Bystrému oku 
prodavače ale neunikla. Následovala 
pokuta jak řemen a z ostudy kabát.
• Starý trik se stále snaží používat ně-
kteří nenechavci při nákupu ovoce. 
Do sáčku vloží menší množství ovoce, 
které zváží a cenovku z váhy nalepí na 
sáček. Poté ještě do sáčku ovoce doplní 
a to bez dalšího vážení. Zaměstnan-
ci některých obchodních řetězců již 
ovoce váží a cenovku nalepí až přímo 
u pokladny.

 Podle svého gusta nakupovala i no-
vopečená důchodkyně. Jeden kus do 
košíku, jeden kus do tašky. Když za po-
kladnou došlo k odhalení jejího činu, 
vběhla do prodejny a snažila se zboží 
vrátit na původní místo. A ochrance 
tvrdila, že vlastně nic neukradla. Leč 
i na takové ptáčky přestupkový zá-
kon pamatuje, neboť v charakteristice 
majetkového přestupku je zakotvena 
větička „nebo se o takové jednání po-
kusí.“

 Samostatnou kapitolou jsou i samo-
zvaní degustátoři, kteří využívají ano-
nymity velkých hypermarketů. Často 
se řídí heslem: Celebrity nejsme, raut si 
přesto uděláme. Pochutnají si na draž-

ším pečivu, třeba křupavý a ještě teplý 
crossaint je k nezaplacení. Ulomí si kou-
sek sýra, ochutnají nakrájenou šunku, za 
škraň strčí jahodu. O regál dál se osvěží 
multivitaminem, zbytek balení si nasy-
pou do kapsy. Také u regálu, kde jsou vy-
staveny drahé časopisy, tráví hodně času. 
Záleží jen na obsluze kamerového systé-
mu, než jsou vyhoštěni. Jedněmi dveřmi 
je vyženou, druhými se vzápětí vrací. 
Majetek žádný nemají, pokutu nezaplatí. 
Jeden se vždy hájí stejnou větou: „Když se 
vám to nelíbí, tak mi kupte svačinu!“

 Teprve třináctiletý zlodějíček se pokusil 
odcizit sluneční brýle. Ochrance své po-
čínání vysvětlil tím, že chtěl jen vyzkou-

šet bdělost a ostražitost personálu.
 Říkají jim Pat a Mat. Jeden nosí rá-

diovku, druhý kulicha. Do nákupního 
vozíku uložili tucet piv a plné láhve 
vzápětí nafofrovali do výkupního auto-
matu přímo v prodejně. Měli to pěkně 
vymyšleno, za vrácené lahve si koupí 
čtyři pivečka. Moc nechybělo a trik jim 
vyšel. Asi jim nedošlo, že plné lahve 
cinkají jinak než prázdné. Usměva-
vý maník, jinak pomocný a pracovitý 
skladník, obsluha u automatu je persó-
na na svém místě. Habaďůra nevyšla.

V obchodní síti zaznamenal: 
Milan Kubíček 

S úsměvem jde všechno lépe
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Vzpomínka na 30. výročí založení souboru 

Profesor Jan Slováček (uprostřed) je nestarším 
členem souboru Dolina. V roce 2010 oslaví 89. 
narozeniny. Na snímku dále zleva: Jan Slováček 
mladší a Antonín Drgáč. Foto: archiv JS

Z vděčností za pozvání na celo-
večerní představení souboru Doli-
na ze Starého Města, uskutečněného 
12. prosince 2009 v uherskohradišť-
ském Klubu kultury, jsem se rozhodl 
sdělit své dojmy čtenářům Staroměst-
ských novin.

Dlouhodobá, cílevědomá práce 
s mládeží vytváří souboru Dolina 
po léta dobrou pověst. Program rov-
noměrně vyvážený jak po stránce 
hudební, písňové, tak také taneční, 
stejně jako hudební a choreografické 
úpravy, přinášejí divákům stále nová 
překvapení odměňovaná častým po-
tleskem.

Vystoupení Doliny pohledem nejstaršího člena souboru

Bezprostřední posazení přímo pod 
muzikami Doliny i Bálešáků Dolinečky 
navodilo mi během představení remi-
niscence na Světový hudební festival 
v Langollenu ve Velké Británii, jehož se 
soubor Dolina zúčastnil v roce 1975.

Hodnocení odborné a naprosto ne-
závislé poroty, podepsané tehdy Mrs. 
Lucile Armstrong a prof. Dr. Rogerem 
Pinonem, znělo v překladu z angličti-
ny do češtiny následovně: „Vynikající 
výkon typického středoevropského 
souboru s velmi zajímavými melodi-
emi a půvabnými rytmy, které byly 
dovedně předvedené a technicky do-
konalé.“

V muzice Doliny hrál tehdy pisatel 
tohoto článku, dále Jan Slováček mlad-
ší, Jiří Pavlica, František Šebek a dnes 
už nežijící cimbalista Pavel Dudešek.

Hodnocení současného představení 
muziky souboru Dolina a Dolinečka, 
stejně jako jejich tanečních složek, by 
nebylo možno vyjádřit dokonaleji ani 
dnes po 35 letech.

A tak je připisuji všem účinkujícím 
na představení Doliny, pojmenovaném 
„Namlúvání“, s přáním mnoha dalších 
úspěchů.

Jan Slováček starší, 
30 let primáš Doliny 

Slavnostní vystoupení k 30. výročí 
založení souboru Dolina se uskutečni-
lo 31. října 1986 ve Slováckém divadle. 
Program byl pojmenován Vítáme nové 
jaro a skládal se celkem ze 16 vystoupe-
ní. Diváci viděli skladby Vynášení smrt-
ky – jarní obřadní obchůzka s původně 
magickými účinky symbolizující konec 
zimy. Velikonoční klepání – chlapecká 
kolední obchůzka s významem přivolat 
jaro do vsi, Šlahačka – chlapecké a dív-
čí velikonoční zvyky, pletení pomlázek, 
vysévání chodníčků lásky, obřadní šla-
hání děvčat a chlapců a další.

Připomeňme si složení souboru Do-
lina v roce 1986. Vedoucí souboru Jan 
Ondra, vedoucí muziky Jan Slováček, 
vedoucí taneční skupiny Marie a Josef 
Hejdovi, scénář a odborná spolupráce 

PhDr. Ludmila Tarcalová, výtvarná spo-
lupráce Antonie Dostálková.

Muzika: A. Dostálek, A. Drgáč, 
M. Dudešek, J. Havliš, J. Hráček, J. Hu-
báček, F. Klvaňa, M. Minks, Z. Pištěk,  
F. Polášek, J. Slováček, F. Večeřa.

Tanečnice: M. Adamíková, B. Baza-
lová, D. Buršová, A. Čagánková, M. Čí-
halová, M. Frýbortová, D. Gabrielová,  
M. Chlachulová, D. Konečná, B. Knotko-
vá, A. Machynková, A. Marková, P. Ond-
rová, J. Pavlicová, L. Pechová, L. Pilušo-
vá, I. Pleváková, V. Špačková, J. Vávrová,  
M. Vycudilíková, I. Výstupová.

Tanečníci: J. Bazala, J. Blaha, P. Bu-
reš, P. Gabriel, M. Hejda, V. Chlachula, 
P. Janků, Z. Knot, J. Machynka, A. Martí-
nek, J. Piluša, L. Říha, P. Sikora, S. Sikora,  
J. Smělík, F. Zavřel.

Děti souboru Dolinečka pod vede-
ním M. Ondrové, J. Velgové a L. Pavli-
cové.

Program vystoupení folklorní-
ho souboru Dolina uvedlo zajímavé 
motto Alberta Marinuse: Pouze se vy-
tváří dojem, že folklor umírá, ale folk-
lor žije a bude žít, protože lidstvo trvá.

Milan Kubíček



  

Pranostiky na březen
  Panská láska, ženská chuť a březnové 

počasí není stálé.
  V březnu prach co zlato a stříbro, ale 

sníh bývá pro osení jed.
  Na svatého Bedřicha slunko teplem 

zadýchá.
  Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
  O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
  Březen suchý, duben mokrý a květen 

větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
  Na svatého Řehoře ledy plují do moře 

a vlaštovičky letí od moře.
  V březnu prach – jistý hrách.
  Svatý Josef s tváří milou končí zimu 

sněhu plnou. EM

Co možná nevíte o našich panovnících

Moudra Mr. Orang Utana S r a n d o v n a
Po firemní poradě
Povídá nejmladší mistr z dílny: „Někdy používám stej-
ných výrazů jako náš velkomožný majitel. O mně říka-
jí, že jsem sprosťák, kdežto pan šéf je – originál.“

Sponzor bezdomovců
Přijde chlapík ke skupince bezdomovců. „Šohaji, dáte 
si štamprlku?“ „No jistě hošane!“ Dobroděj vytáhne 
tři skleničky a naleje okenu. Jeden z bezdomovců se 
zamyslí a pak povídá: „Chtělo by to olivu.“

Debata na pracáku
„Milionáři mají všechno, nemají se na co těšit. Mají 
chudý život.“

Odposlechnuto v pouličce
„Bohušu, víš, že se budou stavět nové obchody spe-
ciálně pro sklerotiky? Dostanou tam všechno, na co si 
vzpomenou.“

Fanoš ve sprše
Byl to pro něj šok a úlek, když zjistil, že má zadek 
z půlek.
 NI

Fešáci za Moravou říkají, že ve Starém Městě 
máme pěkné kočky. Určitě mají pravdu.

Foto: TV

 Franský kupec Sámo stanul 
v letech 623 – 624 v čele rozsáhlého 
útvaru, zahrnující teritorium Čech, 
Moravy, části Slovenska a zřejmě 
i Bavorska. Centrum říše se pravdě-
podobně nacházelo v nížinách ko-
lem řeky Moravy. Pohan Sámo měl 
prý 12 manželek a 27 synů, vládl 
přibližně 35 let. Do historie se za-
psal úspěšnou obrannou válkou pro-
ti franskému králi Dagobertovi. Po 
Sámově smrti (někdy v letech 658-
659), se jeho říše rozpadla.
 Zakladatelem mocné říše s ná-

zvem Velká Morava byl moravský 
kníže Mojmír I., který vládl v letech 
830 – 846. Mocenské jádro Mojmí-
rova státního útvaru leželo v jiho-
moravských úvalech. Asi v letech 
833 – 836 připojil Mojmír I., ke své 
říši Nitransko, odkud vypudil kníže-
te Pribinu. Později získal i další úze-
mí. Po jeho smrti usedl na moravský 
knížecí stolec synovec Rostislav. 

 Dědicem velkomoravské kultu-
ry byl český kníže Bořivoj I. (852-889). 
Jako dvacetiletý uzavřel sňatek s mla-
dičkou Ludmilou, dcerou knížete Sla-
vibora, zřejmě vládcem slovanských 
Srbů na nynějším německém území. 
Měli spolu tři syny a jednu až tři dcery. 
Někdy mezi léty 882 - 884 se oba man-
želé zřekli pohanství a přijali na Mora-
vě křest z rukou Metodějových. Tímto 
aktem zároveň uznali Svatoplukovu 
svrchovanost nad českým teritoriem. 
Ludmila v pozdějším věku vychováva-
la Václava a Boleslava, syny předčasně 
zemřelého knížete Vratislava I. Vdova 
po zesnulém knížeti Drahomíra vyslala 
na hradiště Tetín, kde babička se svými 
vnuky pobývala, vikingské bojovníky 
Tunnu a Gommona, kteří 15. září 921 
jedenašedesátiletou kněžnu Ludmilu 
uškrtili, prý závojem. Ludmila se stala 
první českou světicí.

Milan Kubíček
kronikář města

Odebrali mu pravomoc, aniž co zpozoroval.

V nevěstinci potřebovali někoho, kdo by se za ně 
styděl.

Co je to ta korupce? V minulosti se mazalo, v sou-
časnosti – podmazává.

Nejvíce nám lichotí upřímná závist.

Při pití mnohém, rozume sbohem.

Nula zůstává nulou na každém místě. Ale její místo 
se počítá.

Nevěř tomu, kdo ti dává přednost. Možná tě chce 
kopnout do zadku.

Kdo má strach, aby se nespálil, ten se nejčastěji 
namočí.

Menší lumpové mění adresy. Větší – dresy.

Největší smůla v lásce? Nešťastně se zamilovat do 
vlastní manželky.
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Základy kostela Na Valách jsou opět součásti obnovené expozice.
Foto: Milan Kubíček

Památník Velké Moravy ve Starém 
Městě vybudovaný nad základy prv-
ní objevené kamenné velkomoravské 
stavby na našem území – kostela Na 
Valách – je od roku 1969 národní 
kulturní památkou a je 
mu tedy ze strany státu 
a Zlínského kraje věnová-
na zásadní ochrana a pé-
če. Současně je vytvářen 
prostor pro to, aby nadča-
sové kulturní a historické 
hodnoty této lokality byly 
specifickými muzejními 
metodami a postupy zpří-
stupněny nejširším vrst-
vám společnosti, zejména 
mladé generaci, jako vý-
znamný zdroj informací 
o prvním státním útvaru 
západních Slovanů - Vel-
ké Moravě a jeho vyspělé 
kultuře. 

Vzhledem k tomu, že od svého 
otevření v roce 1969 neprošel objekt 
památníku výraznější opravou a mo-
dernizací, byla v letech 2008-2009 
provedena jeho generální rekonstruk-
ce, v závěru roku 2009 završená insta-
lací moderní multimediální expozice, 
která odpovídá současným výstavním 
trendům a potřebám tuzemských 
i zahraničních návštěvníků.

Dnem 16. ledna 2010 byl památ-
ník opětovně otevřen pro veřejnost. 
Oproti sezónnímu provozu před re-
konstrukcí bude památník otevřen 
celoročně, což umožní nová tepel-

První dojmy v novém Památníku Velké Moravy
ná čerpadla s podlahovým vytápěním 
a vzduchotechnikou. Celkovou opravu 
si vyžádala rovněž poškozená střecha, 
kterou do objektu zatékalo. Projekt sta-
vební rekonstrukce památníku je dílem 

ing. arch. Miroslava Baleji ze Zlína. 
Realizátorem projektu se stalo Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti jako 
správce této národní kulturní památ-
ky a příspěvková organizace Zlínského 
kraje.

