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 Sportovní aktuality Stejně jako v minulém roce, zatančí a zazpívají Doliňáci. Foto: Vladimír Kučera

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Ve dnech 13. - 14. září 2009 se 

v Uherském Hradišti uskuteční Slo-
vácké slavnosti vína a otevřených 
památek. 

Mikroregion Staroměstsko bude 
mít své stanoviště na nádvoří Staré 
radnice v Prostřední ulici a slav-
ností se zúčastní město Staré Měs-
to, městys Polešovice, obce Babice, 
Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jan-
kovice, Kostelany nad Moravou, 
Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, 
Sušice, Traplice, Tupesy a Újezdec. 
Program zahájí v 10:30 hod. Drmo-
lice a folklorní kroužek Polešovjá-
nek, dále bude následovat soubor 
Pentla z Boršic a dechová hudba 
Nedakoňanka. Dolinečka ze Starého 
Města přijde na řadu v 12:25 hod., 
následuje ve 12:45 hod. soubor Do-
lina a na 14:45 hod. je naplánováno 
vystoupení Doliňáků a cimbálové 

muziky Dolina. Staroměstská kape-
la bude koncertovat v 14:05 hod na 
přehlídce dechových hudeb Slovác-
ká křídlovka v zahradě restaurace 
Koruna.

Slavnostní průvod vyjde v sobo-
tu 13. září v 9 hodin od mařatic-
kých sklepů a letos bude mít pouze 
folklorní část. Kompletní program 
slavností bude k dostání přímo na 
místě, doporučujeme Hradišťský 
jarmark na Masarykově náměstí, 
prohlídku památek na území města, 
prezentaci lidových řemesel u Slo-
váckého muzea, soutěž o nejlepší 
guláš s následným koštem, večerní 
pořady u cimbálu nebo lidovou ve-
selici s dechovkou Bojané v Klubu 
kultury.

Milan Kubíček
Na nádvoří Staré radnice bude kulturní program od 
10:30 do 16:10 hod. Foto: Vladimír Kučera.
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Neděle 27. 9. 2009 Michalské slavnosti
08:30 hod.  kostel sv. Michaela Slavnostní mše
10:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:00 hod.  Jezuitská ulice Průvod účinkujících souborů
                   (parkoviště naproti klubu Synot)
13:30 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
  účinkují folklorní soubory:
  Staroměstská kapela
  CM Jaroslava Čecha
  s taneční sk. z Uh. Hradiště
  Olšava z Uh. Brodu 
  FS Skaličan ze Skalice
  Dolina, Dolinečka
  CM Bálešáci
  a Doliňáci ze Starého Města

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Společensko-kulturního centra – sokolovny

 
Sobota 26. 9. 2009 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC Hodová zábava
  hrají:  Staroměstská kapela
   Madison
   CM Dolina

Program

čtvrtek 24. 9. 2009 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17:00 hodin sál radnice Výstava obrazů Bohumila Panáčka 
  Výstava potrvá do 16.10. 2009, po - pá 8:00 až 15:30 hodin

pátek 25. 9. 2009 Zapalování hodů
18:00 hod.  SKC Ochutnávka mladého burčáku a pletení věnců
20:00 hod.  domy stárků Zdobení rodných domů stárků

Hody s právem
Staré Město 24. 9. – 27. 9. 2009

Rada města Staré Město, kulturní komise a soubor Dolina pořádají

Michalské
      slavnosti
Michalské
      slavnosti
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U S N E S E N Í
z 51. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29. 6. 2009

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 4546/23 ost. plocha o výměře 
55 m2 v lokalitě ul. Salašská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
panu RNDr. Janu Mitáčkovi, paní Jar-
mile Mitáčkové, panu Janu Mitáčko-
vi a panu Martinu Mitáčkovi, všichni 
společně bytem Staré Město, Sochorco-
va 835, dohodou k 30. 6. 2009.

1.2 pronájem pozemků p. č. st. 2253 
zast. plocha a nádvoří o výměře 840 m2 
a p. č. st. 2254 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 430 m2, které se nachází pod 
budovami zdravotního střediska ve 
Starém Městě, k.ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, od vlastníka pozemků, kte-
rým je Česká republika (příslušnost 
hospodařit s majetkem má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
– Nové Město) na dobu určitou od 1. 6. 
2009 do 31. 5. 2010 a nájemné ve výši 
22 Kč/m2/rok a náhradu za bezesmluv-
ní užívání od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2009 
ve výši 55.880 Kč.

2.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Oprava místní komunikace Obilní 
čtvrť Staré Město – 1. etapa z důvodu 
rozšíření předmětu díla a změny ceny 
díla. 

