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Josef Bazala opět zvolen starostou města
V pondělí 8. listopadu 2010 v 18 

hodin se uskutečnilo v zasedacím sále 
na radnici jednání Zastupitelstva měs-
ta Staré Město, které vzešlo z říjnových 
komunálních voleb.

V sedmnáctičlenném zastupitelstvu 
města zasedlo sedm členů KDU-ČSL 
(Josef Bazala, Františka Pavlicová, 
Ing. Kamil Psotka, František Slavík, 
Ing. Josef Trňák, Ing. Josef Vaculík, 
Ing. František Šíma), tři zástupce má 
ČSSD (Jaroslav Pelka, MUDr. Irena 
Pelechová, Miroslav Horký), dva čle-
ny TOP 09 a Staroměstské sdružení 
(Radoslav Malina, MUDr.Veronika 
Pavlacká - Vaverková), dva zástupce 
Starostové a nezávislí (Mgr. Martin Zá-
branský, Marie Hráčková), dva členy 
ODS (František Vybíral, Bc. Martina 
Stavjaňová) a jeden zastupitel KSČM 
(Ing. Ladislav Vaněk).

Na ustavující zasedání se dostavilo 
všech 17 zvolených zastupitelů, jedná-
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ní sledovalo 31 občanů. Schůzi zahájil 
přesně v 18 hodin pověřený, nejstarší 
člen zastupitelstva Ing. Ladislav Vaněk. 
Slib všech zastupitelů přednesl Ing. Ka-
mil Psotka, potom jednotliví poslan-
ci potvrdili slib před řídícím jednání 
Ing. Ladislavem Vaňkem.

Volby starosty města, místostaros-
ty a tří členů rady byly veřejné, každý 
z poslanců hlasoval zvednutím ruky. 
Ing. Kamil Psotka přednesl návrh 
KDU-ČSL na starostu města. Podle 
očekávání jím byl Josef Bazala, kterého 
ve volbách podpořilo 55 % občanů Sta-
rého Města. Vzhledem k tomu, že další 
návrh na starostu nebyl, v 18:32 hod. 
bylo veřejně hlasováno. Josef Bazala 
získal hlasy všech 17 zastupitelů. Váže-
ní zastupitelé, vážení spoluobčané, děku-
ji Vám za Vaši důvěru a slibuji Vám, že 
uděláme vše, abychom Vás nezklamali, 
sdělil Josef Bazala po svém zvolení. 

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala poděkoval zastupitelstvu 
města za zvolení. Dostal hlas všech 17 zastupi-
telů.                                  Foto: Milan Kubíček

Nově zvolené Zastupitelstvo města Staré Město se sešlo 8. listopadu 2010 v 18 hodin na prvním 
zasedání.                                                                                                             Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 2)
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POZVÁNKA 

Na snímku sedmnáctičlenné Zastupitelstvo Starého Města. Zleva: Bc. Martina Stavjaňová, Ing. František Šíma, Ing. Ladislav Vaněk, František Vybíral, místostarosta 
Radoslav Malina, František Slavík, MUDr.Veronika Pavlacká – Vaverková, Ing. Josef Trňák, starosta Josef Bazala, Marie Hráčková, radní Mgr. Martin Zábranský, 
MUDr. Irena Pelechová, Jaroslav Pelka, Františka Pavlicová, radní Miroslav Horký, Ing. Josef Vaculík, radní Ing. Kamil Psotka.                          Foto: Milan Kubíček

Dalším bodem programu byla volba 
místostarosty. MUDr.Veronika Pavlacká 
Vaverková z TOP 09 a Staroměstského 
sdružení navrhla dosavadního mís-
tostarostu Radoslava Malinu. Vzhledem 

Radoslav Malina byl zvolen místostarostou. Dostal plný počet 17 hlasů od členů zastupitelstva 
města.                                                                                                                 Foto: Milan Kubíček

SEDMNÁCTIČLENNÉ ZASTUPITELSTVO MĚŠTA

k tomu, že žádný další návrh nebyl před-
ložen, hlasovalo se. Také Radoslav Malina 
získal stoprocentní důvěru 17 zastupitelů. 
I nadále budu intenzivně pracovat pro spo-
kojený život občanů v našem městě, sdělil 

po zasedání Radoslav Malina.
Nakonec proběhla volba členů rady 

města. Zvoleni byli Ing. Kamil Psotka 
(17 hlasů), Miroslav Horký (17 hlasů), 
Mgr. Martin Zábranský (17 hlasů).

Ustavující jednání zastupitelstva bylo 
ukončeno v 18:48 hod.

Po oficiální části jednání členové za-
stupitelstva, přátelé a občané poblaho-
přáli Františce Pavlicové ke kulatému 
životnímu jubileu. K blahopřání se při-
pojuje i redakce Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Zasedání nově zvoleného Zastu-
pitelstva města Staré Město se usku-
teční v pondělí 20. prosince 2010 
v 16 hodin ve velkém sále na radni-
ci. Zasedání je veřejné, občané jsou 
srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta
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Přátelé z Tönisvorstu přivezli dárky postiženým dětem
V červencovém vydání Staroměst-

ských novin jsme vás informovali o ná-
vštěvě delegace z partnerského města 
Tönisvorst v čele se starostou Thoma-
sem Gossenem a předsedou partner-
ského výboru panem Horstem von Bre-
chanem. Pobývali u nás ve dnech 28. 
- 31. května 2010 a vyvrcholením jejich 
návštěvy byl společenský večer v SKC 
– sokolovně, na kterém byl předán fi-
nanční dar 500 Euro dětem z Domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
v blízkém Velehradě. Obálku s penězi 

tehdy převzala vedoucí zařízení Paed-
Dr. Irena Hučíková.

Přesně po pěti měsících se k nám 
němečtí přátelé vrátili. Přijela trojice 
sympatických mužů Horst von Bre-
chan, předseda partnerského výboru, 
ergoterapeut Felix Gorissen a Artur 
Gander, organizátor pomoci a man-
žel místostarostky města Tönisvorst. 
A nepřijeli s prázdnou. Jejich náklad-
ní renault skrýval spoustu darů, které 
nashromáždili ve sbírce humanitární 
pomoci. Možná se zeptáte, a co je to 
ta ergoterapie? Je to léčba prováděním 
pracovních činností a setkáváme se s ní 
především v domovech, kde žijí zdra-
votně postižení lidé.

Na místo určení zásilky na Vele-
hradě, doprovodili přátele z Německa 
starosta Josef Bazala, předseda partner-
ského výboru Ing. Ladislav Řádek, člen 
výboru František Ingr a tlumočnice 
Mgr. Helena Pilušová. Vedoucí ústavu 
Dr. Irena Hučíková byla velmi překva-
pena rozsáhlou pomocí, na kterou zde 
nejsou zvyklí. „Všem Vám mnohokrát 

děkujeme. Jsme ne-
smírně vděční za 
krásné a užitečné 
dary, které jste při-
vezli našim dětem,“ 
sdělila viditelně do-
jatá paní Hučíková. 
Potom seznámila ně-
mecké hosty s využi-
tím finanční pomo-
ci, kterou obdržela 
v květnu ve Starém 
Městě. Velehradské 
děti byly na ozdrav-
ném pobytu ve Vel-
kých Karlovicích na 
Valašsku a o průbě-
hu jejich výletu jsme 
se přesvědčili na nástěnce s fotografiemi.

Celkem je na Velehradě ubytováno 88 
klientů, jsou rozděleni do oddělení mužů, 
žen a dětí. Domovem pro osoby se zdra-
votním postižením nás provedla paní 
Vavřiníková a viděli jsme zde život lidí ve 
zcela jiné životní situaci a některé osudy 
ubytovaných nás dojaly k slzám.

Součástí předání darů bylo i krátké 
kulturní vystoupení, které si velehradští 
připravili. Zatančili, zarecitovali, zazpívali 
a zahráli scénku z pohádky Mrazík. Starosta 
Josef Bazala vyjádřil potěšení nad rozvíjející 
se spoluprací Starého Města a Tönisvorstu, 
užitečné jsou výměnné pobyty dětí ze zá-
kladní školy a studentů Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město.

Ergoterapeut Felix Gorissen si všímal 
zařízení terapeutických dílen a doporučil 
jejich vylepšení materiálem, aby se klienti 

Paní Vavřiníková (na snímku vlevo) provedla hosty všemi odděleními domova, kde pečují o 88 klientů.
Foto: Milan Kubíček

Invalidní vozík, polohovací křeslo, kompenzační 
a rehabilitační pomůcky, jízdní kolo, hračky a dal-
ší tolik potřebné dary zaplnily chodbu domova na 
Velehradě.  Foto: Milan Kubíček

Velehradské děti se svými tetami.  Foto: Milan Kubíček

mohli lépe v zařízení vyžít při pracovní 
a zájmové činnosti. Také navrhl dovy-
bavení dílen počítačovou technikou 
a speciálními programy, které jsou již 
běžné v západní Evropě. Byl by to jis-
tě prospěšný krok, protože část klientů 
již absolvovala kurz financovaný z pro-
středků Evropské unie, ale vybavení 
počítačovou technikou je zde zatím 
nedostatečné.

Při společném obědě si přítomní do-
jednali další body spolupráce. „V břez-
nu odjede ze Starého Města do Tönis- 
vorstu nákladní auto a nazpět přiveze 
další zdravotní i rehabilitační pomůc-
ky a potřebné zařízení, které zpříjemní 
a obohatí život klientů a zvláště dětem 
v domově na Velehradě,“  sdělil staros-
ta Josef Bazala. Děkujeme přátelé!

Milan Kubíček  
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FOTOPOSTŘEHY Z UDÁLOSTÍ VE STARÉM MĚSTĚ
Také v dnešním zpravodajství vám přinášíme několik fotopostřehů z dění ve Starém Městě.  

Strážník městské policie Josef Kovalčík oslavil 19. října 2010 padesáté naroze-
niny. K tomuto významnému životnímu výročí mu poblahopřál starosta města 
Josef Bazala, který mu předal dárek přímo na služebně městské policie.

Foto: Milan Kubíček

Největší investiční akce v hodnotě 30 milionů korun probíhá v areálu Střední 
odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Zachytili jsme stavební ruch při 
zateplení obvodových stěn budovy domova mládeže v sobotu 23. října 2010

Foto: MK

Vytápění je velmi energeticky náročné, a proto každý se snaží svůj dům či byt 
zateplit. Nejinak je tomu v případě Městské sportovní haly na Širůchu, kde rov-
něž probíhají stavební práce.  Foto: Milan Kubíček

Již několik sobot po sobě (včetně hodové soboty) a také ve státní svátek 28. října 
pracovali zaměstnanci firmy STAVAKTIV s. r. o. při rekonstrukci severní strany
náměstí Hrdinů. Náš snímek je z 28. října 2010.  Foto: Milan Kubíček

Maminky s dětmi si vyrobily v mateřské škole v Rastislavově ulici dýňová stra-
šidýlka.  Foto: Robert Januška Staroměstští rybáři při výlovu rybníka na Havaji.  Foto: Robert Januška
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Za pěkného podzimního počasí se 
uskutečnila vzpomínková slavnost k vý-
ročí 28. října 1918. Přesně v 15:45 hod. 
jsme položili kytice květů k pamětní 
desce na budově Společensko-kulturní-
ho centra (sokolovny) ve Starém Městě 
a krátce po 16 hodině ozdobily čerstvé 
květiny i památník československých 
legií před budovou základní školy na 
náměstí Hrdinů.

Pro mnoho občanů byl čtvrtek 28. 
října jen dalším státním svátkem, kdy 
nemuseli z domu a měli volný den. 
Víte ale, co se za ním skrývá? Jedná se 
o slavný den naší historie, kdy se v mi-
nulosti za velkého zájmu občanů i dětí 
vítal „den všem dnů“ – vznik samostat-
ného Československého státu. Méně 
než stoletá existence republikánského 
zřízení je sotva desetinou tisíciletého 

období v němž v podstatě na stejném 
území existuje český stát. A ještě před 
vznikem českého státu bylo významné 
období Velké Moravy jehož jsme ne-
dílnou součástí. Slavné chvíli vzniku 

Vzpomínková slavnost k výročí 28. října 1918
republiky však před-
cházely ještě mnohé 
události.