Nová multimediální expozice, která 
nahradí již neaktuální a poněkud za-
staralou expozici z roku 1985, využívá 
dvou desítek figurín v životní velikosti 
k modelaci výjevů života a práce našich 
předků na velkomoravském hradisku. 
Shlédneme zde repliky dobových odě-
vů, obuvi, vzácných šperků, pracovních 
nástrojů a dalších nálezů z archeologic-
kých výzkumů, jež ve Starém Městě pro-

bíhají již déle než století. Autoři této 
expozice doc. PhDr. Luděk Galuška, 
CSc. z Moravského zemského muzea 
a Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. ze 
Slováckého muzea ve spolupráci s ar-

chitektem Svatoplukem 
Sládečkem ponechávají 
v centru pozornosti ná-
vštěvníků základy velko-
moravského kostela a na 
přilehlé ploše pohřebiště 
názorně přibližují metody 
archeologické práce. Mu-
zejní expozici doplňuje 
úvodní film režiséra Ru-
dolfa Chudoby, elektro-
nický průvodce i počíta-
čové animace. Nepřetržitý 
provoz Památníku umož-
ní rozšířit programovou 
nabídku o přednášky pro 
veřejnost a zejména o vý-

ukové programy pro školní mládež 
a studenty.

Náklady spojené s rekonstrukcí 
dosáhly výše cca 30 milionů korun. 
Na financování obnovy této význam-
né národní kulturní památky se po-
dílel Zlínský kraj společně s grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu 
EHP a Norského finančního mecha-
nismu. Podporu při budování expo-
zice poskytlo Moravské zemské mu-
zeum v Brně.

PaedDr. Jiří Jilík,
tiskový mluvčí Slováckého 

muzea a průvodce expozicí

Velkomoravané při slavnostním otevření Památníku vytvořili působivou kulisu 
dávného děje.  Foto: Milan Kubíček 

Na snímku zleva starosta Josef Bazala, archeolog Mgr. Miroslav Vaškových ze Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti a PhDr. Luděk Galuška z Moravského zemského mu-
zea v Brně, kteří si připili na úspěch nové expozice. Foto: Milan Kubíček
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Zajímavosti ze Starého Města a Velké Moravy

Z historie archeologického centra
Budova Památníku Velké Moravy 

byla postavena v letech 1959-1960 nad 
základy první objevené a uznané stav-
by z doby velkomoravské – kostela Na 
Valách, nalezeného při výzkumu v roce 
1949 uprostřed rozsáhlého a bohatého 
pohřebiště. Stálá archeologická expo-
zice dokumentovala život v jednom 
z center velkomoravské říše. 

V letech 2008 – 2009 došlo k celkové 
rekonstrukci Památníku Velké Moravy, 
jehož expozici byla slavnostně otevřena 
15. ledna 2010                              MK

822 – první písemná zmínka o Moravanech
830 – 846 vláda Mojmíra I.
833 – Mojmír ovládl Nitransko
845 – pokřtění 14 českých knížat v Řezně
846 – 869 vláda Rastislava
863 – 867 – mise Konstantina a Metoděje
867 – Konstantin přijal řeholní jméno Cyril
869 – Cyril zemřel v Římě (14. února)
870 – 894 vláda Svatopluka
875 – 894 Čechy pod nadvládou Velké Moravy

882 – 885 Metoděj opět na Moravě, tentokrát 
s titulem arcibiskupa
882 (884) – Křest knížete Bořivoje a Ludmily na 
Moravě (některé prameny uvádí kostelík sv.Víta, 
který kdysi stával na rozcestí Michalské a Svato-
vítské ulice)
885 – dne 6. dubna umírá Metoděj a jeho žáci 
jsou ze země vyhnáni
894 - 906 vláda Mojmíra II.
906 - 907 poslední zmínky o Velké Moravě

V času dějin

• Staroměstské archeologické nálezy by 
mohly být daleko bohatší, kdyby se pře-
dešlo rabování nově otevřené pískovny. 
V letech 1897 – 1924, než byl zahájen 
archeologický výzkum, zde bylo zniče-
no 500 – 600 velkomoravských hrobů. 
Zachovala se jediná nádoba, kterou 
v roce 1914 vykopal Jan Malovaný při 

stavbě domu 844. Mnoho celých nádob 
zničili lehkovážní hoši. Používali je jako 
terče při hrách. Také zlatých předmětů 
mohlo být daleko více, protože při stav-
bě silnice do Buchlovic vybírali hoši po 
dešti z navezeného písku z pohřebiště Na 
Valách zlato a prodávali je židovi.
• Dne 25. dubna 1928 byl nalezen v hro-
bě č. 119 - 86 cm dlouhý karolínský meč 
v pochvě kůží potažené, na rukojeti byly 
zbytky zlata. Antonín Zelnitius ve své 
knize Archeologický výzkum na Špitál-
kách uvádí, že se jednalo o knížecí hrob.
• Ráno 7. dubna 1928 byl v hloubce 
200 cm zjištěn hrob dítěte č. 106. Ko-
lem jeho hlavy byl rozložen celý poklad 
ze zlata. A to dvě lunicové, filigránem
zdobené, zlaté náušnice s byzantskými 
korunkami a dvě menší zlaté závěsky 
zdobené po celé ploše rovnoramennými 
křížky z drobných zlatých kuliček. Vedle 
ležely čtyři stříbrné hrozníčkové náušni-
ce a dvě menší kulaté, kuličkami po celé 
ploše poseté závěsky. Mezi tím byly dvě 
perly z modré, sklovité hmoty.
• Zlatý poklad z hrobu č. 106 je zdoben 
četnými rovnoramennými křížky. Jedná 

Dr. Luděk Galuška při výkladu v expozici. Přítomno bylo 152 lidí, včetně dru-
žiny našich velkomoravských předků. Foto: Vladimír Kučera

se o jasný důkaz Byzance a působnosti 
Cyrila a Metoděje.
• Ačkoli 14. únor si převážně zamilo-
vaní mladí lidé připomínají jako svá-
tek sv. Valentýna, k témuž dni se váže 
i jedna významná událost. V Římě dne 
14. února 869 umírá sv. Cyril. Jeho 
starší bratr arcibiskup sv. Metoděj ze-
mřel o šestnáct let později - 6. dubna 
885.
• Ve Starém Městě byly dříve tři kos-
tely. Již v roce 1789 byl zbořen kostel 
sv.Víta, který stál na rozcestí nynějších 
ulic Svatovítské a Michalské. Podle 
pověsti právě v tomto kostelíku měl 
arcibiskup Metoděj pokřtít přibližně 
v roce 882 (884) českého knížete Bo-
řivoje I. (852-888), prvního z dynastie 
Přemyslovců, a jeho manželku Ludmi-
lu. Tímto činem uznali manželé svr-
chovanost Svatopluka, vládce velko-
moravské říše, nad českým teritoriem. 
Na paměť křtu dal Bořivoj vystavět 
na svém sídle, hradišti Levém Hradci, 
kostel sv. Klimenta, údajně nejstarší 
kostel v Čechách.

Milan Kubíček

Uložení ostatků velkomoravského velmože Mojslava do rakve. 
Foto: Milan Kubíček

Přijďte do Památníku Velké Moravy, určitě ne-
budete litovat.  Foto: Vladimír Kučera.
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Staroměstské mosty
Motto

Starým Městem dlouhá teče řeka,
několik mostů ji spíná,
po nábřeží chodí desítky pěkných dívek,
a každá je jiná…..

Mosty odpradávna provázejí člověka při 
jeho cestách. Tyto komunikace ulehču-
jí a zrychlují naše putování z místa na 
místo a často spojují oblasti, jinak vzá-
jemně nepřístupné. Most tak předsta-
vuje prvek, který pomáhá překonávat 
překážky a za to vše sklízí právem náš 
obdiv a sympatie. Není náhodou, že 
právě mosty patří mezi vrcholná díla 
architektů, inženýrů a umělců, kteří do 
jejich podoby vkládají veškerý svůj um 
a invenci. 
Asi nejznámějším mostem v České 

republice je Karlův most z roku 1357, 
dlouhý 515 m, který zná každé dítě. Byl 
založen v roce 1357 přesně 9. 7. v 5 ho-
din a 31 minut, aby liché číslice šly vze-
stupně a sestupně 135797531. Nejstarší 
je 110 m dlouhý kamenný most v jiho-
českém Písku. Pochází ze třetí čtvrtiny 
13. století a postaven byl za vlády Pře-
mysla Otakara II. 
Ve Starém Městě jsme si oblíbili lávku přes 
Baťův kanál a řeku Moravu, která nám 
usnadňuje příjezd do Uherského Hradiš-
tě, mezi architektonicky zdařilá díla patří 
nový železniční most nad silnicí ve směru 
na Nedakonice a možná netušíte, že želez-
niční most nad výpadovkou do Brna byl 
prvním mostem s konstrukcemi z před-
pjatého betonu na trati Přerov – Břeclav 
a slouží svému účelu od roku 1961. 
Most označovaný také jako „mladší bratr 

cesty“ představuje prvek, který pomá-
há překonávat nejrůznější překážky. 
Z tohoto důvodu byl v minulosti, je 
dnes a samozřejmě bude i v budouc-
nosti předmětem sympatií většiny lidí. 
Proto se vyobrazení mostů vyskytovala 
a vyskytují na platidlech a poštovních 
známkách. Také na každé nové ban-
kovce Evropské unie – eura – je obrá-
zek některého z proslulých evropských 
mostů. Lidstvo zřejmě přirozeně tíhlo 
a tíhne k tomu, co lidi spojuje, niko-
liv k tomu, co je rozděluje. K tomu, 
co život usnadňuje, a nikoliv ztěžuje. 
A četné mostky v Tyršově i Salašské 
ulici, železniční most přes řeku Moravu 
i železniční mosty, pod kterými vedou 
silnice I. a II. třídy a také silniční most 
přes Moravu u Rybáren. toto poslání 
bohatě naplňují. Milan Kubíček

Železniční most přes řeku Moravu na trati Staré Město – Uherské Hradiště. Most 
byl postaven v březnu roku 1955. Jedná se o most, po kterém jezdí expresy a rychlíky 
z Prahy do Luhačovic, spěšné vlaky Staré Město – Veselí nad Moravou - Brno, osobní 
vlaky Staré Město – Uherský Brod – Vlárský průsmyk i nákladní vlaky. Po souběžné 
lávce přecházejí lidé a jezdí cyklisti.  Foto: Milan Kubíček

Dne 13. prosince 1994 došlo ke spojení břehů řeky Moravy ocelovou konstrukcí nové 
lávky. Vysouvání dlouhého tělesa trvalo několik hodin a jako jediní jsme tuto událost 
zdokumentovali. Foto: Milan Kubíček

Provoz ukončen, indiáni vytrhali koleje! Není tomu tak. V době od 25. září do 7. října 
1995 byla provedena rekonstrukce trati v úseku Staré Město – Uherské Hradiště a že-
lezniční provoz na 13 dní utichl.  Foto: Milan Kubíček 

Staroměstská kuriozita. V Tyršově ulici najdeme velký počet mostků, které spojují 
domy za potokem Salaška s místní komunikací. Foto: MK
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Vařila jsem si čaj a zbyla mi jen horká voda, co 
s ní mám dělat?

(Julča 12 let)
Podívej, dej ji pěkně do mrazáku, horká voda se 
vždycky hodí.

Co říkáte na tu hysterii kolem očkování proti 
prasečí chřipce? Tolik zmatků a zbytečného 
vyhazování peněz….

(Zdena 47 let)
Já si myslím, že by se mělo začít očkovat plošně. 
Proti blbosti. Ta nás ohrožuje nejvíce.

Náš ředitel již přesluhuje v důchodu, asi má 
sklerózu, že neví, kdy odejít a uvolnit místo 
schopnějšímu. Jak mu to taktně naznačit?

(Ivana 33 let)
Pověste mu na dveře kanceláře plakát s textem: 
Sněhulák je z mála těch, kteří přesně vědí, kdy 
odejít.

Myslíte, že jsem alkoholik, když denně po práci 
zajdu do hospody na tři piva? 

(Jiří 32 let)
Již Murphy kdysi napsal, že alkoholik je člověk, 
který pije víc než jeho lékař.

Jaké filmy a televizní seriály sledujete nejčas-
těji? Myslím třeba Ordinaci v růžové zahradě, 
Ulici a herecké obsazení. Třeba komedie, akční 
filmy a tak.

(Petra 44 let)
Nevím, proč bych měl prožívat a sledovat televizní 
cizí osud, když mám svůj. Nejraději hraji hlavní 
role ve „svých filmech“, které si i rád režíruji.

Potřebuji poradit, protože se mi nějak v posled-
ní době zamotal život a nevím jak a kam dál….

(Renata 43 let)
Jestliže nevíte, kam jdete, pravděpodobně skončíte 
někde zcela jinde.

Ve společnosti i v našich životech stále probíhá 
zápas dobra a zla. Jak to vidíte? Kdo má v sou-
časnosti navrch? Dobro nebo zlo?

(Karel 46 let) 
Stoupněte si před zrcadlo a podívejte se sám na 
sebe. Co vám říkají pojmy sobectví, chamtivost, 
bezohlednost, závist, snaha mít štěstí na úkor ne-
štěstí těch druhých. Veškerá naše existence je zápas 
dobra a zla a mám pocit, že dobro v poslední době 
více prohrává, často i na lopatky.

Pane redaktore, vysvětlete mi, jak to že vdané 
ženy v Čechách jsou silnější než svobodné?