II. doporučila zastupitelstva města
7.1 schválit poskytnutí finančního
daru ve výši 150.000 Kč za účelem po-
moci povodní postiženým obcím a po-
věřit starostu k výběru postižených obcí 
a k uzavření darovacích smluv.

III. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Komunikace Trávník. Nejvhodněj-
ší nabídku předložil uchazeč TUFÍR, 
spol. s r. o., Na Drahách 881, 686 04 
Kunovice. 
2.2 - o výběru nejvhodnější nabídky na 

akci Cyklistická stezka Staré Město – Ba-
ťův kanál. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč KARTUSEK – EKOSTAV s. r. o. 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město. - 
o vyloučení uchazeče JASS - UNI, s. r. o., 
Jalubí 288, 687 05 Jalubí z účasti na zadá-
vacím řízení akce Cyklistická stezka Staré 
Město – Baťův kanál z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek.

IV. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1 zveřejnit na úředních deskách pro-
nájem části pozemku p. č. 4546/23 ost. 
plocha o výměře 55 m2 v lokalitě ul. Sa-
lašská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

U S N E S E N Í

Josef Vanda patří mezi Staroměšťany, kteří aktivně 
pracují pro blaho společnosti. Je nejen dlouhole-
tým vedoucím Staroměstské kapely, ale i oběta-
vým členem Sboru dobrovolných hasičů ve Starém 
Městě. Setkáme se s ním při mnoha společenských 
a kulturním akcích. „Potatil“ se i syn Josef, který je 
nejen muzikantem, ale i hasičem a bude na letoš-
ních hodech stárkem.

Foto: Milan Kubíček

Neděle 27. 9. 2009 Michalské slavnosti
08:30 hod.  kostel sv. Michaela Slavnostní mše
10:00 hod.  od kost. sv. Michaela Hodová obchůzka
13:00 hod.  Jezuitská ulice Průvod účinkujících souborů
                   (parkoviště naproti klubu Synot)
13:30 hod.  školní dvůr ZŠ Hodové odpoledne
  účinkují folklorní soubory:
  Staroměstská kapela
  CM Jaroslava Čecha
  s taneční sk. z Uh. Hradiště
  Olšava z Uh. Brodu 
  FS Skaličan ze Skalice
  Dolina, Dolinečka
  CM Bálešáci
  a Doliňáci ze Starého Města

 
Sobota 26. 9. 2009 Hody s právem
13:00 hod.  u radnice Sraz krojované chasy
13:30 hod.  od radnice Odchod pro stárky
15:30 hod.  radnice Povolení hodů
16:00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
19:30 hod.  SKC Hodová zábava
  hrají:  Staroměstská kapela
   Madison
   CM Dolina
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Na hřbitově byla vybudována nová příchozí komunikace ve směru od Hradišťské ulice ke kostelu sv. Michaela. 
Náš snímek je z 20. června 2009, kdy byla rekonstrukce chodníku v počáteční fázi. Foto: Milan Kubíček

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1 ukončení pronájmu pozemku p. č. 
1534 st. o výměře 655 m2 v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Jiřímu 
Doleželovi, bytem Kostelany nad Mo-
ravou 322, dohodou k 30. 6. 2009. 

1.3 pronájem pozemku p. č. 7036 ovoc-
ný sad o výměře 5.177 m2 v lokalitě Pa-
dělky u Kostelan nad Moravou ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu Františku Malinovi, bytem Uherské 
Hradiště, Štěpnická 1041, na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a ná-
jemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. 
ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za úče-
lem obnovení původní funkce ovocného 
sadu a umístění včelstev. 

1.4 zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, zastou-
pená společností E.ON Česká republi-
ka, s. r. o. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umís-
tění stavby „Staré Město, Na Výsluní, 
úprava sítě NN“ umístění nového ka-
belového vedení NN, spojky, uzemnění 
a el. skříně na pozemku p. č. 4505/13 
ost. plocha ve vlastnictví města Staré 
Město, v katastrálním území Staré Měs-
to u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN, spojky, uzem-
nění a el. skříně do - na části zatížené 
nemovitosti. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která byla 
stanovena dohodou smluvních stran ve 
výši 1.000 Kč + příslušná DPH. 

3.1 převod finančních prostředků ve 
výši 320.000 Kč z rezervního fondu 
Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré 
Město do fondu reprodukce majetku,
- čerpání fondu reprodukce majetku na 
provedení opravy sociálního zařízení 
Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré 
Město dle předložených nabídek. 

U S N E S E N Í
z 52. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8. 7. 2009

U S N E S E N Í

3.2 převod částky ve výši fakturované 
ceny z provozního příspěvku na investič-
ní příspěvek na vybudování brány a plotu 
u Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré 
Město.