Během první svě-
tové války se obča-
nům v Čechách a na 
Moravě vedlo velmi 
špatně. Jediné co li-
dem zůstalo, byla 
hrdost na svůj původ 
a kulturu. Velmi brzy 
se většina z nich pře-
stala cítit spjata s Ra-
kouskem. Veřejně 
proti němu vystoupi-
li až Tomáš Garrique 
Masaryk, který se 
v roce 1914 odebral do emigrace a spo-
léhal na své příznivce v Čechách v čele 
s Edvardem Benešem. Později se k nim 

připojil i slovenský 
astrofyzik Milan Ras-
tislav Štefánik. Díky 
těmto třem mužům 
vznikla v roce 1916 
Česká (později Čes-
koslovenská) národ-
ní rada, která pod-
porovala vytvoření 
československého 
zahraničního vojska.

Na jaře 1917 se 
začalo měnit prostře-
dí v monarchii a Češi 
usilovali o osamo-
statnění. Rakousko 

bylo na dně, prohrávalo válku a císař Ka-
rel I. tomu časem nekladl odpor. Karel I., 
poslední český král, neuspěl stejně jako 
jeho spojenec německý císař Vilém a jeho 
protivník ruský car Mikuláš. Své koruny 

všichni ztratili a jejich impéria se roz-
padla. 

A tak 28. října 1918 převzal Národní 
výbor Československý úřady a v poled-
ne se na Václavském náměstí oficiálně
vyhlásila samostatnost. Ale úplně prv-
ním, kdo se podílel na vyhlášení sa-
mostatnosti, byl Isidor Zahradník, po-
slanec rakouské říšské rady za agrární 
stranu, katolický kněz, diplomat a kni-
hovník. Kolem 11. hodiny 28. října 
1918 pronesl spontánně na Václavském 
náměstí větu, která je považována za 
vyhlášení československého státu. Prv-
ní zprávy o této události pronikly do 
Starého Města již 28. října večer a další 
pak druhého dne 29. října 1918. Je to 
velmi významný den, proto ho slavíme 
se vší důstojností.

Rada města, Československý svaz 
bojovníků za svobodu, tělovýchovné 
jednoty, politické strany a občanské 
organizace děkují všem přítomným za 
účast. 

Milan Kubíček

Zástupkyně Orla se poklonily hrdinům, kteří padli v 1. světové válce. 
Foto: Milan Kubíček

Část účastníků pietního aktu. Celkem přišlo 48 občanů a dětí z našeho města.
Foto: Milan Kubíček

K pamětní desce na Společensko-kulturním centru (sokolovně) položily kytici 
květů Ing. Antonie Řádková a Marie Hrabcová. Proslov přednesl prof. Jan Slo-
váček.  Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina položili kytici květů 
k památníku československých legií u základní školy na náměstí Hrdinů.

Foto: Milan Kubíček
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Česká pošta se přemístila na radnici
Nová budova radnice ve Starém 

Městě byla dokončena v roce 1909 
a podle zadávacího projektu měla být 
v přízemí umístěna úřadovna obecní-
ho úřadu a byty pro obecního tajem-
níka a strážníka, vpravo pak obecní 
hostinec. Na fotografii pořízené v době
první republiky je na radnici již nápis 
obecní a poštovní úřad. Později byla 
úřadovna pošty přestěhována do bu-
dovy v sousedství městského úřadu 
a nyní opět po mnoha letech se vrací 
Česká pošta do prostor v budově rad-
nice. V souvislosti s novým umístěním 
pobočky České pošty byla zrušena také 
pobočka v přízemí bytového domu na 
Velkomoravské ulici.

Ale podívejme se ještě hlouběji do 

Žlutou stuhu přestřihl starosta Josef Bazala a vedoucí pošt regionu Jižní Morava Josef Navrátil. 
 Foto: Milan Kubíček

dějin poštovní služby 
ve Starém Městě. Na 
Severní dráze císaře 
Ferdinanda, která ved-
la z Vídně přes Břeclav, 
Staré Město, Přerov, 
Ostravu do Krakova, 
byly zavedeny poštovní 
expozitury na velkých 
železničních stanicích 
od první poloviny čty-
řicátých let devatenác-
tého století. Ve Starém 
Městě (nádraží se teh-
dy jmenovalo Uherské 
Hradiště) byla poštov-
ní expozitura zřízena 
v roce 1843 a od 1. srp-
na 1850 začaly jezdit 
vlakové pošty z Vídně 
do Přerova a Bohumí-
na. Další významnou 
událostí byla v roce 
1847 nově zřízená stát-
ní telegrafní linka ve 
všech stanicích na trati 
Přerov – Břeclav. Byl to 
technický zázrak, lidé 
k sobě měli blíž.

K další významné 
události došlo před ně-
kolika dny. V pondělí 
1. listopadu 2010 byla otevřena nová 
modernizovaná pobočka České pošty 
v budově radnice. Slavnostního zaháje-
ní se zúčastnil vedoucí pošt regionu Jižní 
Morava pan Josef Navrátil, kolektiv pra-
covníků České pošty a za městský úřad 

Pobočka České pošty má od 1. listopadu 2010  
sídlo v budově radnice.  Foto: Milan Kubíček

starosta Josef Bazala a místostarosta 
Radoslav Malina. Nechyběla regionální 
televize Slovácko.

V nové pobočce jsou tři přepážky, 
rozšířila se otevírací doba od 8 do 18 
hodin bez polední přestávky. Pro in-
validní a méně pohyblivé občany zde 
byla zřízena plošina, která jim umožní 
zdolání několika schůdků. Byl rozšířen 
počet poštovních přihrádek, které vy-
užívají především firmy a instituce ve
Starém Městě a blízkém okolí, nechybí 
stolek a židle pro pohodlné vyplnění 
složenek a jiných dokladů. Další mobi-
liář pobočky bude doplněn ještě v prů-
běhu listopadu.

Pro další informace o nabídce služeb 
můžete využít internetové stránky Čes-
ké pošty. Možná nevíte, že Česká pošta 
má nejlepší firemní web za rok 2010.
Rozhodla o tom porota soutěže Web-
Top 100 o nejlepší firemní webovou
prezentaci. V oborových žebříčcích 
Česká pošta obhájila loňské prvenství 
mezi dopravci.  Milan Kubíček

Sympatický kolektiv pobočky pošty Staré Město 3.          Foto: Milan Kubíček

Moderní interiér staroměstské pošty.                              Foto: Milan Kubíček
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BIŘMOVÁNÍ PO ŠESTI LETECH
Když jsem šel z redakce na obřad 

biřmování, který se uskutečnil v kos-
tele sv. Michaela ve Starém Městě v ne-
děli 31. října 2010 v 10 hodin, potkával 
jsem hodně spoluobčanů i lidí z okolí, 
kteří přišli na staroměstský hřbitov 
uctít památku zesnulých. V těchto 
dnech jsme vzpomínali na ty, díky 
nimž máme šanci prožít svůj život zde, 
na této zemi, u nás ve Starém Městě. 
Život se všemi radostmi a starostmi, 
uspokojeními či tužbami, kříži a po-
kušeními, slastmi i boly. Nebýt totiž 
jich, našich předků, nebylo by ani nás. 
Lidí, kteří dostali šanci prožít život. 
Život na samém prahu třetího milénia. 
Vzpomínejme na naše milované nejen 
na Dušičky či blížící se Vánoce.

Svátost biřmování je jednou ze 
sedmi svátostí katolické církve a ve 
Starém Městě se uskutečnilo po šesti 
letech, shodou okolností ve stejný den 
a měsíc jako v roce 2004 – tedy 31. říj-
na. Podobně jako před šesti lety i letos 
přivítal olomouckého světícího bis-
kupa Mons. Josefa Hrdličku ve zcela 
zaplněném kostele sv. Michaela první 
muž staroměstské radnice Josef Baza-
la. Před šesti lety ještě ve funkci mís-
tostarosty předal P. Hrdličkovi knihu 
Staré Město v proměnách staletí, nyní 
již ve funkci starosty se Josef Bazala 
pochlubil nově vydanou knihou Staré 
Město ve fotografii. Olomoucký bis-
kup byl viditelně dojat a vzpomínal 
na biřmování v roce 2004 a poděkoval 
všem farníkům, kteří přišli do kostela 
v dnešní den. „Stojíme na velmi vzác-
ném místě, v kostele sv. Michaela, je-
hož dějiny spadají o mnoho století do 
minulosti. Pevně věřím, že se již brzy 

sejdeme v novém kostele sv. Ducha, kte-
rý je příslibem událostí v dalších stole-
tích,“ sdělil biskup Josef Hrdlička.

Biřmování patří mezi svátosti uvádě-
jící do křesťanského života. Vedle biř-
mování patří do této skupiny svátostí 
křest a eucharistie. Svátost biřmování 
dokončuje to, co započal křest. Dělá 
z člověka dospělého křesťana, odpověd-
ného za svoji víru a za svědectví, které 
vydává svému okolí. 
Takovému člověku 
se dostává zvláštní 
pomoci Ducha Sva-
tého také při nalézá-
ní místa v životě.

Biřmování udělu-
je zpravidla biskup, 
mimořádně kněz. 
Svátost biřmová-
ní vtiskuje věřícím 
zvláštní znamení 
(pečeť Páně), není 
možné ji proto opa-
kovat. Dolní věková 
hranice biřmovan-
ce je u nás 15 let (s možností výjimek), 
horní hranice není stanovena. Biřmovací 
kmotr má podobný význam jako kmotr 
křestní. Jsou na něho kladeny tytéž po-
žadavky. Před biřmováním probíhá ve 
farnosti příprava k biřmování, kterou 
musí každý absolvovat.

Svátost křesťanské dospělosti absol-
vovalo celkem 39 biřmovanců ze Sta-
rého Města a okolních obcí. Jmenovitě: 
Zdeňka Bartošová, 
Jan Bazala, Ond-
řej Bazala, Kateřina 
Bazalová, Eva Bíl-
ková, Hana Březi-

Starosta Josef Bazala předal biskupovi knihu Staré Město ve fotografii.
Foto: Milan Kubíček

Biřmování ve Starém Městě udělil biskup Mons. Josef Hrdlička (na snímku 
uprostřed).  Foto: Milan Kubíček

nová, Marie Botlíková, Petr Bukvald, 
Anna Mikuláštíková, Lukáš Gottwald, 
Michal Haničinec, Radka Havelko-
vá, Patrik Chlachula, Petra Křenová, 
Martina Malinová, Jakub Mimránek, 
Ludmila Němcová, Silvie Obdržálko-
vá, Jiří Opálka, Alžběta Petruchová, 
Oldřiška Pištěcká, Petr Plevák, Magda 
Pleváková, Jan Prokop, Petr Seménka, 
René Snopek, Adam Suchánek, Michal 

Staufčík, Alena Ševčíková, Antonín 
Špaček, Dagmar Taláková, Kristýna 
Vaculíková, Petr Vávra, Pavlína Vávro-
vá, Romana Vávrová, Tereza Vávrová, 
Zuzana Vávrová, Jiří Vendel a Karolí-
na Wurstová. 

Svátost biřmování si můžete pro-
hlédnout také ve fotoreportáži na 
www.staremesto.uh.cz 

Milan Kubíček

Biřmovanci v krásných slováckých krojích.  Foto: Milan Kubíček

Termín svatebního obřadu
V sobotu 11. prosince 2010. 
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Z naší farnosti
Advent a jeho výzva:

„Probuď se a rozpomeň se,
že Bůh přichází!
Dnes, tady, teď!“

(z promluv Benedikta XVI)
Začátek nového církevního roku počíná ob-
dobím adventu 4 neděle před svátkem naro-
zení Krista. Ještě dřív, než slovo advent při-
šlo do Čech, znamenalo to, co skutečně říká: 
příchod. Později se ze slova advent stal výraz 
pro přípravu na Vánoce. Advent nás vybízí 
vycházet Bohu naproti. Obracet se k němu, 
smířit se s ním, s druhými i sám se sebou. 
Odhazovat všelijakou zbytečnou přítěž, kte-
rá nám brání žít podle evangelijních rad.