(Sergej 22 let)
Svobodná žena přijde domů, podívá se, co má 
v lednici, a jde spát. Vdaná přijde domů, podívá se, 
co má v posteli, a jde do lednice

Milan Kubíček

Pozorování ptáků u krmítka
V lednovém čísle Staroměstských novin 

jsme zveřejnili příspěvek „Také o Vánocích 
nezapomeňte na ptáčky.“ Děkujeme všem 
hodným lidem, kteří ptákům pomohli 
přežít dlouhou a mrazivou zimu. Určitě 
se nám v dalším průběhu roku ptáčci od-
mění sběrem škůdců na zahrádkách a také 
roztomilým zpěvem. Přes zimu jsme slyše-
li jen krákající havrany a kejhající kachny. 
Nejpěkněji gagotají ty na řece Moravě.

Co všechno jste v průběhu zimy vypo-
zorovali na svém krmítku, nebo okenní 

římse, jaké byly rozdíly v počtu přiléta-
jících ptáků a jak se měnila doba jejich 
návštěvnosti? Jak se k sobě ptáčci chovají 
navzájem? Bylo to velmi rozmanité diva-
dlo, které jsme mohli denně sledovat. A co 
ptákům nejvíce chutná?

Nejlepší jsou olejnatá semena, třeba 
slunečnice doplněná dalšími semeny, na-
příklad prosem, mákem, řepkou nebo 
lněným semínkem a pro sýkory je možné 
přidat i hovězí lůj, kosi zase milují jablka. 
Zásadně se ptákům nenabízí zkažené, so-
lené, uzené či jinak kořeněné krmivo. Se 
zimním přikrmováním jsme většinou za-
čali v listopadu a ptáčky lze přikrmovat až 
do konce března.

V různých zimách se liší návštěvnost 
ptáků u krmítek, klesá či stoupá počet 
druhů ptáků a jejich intenzita příletu pro 
potravu. Pokud je zima bez sněhu, ptá-
ci si hledají potravu v okolí obcí, sbírají 
bobule a semena plevelů. Některé druhy 
se při nízkých teplotách a holomrazech 
přesouvají více na jih a hledají potravu 
tam. Pokud je sněhu hodně, je také živěji 
u krmítek a můžeme zde pozorovat až 20 
druhů ptáků. Osobně jsem letos sledoval 
tyto ptačí druhy: sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka, vrabec domácí, 
vrabec polní, brhlík lesní, zvonek zelený, 
pěnkava obecná, pěnkava jikavec, dlask 
tlustozobý, strakapoud střední, strakapoud 
velký, hrdlička zahradní, havran polní, kos 
černý, červenka obecná a další.

Nejčastějším návštěvníkem byla sý-
kora koňadra, která si oblíbila především 
drcené vlašské ořechy a slunečnicové se-

mínko. Ponejvíce si odnáší semínka na vět-
vičky blízkého smrku, kde si je prsty přidrží 
a obsah vybere zobáčkem. Sýkory, zvonci, 
vrabci nebo dlasci se živí přímo na krmítku, 
přičemž největším neomalencem se ukázal 
dlask tlustozobý, kterému se pramálo líbila 
přítomnost jiných ptáků v budce, když se 
zde on uvelebil. Brhlíci přilétnou do budky 
a semínko si odnesou. Kosi, vrabci a straka-
poudi se pohybují nejčastěji pod krmítkem. 
Některé druhy ptáků žijí po většině roku 
samotářsky (například zvonek zelený a čí-
žek lesní), po dobu zimy se však sdružují do 
menších hejn a ke krmítku přilétají v počtu 
tří až pěti jedinců. V hejnu se drobní ptáčci 
lépe ubrání dravcům a také se tak bezpečněji 
přečká noc. Největším nebezpečím je kra-
hujec, který si v lovení malých ptáků přímo 
libuje. Také velmi nebezpečné jsou hladové 
kočky, které dokáží dlouho dobu číhat v blíz-
kosti krmítka. 

V průběhu letošní zimy jsme také pozo-
rovali sněhobílé labutě a jejich popelavá mlá-
ďata (65 ptáků), které se nejvíce zdržovaly 
pod lávkou přes Moravu a Baťův kanál a také 
v blízkosti železničního mostu. 

Milan Kubíček

Pokud jste si pořídili do zahrádky krmítko, máte ma-
lou ZOO přímo na svém pozemku. Na snímku dlask 
tlustozobý. To je ale fešák!  Foto: Milan Kubíček

Nejčastějším hostem na krmítku je sýkora koňadra (na 
snímku dole), v menším počtu přilétá i sýkora modřinka 
(nahoře).  Foto: Milan Kubíček

Sýkora babka při odletu z větvičky. 
 Foto: Vladimír Kučera
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tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Nová čtvrť 1250, St.

Proměny jednoho místa v ulici V Zahradě
Na snímku vlevo pohled do zahrady manželů Cetkovských v ulici V Zahradě na přelomu jara a léta a na druhé fotografii je stejné 

místo po sněhové nadílce v lednu 2010.

 

Text: Milan Kubíček, foto: Ivana Cetkovská

Co možná nevíte….
Halleyova kometa

Hvězdáři ohlásili na 18. května 1910 Ha-
leyovu kometu. Rozčilené obyvatelstvo 
Starého Města zvědavě sledovalo novi-
nářské zprávy a po několik nocí očeká-
valo její objevení. Bylo ale povětšinou 
zklamáno. Nejenže ohon její neotrávil 
plyny zhoubnými naše ovzduší, jak se 
předpokládalo, ale kometa jevila se jako 
matná hvězda, již bylo jen nepatrně vi-
děti.

Nový školní lékař
V roce 1925 místní školní rada odsouhla-
sila, že škola bude mít svého školního lé-
kaře. Stal se jím MUDr. Josef Hůla. Obec-
ní rada mu vyplácela mzdu 3000 Kč ročně. 
Pravidelně prohlídky žáků až čtyřikrát 
ročně byly samozřejmostí. K nim přibyly 
i pravidelné prohlídky chrupu.

MK
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Mezinárodní veletrhy cestovního 
ruchu GO a Regiontour se uskuteč-
nily na brněnském výstavišti v tradič-
ním termínu od 14. do 17. ledna 2010. 
Pravidelní návštěvníci této významné 
akce objevili řadu novinek od umístě-
ní v novém multifunkčním pavilonu P 
po nová témata a bohatší doprovodný 
program. Veletrhy zaznamenaly i sil-
nější orientaci na konečné zákazníky. 
Brány výstaviště se otevřely pro veřej-
nost již v pátek 15. ledna 2010 od 14 
hodin. V minulosti přicházeli zájemci 
o cestování jen v sobotu a v neděli. 

Největší plochy obsadily expozice 
jednotlivých turistických regionů, velký 
pavilon měla Východní Morava a regi-
on Slovácko, kde bylo také zastoupeno 
město Staré Město a mikroregion Sta-
roměstsko. První den veletrhu byli na 
Regiontouru přítomní zástupci našeho 
města starosta Josef Bazala a místosta-
rosta Radoslav Malina. 

Slovácko se představilo na veletrhu REGIONTOUR 2010
Především milovníci cestování 

a příznivci netradiční dovolené nalez-
li na veletrzích GO a Regiontour 2010 
mnoho inspirací. Expozice nabízely 
cykloturistiku, lázně, golf, vinařskou 
turistiku, množství katalogů, prospek-
tů a průvodců, které zvaly k návštěvě 
zajímavých turistických objektů.

Také Staré Město má mnoho atrak-
cí v nabídce. Například od 16. ledna 
byla otevřena nová expozice v Pa-
mátníku Velké Moravy, obdivovány 
jsou folklorní tradice s Michalskými 
slavnostmi v září a soutěž tanečníků 
slováckého verbuňku v květnu, turis-
ty k nám láká hustá síť cyklostezek, 
Baťův kanál, moderní hotel Synot 
s aquacentrem, několik nových penzi-
onů. Staré Město je také místem, od-
kud lze podnikat řadu výletů do okolí, 
kde leží hrady, zámky, archeoskanzen 
i skvostná bazilika.

Milan Kubíček

Na veletrhu Regiontour se představila cimbálová 
muzika Lintava z Kunovic a v pozadí vidíme výlet-
ní loď Morava pro 60 cestujících, se kterou se mů-
žeme setkat ve Starém Městě při plavbě po Baťově 
kanálu i řece Moravě.  Foto: Vladimír Kučera

Ochutnávka zahraniční dovolené 
Na veletrhu GO se prezentovaly vý-

znamné cestovní kanceláře i agentury. 
Návštěvníci se mohli seznámit s nabíd-
kou více než 200 cestovních kanceláří, 
jejichž zájezdy pokrývají přes 100 zahra-
ničních destinací.

Návštěvu města Soluně, odkud přišli 
Konstantin a Metoděj, vřele doporučuji. 
Konstantin byl nejmladší ze sedmi sou-
rozenců a jméno Cyril přijal až těsně před 
svou smrtí v Římě. Metoděj byl pokřtěn 
jako Michal a teprve v roce 840 se stal 
mnichem a přijal jméno Metoděj. Určitě 
se podívejte do Archeologického muzea, 
kde jsou k vidění zlaté makedonské šper-
ky a další poklady makedonských králů 
Filipa a jeho syna Alexandra. Vstupné je 
6 EUR, studenti ze zemí EU mají vstup 
zdarma. V sousedství Archeologického 
muzea se nachází Muzeum byzantské 
kultury a symbol města - nezvykle široká 
Bílá věž. Mezi nejznámější kostely patří 
Agios Dimitrios (největší v Řecku) a Agia 
Sofia. Památník Cyrila a Metoděje jsem
zde však nenašel, méně vzdělaní místní 
lidé o existenci věrozvěstů často ani neví. 
Část obyvatelstva však dodnes soluň-
ským bratrům nemůže zapomenout, že 
vzděláním Slovanů a vytvořením staro-
slověnštiny poněkud narušili duchovní 
vládu řecké ortodoxní církve. 

V Soluni se také narodil 19. ledna 

1881 Mustafa Kemal Atatürk 
(Otec Turků), první prezident 
Turecké republiky, generál 
a strůjce všech podstatných 
reforem v Turecku po rozpa-
du Osmanské říše. Byl v čele 
vojska, které porazilo Řecko 
a následně jej připravilo o vel-
ká území. Na rozdíl od Cyri-
la a Metoděje má Atatürk ve 
svém rodném domě v Soluni 
alespoň muzeum. 

Cestování je krásná záli-
ba a zážitky z putování vám 
nikdo (ani exekutor) nikdy 
nevezme. V době, kdy již vět-
šina z nás plánuje dovolenou, 
vřele doporučují návštěvu Portugalska 
a měst Porto, Coimbra, Batalha, Lisabon, 
nevšední zážitky nabídnou nedaleké ost-
rovy. Ze všech chrámů, kostelů a katedrál 
nejraději vzpomínám na církevní svatyně 
– Dóm v Kolíně nad Rýnem (věž vysoká 
157 m), kostel Frauenkirche v Drážďanech 
rekonstruovaný obrovským nákladem 
v přepočtu 5,4 miliardy korun, katedrá-
lu v Ulmu (nejvyšší věže kostela v Evropě 
161 m, na ochoz vede 768 schodů, v městě 
se narodil Albert Einstein), Dóm v Miláně, 
chrám Notre Dame v Paříži, 130 m dlou-
há katedrála v Chartres, chrám sv. Izáka 
v Petrohradě, vysoký 100 metrů a jehož 

kopuli pokrývá 100 kg čistého zlata a ve 
stejném městě i nádherný chrám Spasite-
le v Krvi, který byl postaven na místě, kde 
byl zavražděn car Alexandr II., pravoslav-
né chrámy sv. Michala a sv. Sofie v Kyje-
vě, dále Kyjevskopečerská lávra, nor-
manská katedrála v Durhamu, katedrála 
sv. Pavla v Londýně 181 m dlouhá, věž 
149 m vysoká, katedrála a metropolitní 
kostel sv. Petra v Yorku, kde můžeme ob-
divovat největší mozaikové okno na světě 
a další. O zajímavých pamětihodnostech 
a skvělých tipech na poznávací dovolenou 
se zmíníme v některém příštím čísle Sta-
roměstských novin. Milan Kubíček

Zlaté poklady neskutečné hodnoty z doby vlády krále Filipa a jeho 
syna Alexandra III. Makedonského (336 - 323 př. n. l.) lze spatřit 
v Archeologickém muzeu v Soluni.  Ilustrační foto: Milan Kubíček 
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Den otevřených dveří Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

V nejbližší době čeká žáky 9. roč-
níků základních škol jedno z nejdůle-
žitějších životních rozhodnutí – výběr 
střední školy či oboru středního vzdě-
lávání. Pestrou nabídku svých čtyř obo-
rů vzdělání nabízí SOŠ a Gymnázium 
Staré Město. 

Dne 13. ledna. 2010 se na SOŠ 
a Gymnáziu Staré Město uskutečnil 
Den otevřených dveří. Tato akce byla 
žáky 9. tříd základních škol a jejich 
rodiči velmi vítána. Žáci, jejich rodiče 
a další účastníci si mohli prohlédnout 
prostory školy, odborné učebny, učebny 
vybavené interaktivními tabulemi, la-
boratoře fyziky a chemie, kde jim sou-
časní studenti demonstrovali zajímavé 
chemické a fyzikální pokusy. V učeb-
nách cizích jazyků měli žáci možnost si 
vyzkoušet rychlý poslechový test, byla 

to příjemná zkušenost, 
tentokrát žáci nedostávali 
hodnocení, jen měli mož-
nost srovnat obtížnost 
zkoušení na střední škole 
se školou základní.

Všem účastníkům akce 
se plně věnovali učitelé 
a studenti naší školy, kteří 
skupinky zvídavých ná-
vštěvníků doprovázeli při 
prohlídce školy a odpovídali 
na jejich všetečné dotazy. 

Ale ani ti, kteří se ne-
mohli Dne otevřených 
dveří zúčastnit, nepřijdou zkrátka, jak 
řekla výchovná poradkyně Mgr. Kateři-
na Lesová, škola je připravená, po telefo-
nické domluvě, umožnit prohlídku školy 
každému zájemci. 

Věřím, že si žáci 9. ročníků vyberou 
správnou školu a správný obor, který 
bude naplňovat jejich další život. 