II. souhlasí
3.1 s opravou sociálního zařízení v 1. 
třídě, v přízemí Mateřské školy Rastisla-
vova 1800, Staré Město.

3.2 s vybudováním brány a plotu u Ma-
teřské školy Rastislavova 1800, Staré Měs-
to.

III. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavební-
ho řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 
183/2006 Sb.

4.2 vyjádření města k oznámení o zahá-
jení dodatečného povolení stavby dle § 
129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

IV. neuplatňuje
5.1 žádné podněty k návrhu Zadání 
územního plánu města Uherské Hradiš-
tě. 

V. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem pozemku p. č. 1534 
st. o výměře 655 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě.    

1.2 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
240/355 ost. pl. o výměře 14 m2 v loka-
litě ul. Na Vyhlídce ve Starém Městě.

 Josef Bazala Radoslav Malina
  starosta místostarosta

Karel Čapek „POLITIKUM“
Je nás dosti, kdo necháváme politi-

ku jiným, protože děláme něco jiné-
ho. Děláme svou práci a věříme, že to 
nejlepší, co můžeme, vydáváme všem 
právě ve svém povolání. Není to poli-
tická netečnost, říkáme-li, že chceme 
mít pokoj od politiky, znamená to 
něco velmi vážného, že chceme, aby 
politika byla v pořádku, aby nás ne-
otravovala nad našimi stoly, aby nás 
neponižovala. Rádi bychom považo-
vali politiku za určitou práci, která 
se koná stejně pozorně a věcně, jako 
my konáme svou a žádáme od svého 
krejčího nebo zámečníka, rádi by-
chom důvěřovali politikům tak, jak 
důvěřujeme železnici, že nás poveze 
tam, kam jsme si koupili lístek.

 My pouzí občané, nechceme vlád-
nout, my chceme jen důvěřovat.

Lidové noviny 21. 9. 1925

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09
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Při příležitosti vyhlášení výsledků ce-
lostátní soutěže měst a obcí na podpo-
ru cyklodopravy a cykloturistiky Uni-
lever Sprinter roku 2009 se uskutečnilo 
v úterý 11. srpna 2009 v 11 hodin v in-
formačním centru agentury CzechTou-
rism v Praze na Staroměstském náměstí 
vyhlášení soutěže a setkání s novináři. 
Odborná porota vybrala tři nejlepší 
města Náchod, Nymburk a Staré Měs-
to. Starosta města Josef Bazala nakonec 
přebral symbolický šek s částkou 50 ti-
síc korun na podporu dalšího rozvoje 
cyklodopravy a cykloturistiky za třetí 
místo. Staré Město totiž hodně investo-
valo do podpory budování cyklostezek 
a stalo se tak centrem milovníků jízdy 
na kole a poznávání přírody v oblasti 
Slovácka. Na prvním místě se umístil 
Náchod, středočeský Nymburk skončil 
druhý.

„Do soutěže se mohla přihlásit všech-
na česká a moravská města a obce do 
80.000 obyvatel, které se cíleně věnují 
rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky. 
Rádi bychom také podpořili spolupráci 
jednotlivých mikroregionů mezi sebou, 
aby se jejich infrastruktura navzájem 
dále propojovala,“ řekl Jaroslav Mar-
tínek z Centra dopravního výzkumu 
a člen hodnotící komise.

Partnery celostátní soutěže měst a ob-
cí jsou Ministerstvo dopravy, Centrum 
dopravního výzkumu, Státní fond do-
pravní infrastruktury, Svaz měst a obcí, 
Národní síť Zdravých měst, agentura 

Staré Město na třetím místě v soutěži Sprinter roku 2009
Staré Město navázalo na úspěch z předloňského roku, kdy v soutěži Sprinter roku 2007, ve které se hodnotil především nárůst 

infrastruktury, základní vybavenosti a informační vybavenosti cyklotras a cyklostezek na území měst a obcí v České republice, 
bylo vybráno jako horký tip poroty pro příští ročník, který se konal po dvouletém cyklu právě letos.

CzechTourism, nadace Partnerství a ob-
čanské sdružení Na Kole.