Spolu v adventu
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO VŠECHNY 
Z NAŠÍ FARNOSTI (mládež, vysokoško-
láci, rodiny, senioři) se uskuteční v sobotu  
27. 11. 2010 od 9:00 hodin v sále ORLOVNY 
ve Starém Městě. Přijede mezi nás P. Ivan 
Fišar, farář ve Zlíně – u sv. Filipa a Jakuba. 
Vybere ze svých bohatých zásob kněžské pas-
torační praxe a nabídne nám. V dopoledním 
programu jsou dvě úvahy (objevit svou veli-
kost, objevit bibli pro svůj život) a diskuze. 
Zakončení pobožností a obědem. Příspěvek 
na oběd a pronájem sálu je vítán! Přijďte, jste 
srdečně zváni! 

V sobotu 27. 11. večer v 17:00 hodin a na 
1. neděli adventní 28. 11. při mši sv. v 7:00 
a 9:00 hodin si přinesme do kostele svůj 
adventní věnec, věnce budou požehnány 
a doma světlo jeho svící bude připomínkou 
adventní výzvy.

Ejhle - Hospodin přijde
Od počátku období přede mší svatou zpívá-
me roráty - krásné vážné zpěvy, vycházející 
z biblických proroctví o naději a čekání na 
příchod našeho Spasitele. Děti v tmavém 
prostoru kostela nesou své lucerničky, příslib 
příchodu Světla dějin - Krista. Ježíš nám říká: 
„Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, ne-
bude chodit v temnotách, ale bude mít světlo 
života.“ (Jan 8,12)

Vytváření betlému 
V naší farnosti se zapojíme se do Českého ka-
tolického biblického díla a budeme si vytvářet 
do kostela svůj betlém. Na Orlovně v pátek 
10. 12. od 19 hodin a po celou sobotu 11. 12. 
jednotlivci vyrobí předem určenou postavič-
ku do betlémské krajiny a z těchto pak bude 
sestaven náš nový staroměstský betlém o Vá-
nocích.

Adventní soutěž pro děti 
Také je připravena adventní soutěž pro děti 
jako každoročně, dětem při rorátech pomáhá 
se připravit na prožívání skutečné krásy Vánoc, 
kdy při pobožnosti u jesliček bude vyhodnoce-
ní dětské adventní soutěže. Rodiče - přijďte na 
roráty i s Vašimi dětmi, obdarováni především 
duchovními dary budete všichni. Rorátní bo-
hoslužby jsou v pondělí, středu a pátek v 17:00 
hodin, v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin.

V pondělí 6. 12. začne mše svatá výjímečně 
v 16.00 hodin. Protože po ní proběhne Setkání 
dětí se svatým Mikulášem. Milé děti, určitě se 
už těšíte na tento den. Přijďte!

Naši nemocní mohou prožít dotek Božího 
pokoje, milosrdenství, Boží uzdravující síly. 
V úterý 14. 12. a v pátek 17. 12. od 8:00 hodin 
zprostředkuje otec Miroslav svou službou ne-
mocným lásku našeho Boha. Nezapomeňte do 
pátku 10. 12. nahlásit tuto návštěvu v sakristii 
kostela nebo na faře (nebo také sakristiánce Bo-
ženě Vaňkové na telefon: 731239557).

Možnost očistit svou duši ve svátosti smíření 
je před každou mší svatou, ale zvláště je zde 
nabídka soboty 18. 12. od 14:00 – 17:00 hodin, 
kdy bude přítomno více zpovědníků. 

Počínaje adventem si v sakristii kostela můžete 
zakoupit: 
VÁNOČNÍ OPLATKY (velké – 5 ks – 12,- Kč, 
malé – 5 ks – 10,- Kč) KALENDÁŘE NA ROK 
2010 NA POSTAVENÍ I NA ČTENÍ a KNI-
HY S KŘESŤANSKKOU TÉMATIKOU PRO 
DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ (vhodné jako vá-
noční dárek).

Adventní doba bude určitě zase plná spěchu, 
takže o nějakém klidu a soustředění si většina 

lidí jen může nechat zdát. Ale i v tomto je tře-
ba hledat něco dobrého. Všechno je to přece 
pro druhé lidi, proto abychom někomu udě-
lali radost a to je přece podstata křesťanství 
– žít z lásky pro druhého. Tedy ať advent je 
prostý jakýchkoli sobeckých projevů, ať je to 
čas mimořádně prožitý s myšlenkou na dru-
hé lidi, kterým chceme přípravou vánočních 
dárků prokázat lásku a pozornost. Škoda jen, 
když se z toho Kristus někdy téměř vytratí, 
když to přestane být kvůli němu, když se ten 
rozměr lásky zploští jen na mezilidskou vý-
měnu, když ztratí ten hnací motor lásky k Bo-
hu, která jedině vytrvá i tam, kde lidské síly se 
otráví nevděčnosti nebo otupí zvykovostí.

Zvěstování anděla Gabriele 
Do Nazaretu anděl Gabriel od Boha  

z nebe poslán byl,
aby dívce bdící, pranic netušící,  

narození syna oznámil.
Dí anděl: „Jméno Ježíš bude mít -  

a jako David kdysi vlád´-
i on bude králem a na trůnu stálém  

až na věky bude kralovat!“
Dívka se táže: „Jak to může být?  

Jak se to všechno stane teď?“
„Nic u Boha mého není nemožného!“ - 

 uslyšela jeho odpověď. 

(z vánoční hry „Má město dvanáct bran“-  
L. Rejchrt)

Radost
Bože můj, hořím nadějí, 

že věci, které se nedějí, se stanou, 
že přece skončí se výsměšná step,

v které, cest nevida, chodím jak slep... 
(B. Reynek)

-SV-

V neděli 31. října 2010 se kostel sv. Michaela zcela zaplnil farníky ze Starého Města a okolních obcí při slav-
nosti biřmování.  Foto: Milan Kubíček 
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc prosinec 2010

Vzpomínka na prof. Viléma Hrubého
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádá  
Vzpomínkový podvečer u příležitosti 25. výročí  

úmrtí prof. Viléma Hrubého  
s promítnutím filmu „Dva roky s profesorem.“

Hosté: Doc. PhDr. Luděk Galuška CSc, archeolog  
Ing. Jiří Deml, režisér filmu.

Památník Velké Moravy 25. listopadu 2010 v 17 hodin.

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

  1. středa  Uh. Hradiště N  Obchodník s deštěm 17.00 100,-

  1. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-

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

  2. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Cikáni jdou do nebe 19.00 250,-/230,-

  3. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Naši furianti 10.00 50,-

  4. sobota  Uh. Hradiště R  Bůh masakru 19.00 180,-/160,-

  5. neděle  Praha  (Pod 
Palmovkou) zájezd  Obchodník s deštěm 19.00 -------

  6. pondělí  Uh. Hradiště školní před.
 Jak se bubnuje na 

princezny
host SD: Agentura Pierrot

10.00 40,-

  7. úterý  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-

  8. středa  Uh. Hradiště M  Emilia Galotti 17.00 100,-

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

  9. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Cikáni jdou do nebe                   19.00 250,-/230,-

 10. pátek  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

 11. sobota  Uh. Hradiště C  Cikáni jdou do nebe 19.00 250,-/230,-

 11. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

 12. neděle  Uh. Hradiště F  Cikáni jdou do nebe 19.00 250,-/230,-

 14. úterý  Uh. Hradiště S  Očištění 18.00 100,-

 15. středa  Uh. Hradiště U  Harold a Maude 18.00 150,-

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

 16. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Cikáni jdou do nebe 19.00 250,-/230,-

 17. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Obchodník s deštěm 10.00 50,-

 18. sobota  Uh. Hradiště L  Cikáni jdou do nebe 19.00 250,-/230,-

 20. pondělí  Uh. Hradiště  Rychlé šípy    345. repríza 19.00 200,-

 21. úterý  Uh. Hradiště  Rychlé šípy
uzavřené představení 19.00 -------

 22. středa  Uh. Hradiště  Pinocchio  
uzavřená gen .zk. 16.00 -------

 26. neděle  Uh. Hradiště  Pinocchio   premiéra 16.00 80,-

 27. pondělí  Uh. Hradiště  Pinocchio 16.00 80,-

 28. úterý  Uh. Hradiště  Pinocchio 10.00 80-,

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

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

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

 31. pátek  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 
derniéra, 55. repríza 18.00 500,-

V prosinci je potřeba podle tradiční čínské 
medicíny posilovat tlusté střevo. Jezte potra-
viny s vlákninou (celozrnné produkty, syrové 
ovoce a zeleninu) s mléčnou kyselinou (kysa-
né zelí, kysané mléko).
Dne 1., 2. prosince – ve znamení Vah. Trval-
ky (lilie, chryzantémy a růže) zakryjte smrko-
vým chvojím. Také choulostivé hlízy a cibule, 
které zůstávají v zemi, opatřete nastýlkou.
Dne 3., 4. prosince – ve znamení Štíra. Pozor 
na prochlazení v těchto dnech, může vést až 
k zánětům, močového měchýře a ledvin.
Dne 5., 6. prosince – ve znamení Střelce.
Dne 7., 8., 9. prosince – ve znamení Kozoro-
ha. Vypijte šálek čaje obsahujícího hořké látky 
(pampeliška, zeměžluč), povzbudíte orgány, 
které ovlivňují funkci kloubů (játra, žlučník, 
ledviny).
Dne 10.,11. prosince – ve znamení Vodnáře. 
Máte-li sedavé zaměstnání, noste preventivně 
alespoň v tyto dny stahovací punčochy. Do 
jídelníčku zařaďte dýňová a slunečnicová se-
mena.
Dne 12., 13., 14. prosince – ve znamení Ryb. 
Nemrzne-li, zalijte dřeviny a trvalky. Zavlažte 
i uskladněné balkonové květiny.
Dne 15., 16. prosince – ve znamení Berana.
Dne 17., 18., 19. prosince – ve znamení Býka. 
Domácí léky na nachlazení: po dobu 3 dnů 3x 
denně 1 lžíci medu s ¼ lžičky skořice. Pomáhá 
také nastrouhaná cibule s medem.
Dne 20., 21. prosince – ve znamení Blíženců.
Dne 21. prosince – 9:13 Úplněk. Držíme 
půst.
Dne 22., 23. prosince – ve znamení Raka. 
Dne 22. prosince Zimní slunovrat.
Dne 24., 25. prosince – ve znamení Lva. Pro-
žijte příjemné vánoční svátky.
Dne 26., 27. prosince – ve znamení Panny. 
Při vaření používejte byliny na povzbuzení 
trávení: mátu, kopr, kmín, fenykl, majoránku, 
zázvor, skořici.
Dne 28., 29. prosince – ve znamení Vah.
Dne 30., 31. prosince – ve znamení Štíra.
Úspěšný rok 2011, hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.
 M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Školní vánoční jarmark
Zveme rodiče, děti i širokou veřejnost 

na vánoční jarmark, který se uskuteční 2. 
prosince 2010 v budově Základní školy 
Komenského ulici ve Starém Městě v do-
bě od 14 do 17 hodin.

K nákupu drobných vánočních dárků 
zvou žáci školy.                                             ZŠ
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz
Neděle 28. listopad 2010
Pozor předpremiéra! První uvedení!
Jiří Cmíral – Robert Bellan
POPELKA
Pohádka pro děti i jejich rodiče
V muzikálovém provedení dětského pěveckého
sboru Komenius z Uh. Brodu
Začátek v 15:00 hod. vstupné 50,- Kč

Sobota 4. prosinec  
TANCUJEME S HARAFICOU  - beseda u cimbálu
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 100,- Kč/předprodej 80,- Kč

Neděle 12. prosinec 
ŠAŠEK FRANTA A KLAUN PEPE  
Pohádka o dvou klaunech - Agentura Pierrot
Začátek: 15:00 hod., Vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 16. prosinec 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Začátek: 18:00 hod.

Neděle 19. prosinec   
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Dolinečka, Bálešáci, ZUŠ, Chrámový zbor, Děti z Orla, 
Klubíčko   
MŠ Křesťanská a Rastislavova
Začátek: 14:30 hod., Vstupné: dobrovolné 

Neděle 26. prosinec
ŠŤEPÁNSKÁ ZÁBAVA – DOLINA
Začátek: 20:00 hod.