Dagmar Šnajdarová

Dívky při Dnu otevřených dveří. Pestrou nabídku čtyř oborů vzdělání na-
bízí SOŠ a Gymnázium Staré Město.  Foto: Mgr. Benedikt Chybík

Osady v našem městě před 75 lety
V třicátých letech minulého století 

začala éra trampských osad. Také v na-
šem městě tomu nebylo jinak. Na břehu 
řeky Moravy, blízko železničního mos-
tu, vznikla osada Hawai, prasídlo sta-
roměstských volejbalistů. Druhá byla 
osada TOS – Turistická osada stopařů, 
a ta měla sídlo na Stříbrnických pase-
kách. Později na lovecké chatě drogisty 
Kalluse. (Měl později oplétačky s STB, 
když před domem prohlásil: „Střílí se 
vše jak na Koreji.“) Hlavní náplň TOS 
byla turistika po Chřibech. Aby to bylo 
úplné, tak na hradišťské straně, hned 
naproti Hawaie, byla OLK (Osada lí-
ných koster). Rovněž hlavní činností 
byla sportovní činnost, volejbal, pozdě-
ji Hrazda (cvičení za protektorátu, ná-
hrada Sokola). Na obou osadách byla 
oblíbená ruská kuželna. V osadách i na 
Stříbrnických pasekách se dělaly tábo-
ráky a zpívalo se při kytarách. 

Členové osad TOS a OLK trávi-
li víkendy na Stříbrnických pasekách 
a jednou společně navštívili trakařové 
závody. Hostinský Antonín Švarc chtěl 
obnovit zašlou slávu závodů a udělal re-
klamu po celém okrese. Celkem 15 tra-
kačů stálo na startu a kluci z Buchlovic, 
když viděli tu masu diváků (odhad asi 
5.000), se zalekli a utekli pryč. „Snáď 
vás posílá Bůh,“ zvolal na nás hostin-
ský a vylíčil svou nečekanou a těžkou 

situaci. Nastalo vyjednávání. „Dám vám 
bednu piva.“ Smlouvání pokračova-
lo „Přidám litr slivovice.“ Dav už hučel 
a tak Bob Stehlík šel jakože mazat traka-
ře. „Přidám každému krabičku sardinek.“ 
A to už byla velkorysá nabídka (krátce po 
válce). „Kluci, jak se ztratíte z dohledu, 
nemusíte závodit.“ 

A tak jsme nastoupili. Připnout star-
tovní čísla a už je tu ostrý start. Ale závod 
se zvrhl hned od začátku. Opravdu se zá-
vodilo! V okruhu naproti byla cesta úzká 
a o snahu předjíždět nebyla nouze. Četné 
kolize nezkušených jezdců, neovladatelné 

trakaře a neustálé pády posádek budily 
nadšení diváků. Nakonec zvítězil člen 
TOS Vojtěch Rosůlek. Druhý byl s těs-
ným odstupem S. Voda z OLK. Ovace 
diváků nebraly konce. A tak soška spor-
tovce za vítězství je dodnes památkou 
na mládí Vojtěcha Rosůlka ze Starého 
Města, který má již 87 roků.

Miroslav Raštica

Pozn. red.: Také autor tohoto článku 
má 87 let a i přes svůj požehnaný věk má 
stále spoustu nápadů a elánu. 

Již je tomu téměř 60 let, kdy Osada lí-
ných koster ve starém složení uspořádala 
11. srpna 1951 na pasekách zvaných Stří-
brnických na chatě „U Sovy“ pana F. Klíče 
Povinný sběr hřibů po kterém následoval 
Divokabujný večer staré gardy (bez žen).

V pozvánce bylo napsáno. Na tuto akci 
jsi byl pozván a vybrán. Čeká tě cigánská 
pečeně, hudební doprovod vlastní, mírné 
pití ( jako obvykle). Sraz všech frekven-
tantů nejpozději do osmé hodiny večerní 
v jámě zvané Smrduté údolí (Smraďavka). 
Odchod hore po srazu všech, po srázu na-
horu, kde to začne. Konec nebyl doposud 
úředně stanoven.

Osoby a obsazení: Oswald Boršický, 
učitel dítek a dívek, MVDr. Van Eck (fra-

ky), startér tragačových závodů, Grizly 
Jaroš Medvěd, šroubkař a kytarista, Mi-
loš Bartoň, přezdívka vypadla z psacího 
stroje, kytarista, Bob zvaný Velký Bógr, 
kytarista, Dr. Otto Karlík, okresní že-
nich, citerista a houslista, Šišin, t. č. po-
kladník a tetřev, Bufan Duff, (bez Duf-
fa), Johan z Jančů, majitel Teplic, Broňa 
Ondra, potěšitel srdcí, Mikoláš Aleš I. 
(Bosambo), veselý uhelný baron, Luboš, 
brácha MVRda Van Ecka, Pardal Ferd. de 
Este, rozený z Klíčů, pořadatel.

Na večírku bude vzpomenuto dvou 
kamarádů ve věčných lovištích. Pije se, 
co kdo přinese. 

Sportu zdar.
Miroslav Raštica

Líné kostry ve starém složení
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ŠACHOVÉ SOUTĚŽE S PRŮMĚRNÝMI VÝSLEDKY

1. LIGA
V neděli 13. prosince pokračovala l. liga již 5. kolem a naše 

„A“ mužstvo zajíždělo k důležitému zápasu do Ostravy, kde se 
utkalo s mužstvem ŠK Geofin Ostrava. Oba týmy si uvědomo-
valy důležitost zápasu, a tak se očekával tvrdý boj. Naši hráči 
po velmi dobrém kolektivním výkonu dokázali nad svým sou-
peřem zvítězit 4,5-3,5, čímž značně stouply šance na záchranu 
v této náročné soutěži. Vyhráli Fera Vrána a Antonín Vavruš-
ka, remízu přidali Honza Sosna, Honza Hudeček, Petr Bažant 
sr., Jarek Buráň a Radim Stuchlý.

V 6. kole, které se uskutečnilo v neděli 10. ledna hostilo 
naše „A“ mužstvo silný celek Jakl Karviná. Obě mužstva na-
stoupila v nekompletních sestavách, avšak favoritem v tomto 
utkání byl jednoznačně hostující tým. Ten nakonec svou roli 
potvrdil a zvítězil v poměru 5,5-2,5. Z domácích hráčů vyhrál 
Petr Kapusta, remízu přidali Honza Sosna, Fera Vrána a Ro-
bert Staufčík. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
Boj o přední příčky se očekával v neděli 13. prosince v 5. ko-

le mezi „D“ mužstvem a tradičním soupeřem z Napajedel. 
Mírným favoritem byli naši hráči, kteří však v tomto zápase 
podali velmi špatný výkon a po zásluze prohráli vysoko 2-6. 
Vyhrál Igor Štefanko, remízu přidali Honza Šmíd sr. a Tonda 
Vávra.

Těžkou úlohu mělo „E“ mužstvo, které sehrálo svůj zápas 
v Postoupkách. Domácí mužstvo mající ambice na postup do 
2. ligy dokázalo zvítězit 5,5-2,5. Vyhrál Jožka Trubačík a Jirka 
Marek, remízu přidala Jana Zpěváková.

Úspěšně vstoupila do nového roku obě naše mužstva, která 
svá utkání 6. kola hrála v neděli 10. ledna. „D“ mužstvo ode-
hrálo utkání ve Francově Lhotě. Domácí dlouho vzdorovali 
našemu zkušenějšímu mužstvu, ale na víc než na prohru 3-5 
to však nestačilo. Vyhráli Rosťa Pukl, Tonda Vávra a Honza 
Šmíd jr., remízu přidali Radovan Studený, Milan Krča, Milan 
Rachůnek a Honza Šmíd sr.

Důležité 3 body za vítězství 4,5-3,5 získalo „E“ mužstvo, 
které sehrálo svůj zápas v domácím prostředí se šachisty ze 
Zubří. Vyhrál Roman Omelka, Marek Staňa, Lukáš Fusek 
a Jožka Trubačík, remízu přidal Jirka Marek.

Tabulka 1.ligy po šestém kole

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Tatran Litovel A 6 0 0 18 33.5 25

2. Jakl Karvina 5 0 1 15 29.0 16

3. Tatran Litovel B 3 1 2 10 24.5 13

4. TŽ Třinec B 3 0 3 9 27.0 17

5. ŠK Slavoj Poruba 3 0 3 9 25.0 14

6. ŠK Geofin Ostrava 3 0 3 9 24.0 11

7. ŠK Staré Město 3 0 3 9 23.0 12
8. TJ Mittal Ostrava 2 1 3 7 22.0 9

9. SK Slavia Orlová 2 0 4 6 21.5 8

10. ŠK Vysoké Mýto 2 0 4 6 21.0 11

11. ŠK Gordic Jihlava 2 0 4 6 18.5 10

12. Slavia Kroměříž 1 0 5 3 19.0 7

Tabulka krajského přeboru po šestém kole

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Boršice A 5 1 0 16 32.0 27

2. TJ Sokol Postoupky 5 0 1 15 34.5 28

3. MKS Holešov B 4 1 1 13 29.0 22

4. ŠK Zlin C 4 1 1 13 28.5 25

5. ŠK Zlin D 4 0 2 12 28.5 21

6. ŠK Staré Město D 4 0 2 12 24.5 16
7. CHESSMONT Rožnov 3 0 3 9 24.0 13

8. ŠO Slavia-Fatra Napajedla 2 1 3 7 25.5 18

9. ŠK Staré Město E 2 0 4 6 20.0 15
10. TJ Gumárny Zubři 1 0 5 3 17.5 9

11. ŠK Boršice B 0 0 6 0 12.5 6

12. TJ Sokol Franc. Lhota 0 0 6 0 11.5 5

Kontaktní místo 
DEDRA

Uherské Hradiště, Vodní 112
 každé pondělí 13-17.00

prodej • poradenství • rozvoz zdarma
www.drogeriedodomu.cz

Se snahou získat alespoň bod do tabulky odjíždělo „A“ 
mužstvo v neděli 24. ledna do Litovle, kde se utkalo v 7. kole 
s domácím záložním mužstvem. 

Bohužel naši hráči nevyužili některá zaváhání svých hosti-
telů a výsledkem byla remíza 4-4, což se po průběhu utkání dá 
nazvat jako nevyužitá šance k výhře. Vyhráli Petr Bažant jr., 
a Petr Kapusta, remízu přidali Honza Sosna, Honza Hudeček, 
Laďa Kňazovčík a Pavel Dvouletý. 

Vedoucí mužstvo tabulky a skoro již jistý postupující Tatran 
Litovel „A“, to byla další překážka v neděli 7. února pro naše 
hráče již v 8. kole 1. ligy. Naše mužstvo v domácím prostředí 
srdnatě bojovalo s velkým favoritem a po velkém boji prohrá-
lo těsně 3,5-4,5. Vyhráli Petr Bažant jr., Petr Kapusta a Pavel 
Dvouletý, remízu přidal Honza Hudeček.

2. LIGA
Zápasem roku se dalo nazvat utkání 6. kola, které bylo ode-
hráno v neděli 31. ledna mezi domácím „B“ mužstvem a „B“ 
mužstvem Zlína. Bohužel opět se potvrdilo, že především na 
domácí půdě se Zlínem zpravidla prohráváme a bohužel tomu 
bylo i nyní, a tak porážka 3-5 znamená pád z prvního místa 
průběžné tabulky. Vyhrál Honza Horsák, remízu přidali Pavel 
Zpěvák, Honza Hudeček, Antonín Vavruška a Radovan Stu-
dený.
Naopak doslova šachová fantazie dolétla z Prostějova, kde do-
mácí šachisté prohráli s naším „C“ mužstvem překvapivě 3-5. 
Vyhrál Jakub Uřičář, Pavel Dvouletý a Milan Krča, remízu při-
dali Jarek Buráň, Petr Blaha, Jožka Knotek a Honza Šmíd sr. 
Je to již čtvrtá výhra mužstva, které před sezónou mělo za cíl 
pokusit se vybojovat záchranu v této náročné soutěži. 

Milan Rachůnek
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Místostarosta Radoslav Malina předal autorce vý-
stavy pěknou kytičku. Na snímku dále zprava: Mi-
chaela Holásková, Ing. Ludmila Vendelová a Věra 
Horká. Foto: Vladimír Kučera

Jukka s.r.o. – Prodejna Uherský Ostroh

Otvírací doba: po - pá  8 - 17 hod., so  8 - 14 hod.

Tel.: 572 591 409

Venku stále ještě vládne 
zima a slunce je skoupé,ale 
za chvíli bude již nejvyšší čas 
přemýšlet o Vaší zahrádce či 
pozemku. Možná Vám právě 
fi rma JUKKA pomuže při in-
spiraci - jaký strom, keř nebo 
kytku zjara vysadit nebo jaké 
novinky se zase letos objevily 
na trhu. Firma JUKKA se za-
bývá velkoobchodní a malo-
obchodní činností a je jedním 
z největších prodejcu ovoc-
ných dřevin v České republice. 
V sortimentu fi rmy najdete 
více jak 500 odrůd ovocných 
stromů a keřů, včetně široké 
nabídky novinek. Na letošní 
sezonu jsme kromě tradičních 
kultivarů připravili i zakrslé 
jabloně (baleríny - BOLERO, 

FLAMENCO, WALTZ aj., 
zakrslé švestky - MODRÝ TR-
PASLÍK, BLUMY, sloupovi-
té třešně - SYLVIA a  nové 
perspektivní odrůdy švestek, 
meruněk, asijských švestek - 
TOPTASTE,  JOJO aj. Kromě 
běžné nabídky, disponujeme 
rovněž největším výběrem sta-
rých a krajových odrůd jabloní, 
hrušní, moruší, oskeruší a rou-
bovaných durancií.

Firma se také intenzivně 
zabývá  PROJEKCÍ a REA-
LIZACÍ zeleně, osazováním 
cest, cyklostezek, veřejných 
prostranství atd. 

V naší fi remní zahradě se 
na Vás těší zaměstnancu fi rmy 
JUKKA, rádi Vás obslouží i po-
radí.

Zahradnická fi rma s největším sortimentem ovocných odrůd v ČR

www.prodejstromku.cz

Jarní sezona začíná 1. března.

Výstava Libuše Michalčíkové

Městská knihovna a informační cen-
trum Staré Město uspořádaly výstavu 
Libuše Michalčíkové. Návštěvníci verni-
sáže, která se uskutečnila 27. ledna 2010 
v 17 hodin, si mohli prohlédnout výšiv-
ky, korále, karnevalové masky a polštá-
ře.

Místostarosta Radoslav Malina podě-
koval paní Michalčíkové za velmi pěkné 

obrázky a nádherné výšivky a další před-
měty, které dokazují manuální zručnost 
Staroměšťanek a jejich estetické cítění. 

Výstavu zorganizovaly knihovnice Mila-
da Rokytová a Jana Trubačíková, o hudeb-
ní doprovod pro pět desítek návštěvníků 
vernisáže se postarala Kateřina Bazalová. 
Výstava potrvá do 26. února 2010.

Milan Kubíček

Libuše Michalčíková u svých prací.
Foto: Vladimír Kučera

Volební výroční členská schůze Orla

Výroční člen-
ská schůze jed-
noty Orla Staré 
Město proběhla 
za mrazivého  
počasí 22. ledna  
2010 ve zcela 
zaplněném sále 
Orlovny. Na 
programu bylo 
nejen ohlédnu-
tí za činností 
jednoty v uply-
nulém roce, po-
kladní a revizní 
zpráva, ale také volba nového výboru 
a delegátů na župní sjezd v Kašavě.

Po zahájení a přivítání hostů vy-
stoupily děti z oddílu Pohybové hry 
a cvičení s pěkným pohybovým cvi-
čením Vločky s prvky aerobiku.

Celá schůze proběhla v orelské 
rodinné atmosféře. Přítomní si po-
chutnali na výborných koláčcích 
a dobrém teplém čaji. 

 výbor Orla

Dne 15. ledna 2010 byl po dvou le-
tech slavnostně otevřen Památník 
Velké Moravy s novou expozicí. Před-
stavuje celkem 8 historických dioramat - 
hlavních životních okamžiků velmože 
Mojslava, jehož pozůstatky byly nale-
zeny přímo v areálu Památníku. Scény 
postupně prezentují hlavní historické 
události Velké Moravy, ale i podomác-
kou výrobu, obchod a specializovanou 
řemeslnou činnost. Dioramata jsou do-
plněna vitrínami s archeologickými ná-
lezy. Ústředním prostorem jsou vlastní 
základy kostela s velkomoravským po-
hřebištěm, k němuž v závěru prohlídky 
mohou návštěvníci sestoupit. Součástí 
prohlídky je projekce nového krátkého 
filmu z velkomoravského období a ta-
ké počítače s dotykovými obrazovkami 
a multimediálním programem s téma-
tem Veligradu. 

Otevírací doba denně: 
9:00–12:00, 12:30–17:00 hodin.
Tento projekt byl podpořen gran-

tem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu
a Zlínským krajem. SM

Účastníci výroční členské schůze Orla.  Foto: DZ

V Památníku Velké  
Moravy se natáčela  

Toulavá kamera

Do Památníku Velké Moravy přijeli v pátek 29. ledna 
2010 členové štábu České televize, aby zde natočili dal-
ší číst populárního seriálu Toulavá kamera. Na sním-
ku kameraman při natáčení.  Foto: Milan Kubíček
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NOC S ANDERSENEM VE STAROMĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte 
do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? 
Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko 
i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před 
svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připra-
vují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, do-
mech dětí, školních a veřejných knihovnách...

Také staroměstské děti mohou využít tuto možnost a zú-
častnit se již osmé Noci s Andersenem. Uskuteční se v pátek 
26. března 2010 od 18.30 hodin.

K tomu, aby děti toto dobrodružství mohly zažít, je třeba 
být čtenářem naší knihovny a vyluštit dva připravené úkoly, 
které si můžete vyzvednout v knihovně. Vyplněné odevzdat do 
středy 10. března 2010. Pak stačí už jen troška štěstí při loso-
vání nocležníků. 

Tentokrát se na Vás těší knihovnice spolu se staroměstskými 
skauty. Opět bude připraven bohatý program. Neváhejte, dlou-
ho nečekejte, počet nocležníků je omezen.

Milada Rokytová a Jana Trubačíková

Sportovec bratr Jaroslav Tyllich 
oslavil krásné životní jubileum 85 let 
života. Již od svých 13 let se věnoval 
atletice a hokeji. Za Slováckou Slávii 
i Orel získal mnoho cen v atletice. Již 
v roce 1946 vstoupil mezi nejúspěšnější 
sportovce Orla a to, nejlepším časem 
v běhu na 200 m v župě Velehradské. 
Pak na mistrovství Československé-
ho Orla v lehké atletice získal 1. místo 
v běhu na 400 m, 800 m a 3000 m. Byl 
držitelem 6 župních rekordů v běhu na 
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m a 5000 m. 
V roce 1947 na XI. Svatováclavských 
hrách v lehké atletice v Přerově již po 
třetí zvítězil v závodech jednotlivců 

NÁŠ OSLAVENEC BRATR JAROSLAV TYLLICH

o „Memoriál br. Františka Juřice“ a tím 
definitivně získal putovní pohár. Pěkné
výkony s umístěním podal i v devíti sou-
těžích, a to hlavně v bězích od 100 až do 
1500 m.

V témže roce startoval na XIII. mis-
trovství Československého Orla v lehké at-
letice v Brně, kde ve velké konkurenci 158 
závodníků z jedenácti orelských žup získal 
v běhu na 1500 m 1. místo a 2. místo na 
800 m a 5000 m. V rámci tohoto mistrov-
ství jako jednotlivec v kategorii mužů vy-
bojoval celkově první místo. Mimo to hrál 
i na I. mistrovství župy Velehradské v ho-
keji v roce 1947, kde jednota Staré Město 
získala 3. místo. Na podzim téhož roku 

nastoupil bratr Jaroslav Tyllich základní 
vojenskou službu, kde aktivně sporto-
val. V roce 1949 startoval v „Zátopkově 
vojenském závodu“ nejlepších vojáků 
vytrvalců, a to v štafetovém závodu 
5 x 1 km, kde se umístil na 1. místě.

I po zastavení činnosti tělovýchov-
né jednoty Orel se sportu věnoval dál. 
Dvacet let aktivně hrál hokej, a dalších 
10 let byl hokejovým trenérem ve Sta-
rém Městě a Kněžpoli. 

Jeho všestrannost dokazují i záliby: 
rybaření, šachy i zpěv (45 let ve sbo-
ru Svatopluk v Uherském Hradišti). 
V současné době velmi rád luští kří-
žovky, sudoku a zahrádkaří. 

V roce 1990 se podílel na znovu 
obnovení jednoty Orla a několik vo-
lebních období zastával funkci mís-
tostarosty a starosty. Má zásluhy na 
vrácení orelského majetku v roce 1991. 
Byl členem župní rady a o činnost a dě-
ní v jednotě se stále zajímá. Pomáhá při 
různých akcích a jeho postava sv. Mi-
kuláše je věrohodná a kouzelná.

Orel jednota Staré Město přeje na-
šemu jubilantu bratrovi Jaroslavu Tyl-
lichovi hodně štěstí, zdraví a aby jeho 
orelský elán, vitalita a smysl pro humor 
mu vydrželi ještě mnoho let.

výbor Orla

P. S. K blahopřání se připojuje i re-
dakční rada Staroměstských novin 
a panu Jaroslavu Tyllichovi přejeme 
především zdraví a stále hodně elánu.Všestranný sportovec Jaroslav Tyllich se svými trofejemi.  Foto: Bohumil Ferda
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM DO TOMBOLY DĚKANÁTNÍHO PLESU 

Do nově otevřených kanceláří 
v Uherském Hradišti

vypisujeme výběrové řízení na pozici 

SPOLUPRACOVNÍK/CE  
ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 

VEDENÍ KANCELÁŘE.
Požadavky: čistý trestní rejstřík, 

komunikativnost, loajalita,  
flexibilita, znalost práce na PC,

řidičský průkaz sk.B. 
Možnost kariérního růstu. 

Kontakt: 725 025 364

Pořadatelé Děkanátního plesu ve 
Starém Městě (16. 1. 2010) děkují 
sponzorům plesu,  STAVAKTIV, s. r. o. 
Ing. Lub. Hučík a Autodoprava Dubov-
ský. Dále patří poděkování všem, kteří 
přispěli svým darem do tomboly: Bze-
necký ocet, PROMONT Josef Budař, 
Ludvík Hovorka-poslanec, Michaela 
Šojdrová-poslankyně, Josef Bazala - sta-
rosta, PROGRES - T Zdeněk Tománek, 
INPOST Uh. Hradiště, VTP s.r.o. Pel-
ka, C.S.O. František Chmelař, Prádelna 
Teplice n. B., Vladimír Blaha, Hamé Ba-
bice, Řeznictví Valášek - Blatnice p. Sv. 
Antonínkem, Orel Staré Město, Sbor 
dobrovolných hasičů Staré Město, Jo-
sef Bozděch - starosta Kostelany n. M., 
PRASPO Staré Město, Květinářství  
L. Kudrová, Kostelany, ZEVOS, a.s., 
METALŠROT, PaPP s r.o., město Staré 
Město, KOVOMAT Marie Masaříko-
vá, Nábytek Bobík Josef Trubačík, ČAT 
František Gottwald, Bizmark Uherský 
Brod, Výroba a prodej keramiky Len-
ka Svobodová, Hrnčířství Chrástek,  
Potraviny Kouřimová, MEKS Červenák, 
BARVY LAKY DROGERIE Hrabinec, 

Koloniál Jarmila Krpalo-
vá Kostelany, Poutní dům 
Stojanov, Sestry CM Vele-
hrad, Myslivecké sdružení 
Staré Město, Truhlářství 
Jan Grebeníček, Výtvarné 
potřeby od Jitky, Pedikura 
Martina Kočí, Řeznictví  
SOŠKO Nedakonice, Vý-
roba razítek Hanák Uh. 
Hradiště, Lepidla a tmely 
Hanák Uh. Hradiště, BD 
Senzors s r. o., Vinařství 
Soviš Blatnice, Potraviny 
Hráčková, Jass – Uni s.r.o.  
Jalubí, TRADIX Staré 
Město, Kola Číhal, Parfumerie Alžběta Če-
velová, LA FOOD Napajedla, Klempířství 
Grebeň, P. Miroslav Suchomel, SEVEZA 
Bílovice, Staroměstská kapela, Akvaristi-
ka, Marcela Šmídová, Divadlo Zlín, Výta-
hy Vymyslický, Sklenářství Alois Franek,  
Evektor, a. s., Autokarosárna Oldřich 
Skula, VODO TOPO Vlček, DEDRA 
Petra Foltýnková, Ing. Balaštík Ostrož-
ská Nová Ves, STAMOS, s. r. o., Dům 
barev Helena Karlíková, Anna Dýn-

ková, Karmelitánské nakladatelství 
UH, TRIDIF Staré Město, Puruplast 
a. s., ZD Dolina Staré Město, Služby  
SM s.r.o. Pavel Sýkora, LIMA Drsla-
vice, Jaroslav Dovrtěl, DICOM, s.r.o., 
Marie Taláková, K-K s.r.o. Nedakoni-
ce, ALMA baterie, IRMA textil obuv, 
SAM holding Myjava, Josef Hudeček,  
Ludmila Hlavačková, Vybíralovi Koste-
lany. 

Poděkování také všem dárcům, kteří 
nechtěli být jmenováni. KP

V divadelním sálu vyhrávala Staroměstská kapela, ve sportovním sálu 
hrála skupina Trinom a milovníci folkloru si zazpívali s cimbálovou mu-
zikou Bálešáci.  Foto: František Ingr

Poslanec Ing. Ludvík Hovorka (na snímku vpravo) a duchovní otec staroměst-
ské farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel při zahájení Děkanátního plesu. 

Foto: František Ingr

Návštěvníci Děkanátního plesu byli přivítáni u vchodu štamprlí slivovice a také zde 
byl minikošt farních slivovicí. Faráři z děkanátu, kteří mají u fary zahradu a něco 
se v ní urodilo a vypálili slivovici, přinesli vzorek na Děkanátní ples a kdo chtěl, 
mohl přijít negustovat a posoudit, která slivovice se nejvíc povedla, čehož všichni  
také hojně využívali. Většinu času však přítomní trávili na parketě a pěkně si za-
tancovali v milém a pohodovém prostředí.  Text: KP, foto: František Ingr

Telefonní čísla Městský úřad Staré Město

Starosta: Josef Bazala 572416402 602781901 bazala@staremesto.uh.cz
Místostarosta: Radoslav Malina  572 416403 724142822 malina@staremesto.uh.cz 
Sekretariát: Vendula Petříková 572416401  sekretariat@staremesto.uh.cz
Ústředna: Veronika Habáňová 572416411  informace@staremesto.uh.cz
Tajemník: Ing.Vladimír Kučera 572416405 602781902 kucera@staremesto.uh.cz
Vedoucí odborů:
Stavební úřad: Ing. Helena Štolhoferová 572416450 607206647 stolhoferova@staremesto.uh.cz
Odbor investic: Robert Staufčík 572416430 602503199 staufcik@staremesto.uh.cz
Odbor správy majetku a ŽP: Ing. Markéta Hrušková 572416420 602503198 hruskova@staremesto.uh.cz
Odbor hospodářsko-správní: Kamila Tomečková 572416440 728168283 tomeckova@staremesto.uh.cz
Odbor finanční: Ing. Ludmila Vendelová 572416470 728558569 vendelova@staremesto.uh.cz
Městská policie: Miroslav Nosek 572416416 602781903 nosek@staremesto.uh.cz
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Na úspěch příštího Staroměstského plesu jsme si připili s Veronikou Habáňovou a přítelem Romanem
Foto: Milan Kubíček