Pátek 31. prosinec 
SILVESTR  2010 „Slovácká talentmánija“
Zábavný večer – scénky, tanec, hudba, karaoke
Začátek: 19:30 hod.
Vstupné: 150,- Kč        
Předprodej: Městská knihovna Staré Město

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

Tradiční setkání spolků
Stejně jako v minulých letech si Vás dovolujeme pozvat 
na tradiční setkání zástupců spolků a organizací působí-
cích ve Starém Městě s představiteli radnice a vedoucími 
odborů městského úřadu.
Setkání se uskuteční v pátek 3. prosince v 17 hodin v za-
sedacím sále na radnici. 
Prosíme o potvrzení účasti na telefonu: 572 416 423, 
e-mail: pluharova@staremesto.uh.cz Těšíme se na spo-
lečně prožité chvíle s Vámi.

Josef Bazala, starosta Radoslav Malina, místostarosta 

IV. STAROMĚSTSKÝ
VÁNOČNÍ JARMARK

Na prostranství u radnice ve Starém Městě se opět uskuteční VÁ-
NOČNÍ JARMARK s dárkovým zbožím, cukrovinkami a občerstvením

v neděli 5. prosince 2010 od 10 hodin

V programu vystoupí Dolinečka, Doliňáci, ženský pěvecký sbor 
Lipina z Hroznové Lhoty, cimbálová muzika Bálešáci, dívčí sborek 
Dolinečky, děti z mateřské školy v Komenského ulici a ze základní 
umělecké školy, country kapela „Je nás moc“. Na začátku jarmarku 
bude rozsvícen vánoční strom.

V sále na radnici bude v 11 hodin sehráno loutkové divadlo (Mar-
tina Všetulová a spol.), v knihovně bude ukázka suché vazby (kvě-
tinářství Camelie), prohlédnout si můžete výstavku prací z Oblastní 
charity, vedoucí zájmových kroužků z Klubka budou s dětmi zhoto-
vovat vánoční ozdoby, které je možno pověsit na vánoční strom. 

Poslechnout si můžete kramářské písně v podání Mgr. Stanislava 
Nemravy a děti se mohou těšit na dárečky od Mikuláše, samozřejmě 
nebudou chybět čerti i andělé. 

Občerstvení zajišťuje kolektiv kuchyně Bronislava Poláška z jídel-
ny Za Radnicí a Gastro Synot. Můžete ochutnat zabíjačkové pochout-
ky a jiné gastronomické speciality.

Občané jsou srdečně zváni k prožití příjemného nedělního dopo-
ledne.                                                                                                    MK

Vánoční jarmark před radnicí v roce 2008.  Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Neděle 5. prosinec 10:00 – 12:00 hod.
DÍLNIČKY V RÁMCI STAROMĚSTSKÉHO JARMARKU
Výroba vánočních ozdob.
Pondělí 6. prosinec 16:00 – 18:00 hod.
Kde: Zahrada SVČ Klubko 
(v případě trvalého deště se akce nekoná)

MIKULÁŠ V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI
Pobavíte se plněním jednoduchých úkolů a za jejich splnění 
vás  čeká odměna od Mikuláše, čerta a anděla.
Vstupné: 10,- Kč za jedno dítě.
Úterý 7. prosinec od 16:00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA II. ČÁST – DOKONČENÍ.
Pro účastníky Tvořivé dílny, kteří se zúčastnili I. části keramic-
ké dílny.
Pondělí 20. prosinec od 15:30 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Děti z kroužků vám zpříjemní předvánoční čas a předvedou, 
co se již stihly v kroužcích naučit.
Vstupné: dobrovolné.
Od 10. do 15. prosince
JAK SE SLAVÍ VÁNOCE …
povídání o vánočních zvycích doma i ve světě, rukodělná 
výroba, ukázky a výstavka pro přihlášené školy.

INFORMACE O PROVOZU SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO  
v období VÁNOC.

Schůzky kroužků před Vánocemi končí v pátek  
17. prosince 2010 a začínají znovu v novém roce 10. ledna 2011.
V termínu 20. prosince 2010 – 6. ledna 2011 tedy  
SVČ KLUBKO Staré Město NENÍ V PROVOZU!

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

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVČ KLUBKO
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Čtvrtek 2. prosinec 14:00-16:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také 
výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 6. prosinec 9:00-12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč

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

Úterý 21. prosinec  
9:00-12:00 hod.
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Vánoční dílničky pro maminky  
s dětmi.
Zpívání a pohádka.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 50,- Kč

Vánoce, Vánoce přicházejí.
  Ilustrační foto: VK

Vás srde�n� zve na výstavu

…A TAK NÁM PLYNE �AS
která p�edstaví práce uživatel� Centra denních služeb 

pro seniory v Rybárnách a Boršicích.
Vernisáž se koná ve st�edu 24. listopadu 2010 od 16 hodin

v prostorách m�stské knihovny a informa�ního centra 
Staré M�sto v ulici Za radnicí 1823. 

Výstava potrvá do 6. prosince 2010.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 
OBLASTNÍ CHARITY UHERSKÉ HRADIŠT�

pond�lí, úterý, �tvrtek, pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 
st�eda: 12.30 – 16.30
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„DÝŇOVÁNÍ“ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
V KOMENSKÉHO ULICI
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Krajské kolo  
přespolního běhu

Dne 14. října 2010 se konalo v Bys-
třici pod Hostýnem v biatlonovém are-
álu Bodlina krajské kolo přespolního 
běhu žáků základních škol a středních 
škol.

Základní školu Staré Město repre-
zentovalo družstvo šesti žáků – Štěpán 
Stodůlka 8.A, Miroslav Velcr 8.B, To-
máš Verbík 9.A, Lukáš Belant, Michal 
Cigoš a Petr Vybíral 9.C. Ti postoupili 
do krajského kola po vítězství v okres-
ním kole. V podzimním mlžném dnu 
naši žáci ze sebe vydali veškerou energii 
a skončili ve své kategorii na krásném 
druhém místě. Postup do celorepubli-
kového finále jim utekl pouze o 2 body.
Blahopřejeme všem k vynikajícímu vý-
sledku. ZŠ

Staroměstští žáci úspěšně reprezentovali školu na 
závodě v Bystřici pod Hostýnem.  Foto: ZŠ

Kouzelná podzimní příroda nabízí a in-
spiruje k tvořivému využití jejich darů.

Na zahradě mateřské školy v Komen-
ského ulici se jednoho říjnového odpo-
ledne sešli rodiče, sourozenci i prarodiče 
a spolu s dětmi se dali do dlabání dýní 
rozličných tvarů, velikostí a barev. Krášlili 
je nasbíraným přírodním materiálem, do-
plnili je veselými detaily a užili si spousty 
zábavy. Dětská očka dychtila zvědavostí…

Fantazii a tvořivosti se meze nekladly, 
a tak postupně horlivým úsilím všech pří-

tomných vznikala opravdu nápaditá přírodní 
umělecká díla.Ukázalo se, že podzim nemusí 
být žádný smutný patron, ale má také svou 
veselou a atraktivní tvář.

A což, když se setmělo? Zahrada ožila 
přehlídkou rozsvícených dýňových straši-
dýlek, která ještě dlouho do noci těšila nebo 
strašila kolemjdoucí.

U rodičů, dětí a přátel školy má tato tra-
diční podzimní slavnost každoročně velký 
ohlas. Letošní „dýňování“ a svícení nebylo 
výjimkou. MŠ

Děti se svými výrobky.  Foto: MŠ Na výrobě dýňových strašidýlek se podílely přede-
vším maminky dětí.  Foto: MŠ

ZDRAVÁ VÝŽIVA V MATEŘSKÝCH  
A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V tomto školním roce budou ro-
diče dětí navštěvující základní a ma-
teřské školy mít možnost zúčastnit se 
přednášky dětského lékaře pořádané 
v rámci programu Lékařská osvěta 
v základních a mateřských školách. 
Zvláště maminky se tak dozví spous-
tu důležitých informací přímo od paní 
doktorky a sami si mohou připravit 
dotazy, které je zajímají a na které by 
se rády odborného lékaře zeptaly. 

Zástupce pediatrů MUDr. Gricová 
k tomu říká: 

„K dobré péči o děti maminky po-
třebují kromě velké lásky a značné 
trpělivosti také dostatek kvalitních in-

LÉKAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY DO ŠKOL A ŠKOLEK

V rámci programu Lékařská 
osvěta v základních a mateřských 
školách se letos uskuteční také před-
nášky o zdravé výživě dětí v domá-
cím i školním stravování. 

„Chtěli bychom rodičům vysvět-
lit, proč má vyvážená strava pozi-
tivní vliv na vývoj jejich dětí, a na-
bídnout jim variantu zdravějšího 
jídelníčku. To znamená nejen zařa-
zení potravin jako jsou jáhly, kuskus 
a celozrnná mouka, ale také třeba 
kvalitnější druhy masa. Děti dnes 
mají ve školních zařízeních nejčas-
těji vepřové maso, mnohem méně 
pak krůtí nebo maso mořských ryb. 
To samozřejmě souvisí i s cenou 
stravného. Rodiče často nevědí, že 
si platí jenom suroviny, ze kterých 
se pak pro děti vaří, a že si mohou 
po dohodě s vedoucí kuchyně strav-
né zvýšit. Když si připlatí třeba tři, 
čtyři koruny na den, je to malá část-
ka, ale v jídelníčku se výrazně pro-
jeví. Zvláště ve školkách, kde tráví 
děti podstatnou část dne a jsou jim 
podávány nejen obědy, ale i svačin-
ky, pak budou mít rodiče jistotu, že 
jejich děti dostávají skutečně to nej-

lepší možné,“ říká paní Kováříková, 
autorka přednášek.

Mnozí rodiče i školky samotné 
o takovou změnu zájem mají a po-
dobný program vítají. Jako důležitou 
prevenci dětských i tzv. civilizačních 
chorob jej podporují také místní pe-
diatři a zlínská pobočka VZP.

KO

formací, jak se o dítě při nemoci i ve 
zdraví starat.  I když třeba internet je 
přeplněn množstvím rad a doporu-
čení, přece jen je lepší být ve větším 
kontaktu se svým pediatrem, který 
dítě dobře zná a může mamince lépe 
poradit.“

Celý program se začne realizovat 
už v tomto školním roce a bude za-
hrnovat i další přednášky zaměřené 
na zdravý vývoj dětí, včetně prevence 
nemocí civilizačních. Na přednášky 
pak mohou přijít nejen rodiče dětí, ale 
i prarodiče a vůbec každý, koho toto 
téma zajímá.

KO



  

Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Lidi musíme brát takové jací jsou, protože jiné 
nemáme.

Alkohol je náš nepřítel. Nepřátel se nelekejme, na 
množství nehleďme.

Bylo by omylem domnívat se, že se ženy krášlí 
proto, aby se líbily mužům. Dělají to proto, aby 
vzbudily závist u jiných žen.

Když se venku brousí, tak to doma dobře řeže!

Žeň se mlád, aby se děti mohly stát tvými přáteli.

Zloděj spí hůř než okradený.

Nad alkoholem nikdo nezvítězil, pouze Staroměš-
ťané remizovali.

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou, staří chtějí být 
nevěrní, a nemohou.

Když se nic nedaří, zavolej babičce.

Pranostiky na prosinec
  Je-li prosinec deštivý, mírný a pro-

měnlivý, není se kruté zimy báti.
  Prosinec, když je mu zima, halí se 

v bílý kožich.
  O svatém Františku Xaveru ledový 

vítr fičí od severu.
  Jaké zimy v prosinci, taková tepla 

v červnu.
  Když v prosinci mrzne a sněží, 

úrodný rok na to běží.
  Jaké počasí na svatou Barboru, tako-

vé bývá celý advent.
  Není-li prosinec studený, bude příští 

rok hubený.
  Dvanáct nocí a dní od Štědrého 

večera až do Tří králů zvěstuje prý 
povětrnost příštích dvanácti měsíců.