1. KOLO AUTHOR STAVAKTIV,
  Ing. Lubomír Hučík
2. Zlatý řetízek Stavebniny Kodrla
3. DVD přehrávač  PROMONT UH
4. Digital kamera  OPZ - Pavlacký a spol. 
5. Mobil Nokia ČSAD Uh. Hradiště
6. Domácí pekárna Mysliv. sdr. SM
7. Mobil Nokia Zevos
8. DVD přehrávač  Město Staré Město
9. Meteorologická stanice Město Staré Město
10. Vysavač AKKU Město Staré Město
11. Konvektor Město Staré Město
12. Alkoholtester Město Staré Město
13. Vyhřívací dečka  Město Staré Město
14. MP3 přehrávač  Město Staré Město
15. Rychlovarná konvice  Město Staré Město
16. Kuchyňská váha Město Staré Město
17. Fén DOMO Město Staré Město
18. Webová kamera Město Staré Město
19. Domácí pekárna Pohřební služby SM
20. - 21.Poukaz na zboží za 2.000 Kč   COLORLAK a. s.
22. Poukaz na zboží za 1.000 Kč  COLORLAK a. s.
23. Židle kovová TORAL kanc. náb.
24.-25. Němý sluha TOPOS-T s. r. o. SM
26.  Žehlička Philips TUFÍR Kunovice
27.  Dárková sada skla SKANSKA
28. - 29. Dárková sada vín SKANSKA
30. Kniha o víně SKANSKA
31. - 32. Velký dárkový koš Kartusek EKOSTAV
33. - 34. Velký dárkový koš Rybáři Staré Město
35. - 36. Dárkový koš uzenin  C. S. O. s. r. o.
37. Dárkový koš Stavebniny Kodrla
38. Dárkový koš PaPP 
39. Dárkový koš Zahrád. služby SM
40. Dárkový balíček Stavby Boršice

63. - 64.  Permanentka do Solarfitu KOVOSTEEL
65.  Ručník, propag. materiál   KOVOSTEEL
66.  - 68. Pečící kámen Kamenosochařství  
  Petržel - Staněk
69. Kulma PRASPO
70.  Čepice s ventilátorem PRASPO
71.  Nůž + pouzdro ALMA baterie
72.  Sada šroubováků ALMA baterie
73.  Navíjecí prodlužovačka Služby SM
74.  Potřeby pro cyklisty JUVACYKLO
75. - 76.  Láhev sektu Z Bar
77. - 81.  Dárkový balíček HAMÉ
82.  Sada šroubováků TRADIX
83.  Prodlužovaní šňůra TRADIX
84.  Malířská souprava TRADIX
85.  Lakovací souprava, metr  TRADIX
86.  Vytláčecí pistole, metr TRADIX
87.  Dárkové balení vína Ladislav Skucius
88. - 97.  Dárkové balení vína  Město St. Město
98.  Dárkové balení piva, tričko  Táňa Valová
99.  Slevový poukaz + víno A+BX Okna
100.  - 102. Dárkový kosm. balíček   Ing. Jar. Kunčík
103.  Koupelnové doplňky Vodo, topo Jan Vlček
104.  Poukaz na výrobu nábytku  HOČ
105.  - 106. Permanentka za 700 Kč   SKC St. Město
107. - 109. Permanentka za 500 Kč   SKC St. Město
110.  Poukaz hotelu Šarovec SYNOT W a.s.
111.  Poukaz hotelu Synot SYNOT W a.s.
112.  Kniha Dáme góla SYNOT W a.s.
113. - 115. Poukaz na zboží + víno + sekt VTP Pelka
116.  Dárkový poukaz Kadeřnictví Táňa
117. - 124. Dárkový poukaz  DOLINA a. s.
125. - 139. Poukázka na zboží za 200 Kč
  INTERSPAR Staré Město
140. - 141. Poukaz na odběr kuřat    Ing. Václav Talák
142. - 143. Poukaz na jídlo PAPINO
144. - 147. Poukaz na odběr Školní hospodářství
148.  - 152. Slevový poukaz  BOBIK Josef Trubačík
153. -154. Dárková taška s kosmetikou
  Kovoobrábění Sadílek
155. Dárkový kosmetický balíček
  Kovoobrábění Sadílek
156.  Infra lampa Prodejna zdr. pomůcek
157.  Dárkový balíček Hutní projekt
158. - 160. Dárkové víno + čepice Hutní projekt
161.  Otvírák na víno Hutní projekt
162. Deštník Hutní projekt
163.  Zámek na kolo Číhal Stanislav, jízdní kola
164.  Cyklistické nářadí Číhal Stanislav, jízdní kola
165.  Rukojeť, láhev na kolo Číhal Stanislav, jízdní kola
166.  Autolékárnička AXISPRO s. r. o.
167.  Utěrka na interiér auta AXISPRO s. r. o.
168.  Led svítilna ALMA Baterie
169. Svítilna ALMA Baterie
170.  Kanystr + slevový poukaz  Barum Servis
171. - 176. Proložka vajec ZEVOS
177.  Keramická váza Keramika Blaha
178. - 179. 2 ks hrníčků Keramika Blaha

180. - 181. Miska Keramika Blaha
182.  Velký hrnek Keramika Blaha
183.  - 184. Aroma lampa  Keramika Blaha
185. - 187. Zvoneček Keramika Blaha
188.  - 189. Nástěnné hodiny  Bobik Josef Trubačík
190.  - 192. Dřevěný tác    Bobik Josef Trubačík
193. Mikina 1. FC Slovácko
194.  Keramický hrníček Jiskra Staré Město
195. Keramika INKERA
196.  Fotoalbum Papírnictví Červenková
197.  Prací prášek Persil Autodoprava Fr. Vybíral
198. - 199. Salám poličan Autodoprava Fr. Vybíral
200. - 204. Salám poličan Město Staré Město
205. - 209. Salám lovecký Město Staré Město
210.  Ručník, ponožky IRMA textil
211.  Punčocháče, dětské potřeby IRMA textil
212.  Čistič autopotahů Jančálek, autodíly
213.  Čistič kůže Jančálek, autodíly
214.  Odstraňovač hmyzu Jančálek, autodílny
215.  Autošampon Jančálek, autodílny
216.  Hrníček + čepice Jančálek, autodílny
217.  Autopotřeby VAG
218. Mycí sada VAG
219. - 220. Tričko IRON MOTO
221.  Stíniče na sklo neznámý dárce
222.  Masážní souprava neznámý dárce 
223. - 224. Dárkové balení čajů MOKATE CZECH
225.  - 226. Taška s čajem, kávou MOKATE CZECH
227.  Kávová souprava + káva MOKATE CZECH
228.  Autopotřeby JK Auto TREND
229.  Polokošile, víno fastek spojovací materiál
230. - 231. CD skupiny SORY  skupina SORY
232. - 238. Pivo Plzeň Restaurace Na Špici
239. Dort   SDH
240.  Klášterní a židovské produkty P. Mir. Suchomel
241. - 243. Poukaz na čištění koberců   Petr Hájek
244.  - 246. Dárkový koš Spolek přátel slivovice
247.  - 251. Salám + džbán Potraviny Hráčková
252.  Autostěrače Králík
253.  Autopotřeby Jančálek
254. - 255. poukázka na bowling manž. Hudečkovi

Seznam sponzorských darů na XIII. STAROMĚSTSKÝ PLES

Úvod Staroměstského plesu patří polonéze studentů 
Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Foto: Milan Kubíček

HLAVNÍ SPONZOŘI PLESU

STAVAKTIV, Ing. Lubomír Hučík

C.S.O. Staré Město 
 

STAMOS Uherské Hradiště

R.K.Servis Uherské Hradiště

Josef Dubovský, autodoprava Staré 
Město

Město Staré Město

41. - 42. Dárkový balíček MADIS
43.  Dárkový balíček Pneuservis Verbík
44.  Dárkový balíček Jaroslav Dovrtěl   
  – rybářské potřeby
45. - 48. Dárkový balíček Město Staré Město
49.  Dárkový balíček METALŠROT
50. - 51.  Dárkový balíček Zdravá výživa Strnad
52. Dárkový balíček Nivea MUDr. Irena Pelechová
53. CD rádio JASS UNI
54.  Dárkové balení vína JASS UNI
55.  Dárkové balení čaje JASS UNI
56. - 57. Kávová souprava Outulný, a. s.
58.  Rádio s budíkem Barvy, laky, drogerie  
  Hrabinec
59.  Dárkový balíček Barvy, laky, drogerie  
  Hrabinec
60.  Pánská košile + kravata Móda Prostějov
61.  Stojan na stromek Klempířství Brebeň
62.  Suchá vazba Květiny Irena Popelková
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V menší budově jsou ordinace dětských lékařů 
a najdeme tu i masáže. Foto: Milan Kubíček

Zdravotní středisko čeká rekonstrukce

Hlavní budova zdravotního střediska, ve které jsou umístěny ordinace praktických lékařů, stomatologů a je zde 
lékárna. Ze stávajících panelů budou odstraněny venkovní skleněné fasádní desky a výplně otvorů oken a dveří. 
Střechy budou zatepleny polystyrenem. Foto: Milan Kubíček

Zdravotní obvod ve Starém Městě 
vznikl až po roce 1850. Víme, že roku 
1885 převzal venkovský obvod kolem 
Uherského Hradiště s 12.000 lidmi sa-
nitární lékař MUDr. Bernard Felber.

Z historie zdravotní péče 
V roce 1925 vedle obvodního lékaře 

byla také zřízena funkce železničního 
lékaře, který působil na nádraží ČSD 
a zubního lékaře, jehož koncese byla 
ve Starém Městě povolena v roce 1929. 
Většina dětí až do čtyřicátých let mi-
nulého století přicházela na svět doma, 
proto byly v obci k dispozici tři zkuše-
né porodní babky. Mezi nejznámější 
patřily Barbora Taláková (1873), Anna 
Brychtová (1881), Anděla Petrůjová 
(1896), Hedvika Beranová (1901), Ce-
cílie Ševčíková (1905).

První lékárna byla zřízena na č. p. 71 
v roce 1910. Otevřel ji PhMr. Leopold 
Puszkailer ze Vsetína. Jeho zásluhou 
pak vyrostla na Zerzavici v letech 1912-
1913 kdysi velmi známá a pro moravní 
nábřeží charakteristická budova sta-
roměstské lékárny „U sv. Cyrila a Me-
toděje.“ č. p. 820. Později zde působili 
PhMr. František Kotačka a PhMr. Jan 
Neumann a tato lékárna konkurovala 
známé Stanclově lékárně v Uherském 
Hradišti. Specialitou staroměstské lé-
kárny byla „Chinová pomáda“ proti pa-
dání vlasů, dále „Velehradské žaludeční 
kapky“, vodička na kuří oka, prášek 
„Lup-Lup“ k ničení blech, vší, štěnic, 
rusů a švábů a různé speciální mastě 
a pudry. V roce 1995 lékárna zanikla.

Zdravotnictví po roce 1945
V druhé polovině dvacátého stole-

tí se nacházely v prostorách Lidového 

domu ordinace praktického lékaře, v prv-
ním poschodí pak byla ordinace dětského 
lékaře. Ordinovalo se zde až do počátku 
osmdesátých let. 

Zdravotní středisko ve Velkomorav-
ské ulici bylo postaveno na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let minu-
lého století. Jednalo se o zdravotní stře-
disko tříobvodové postavené v akci „Z“ 
(Za město a obec krásnější) na parcele 
č. 129/2. Stavební povolení byla vydá-
na 31. 8. 1977 a 24. 7. 1978. Kolaudace 
bloků A + B + C proběhla 29. 10. 1984. 
Kolaudační protokol podepsal Josef Vo-
jáček, vedoucí odboru výstavby MNV 
v Uh. Hradišti. Objektu bylo přiděle-
no popisné číslo 1857. V budově zdra-
votního střediska „A“ jsou tři ordinace 
obvodních lékařů, konkrétně MUDr.
Milada Wiedermannová, MUDr. Mar-
cela Šupková a MUDr. Jitka Vlachovská, 
tři ordinace zubních lékařů MUDr. Ja-
roslava Sobolová, MUDr. Dana Tupá, 
MUDr. Miroslav Nováček, dále lékárna  
Mgr. Iva Pařízková a ordinace gynekolo-
ga MUDr. Arnošt Sobol, zubní laboratoř 
Marie Kaláčková. Dříve byla v druhém 
podlaží i oční optika, kterou provozo-
val Michael Dudešek. V druhém ob-
jektu „B“ jsou ordinace dětských lékařů 
MUDr. Martina Honigová, MUDr. Irena 
Pelechová, MUDr. Jaroslava Gabrielová. 
Dále zde byla ordinace ORL (ušní, nos-
ní, krční) MUDr. Dana Popelářová, která 
se přestěhovala do Uherského Hradiště, 
Všehrdovy ulice. V těchto prostorách jsou 
nyní masáže, které provozuje Dagmar 
Jordánová, a zubní lékařka MUDr. Jana 
Žitňanská.

Ve Starém Městě jsou i další ordinace 
praktických lékařů, například v objek-
tu COLORLAKu, dále MUDr. Dalibor 

Houfek sídlí v Luční čtvrti. Stomatolo-
gické pracoviště LASERDENT je v Al-
šově ulici a ordinuje zde MUDr. David 
Jurásek a MUDr. Ivana Planková. Dal-
ší zubní lékaři MUDr. Pavel Otrusina 
starší a MUDr. Pavel Otrusina mlad-
ší mají ordinace na Brněnské ulici. 
Před časem zde zahájila poskytování 
zdravotní péče i specialistka na aler-
gologickou a klinickou imunologii – 
MUDr. Jana Jančová.