EM

Knihovnice Pavlína Elšíková z Městské knihov-
ny a informačního centra ve Starém Městě je 
v současnosti na mateřské dovolené. Asi ji chy-
bí nezbytný pracovní adrenalin, když se vydala 
v doprovodu instruktora do výšin nad Starým 
Městem.  Foto: PE

Rozumbradi na nádraží
Baví se dva bezdomovci Bobin a Dodyn. 
„Jaké že to piješ víno?“
„Pozdní sběr.“
„Nekecej, kde jsi sehnal tak vzácné pití?“
„Sebral jsem ho pozdě večer.“

Chlapaňa
Na sociálním odboru se ptá úřednice matky osmi dětí.
„Mají některá z vašich dětí stejného otce?“
„Ano,“ odpoví žena. „Já si myslím, že dvojčata asi mají.“

Prekérní situace
V hostinci v centru města zazvoní telefon. Číšník zvedl 
sluchátko a uslyšel ženský hlas: „Haló, mohu k vám 
přijít a vyměnit si podprsenku, kterou jsem včera 
koupila?“
„Podprsenku? To musíte mít špatné číslo.“
„No právě proto si chci tu podprsenku vyměnit!“

NI

 Snad poprvé v historii se stalo, že 
staroměstští čápi pozorovali hodové 
veselí koncem měsíce září. Výjim-
ku má několik sádrových čápů, kteří 
zdobí některé staroměstské zahrádky 
v centru města. Většinou čáp bílý od-
létá do teplých krajin koncem srpna, 
když jdou děti 1. září do školy, bývají 
čápi už pryč.
 Čápi na komíně v Klukově ulici letos 
nevychovali žádného potomka, čapí 
dvojice na komíně kotelny základní 
školy v Komenského ulici vykrmila 
jednoho čapího dorostence. Narodil se 
však o tři týdny později, proto 
s odletem na jih asi nespěchali. 
Možná nepoletí až do střední 
Afriky, ale skonči na jihu Špa-
nělska či Řecka.
 Naposledy byl nejmladší čáp 
na komíně v Komenského ulici 
spatřen 30. září ráno, potom se 
již neobjevil. První z dospělých 
čápů odletěl 15. září a druhý 
pak  20. září. V pondělí 27. září 
po Michalských hodech byli 
spatřeni dva čápi na komíně 
v Klukově ulici, napsal nám do 
redakce pan Oldřich Jambor 
z Kopánek.

 Sojka obecná je náruživá sazečka ža-
ludů a ořechů. Na zahradě jsem jednoho 
podzimního dne našel dvanáct hromá-
dek od krtků a v deseti z nich byl zasa-
zen vlašský ořech. Další ořechy a několik 
žaludů sojka zahrabala přímo do čerstvě 
okopaných záhonků s květinami.
 Dnešní sloupek končíme citátem, kte-
rý napsal milovník naší přírody: Až bu-
deš připravený, přijď za mnou. Zavedu tě 
do přírody. V přírodě se naučíš všemu, co 
potřebuješ vědět.

Milan Kubíček

Havrani mají disciplínu a velmi přesný kalendář. Jejich přílet do 
Starého Města sledujeme pravidelně v rozmezí od 16. do 20 říj-
na. Nespletli se ani letos, kdy jsme první předvoj viděli na Tráv-
níku 16. října 2010.  Foto: Milan Kubíček



14 Aktuality Staroměstské noviny 12/10Staroměstské noviny 12/10

Spokojení účastníci Prčovského bálu. 
Foto: Milan Kubíček

Týden ovoce a zeleniny v MŠ v Rastislavově ulici
Třetí říjnový týden byl v naší škol-

ce ve znamení ovoce a zeleniny, kte-
rou se děti učily pojmenovávat, třídit, 
ale i ochutnávat a malovat. Největší 
ohlas samozřejmě mělo poznávání 
jednotlivých druhů se zavázanýma 
očima.

Vyvrcholením týdne byla návštěva 
výstavy ovoce a zeleniny v Základní 
škole Staré Město. Škola voněla jabl-
ky, kterých zde bylo mnoho druhů. 
A nejenom z vůně se děti mohly ra-
dovat, po skončení výstavy totiž do-
staly jablíčka do školky a všechny děti 
je ochutnaly. Iveta Polášková

Děti z mateřské školy Rastislavova na výstavě ovoce 
v základní škole.  Foto: IP

ŠKOLKA DĚKUJE  
ÚČASTNÍKŮM  

PRČOVSKÉHO BÁLU
Mateřská škola Rastislavova tímto 

děkuje organizátorovi Prčovského bálu 
panu Zdeňku Štanglovi a všem návštěv-
níkům za darování výtěžku bálu ve výši 
10.500 Kč, který použijeme na nákup 
sportovních pomůcek pro děti. 

Dále děkujeme Nadaci Děti-kultura-
-sport za příspěvek na vybavení třídy 
kuchyňkou, panu Bičanovi za sponzorský 
dar, který použijeme na pořízení bezpeč-
nostních reflexních vest pro děti, firmě
Kovosa a panu Koskovi za finanční dar
na hračky a pomůcky pro děti MŠ.

Iveta Polášková, ředitelka MŠ

Přispěl i Spolek 
přátel slivovice

Výtěžek ze vstupného a z vybírá-
ní „do klobouku“ na Prčovském bále 
byl 10.000 korun. Peníze byly předány 
přímo na bále ředitelce mateřské ško-
ly v Rastislavově ulici Ivetě Poláškové 
a kolektivu učitelek, které byly na bále 
přítomny. „Ještě se nám ozvali členové 
Spolku přátel slivovice“, kteří dětem ze 
školky poslali dalších 500 Kč, také jim 
děkujeme,“ sdělil po skončení vydařené 
akce hlavní organizátor Zdeněk Štangl.

MK

SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město
Tel./fax: 572 543 087, 602 749 377 

ČERPADLA PONORNÁ
POVRCHOVÁ  

Ohlédnutí za skautským táborem
Skautský sta-

roměstský oddíl 
Permoníci letos 
opět tábořil u ob-
ce Držková. Tábor 
probíhal ve dnech  
15. - 29. srpna 2010 
a zúčastnilo se 15 
dětí. Tento rok se 
tábor nesl v duchu 
stavby kanadské 
pacifické železni-
ce (druhá polovi-
na 19. až začátek 
20. stol.) a cílem 
stejnojmenné hry 
bylo spojit východ 
a západ Kanady že-
lezniční tratí. O prvenství bojovaly tři 
obchodní společnosti a každou z nich 
reprezentoval tým pěti dětí. Postupem 
času týmy i jednotlivci získávali za hry 
a úkoly kanadské dolary, za které si 
mohli na večerních dražbách koupit 
stavební materiál, dělníky a inženýry 
v podobě kartiček a díky nim mohli 
stavit jednotlivé úseky tratě. Na táboře 
nechyběly celodenní výpravy do okolí, 
pestré a náročné aktivity jako slaňová-
ní skal za východu slunce, akční výuka 
první pomoci na věrně simulované au-
tonehodě, noční hry, kde se děti mu-
sely spolehnout jeden na druhého, in-
diánská sauna, vaření masa bez nádob 
v zemi pomocí vodní páry a mnoho 
dalších tradičních i netradičních zále-
sáckých či skautských aktivit. Poslední 
den se kolem tábora jela jedna z rych-

lostních zkoušek Barum rally, což bylo 
pro táborníky zajímavým zpestřením. 
Přestože bylo táborové počasí jako na 
houpačce, děti i vedoucí si tábor náležitě 
užili a nyní se už společně a s nadšením 
vrhli do nového skautského roku.

Jan Novák

Staroměstský oddíl Permoníci na táboře u obce Držková.  Foto: JN
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Setkání  
orelských seniorů

Děkujeme všem, kteří zorga-
nizovali župní setkání seniorů. 
Uskutečnilo se v pátek 15. říj-
na v odpoledních hodinách na 
Orlovně v Uherském Hradišti. 
Oproti předchozím setkáním bylo 
netradiční již v tom, že jsme za-
hájili výstup do I. patra po scho-
dech, což pro mnohé z nás byl vý-
kon hodný sportovce, ale všichni 
to zvládli, a tak si někteří připo-
mněli svou sportovní atletickou 
činnost v Orle. 

Po krátké zdravici bratra starosty  
Ing. Antonína Zeliny a básni sest-
ry Bezděkové následovalo milé 
vystoupení teprve 2,5 leté Elišky 
z  Domanína, které nás dojalo 
až k slzám. Výborné pohoštění, 
obsluha a dobrá nálada, kterou 
umocnila harmonika bratra Pavky 
ze Vnorov, nám bude ještě dlouho 
připomínat tuto krásnou akci.

Orli ze Starého Města

Odznak bratra  
Bedřicha Kostelky

Na ústředních atletických závodech 
ve Vyškově 11. září 2010 jsme měli dvě 
„želízka v ohni“. Jako vítěz ve své vě-
kové kategorii (r. 2005) byl vyhlášen 
Ládík Janča. Domů dovezl zlatý pohár, 
kterým se také pochlubil v oddíle Cvi-
čení a pohybové hry. Ostatní děti mu 
popřály k úspěchu a obdržely od vítěze 
bonbony.

Těší mě, že systematická práce s dět-
mi začíná nést ovoce. Malý Ládík začal 

Ládík Janča s pohárem v kolektivu dětí v oddíle Cvičení a pohybové hry.  Foto: DZ

Letecký snímek jižní části Starého Města
Do výšin nad Sta- 

rým Městem se vy-
dal pan Jiří Šicha 
a pořídil velmi pěk-
ný záběr, na kte-
rém vidíme jižní 
část našeho města, 
to jsou místa vlevo 
od hlavní silnice ve 
směru na Brno. Jako 
na dlani pozoruje-
me sídliště Trávník 
a novou komuni-
kaci, staroměstský 
hřbitov, radnici, Špi- 
tálky, rybníky, drů-
bežárnu a řeku Mo-
ravu.

Milan Kubíček Letecký snímek Starého Města.  Foto: Jiří Šicha 

chodit již ve 2 letech s maminkou do od-
dílu Rodičů s dětmi. Pak postoupil do od-
dílu Cvičení a pohybové hry, kde repre-
zentuje Orla na atletických závodech. Má 
již několik diplomů i medailí, ale teprve 
první zlatý pohár.

Doufám, že mu jeho zápal pro sport 
vydrží a bude reprezentovat naši jednotu 
Orla i v dalších letech.

Dagmar Zálešáková
starostka Orla Staré Město

Horská kola
V sobotu 9. října 2010 se 

vypravila skupina čtyř zá-
vodníků ze staroměstské 
jednoty Orla na závody hor-
ských kol, které pořádala 
jednota Orla Drnovice.  Naši 
Orli zvítězili v kategorii nad 
40 let, když  Petr Kolaja získal 
1. místo a v kategorii muži 
elite Vít Huspenina obsadil  
2. místo, Lukáš Vávra 3. místo 
a Stanislav Číhal se umístil na 
pěkném 4. místě. Děkujeme 
jim za reprezentaci jednoty 
a přejeme další úspěchy. Jen 
tak dál hoši!!

výbor Orla Staré Město
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JIŘÍ JILÍK  –  VÁNOCE NA SLOVÁCKU
Vzpomínky na dětství naplňu-

jí každého z nás a jsou tím inten-
zivnější a tím jasnější, čím více se 
od dětství vzdalujeme. Čím jsme 
starší, tím častěji se ohlížíme, jako 
bychom chtěli zahlédnout a zachy-
tit cosi z uplynulého času, který se 
nám zdá být zmizelým rájem. Vá-
noce v těchto vzpomínkách nikdy 
nechybí, vždyť patří k tomu nejpěk-
nějšímu, co jsme prožili. S Vánoce-
mi se pojí představa krásy, dobroty, 
soucitu, pohody, štěstí, lásky… 

Vzpomínáte? 
Buchlov s Barborkou pokry-

la sněhová pokrývka.  Obloha je 
ještě ztemnělá, když se od chalup 
odloupla světélka. Lidé z Nedako-
nic, Buchlovic, Polešovic, Tupes 
i Zlechova s lampičkami v rukou 
prošlapávají cestičku ke kostelu. 
Roráty začínají brzo ráno, ještě za 
tmy.  Lidé v kostelních lavicích sedí 
s kancionálky v rukou a zpívají. 
Kluci nezlobí. Temná zář a vůně 
voskovic, panáčkovo nové mešní 
roucho, ticho a zpěv. Je toho tolik, 
že ani nevíš, kdo stojí před tebou, 
za tebou a kdo to nyní přišel.

Je advent. Rodí se Vánoce v ta-
jemné, ale živé předtuše Spasitele.

Ticho o Vánocích je jiné, nemá 
tvář osamění. Naopak, je to ticho 
pospolitosti a souznění. 

Štědrý večer. Nastává stmívání. 
Z potemnělé oblohy padá sníh. 
Chumelí tak silně, že během půlho-
diny jsou chodníky pokryty bělost-
nou pokrývkou. A nejen chodníky. 
I silnička, která se vine vesnicí, 
zmizí pod popraškem sněhu. V tu-
to chvíli již auta nejezdí, jen jeden 
jediný opozdilec s rozsvícenými 
světly tiše projede, zanechávaje za 
sebou bílou stopu. Dědina je tichá, 
ale nikoliv prázdná. Všichni jsou 
v tuto chvíli doma. Sedíme kolem 
stolu. Jindy na modlitbu není čas, 
ale dnes, dnes to jaksi patří k věci. 
Tatínek, čerstvě oholen, ve sváteč-
ním a s vázankou, jež ho vždy tak 
strašně škrtí, si bere slovo. A bě-

hem chvilky, co hovoří, přisedají ke 
štědrovečernímu stolu i ti, kteří už 
dávno nejsou s námi – stařenka se 
stařečkem, kmotřenka Anna, strýc 
Josef s tetou Veronikou... Je tu i pár 
našich kamarádů, kteří se odstěho-
vali do jiných vesnic a jiných měst, 
a také naše lásky, které o ulici dál či 
v domě támhle přes pole, v sousední 
vsi, v nestřeženou chvíli a plaše, aby 
nebyly prozrazeny, dají o sobě vědět 
zábleskem plaché vzpomínky. Dnes 
o Štědrém večeru jsme opět všichni 
spolu a jsme si blízcí. Rozsvěcujeme 

ní slunce. Ba ne, není to slunce, co 
protepluje chladný prostor. Jsou 
to srdce zpěváků a muzikantů, 
srdíčka malá i velká, stará i mladá... 
Všechna začnou tepat v jednom 
rytmu, v jednom pocitu. Každá 
sněhová závěj i ledová kra začnou 
tát pod dotykem srdcí naplněných 
láskou.

 Dříve koledníci zpívali, aby byli 
obdarováni. Dnes koledníci zpě-
vem obdarovávají. Není štědřejšího 
daru, než je koleda. Otevřme jí svá 
srdce.

Ježíšek byl chudý, bohumilý,
Svatá Anna, jeho bába,
Panenka Maria, jeho máma.
Vařila by kaši, nemá z čeho,
poslala by pro ni, nemá koho.
Musí Josef pro ni jíti,
nesmí se za dítě styděti.
Ježíšek mezi hovádkama leží,
vítr fouká ode dveří,
dítě maličký,
křehnou nožičky,
nemá žádný poduštičky.
Vy panenky, na plínčičky,
dejte grošíček,
Vy mládenci na peřinky
dejte troníček,
a vy, baby, pozor dejte,
a to dítko kolébejte, 
nepřestávejte...

•
Blíží se půlnoc. Z kostelní věže se 

ozve hlas křídlovky či lesních rohů: 
Tichá noc, svatá noc...

Kolik jich ještě prožijeme?
My na Slovácku jsme písní bo-

hatí. Až jednou – a nebude to tak 
dlouho trvat – ulehneme naposle-
dy a na věci kolem nás, ani na ty 
na dosah ruky již nedosáhneme 
a zrakem nedohlédneme, jediné, co 
bude v tu chvíli s námi, bude píseň. 
Třeba právě ta, jíž jsme o Vánocích 
naslouchali na vánočním zpívání. 
Proto i píseň si zaslouží, abychom ji 
pozvali k prostřenému stolu a k vá-
nočnímu stromečku. 

Z knihy Jdu Slováckem krásným II

svíce, vdechujeme vůni páleného 
františka a jehličí vánočního stro-
mečku.

•
Od úst stoupají obláčky sraženého 

dechu a rozplývají se v lodi barokní-
ho kostela sv. Martina. Je cítit dotek 
chladu. Lidé ho zahánějí tichým po-
dupáváním, ale jenom do té chvíle, 
než se od sakristie ozve zvuk šoupané 
obuvi a vzápětí vyjdou před oltář vel-
cí i malí  zpěváčci.

Poďte, chlapci k nám,
koledy vám dám, 
po jablíčku, po oříšku,
oblečte se do kožíšků,
budeme zpívati
koledovati...

Koleda jakoby rozhrnula opo-
nu a dala člověku vejít z mrazivého 
času do světa, na který stále svítí let-

Kresba: Jindra Pelková
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Už jste si někdy vyzkoušel pracovat v nějakých 
velkých novinách?
 (Klára 14 let)
Odpovím ti otázkou. Co je lepší, malý pán nebo 
velký sluha?

Mám vážnou známost, už skoro dva roky. Ale 
jsem velmi nejistý v intimních záležitostech 
a bojím se selhání při prvním spaní s mojí skoro 
osmnáctiletou beruškou? Mám si vzít nějakou 
pilulku, nebo jaké jiné povzbuzovadlo můžete 
doporučit, třeba ze svých zkušeností?
 (Kokin 19 let)
Šamstře, ty nemáš jiné starosti, když řešíš takové 
prkotiny? Sex je přece pudová záležitost. Buď to 
pude, anebo to nepude. A nezapomeň, že se dívkám 
v osmnácti začíná měnit hlas…z NE na ANO….

Co se vám nejvíce líbí na tom orangutanovi 
v novinách?
 (Renča 20 let)
Asi to, že je větroplach a volnomyšlenkář. Určitě jste 
se ve škole učili, že stát v pozoru je pro orangutana 
velmi obtížné.

Můžete velmi stručně charakterizovat, co je to 
láska?
 (studentka Myšpulka)
Láska je povídka v citoslovcích.

Vdávala jsem se před třemi lety a naivně jsem si 
myslela, že ve dvou se to lépe táhne. Velmi jsem 
se zklamala, můj muž brzy začal vyhledávat jiné 
ženy. Proč to sakra chlapi děláte?
 (žena kolem třiceti)
Vašeho skokana neznám, ale neřídil se již od počát-
ku vašeho vztahu rčením: Ve dvou se to lépe zahne?

Já mám zase opačný problém, snažil jsem se až 
moc, aby manželství klapalo, ale náš vztah se po 
krátké době rozpadl. Kde se tedy stala chyba?
 (muž kolem třiceti)
Už náš staříček říkával, že žena je dobrý sluha, ale 
zlý pán. A v Rusku jsem na vlastní oči viděl, že když 
si pustili štěnice do baráku, už je zpátky nikdo ne-
vykvartýroval.

Byl jsem několikrát na diskotéce, ale pokaždé 
jsem narazil jen na studené čumáky, dívky bez 
šťávy a bez energie. Byly jako kusy ledu. Kdyby 
tak existoval nějaký indikátor, který by napově-
děl, která děvčica má o mě zájem…
 (Roman 19 let)
Co ti jenom napsat? Přístroj, který je pod proudem, 
vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na 
dotek. Abys to poznal na první pohled, při prvním 
tanečku, musíš být profesionál. A to Románku ur-
čitě budeš, ale než přijde tato doba, dostaneš hodně 
šlahanců a mnohokrát se popálíš. To si piš!

 Milan Kubíček

Pohled na řeku Moravu ve směru od železničního 
mostu 19. října 2010.  Foto: Milan Kubíček

Děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou při obřadu Vítání občánků 
do života.  Foto: Milan Kubíček

Řeka Morava s nízkým stavem vody
O řeku Moravu máme většinou nej-

větší zájem a její tok je sledován stov-
kami očí, zvláště při vysokém stavu 
vody. Letos jsme čelili nebezpečí po-
vodně hned dvakrát, a to ve dnech 17. -  
21. května a 2. - 7. června 2010. Při prv-
ním nebezpečí byl nejvyšší stav vody 
19. května, kdy Moravou protékalo 
689 m3¸v vody a při druhé povodňové 
vlně bylo nejhůř 2. června 2010, kdy se 
Moravou valilo 688 m3 kalné vody a na-
plavenin z Beskyd a Jeseníků. 

Poněkud nezvyklý byl pohled na 
největší moravskou řeku za situace, kdy 
je vody naopak málo. Stalo se 19. října 
2010, když Povodí Moravy začalo pro-
vádět stavební práce na ochranné zíd-
ce Kunovského jezu a hladina Moravy 
musela o více než jeden metr dolů.

Ale nezapomeňte, pro klidnější spa-
ní uděláte určitě dobře, když si včas svůj 
majetek pojistíte. Čert nikdy nespí! Vždyť 
po letošní dvojnásobné velké vodě přišla 
nečekaně větrná smršť, která v sobotu 
12. června napáchala velké škody na ma-
jetku.  Milan Kubíček

Přírodovědný klokan
Velkého úspěchu dosáhl žák Petr Ple-
vák z 9. D Základní školy Staré Město, 
který v soutěži Přírodovědný klokan 
získal 112 bodů, což mu zajistilo nejen 
prvenství ve školním kole, ale také prv-
ní místo v okresním kole. V kategorii 
Kadet soutěžilo celkem 1020 soutěží-
cích. K velkému úspěchu Petrovi gra-
tulujeme!

Inka Kubíková Petr Plevák nám udělal velkou radost.  Foto: IK
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Víte, která je nejčtenější internetová stránka Starého Města?
 O stomatologickém centru LASERDENT.

Budovy základní školy na náměstí Hrdinů na leteckém snímku.  Foto: Jiří Šicha

Při návštěvě internetových strá-
nek Starého Města www.staremes-
to.uh.cz zjistíte, že nejčtenějším 
článkem od roku 2007 je příspěvek 
Ošetření u stomatologa bez strachu 
z bolesti. Tehdy jsem napsal o ordi-
naci MUDr. Davida Juráska, která 
se nachází ve Starém Městě, Alšově 
ulici, několik základních informací, 
pacient se zde může setkat s mnoha 
novinkami a unikátními přístro-
ji, které zajišťují kvalitní a hlavně 
bezbolestnou péči o chrup a ústní 
dutinu.

Ve stomatologickém centru se od 
té doby hodně změnilo, kvalitní pří-
stroje byly doplněny ještě kvalitnější-
mi a nejnovější špičkovou technikou. 
Například 3D celokeramické ošetření 
CEREC, kdy vám lékař přímo v ordi-
naci zhotoví za dobu 1 až 2 hodin zcela 
nový zub, který je přesně vymodelován 
na počítači, a potom vyroben přímo na 
míru v ordinaci. Odpadá tak neřešitel-
ný problém, co s ulomeným zubem, či 
s neléčenou a kazem prostoupenou sto-
ličkou. MUDr. David Jurásek byl mezi 
prvními lékaři v České republice, který 
začal s počítačovou technologií CE-
REC, nyní je těchto zařízení v republice 
asi třicet. Ve Zlínském kraji však podob-
nou špičkově zařízenou ordinaci bude-
te hledat jen velmi těžko. Dále provádí 
bělení zubů ZOOM Advancer Power, 

Nelze jinak než vítězům 
pogratulovat

V minulých novinách jsme si pře-
četli, jací lidé byli zvoleni do zastupitel-
stva města. Občané hodnotí odstupují-
cí vedení, ale i probírají nově zvolené. 
Nelze jinak než vítězům pogratulovat, 
novému starostovi i jeho zástupci po-
přát hodně energie, aby se jim podařilo 
splnit všechny sliby. Nebudou to mít 
lehké, v současné těžké ekonomické 
situaci. Ale jsou to všechno jen lidé, se 
svými klady a zápory. 

Karel Čapek v Lidových novinách  
2. 12. 1938 napsal: Ano, mnoho se 
změnilo, ale lidé zůstávají stejní, je-
nomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je 
slušný, byl slušný vždycky, kdo je věrný, 
je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil 
se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď při-
šla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe! 
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jim 
nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl 
žádnou – člověka nepředěláš, jenom se 
ti vybarví…Kdo nenávidí, měl v sobě 
tu nenávist vždycky – kde by se v něm 
najednou vzala! Slova stará 72 let, ale 
přesto pořád poučná a dnes aktuální.