Rekonstrukce zdravotního střediska
Zastupitelstvo města schválilo na 

svém  prosincovém zasedání rozpočet 
města na rok 2010 a v oblasti investic 
je naplánována částka 14,5 milionu 
korun na rekonstrukci zdravotního 
střediska. Další informace nám sdělil 
starosta Josef Bazala: „ Kompletní re-
konstrukce zdravotního střediska ve 
Velkomoravské ulici je našimi občany 
velmi očekávána. V průběhu jarních 
měsíců bude provedena první část pra-
cí. Bude se pracovat na zateplení obvo-
dového pláště, vyměníme vstupní dveře 
a také všechna okna v objektech A + B 
+ C. Připravujeme také úpravu střechy, 
která již nebude v současném rovném 
stavu, ale její vzhled naváže na sou-
sední objekty v blízkosti. Státní fond 
životního prostředí na rekonstrukci 
přispěje částkou téměř čtyři miliony 
korun, na zbytek částky kolem 10 mi-
lionu korun budeme čerpat úvěr. Ještě 
nám zbývá vyřešit barvu fasády, před-
pokládáme také okolní terénní úpra-
vy, rekonstrukci chodníků a dosazení 
městského mobiliáře. Podle harmono-
gramu stavebních prací dojde k částeč-
nému omezení provozu ordinací lékařů, 
o těchto skutečnostech budou občané 
informováni v předstihu,“ sdělil starosta 
Josef Bazala.

Milan Kubíček
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PO FAŠANKU NASTAL PŮST

BŘEZEN 2010
Středa 10. 3.
16 hodin
Tvořivá dílna – Velikonoční tvoření (ovečky a jiné).
Vstupné: 50,- Kč, pro členy TD 35,- Kč

Sobota a neděle 13. – 14. 3.
9 – 16 hodin
Založení sadu mládí a zdraví – psychofyzická cvičení na omlazení.
Vnitřní meditativní cvičení s paní Holznerovou.

Pondělí 15. 3.
9 hodin
Recitační soutěž.
Okresní kolo recitační soutěže pro předem přihlášené školy.

Od 23. 3. – do 31. 3.
Velikonoční programy pro předem přihlášené školy.

Opět po roce nastalo ve Starém Městě fašankové veselí. 
Tentokrát se vydal průvod chlapců a dívek ze souboru Dolina 
doprovázený kapelou do ulic na pochůzku v neděli 14. února 
2010. První zastávka byla u domu rodiny Bazalových na ná-
městí Hrdinů, po krátkém pohoštění a výstřelu z děla se fašan-
káři vydali na další stanoviště.

Fašank, někde též masopust, ostatky, je v lidovém kalendář-
ním cyklu označována doba od Tří králů do Popeleční středy 
(17. února), tedy nastávající čtyřicetidenní půst před Velikono-
cemi. Po vážném období adventu a Vánoc bylo dovoleno zpívat, 
pořádat bály a muziky, veselit se, dobře jíst a pít. V minulosti 
lidé často pořádali zabíjačky a hostiny. Hospodyňky musely 
dům nalíčit, uklidit a napéct hodně koblihů. Fašankáři přáli 
hospodářům dobrou úrodu, tančili a zpívali a za koledování 
obdrželi peníze, víno, pálenku, koblihy nebo vajíčka. V průvo-
du většinou nechybí medvědář s medvědem, kobyla se sedlá-
kem, nevěsta, ženich, řezník i vodník, smrtka, holiči, pan dok-
tor a zdravotní sestřička, kanón s obsluhou a další maškary.

Fašankové veselí vyvrcholilo na dvoře základní školy, kde 
proběhl obřad pochovávání basy. Tím bylo symbolicky ukon-
čeno období bujarého veselí, svateb, hostin a zabíjaček. Muzi-
kanti odložili nástroje a nastala doba postní.

Milan Kubíček

Starým Městem prošel průvod fašankových maškar. Chlapce a dívky ze souboru 
Dolina jsme zastihli v neděli 14. února 2010 krátce po 13 hodině před domem 
rodiny Bazalových na náměstí Hrdinů. Foto: Milan Kubíček

V průvodu nechyběla originální kobyla. Foto: Milan Kubíček

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

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

Čtvrtek 4. 3.
14:30-15:30 hodin
Baby masáže. 
Vhodné pro maminky s dětmi od 6 týdnů 
do 6 měsíců.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou přezůvky a podložku pod 
miminko.

Sobota 6. 3.
8:30 hodin
Soutěž jednotlivců v břišních tancích.
Pro děvčata od 1. - 9. tříd
Přihlášky na SVČ Klubko nebo na  
www.klubkosm.cz do 26. 2.
Startovné:10,- Kč

Úterý 16. 3.
15 -16 hodin
Pohádkové čtení o zvířátkách.
!!V KNIHOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ!!
Chcete, aby vaše děti měli pěkný vztah ke 
knížkám?
Přijďte s dětmi do knihovny. 
Na programu čtení, povídání, zpívání, 
na závěr pohádka O Budulínkovi.
S sebou přezůvky pro děti.

Středa 17. 3.
13 -15 hodin
Hraní s miminky.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkan-
ky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10,- Kč

Čtvrtek 18. 3.
14:30-15:30 hodin
Baby masáže 

Vhodné pro maminky s dětmi od 6 týdnů 
do 6 měsíců.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou přezůvky a podložku pod 
miminko.

Pondělí 22. 3.
9 -12 hodin
Beseda s dětskou psycholožkou.
Povídání o dětském vzdoru, besedovat 
s námi bude Mgr. Vlaďka Šmídová.
S sebou přezůvky pro děti, k dispozici 
tělocvična.
Vstupné dobrovolné.

Pátek 26. 3. 
20 - 02 hodin
Maminec
Chystání prostor RC na burzu dětských věcí 
a posezení a popovídání.
Zvaní jsou i ti, co si chtějí věci na burzu 
nachystat dopředu.

Sobota 27. 3.
8 -11 hodin
Jarní burza dětských věcí.
Oblečení, obuv, hračky, knížky, velké věci 
nenoste k dispozici je vývěska na inzeráty.
Kdo chce nabídnout věci k prodeji   
REZERVUJTE SI MÍSTA PŘEDEM!
Vstup prodávající 50,- Kč a kupující 1,- Kč

Pondělí 29. 3.
9 -12 hodin
Pondělní hraní s miminky.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkan-
ky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10,- Kč

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
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HASIČI DĚKUJÍ
V sobotu 6. února 2010 se 

uskutečnil ve Starém Městě již 
42. tradiční ples Zimní pohád-
ka, který pořádal Sbor dobro-
volných hasičů. Děkujeme tím-
to všem sponzorům za jejich 
peněžní a věcné dary, kterými 
přispěli k vysoké společenské 
úrovni tohoto plesu. 
Jmenovitě jsou to: 

město Staré Město,
Stanislav Houdek bt servis SM,
STAVAKTIV s. r. o Ing. Lubomír Hučík SM,
Ray service s. r. o. SM,
VTP Pelka s. r. o. SM,
Dolina St. Město a. s.,
BE Group Přerov,
Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů 
SM, 
Josef Dubovský autobusová doprava SM,
SYNOT W, a. s. UH,
Komárek Roman – výroba dřevěných 
hraček SM,
Keramika Blahovi SM,
D Plast a. s. Lužkovice, 
C. S. O. kovoobrábění F. Chmelař SM,
Klub přátel slivovice SM,
J. Janál zlatnictví SM,
Salon Sandra SM,
SAM HOLDING a. s. Myjava,
Látal s. r. o. stavební a obchodní firma SM,
Pivovar Janáček a. s. UB,
ZEAS Nedakonice a. s.,
Divadelní galerie UH,
Nábytek Hejda s. r. o. Babice,
Kadeřnictví Taťána SM,
Penzion EGO SM,
Kovoplast v. d. Hluk,
MOKATE CZECH s. r. o.,
Tegü VUKO spol. s. r. o. Březůvky,
Zahrádkářské služby L. Vaněk SM,
Školní hospodářství s. r. o. SM,
Cukrárna Švecovi SM,
Kamenosochařství Petržel – Staněk SM,
Zdeněk Vala výroba kartáčů UH,

NODIS s. r. o. Babice,
Ekomasiv prodejna UH,
Kuchyňské studio EMKA 2000 SM, 
Zdravá výživa Strnad SM,
Alma baterie SM,
Taxi M. Strážnický Vlčnov,
Potraviny A. Vaněk SM,
Masáže D. Jordánová SM,
Petr Hájek – čištění koberců SM,
Šlechtitelská stanice vinařská s. r. o. 
Polešovice,
Smíšené zboží Ing. L. Konečná UH,
Chedos s. r. o. SM,
Rybářské potřeby J. Dovrtěl SM,
Autokarosárna Skula SM,
Inkera J. Popová SM,
OPRIMA Polešovice,
Topdoors dřevěné zárubně dveře,
Anisport sportovní prádlo SM,
Potraviny Hráčková SM,
Služby SM s. r. o. SM,
SKKS L. Skucius SM,
Fotoateliér Příleský UH,
M. Svadbíková masérské a regenerační 
služby,
P. Sukovitý drogerie – kosmetika SM,
Vinařství U Kapličky s. r. o. Zaječí,
Senzasport SM,
IRMA - I. Salaguardová SM,
Eva květiny dárkové zboží SM,
P. Partyš - textilní zboží,
CAMPING Babí Hora Hluk, 
POEX Velké Meziříčí s.r.o.,
Keramika Ing. Roman Vaněk SM,
HOČ truhlářství SM,
P. I. parket Jiří Janča Hluk,
RS – TEX s. r. o. Hluk - Móda Prostějov SM,
Vladimír Kartusek - Ekostav SM,
OSH ČMS UH,
Nádražní restaurace Petřek SM,
Klempířství p. Grebeň SM,
Pohřební služba J. Horká SM,
Pneuservis Petr Verbík SM,
Truhlářství Tvrdoň,
Klub – kavárna sv. Petr SM,

Hospůdka Na Lapači SM,
Auto opravna p. Králík SM,
Soukromí zemědělec Ing. V. Talák SM,
S. H. Intex SM,
Hospůdka Na Křižovatce SM,
A. Franek - sklenářství SM,
S. Číhal – kola St. Město,
SKANSKA UH a. s.,
Z. Perničková pedikůra-manikůra SM,
Akvaristika Šmídovi SM,
Papíno SM,
Farnost St. Město,
Drogérie Hrabinec SM,
Promont J. Budař UH,
Potraviny M. Kouřimová, SM,
Kovosteel a. s. SM,
Duc Do Van textil SM,
Nábytek BOBÍK J. Trubačík Hluk,
Perla A. Zetík cukrářská výroba SM,
Juvacyklo SM,
Studio EM kadeřnictví a nehtový design SM,
STAPAK obalový materiál SM,
M. Červenková papírnictví SM,
HABE móda Ing. H. Benešová SM,
Svatební salón Pavlína SM,
Zevos a. s. SM,
JK Autotrend SM,
Autoservis Fiat Konečný SM, 
AZ Toral židle SM,
Nábytek EMKA SM,
Růže Hučíkovi svatební květinová
dekorace SM,
TYDRUPA Jiří Piluša SM, 
OPZ - Pavlacký a spol. SM,
K +J Auto-plus s. r. o. SM,
Pila Fr. Martinák SM,
IRON MOTO SM,
Prima Styl -
chráněná dílna s. r. o. SM,
TZA spol.s r. o. SM,
Metalšrot SM,
Staroměstská kapela,
ORN SM,
SKC SM,
dat s. r. o., 
CRD 4 Vratislavský a Večeřa,
Motosport UH, 
1. FC Slovácko, a. s.,

KARNEVAL V DOMOVĚ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE STARÉM MĚSTĚ

Dlouholetý symbol Zimní pohádky – sympatický 
sněhulák.  Foto: Ivana Cetkovská

Zapa beton,
Pekárna TOPEK s. r. o. Toporná,
Colorlak a. s. SM,
LEDER kožešnictví M. Křivová SM,
Conti Trade Services s. r. o. SM,
Praspo elektrospotřebiče s. r. o. SM,
ZŠ a MŠ Čtyřlístek s. r.o. SM,
Vinný sklep Stojanov,
Lutex,
SDH Horní Bečva,
SDH Staré Město.

Dále děkujeme dechové 
hudbě Staroměstská kapela, hu-
dební skupině Trinom a všem 
návštěvníkům Zimní pohádky 
za vytvoření příjemné plesové 
atmosféry a společného kultur-
ního zážitku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Staré Město

Antonín Martínek
starosta sboru

Karneval se stal v domově tradicí. Le-
tos jsme uspořádali 9. 2. již devátý. Uži-
vatelé společně s personálem připravují 

masky, aby měl každý tu nejhezčí. 
Pozvali jsme klienty okolních 

zařízení. Připravili a nazdobili jsme 
prostory, kde karneval probíhá 
a mohli jsme začít. Přijely masky 
z Velehradu -  Kopretiny, z Domova 
v Uh. Brodě  a Medlovic.  O hudební 
produkci se postaral pan Kura, který 
svým přístupem je k  uživatelům je-
dinečný. Televize Slovácko natočila 
průběh karnevalu. Všichni se dobře 
bavili, nálada byla skvělá.
Domov pro osoby se zdravotním po-
stižením Kopánky 2052 Staré Město
Tel. 572 544 028,
email uspd.staremesto@ouss-uh.cz

Staroměstská kapela bude 
vyhrávat Josefům

Opět po roce bude Staroměstská kapela 
vyhrávat Josefům. Na  pravidelnou Josefov-
skou pochůzku se muzikanti Staroměstské 
kapely vydají v pátek 19. března 2010. Všem 
Josefům přejeme jen to nejlepší, hlavně těm, 
na které se letos nedostane. Ve Starém Městě 
žije 206 Josefů a není v silách kapely všechny 
navštívit, zahrát jim a poblahopřát osobně. 
Jméno Josef stále zůstává na prvním místě 
v počtu mezi muži ze Starého Města, naopak 
mezi ženami je nejvíce Marií.

Petr Luběna, Milan Kubíček
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V sobotu 20. února 2010 se uskuteč-
nil oblíbený Ples pro radost, který uspo-
řádala podnikatelka Marie Hráčková se 
svým kolektivem z prodejny potravin 
na náměstí Hrdinů. Před vchodem do 
sokolovny všechny přivítal pan Pavel 
Hráček, u vchodu byl naléván pohárek 
na zahřátí a následovalo milé překva-
pení u vstupného, když každý lístek vy-
hrával cenu v tombole.