FM

MUDr. Radomír Humplík

které je zárukou nejvyššího efektu bělení. 
Samozřejmostí je bezbolestné odstranění 
zubního kazu ozonem a laserem. 

Do Laserdentu v Alšově ulici jsem 
se vypravil 12. listopadu, abych zjistil, 
co je zde nového. „Především Vám mu-
sím představit nového zubního lékaře.  
MUDr. Radomír Humplík pracuje ve sto-
matologickém centru Laserdent, máme 
uzavřeny smlouvy se zdravotními pojiš-
ťovnami. Běžná, standardní péče je tu-
díž zdarma. Pacienti se mohou objednat 
u MUDr. Humplíka na tel. 572 543 221, 
775 593 100, info@laserdent.cz  Stále be-
reme nové pacienty“ sdělil MUDr. David 
Jurásek.

Potom jsem požádal nového pana dok-

tora, aby se našim čtenářům představil: 
„Lékařský titul v oboru stomatologie 
jsem získal na lékařské fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně. Jsem členem 
České stomatologické komory a v rám-
ci postgraduálního vzdělávání se věnuji 
vybrané specializaci v programu „Prak-
tický zubní lékař.“ Po ukončení studií 
jsem pracoval v privátní zubní ordinaci 
v Boskovicích pod vedením zkušeného 
školitele. Absolvoval jsem odborné teo-
retické i praktické kurzy v oborech zá-
chovné stomatologie, endodoncie, pro-
tetiky i stomatochirurgie. Se zájmem 
sleduji nové a moderní trendy v oblasti 
stomatologických materiálů, přístrojo-
vého vybavení či pracovních postupů,“ 
řekl na závěr sympatický lékař Radomír 
Humplík.

A naše redakční rada na závěr. Ne-
podceňujte sebemenší kazy a problémy 
v ústní dutině a neváhejte s preventiv-
ním vyšetřením.

 Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 
konaného dne 8. 11. 2010 v sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vydalo
K bodu 5) V souladu s § 96 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích v platném znění jednací 
řád Zastupitelstva města ve Starém Městě 
pro volební období 2010-2014.

II. schválilo
K bodu 6) Volební řád pro veřejnou volbu 
starosty, místostarosty a členů Rady města 
ve Starém Městě.

III. stanovilo

K bodu 7) V souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
- počet členů rady města 5 
V souladu s § 84, odst. (2), písm. k) a m)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění: 
- počet dlouhodobě uvolněných členů za-
stupitelstva města 2, starosta, místostarosta 

U S N E S E N Í
z 74. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27. 10. 2010

U S N E S E N Í

V souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění: 
- počet členů finančního výboru 11
- počet členů kontrolního výboru 11

IV. zvolilo
K bodu 7) V souladu s § 84, odst. (2), písm. 
m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění: 
pana Josefa Bazalu starostou města 
pana Radoslava Malinu místostarostou města 
pana Miroslava Horkého členem rady města 
pana Ing. Kamila Psotku členem rady města 
pana Mgr. Martina Zábranského členem rady města 

V. zřídilo
K bodu 7)  V souladu s § 84, odst. (2), písm. l) 
a § 117, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění finanční výbor ve slože-
ní: 
předseda výboru Ing. František Šima  
místopředseda výboru  Ing. Rostislav Zábranský

 

člen výboru  František Slavík 

členka výboru  Renata Friedlová 
členka výboru  Lenka Pleváková
člen výboru   Ladislav Paroulek 
členka výboru   Jana Horká
člen výboru    Karel Čejka
člen výboru   Ing. Michal Jakšík
člen výboru   Karel Trubačík
člen výboru   Miloslav Býček
tajemnice finančního výboru   Ing. Ludmila Vendelová

 

v souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117, 
odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění kontrolní výbor ve složení: 

předseda výboru Ing. Ladislav Vaněk  
místopředsedkyně výboru Bc. Martina Stavjaňová
člen výboru Ing. Stanislav Gabriel
člen výboru Miroslav Horák
člen výboru Ing. Pavel Pluhař
člen výboru Ing. Josef Malovaný
členka výboru Ing. Antonie Řádková
člen výboru Ing. Marek Pochylý
členka výboru Ing. Jitka Foltýnková
člen výboru Ing. Josef Trňák
člen výboru Zdeněk Ebner
 tajemník kontrolního výboru  Ing. Jan Němec

 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
2.1 Smlouvu č. 09042933 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Realizace úspor energie 
při provozu budovy zdravotního střediska 

č. p. 1857“ a pověřuje p. Josefa Bazalu, staros-
tu města k podpisu této smlouvy.

7.1 Smlouvu na akci „Generel odvodnění pro 
území měst Uherské Hradiště a Staré Město“.

 Josef Bazala  Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Staré Město ve fotografii
Knihu si můžete zakoupit v Městské knihov-
ně ve Starém Městě v ulici Za Radnicí, v in-
formacích na radnici, Památníku Velké 
Moravy, v knihkupectví Portal a v Řehořově 
knihkupectví v Uherském Hradišti. Prodej-
ní cena je 199 Kč. Kniha by neměla chybět 
v žádné staroměstské domácnosti i pod vá-
nočním stromečkem.                               MK
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STAROMĚSTŠTÍ PATRIOTI NA VÝLETĚ V PRAZE
V sobotu 9. října 2010 byla na pro-

gramu významná událost. Staroměst-
ský orloj slavil kulaté výročí. Do pro-
vozu byl uveden o 600 let dříve, tedy 
9. října 1410. O této události jsme čte-
náře informovali již v říjnových Staro-
městských novinách a doporučovali 
jsme výlet do Prahy na extra výhodnou 
jízdenku SONE+ pro 5 osob, a to na 
Den železnice 25. září 2010, kdy byla 
nejvýhodnější tarifní nabídka. Jelikož 
se považuji za staroměstského patri-
ota a má rád nejen naše Staré Město 
ale i Staré Město v Praze, vydal jsem 
se na výlet v sobotu 9. října. Máme 
toho totiž s matičkou Prahou mnoho 
společného, i když v historii hraje naše 
město, zvláště v počátku novodobých 
dějin, často důležitější roli. Vždyť právě 
k nám, do velkomoravského Veligradu 
přijížděli první Přemyslovci získat zku-
šenosti, na dvoře Svatopluka vznikaly 
první mocenské dohody a české země 
tehdy spadaly pod vliv Velké Moravy. 
Právě u nás, uvádí se místo bývalého 
kostelíku sv.Víta, který stával na roz-
cestí Michalské a Svatovítské ulice, byl 
podle legendy požehnán v roce 884 ar-
cibiskupem Metodějem kníže Bořivoj 
a jeho žena Ludmila. Zlaté časy Prahy 
nastaly zvláště v letech 1346-1378, což 
je epocha Karla IV. Praha byla hlavním 
městem nejen Českého království, ale 
i Svaté říše římské.

Radnice ve Starých 
Městech

O tom, že radnice ve Starém 
Městě patří mezi skvosty měs-
ta, určitě nikdo nepochybuje. 
O její historii jsme naše čtenáře 
již několikrát informovali, před 
dvěma roky uplynulo 100 let 
od jejího postavení. Na radni-
ci došlo za 102 roků k mnoha 
významným událostem, sídlil 
zde poštovní úřad, oblíbený byl 
radniční hostinec, v prvním 
patře promítalo filmy kino Jas
a pořádaly se oblíbené taneční 
zábavy. Od 1. listopadu 2010 na 
radnici opět funguje pobočka 
České pošty.

Staroměstská radnice v Pra-
ze, jejíž součástí je i orloj, byla 
založena roku 1338 na základě 
privilegia uděleného pražským 
měšťanům králem Janem Lu-
cemburským. První písemná 
zmínka o orloji pochází z 9. října 1410 
a praví se v ní mimo jiné toto: „Mistr Mi-
kuláš z Kadaně sestrojil na Staroměstské 
radnici hodiny s astrolábem a za dokon-
čenou práci dostává v Praze a na domě 
je připsáno i padesát grošů hotových pe-
něz.“ Pražský astrolábový orloj byl tedy 
spuštěn právě před šesti sty lety.

Astronomický ciferník pražského or-
loje – astroláb – je řečí dneška možné 
považovat za mechanický analogový po-
čítač, který používá speciální zobrazení 
prostoru – nebeské sféry a převádí je do 
roviny ciferníku. Tomuto zobrazení se 
dnes říká stereografická projekce. Roz-

dílný počet zubů hlavních kol uvnitř 
orloje způsobuje různou rychlost obě-
hů Slunce, Měsíce a zvěrokruhu tak, 
jak odpovídá poměru jejich pohybů 
po obloze. Střed otáčení je promítnut 
do orloje, kterým je Praha. Tento sys-
tém měl již původní orloj v roce 1410 
a ve své době představoval absolutní 
technickou špičku. Současný systém je 
z pozdější doby. Orloj ukazuje mimo 
jiné: Staročeský čas, Středoevropský 
čas, Babylonský čas a Hvězdný čas.

Orloj je dělen do tří částí – nejvyšší 
části dominují apoštolové, prostřední je 
astronomická a spodní kalendářní. Ve 

všech třech částech 
jsou rozmístěny již 
od dob Petra Parlé-
ře kamenné plasti-
ky. Některé jsou tak 
malé, že je ze země 
nemůžeme detailně 
pozorovat. Souvisejí 
se symbolikou astro-
logie, alchymie a také 
s naukami o bytos-
tech z paralelních 
světů. Mají většinou 
ochranný charakter. 
Huť Petra Parléře tyto 
kamenné symboly 
hojně používala i na 
Svatovítské katedrále.

Staroměstský orloj 9. října 2010 v den svého 600. výročí.  
Foto: MK

Staroměstská restaurace se nachází přímo na Staroměstském náměstí. Ochut-
nali jsme pivo Prazdroj 0,3 l za 26 Kč. Na rychlý a levný oběd doporučuji re-
stauraci U Betlémské kaple na Betlémském náměstí (asi 5 minut od orloje), 
meníčko zde stojí 70 Kč. V době naší návštěvy nabízeli čočkovou polévku, sege-
dínský guláš s knedlíkem za 70 Kč. Další tři jídla v meníčku byly za 70 Kč, ale 
bez polévky.  Foto: Milan Kubíček

Chrám Panny Marie Sněžné leží v těsné blízkosti 
Václavského náměstí. Založil ho Karel IV. a měl 
to být více než 100 m vysoký a nejhonosnější 
chrám v centru Prahy. Bohužel zůstal nedosta-
věn a je bez věží. Běžte se tam podívat, uvidíte 
nejvyšší chrámovou loď a na rozdíl od Svatovít-
ské katedrály budete překvapeni malým počtem 
přítomných.  Foto: MK
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Na počest šestistých narozenin or-
loje mohli lidé, kteří zavítali na Staro-
městské náměstí, zhlédnout působivou 
videoprojekci. Animace promítaná na 
jižní stranu Staroměstské radnice v do-
bě od 19:30 do 22 hod. přiblížila histo-
rii významné kulturní památky. Divá-
ci mohli díky optické hře nahlédnout 
i do útrob orloje. Desetiminutový sní-
mek připomněl i dramatické události. 
Nejen husitské války, ale i popravu 27 
pražských pánů 21. června 1621, kdy 
všechny popravy vykonal kat Jan My-
dlář ve čtyřech hodinách čtyřmi meči.

Katedrála sv. Víta
Gotická katedrála sv.Víta, Václava 

a Vojtěcha, duchovní symbol českého 
státu, byla založena roku 1344 na mís-
tě původní románské rotundy Janem 
Lucemburským a jeho syny Karlem 
a Janem Jindřichem podle plánů Ma-
tyáše z Arrasu. Stavba trvala téměř 600 
let, definitivně byla dokončena v roce
1929. Katedrála je přístupná v zimních 
měsících od 9 do 16 hodin, v neděli od 
12 do 16 hod. 

Možná vás první napadne, a komu 
vlastně patří v jiných zemích katedrá-
ly? To je všude jiné. Převážně se pova-
žují za národní bohatství. Například 
ve Španělsku jsou brány za národ-
ní bohatství lidu. Církev je však její 
strážkyní a stát jí platí na jejich provoz 
a služby, aby stavby sloužily svému 
správnému účelu, aby se z nich nestaly 
restaurace nebo divadla. Byl to velmi 
zvláštní pocit, kdy jsem vstoupil do 
honosného chrámu ve Velké Británii, 
a o něco později také do kostela v Es-
tonsku, a nepřivítala mě bohoslužba, 
ani krása chrámové výzdoby, ale mla-
dičké hostesky nabízející místo v nety-
pické restauraci pro snoby.

Karlův most
Na místě Juditina mostu, který byl 

stržen povodní v roce 1342, dal císař Ka-
rel IV. postavit most nový. Stavba nové-
ho mostu začala v roce 1357 a most byl 
dokončen v roce 1402. Původně se mu 
říkalo Kamenný nebo Pražský most, ná-
zev Karlův most je používán teprve od 
roku 1870.

Nejstarším dochovaným mostem 
v republice je 110 m dlouhý Kamenný 
most v Písku, který byl vybudován již za 
vlády Přemysla Otakara II. Nejstarším 
mostem na Moravě je 60 metrů dlou-
hý Svatojánský most před řeku Moravu 
v Litovli, který byl postaven před rokem 
1592. 

Karlům most je dlouhý 516 metrů 
a průměrná šířka je 9,50 metru. Most 
zdobí tři věže, přičemž za nekrásnější 
věž v Evropě je považována Staroměst-
ská mostecká věž.

Most byl postupně ozdoben třiceti 
sochami a sousošími. Najdeme zde také 
sochy, které mají blízkou vazbu na naše 
Staré Město. Nejvíce nás potěší pohled 
na sousoší sv. Cyrila a Metoděje auto-
ra prof. Karla Dvořáka. Jedná se o nej-
mladší sochu, z let 1928 – 1938, kterou si 
objednalo ministerstvo školství k výročí 
založení republiky. Hned vedle stojí so-
cha sv. Jana Křtitele z roku 1855, patrona 
kaple sv. Jana Křtitele na staroměstském 
hřbitově. Původně v těchto místech na 
Karlově mostě stálo sousoší Kristův 
křest z roku 1706, které bylo poškozeno 
při revoluci v roce 1848.

Je toho opravdu hodně, co spojuje 
naše Stará Města. Budeme pokračovat 
v některém z příštích čísel. A na důleži-
tou novinku jsem málem zapomněl. Na 
Starém Městě v Praze začali vydávat Sta-
roměstské noviny. Určitě zajímavé zjiště-
ní. Milan Kubíček

Nádherné panorama Hradčan. Na Vltavě pluje shodou okolností výletní loď 
Vltava.  Foto: Milan Kubíček

Třeba jen pro tento jedinečný záběr se vyplatí cesta do Prahy. Snímek je pořízen 
zhruba z poloviny Karlova mostu ve směru na Staré Město. Vlevo vidíme sochu 
sv. Jana Křtitele z roku 1855, patrona naší kaple na hřbitově, za ní je obdivova-
né sousoší Cyrila a Metoděje.  Foto: Milan Kubíček

Staroměstská radnice ční do výšky 69,5 metru. 
Na věži je vyhlídka, odkud je překrásný pohled 
na „matičku stověžatou.“  Foto: Milan Kubíček

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově mostě 
nám připomíná učence, kteří přišli k nám na Vel-
kou Moravu. Autor sochy je prof. Karel Dvořák 
a byla objednána ministerstvem školství v roce 
1928 při příležitosti 10. výročí vzniku Českoslo-
venska.  Foto: Milan Kubíček
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Slovácké muzeum v metropoli nad Vltavou

Státní hrad Buchlov získal ocenění

Na výstavě Národního muzea v Pra-
ze s názvem „Poklady Moravy – příběh 
jedné historické země“ je v první, pre-
historické a historické části, věnována 
pozornost Starému Městu – velkomo-
ravskému Veligradu. Archeolog Luděk 
Galuška zde představuje Veligrad coby 
nejvýznamnější velkomoravské hradis-
ko, které bylo s největší pravděpodob-
ností hlavním městem Velké Moravy, 
sídlem velkomoravských panovníků 
a moravského biskupa Metoděje. Ve-
ligrad přibližuje makety významných 
velkomoravských objektů a zejména 
pak archeologické doklady, zejména 
zbraně, šperky i předměty denní po-
třeby. Slovácké muzeum se na výstavě 
podílelo zapůjčením řady sbírkových 
předmětů, vedle velkomoravských ar-
tefaktů i kupříkladu vzácné středověké 
kostelní monstrance.

Celkově výstava přibližuje život na 
Moravě od pravěku přes středověk až po 
novověké dějiny, které prezentují Moravu 
jako zemi svobody, víry, vědy a umění. 
Nastíněn je také od-
kaz Moravy národ-
nímu kulturnímu 
dědictví. Celkem 
je vystaveno 2337 
předmětů, přičemž 
řada z nich je vy-
stavena vůbec po-
prvé nebo po velmi 
dlouhé době. Vý-
stava v nové budově 
Národního muzea 
(někdejší Federální 
shromáždění) po-
trvá do 6. července 
2011. Doporučuje-
me zvláště školním 

kolektivům popřípadě jako rodinný vý-
let spojený s návštěvou dalších kultur-
ních a historických památek hlavního 
města Prahy. SM

S dějinami z období Velkomoravské říše se můžete seznámit v Památníku Velké 
Moravy.  Foto: Milan Kubíček

Agentura CzechTourism vyhlási-
la 26. 10. 2010 během 
slavnostního večera 
v pražské Retro Music 
Hall výsledky letošního 
ročníku soutěže Ceny 
Kudy z nudy. Vítězem 
regionu Východní Mo-
rava se stal Státní hrad 
Buchlov. V celkovém 
pořadí Aktivity za celou 
Českou republiku se 
hrad Buchlov umístnil 
na 8. místě.

Do hlasování se za-
pojilo 11 tisíc lidí, kteří 
odevzdali více než 62 ti-
síc hlasů. Absolutním ví-
tězem druhého ročníku 
soutěže o nejatraktivnější tuzemskou 
turistickou nabídku se stala Hluboká 
nad Vltavou – půvabný zámek se za-
jímavými doprovodnými programy 
a novou zimní prohlídkovou trasou.

O soutěži Ceny Kudy z nudy 2010
Agentura CzechTourism pořádala 

letos už druhý ročník soutěže o nejlep-
ší turistickou nabídku České republiky 
„Ceny Kudy z nudy 2010“. Cílem soutěže 
je podpora a oživení domácího cestov-
ního ruchu, motivace českých turistů 
k cestování po tuzemsku a pomoc pod-

nikatelům s propagací jejich nabídek. 
Všechny turistické aktivity zaregis-

trované na portálu www.kudyznudy.
cz prošly během května a června 2010 
prvním, neveřejným kolem soutěže. 

Hrad Buchlov po první sněhové nadílce. Více informací o nejznámějším hradu v okolí Staré-
ho Města najdete na www.hrad-buchlov.cz  Foto: Vladimír Kučera

V něm odborníci z oblasti cestovní-
ho ruchu vybrali v každém ze 17 tu-
ristických regionů deset aktivit, které 
nominovali do druhého kola. Celkem 
tak do veřejného hlasování postou-
pilo 170 turistických nabídek. Z nich 
pak mohla veřejnost od 1. července 
do 31. srpna 2010 vybírat tu nejlepší. 

Čtenáři portálu mohli 
do hlasování doplnit 
také své tipy. Z celkové-
ho počtu hlasů tyto tipy 
činí necelých 7 %, přesto 
dokázaly v několika regi-
onech posunout aktivitu, 
která nebyla nominová-
na, na medailové pozice. 
Systém byl jednoduchý 
– stačilo vyplnit interak-
tivní hlasovací formulář. 
To udělalo přesně 10 852 
lidí, kteří odevzdali 
62 131 hlasů. V průměru 
tak každý hlasující ozna-
čil 6 turistických aktivit. 
V rámci soutěže uděli-
la odborná porota dvě 

zvláštní ceny – Cenu redakce portálu 
Kudy z nudy a Cenu ředitele agentury 
CzechTourism. V soutěži čtenáři vybí-
rali také akci roku.

Bc. Dagmar Šnajdarová
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POJĎTE S NÁMI  
DO PODZIMNÍ  

PŘÍRODY

Ledňáček říční v lokalitě v blízkosti Starého  
Města.  Foto: Vladimír Kučera

Strakapoud velký již v listopadu přilétá na krmítko.  Foto: Milan Kubíček

Samice orla mořského.  Foto: Vladimír Kučera

Kaneček Kvido prožívá bezstarostné mládí u dobrých lidí.  Foto: Vladimír Kučera

Sova pálená a její pohled na současný svět.  
Foto: Vladimír Kučera

Labutě bílé patří mezi nejvěrnější páry v přírodě.
 Foto: Vladimír Kučera
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24 Zajímavosti

POLICEJNÍ KONTROLA U NÁDRAŽÍ
„Tak a budeme foukat pane řidiči.“
„Ale s radostí pane strážmistře. Kde-
pak vás to bolí?“
Přijde velitel a taktně vysvětluje: 
„Pane řidiči, musíme provést alkoho-
lový test.“
„Výborně, v které hospůdce začne-
me, u Mayera?“
„A vy se nesmějte paní řidičko,“ zve-
dá velitel prst na ženu v druhém 
autě.
„Zaplatíte pokutu! U Salašky jste 
přejela plnou čáru.“
„No a co? To jsem ji snad měla pod-
jet?“

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 21. prosince. 
Uzávěrka je 10. prosince 2010. 
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Jiří Jilík jde znovu Slováckem
Publicista Jiří Jilík 

(1945) vydává v těch-
to dnech další výbor 
svých fejetonů a re-
portáží inspirovaných 
lidovou kulturou 
a folklorem Slovácka 
nazvaný Jdu Slovác-
kem krásným II. Spo-
lečně s autorem se vy-
dáme do míst, kde jsou 
stále živé zvyky a lido-
vá kultura – do Velké 
nad Veličkou v době 
Horňáckých slavností, 
na strážnický folklor-
ní festival, do Míkovic 
o tradičních hodech, 
do kraje Verunky Ču-
dové – na Bílovsko, 
na kuželovský větrný 
mlýn, na přehlídku 
krojů do Kunovic, do 
dílny řezbáře Františ-
ka Gajdy, na zabijačku 
do Nedakonic, na Ko-
panice v době Kopa-
ničářských slavností 
ve Starém  Hrozenko-
vě, do vinohradů na 

Všem našim milým čtenářkám 
posíláme květinku, která nikdy 
neuvadne, a přejeme zvládnutí 
předvánočního času bez zby-
tečného spěchu a stresování. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

KDO Z KOHO?
Žena mi řekla, že si musím vybrat. Buď 
ona nebo fotbal,“ říká Vincek Prcek na 
tribuně.
„To je fakticky zlé.“
„Co se dá dělat. Bude mi holka chybět.“

TO JE FÓR!
Víte, proč je některým ženám při mi-
lování zima?
Protože leží pod nulou!

VÁNOČNÍ DÁREK UŽ V LISTOPADU
„Bohušu, co dostaneš pod strome-
ček?“
„Pepošu, asi chlapa. Včera jsem ho viděl 
v manželčině pokoji ve skříni.“ NI

Anekdoty na poslední stranu

Hanáckém Slovácku, mezi zpěváky 
do Kudlovic a na mnoho dalších 
míst, kde „zraje réva a kde se zpí-
vá“. Kniha Jdu Slováckem krásným 
II, ilustrovaná půvabnými obrázky 
Františka Pavlici z Hroznové Lhoty, 
bude na vánočním trhu od počátku 
prosince. Bude k dostání u knih-
kupců v Uherském Hradišti a v in-
formačních centrech v Kunovicích 
i Starém Městě; autogramiáda nové 
knihy se uskuteční 20. prosince od 
14 do 17 hodin v Rámařství a gale-
rii Petry Havlíkové Jilíkové v Uher-
ském Hradišti na Palackého nám. 
(vedle hotelu Grand).                  RR