V sálech Společensko-kulturního 
centra ve Starém Městě zahrála skupi-
na Herbalia-band z Trenčína, hudební 
skupina Hor-Sus z Hornej Súče a vy-
vrcholením programu bylo vystoupení 

tanečníků skupiny Tap Dance Quartet, 
což jsou mistři Slovenské republiky a fi-
nalisté soutěže mistrovství světa.    

Návštěvníci plesu především oceňova-
li bohatou tombolu (608 cen, první dvě 
lednička a televizor), občerstvení za so-
lidní ceny (pivečko za 10 Kč, dobré vínko 
láhev za 90 Kč) a také něco dobrého k za-
kousnutí. A na ples přišlo až příliš hodně 
nebezpečně krásných žen a dívek. Radost 
pohledět, ale to se dalo čekat, vždyť jsme 
byli na Plesu pro radost.

Poslední spokojení návštěvníci se roz-
cházeli až v časných ranních hodinách.

Milan Kubíček
Vystoupení  skupiny Tap Dance Quartet v divadel-
ním sálu.                                 Foto: Milan Kubíček

Po krátkém hudebním úvodu skupiny Hor-Sus z Hornej Súče paní Marie Hráčková 
ples zahájila i s vnučkou Barunkou.                                          Foto: Milan Kubíček

Hudební skupina Herbalia band návštěvníky opět po dvou letech rozparádila. 
Foto: Milan Kubíček

Ples pro radost ve slovenském rytmu

Věrné naše milování

O manželském i nemanželském sexu se 
toho hodně namluvilo.
Ti, co již vyzkoušeli obě varianty,
jednomyslně tvrdí, že:
• Manželství bez sexu nestojí za moc.
• Sex bez manželství stojí hodně.
• Zručnost se získává cvičením.
• Nic není bez námahy.
•  Kdyby to vaši rodiče nezkusili, ani vy to nezkusí-

te.
• Když něco stojí za to, není toho nikdy dost.
•  Tam, kde není možné ocenit výkon, je třeba 

ocenit ochotu.
• Láska je triumf fantazie nad inteligencí.
•  Největší tragédií je vdát se z lásky a pak zjistit, 

že dotyčný nemá peníze.
• Sex trvá krátce, následky dlouho.

PI

Mámo, táto, pojď si hrát

Zveme všechny rodiče s malými dětmi, které čeká brzy 
nástup do mateřské školy, aby si s námi přišli pohrát každé 
pondělí v měsíci březnu od 15 do 16 hodin. Děti se seznámí 
s prostředím mateřské školy, které pro ně nebude při ná-
stupu do MŠ cizí. Na všechny chlapce a děvčata se těší paní 
učitelky a kolektiv Křesťanské mateřské školy Za Radnicí 
1823 ve Starém Městě. 

BČ
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Mámo, máme velké prádlo. Foto: Martina Všetulová

Pravá přátelská služba je, když přítel stojí při tobě, 
protože se mýlíš. Skoro každý totiž při tobě stojí, když 

máš pravdu. (Mark Twain)

Opět po čase jsem se začetl do ob-
časníku Motýlek, který vydává Domov 
pro osoby se zdravotním postižením ve 
Starém Městě na Kopánkách.

V první části 
Motýlku je uveden 
seznam kulturních 
a sportovních akcí 
za minulý rok. 
Obyvatelé domo-
va navštívili vý-
stavu Betlémy v muzeu, připravili kar-
neval a zavítali do Slováckého divadla. 
Zajistili jarní úklid zahrady a připravili 
velikonoční výzdobu, na zařízení se ko-
nala pomlázka a velikonoční jarmark. 
V květnu opékali špekáčky na zahradě, 
zúčastnili se sportovních her zdravot-
ně postižených občanů v Kunovicích 
a nechyběli při kácení máje. Společně 
navštívili výstavu Zahrada Moravy, 

nechyběli na setkání vozíčkářů na Vele-
hradě. O prázdninách se projeli vláčkem 
Steelinka a navštívili zrekonstruované 
koupaliště ve Starém Městě. 

Den otevřených 
dveří v domově se 
konal 7. října, kte-
rého se zúčastnili 
starosta Josef Bazala 
i jeho zástupce Rado-

slav Malina. V prosinci byl součástí jejich 
programu vánoční jarmark ve Zlechově, 
Mikuláš v domově, účast na vánočních 
jarmarcích ve Starém Městě a v Uherském 
Hradišti a příprava vánoční nadílky. 

Loňský rok lze hodnotit jako úspěš-
ný a velké poděkování zaslouží všichni 
zaměstnanci domova v čele s ředitelkou 
Bc. Ludmilou Jančaříkovou, kteří se snaží 
pro všechny zdravotně postižené zajistit 
důstojný život.

Milan Kubíček
Důkazem tohoto rčení je i malá Lu-

cie Jakšíková, která se narodila 31. led-
na 2010 a jejíž praděda se svými předky 
vyrůstal ve Starém Městě. Rodiče Lu-
cinky se do našeho města přistěhovali 
v loňském roce.

Radostná je také bilance minulého 
roku v počtu narozených dětí. Celkem 
se ve Starém Městě v roce 2009 narodi-
lo 83 dětí, to je nejvíce od roku 1991.

TV 

Všichni dobří rodáci se 
vracejí

Vzpomínka
Už to bude rok, kdy 

od nás 1. března 2009 
odešel manžel a tatí-
nek Jiří Břečka. Už je 
to rok, co jsi k nám na 
kávu nepřišel. Schá-
zí nám Tvůj úsměv 
milý, schází nám 

Tvoje teplá dlaň, s Tebou jsme šťastní 
byli, každý by chtěl dát svoji ruku znovu 
naň. Plačme, neboť je těžké žít bez Tebe, 
pročpak si tak moc pospíchal od nás do 
nebe? Chtěli jsme se s Tebou ještě dlou-
ho smát, my víme jak si nás měl všechny 
moc rád. Pro nás jsi celý život žil, praco-
val, budoval a příkladem byl. Jenom to, 
že jsme Tě vedle sebe měli, nám mnozí 
lidé tiše záviděli. Byl jsi dobrák od kosti, 
měl si všude známosti. Nebylo člověka, 
co by Tě neměl rád, nebylo nikoho, kdo 
by nebyl Tvůj kamarád. Vzpomínáme 
na Tebe, neskutečně nám scházíš, ještě 
pořád vidíme Tvůj úsměv, a to jak k nám 
do dveří vesele vcházíš. Nikdy neza-
pomeneme na Tvoji  tvář, na Tvoje oči 
a jejich zář. Manželka a dcery Martina 
a Hana s rodinami.

Smutný osud obyvatel 
kolonie

Stará cikánská kolonie na Širůchu 
byla v roce 1910 obecním výborem vy-
kázána do Předních Kruhů, avšak po 
následných protestech vedení cukro-
varu bratří Mayů byla kolonie částečně 
vrácena zpět do starých vyřazených 
železničních vagonů a v dalších letech 
rozdělena i na další místa. V cikán-
ské osadě žilo 11 rodin pocházejících 
z původních rodů Danielů a Holomků. 
Z nich tři rodiny provozovaly tradiční 
profesi kovářství, dvě hudební činnost, 
další dvě vypomáhaly u rolníků a jedna 
na stavbách. Ostatní rodiny se zabývaly 
nahodilými pracemi nebo se živily žeb-
rotou.

Dne 28. září 1938 byla při dívčí škole 
(současná ZŠ na náměstí Hrdinů 715) 
zřízena pomocná třída pro zaostávají-
cí děti. Navštěvovaly ji především děti 
z cikánské osady. Do třídy bylo přijato 
20 žáků ve věku od 6 do 13 let. Péčí 
o tyto děti se ujal s nevšední oběta-
vostí učitel Josef Brzický, který byl po 
krátké době nazýván „táta cikánské tří-
dy.“ V roce 1943 byly v plném proudu 
přípravy k hromadným deportacím 
protektorátních cikánů. Celkem 117 
občanů bylo umučeno v Osvětimi II. - 
Březince. Do Starého Města se údajně 
vrátila jen tři děvčata.

Domov pro osoby se zdravotním postižením informuje

Z historie města
Po stopách tajemníka 

Podluckého

V letech 1920 - 1921 byl tajemníkem 
obce Klaudius Podlucký. Měl nezvyklé 
jméno a také příjmení nepatří mezi pů-
vodní staroměstské. Na radnici působil jen 
krátkou dobu, ale jinak je o něm známo, 
že byl učitel, básník a nositel kultury. Jeho 
syn stál při zrodu Moravských elektrotech-
nických závodů ve Frenštátě pod Radhoš-
těm a později byl ředitelem MEZ Drásov 
nedaleko Brna. Vnuk Mgr. Jiří Podlucký 
žije v Brně a je ředitelem Ústavu sociální 
péče Kociánka v Brně Králově Poli.    MK

Karolinka
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Přehled prvních dětí ze Starého Města od roku 1994

První dítě roku 2010 Anežka Hanáková.
Foto: Milan Kubíček

1994 – 14. leden Barbora Nucová 50 cm, 3500 g
1995 – 6. leden Jan Šostok 50 cm, 3200 g
1996 – 3. leden Jana Huťková 53 cm, 3950 g
1997 – 1. leden Eliška Vaňková
1998 – 2. leden Michaela Hořínková
1999 – 5. leden Rozálie Švaříčková
2000 – 3. únor Luboš Venglík
2001 – 4. leden Anna Mikulíková 50 cm, 3650 g
2002 – 5. leden Tereza Štanglová 48 cm, 3750 g
2003 – 1. leden Roman Lapčík 47 cm, 3100 g
2004 – 2. leden Tereza Kašná 52 cm, 4100 g
2005 – 5. leden Jáchym Gilk 47 cm, 2650 g
2006 – 8. leden Natálie Hrobařová 51 cm, 2500 g
2007 – 1. leden, (17:29 hod.) Tadeáš Stašek 50 cm, 3680 g
2007 – 1. leden, (17:35 hod.) Michaela Opálková 50 cm, 3650 g
2008 – 1. leden Tomáš Dušan Jandouš 51 cm, 3500 g
2009 – 4. leden Filip Němeček
2010 – 14. leden Anežka Hanáková 49 cm, 3700 g

Připravil: Milan Kubíček

Zajímavosti z přírody

Ťapka a její zimní radovánky.  Foto: Vladimír Kučera

Také jste to slyšeli? Labutí v poslední době v České republice ubývá. Jedním z důvodů 
je stále se zvětšující počet kachen divokých a jejich agresivita vůči labutím při získává-
ní potravy od lidí, kteří je společně přikrmují.  Text: MK, foto: Vladimír Kučera

Na krmítko přilétá i ptačí krasavec – strakapoud velký.  Foto: Milan Kubíček

Labutí dirigent a jeho žák kačer, zvaný Donald. Všimněte si, jak si labutí mistr 
levou nohou podupává do rytmu.  Text: MK, foto: Vladimír Kučera 
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
26. března. Uzávěrka je 15. března 2010.

První dítě roku 2010 - Anežka Hanáková

ANEKDOTY NA
POSLEDNÍ STRANU

„Maminko, mně se do práce nechce. Ženské 
v účtárně ze mě mají srandu, chlapi mi podráží na 
chodbě nohy, náměstek mě nemá rád, uklízečka 
mi dává na židli rýsováčky, já tam fakt nepůjdu!“ 
„Karlíčku musíš, jednou jsi tam ředitel!“

Lékař se ptá pacienta: „Kdy jste přestal pít?“
„Když jsem začal vidět tchyni dvojmo.“

„Sousede, ten váš pes po celou noc štěká, kňučí 
a vyje!“
„Ale pane Šamejz, z toho si nic nedělejte, on se 
pěkně vyspí ve dne….“

Přijde Marcelka na diskotéku. „Prosila bych dvě 
deci červeného.“
„To nejde holčičko, nemáš osmnáct, nechceš si 
raději objednat borůvkový džus?“
„Ráda bych, ale chybí mi tři koruny.“

PI

Radmila Hanáková s dcerou Anežkou. 
Foto: Milan Kubíček

Na první dítě roku 2010 jsme si 
museli nezvykle dlouhou počkat. 
Mimo Luboše Venglíka, který se 
v roce 2000 narodil rekordně poz-
dě až 3. února, v jiných letech na 
počátku 21. století první Staro-
měšťánci spatřili světlo světa téměř 
vždy v období mezi 1. a 5. lednem. 
V roce 2007 se první lednový den 
narodili dokonce dvě děti, a to 
pouze šest minut po sobě. Proto 
jsme tehdy učinili výjimku a spo-
lečně se starostou a matrikářkou 
jsme navštívili nejen prvního Ta-
deáška Staška, ale i druhou naro-
zenou Michaelu Opálkovou. 

Celkem za posledních 17 let 
bylo do matriky zapsáno 10 prv-
ně narozených děvčátek a sedm-
krát to byli chlapci.(viz přehled na 
straně 31)

Letos se první dítě narodilo 
14. ledna a byla to Anežka Hanáko-
vá ze sídliště Trávník. Rodiče Zde-
něk (1977) a Radmila (1977) mají 

doma již dva chlapce, sed-
miletého Vojtěcha a čtyřle-
tého Zbyška.

Jak vidíte na fotogra-
fii, malá Anežka je velmi 
pěkná holčička. V pondělí 
8. února 2010 ji navštívili 
starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Ma-
lina a matrikářka Kamila 
Tomečková. První muž 
radnice předal holčičce 
finanční dar a mamince 
kytici květů, matrikářka 
potěšila Anežku hrač-
kou, která ji bude později 
připomínat tuto hezkou 
chvíli.

První letošní staro-
městské holčičce, a také 
všem dalším dětem, které se v příš-
tích měsících narodí, přejeme jen 
tu nejhezčí budoucnost a spokojené 
dětství.

Milan Kubíček

Na snímku zleva tatínek Zdeněk Hanák, čtyřletý syn Zbyšek, maminka Radmila Hanáková, starosta Josef 
Bazala s prvním dítětem roku 2010, malinkou Anežkou, místostarosta Radoslav Malina a matrikářka Kami-
la Tomečková. V rodině mají ještě sedmiletého syna Vojtěcha.                                          Foto: Milan Kubíček