Starosta Josef Bazala byl s oceněním 
našeho města velmi spokojen a krátce 
po příjezdu z Prahy nám sdělil: „Od roku 
2005 město samo nebo ve spolupráci 
s okolními obcemi vybudovalo pět cyk-
listických stezek, často přes katastrální 
území více obcí. Výstavba všech stezek 
byla podpořena dotací ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury. Jsem rád, že 
jednotlivé cyklostezky splňují svůj účel. 
To je propojení obcí, dostupnost z více 
míst a návaznost na další možnosti jízdy 
na kole, případně in-line bruslení. A dal-

Cyklostezka ze Starého Města do Babic byla slavnostně otevřena v dubnu 2007. Zvláště v době prázdnin a do-
volených zde bylo vidět hodně cykloturistů.  Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala přebírá v Praze diplom a šek na 
50 tisíc korun za 3. místo v soutěži Sprinter roku. 

Foto: Vladimír Kučera

ší dvě cyklostezky v sousedství Baťova 
kanálu a řeky Moravy, které komplet-
ně propojí úsek Babice - Staré Město 
– Nedakonice, dokončíme ještě v prů-
běhu letošního roku. Stanou se součástí 
nadregionální cyklostezky Kroměříž 
– Hodonín s návazností na cyklotrasu 
evropského významu Krakov – Vídeň 
(EuroVelo).“

Milan Kubíček

Přehled cyklistických stezek

1. Staré Město – Za Tratí. Umožňu-
je rychlou a pohodlnou jízdu cyklistů 
přepravujících se mezi Starým Městem 
a sousedním Uherským Hradištěm. Na-
vazuje na cyklostezku podél řeky Moravy 
do Kostelan nad Moravou a Nedakonic. 
Cyklostezka je osvětlena. Rok vybudová-
ní 2005, délka 650 m, šířka 2,5 m. 
2. Velkomoravská poutní cesta Staré 
Město – Velehrad. Cyklistická stezka je 
výbornou alternativou pro bezpečnou 
přepravu cyklistů a je jimi hojně využívá-
na při cestě na Modrou a Velehrad. Rok 
vybudování 2005, délka 3750 m, šířka 
3 m.
3. Cyklistická stezka Staré Město – Ba-
bice. Vede podél Baťova plavebního ka-
nálu. Během jízdy si cyklisté mohou pro-
hlédnout zajímavé stavební části Baťova 
kanálu, např. plavební komory, mostky 
pro křížení s polními cestami nebo tech-
nické zajímavosti jako je křížení potoků 
s korytem kanálu. Rok vybudování 2006. 
Délka 5 894 m, šířka 2,5 – 3 m.
4. Staré Město – Kostelany nad Mora-
vou – Nedakonice. Jako první v České 
republice byla část stezky v délce 1,5 km 
zhotovena s betonovým povrchem. Zá-
roveň se jedná o jednu z prvních cyk-
lostezek vedených v koruně hráze řeky 
Moravy. Rok vybudování 2007, délka 
3 960,58 m, šířka 2,8 – 3 m.
5. Cyklistická stezka Staré Město – Zle-
chov, umožňuje pohodlnou jízdu, usnad-
nila dojíždění zlechovských dětí do ZŠ 
Staré Město. Rok vybudování 2008, délka 
463 m, šířka 2,5 m.

Mgr. Darina Hedbávná

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09
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Poděkování přátel z francouzského města Sées

Občané z partnerského města Sées se na závěr návštěvy 7. července 2009 vyfotografovali před radnicí společně se svými hostiteli ze Starého Města. Foto: František Ingr.

Drazí přátelé, chceme Vám poděkovat za velmi srdečné a vře-
lé přijetí a excelentní program, který jste připravili během naší 
návštěvy počátkem července 2009. Máme krásné fotky z naše-
ho pobytu u Vás a sejdeme se na konci prázdnin, abychom si 
je všechny navzájem prohlédli a okomentovali. My Vás očeká-

váme v roce 2011. Jakmile budete mít vybranou dobu příjez-
du, informujte nás, abychom Vám mohli připravit ten nejlepší 
pobyt, jaký bude v našich silách. Ještě jednou srdečně děkujeme 
všem rodinám a všem našim přátelům.

Partnerský výbor města Sées

Napsali nám ze Žulové
Vážený pane starosto, vážené zastupi-
telstvo města, dovolte mi abych Vám 
s odstupem jednoho měsíce vyjádřil 
jménem Zastupitelstva města Žulová 
poděkování za finanční dar, který jste
poskytli našemu městu na zmírnění 
dopadu škod bleskové povodně v červ-
nu 2009. 
Velmi si vážíme Vašeho přístupu 
a ubezpečuji Vás, že většina prostředků 
byla rozhodnutím mimořádného za-
sedání zastupitelstva rozdělena nejvíce 
postiženým občanům. Děkuji Vám za 
účast a doufám, že budeme mít příleži-
tost revanšovat se Vám za příjemnějších 
okolností.
Hezký zbytek léta přeje Zdeněk Lučan, 

starosta města Žulová

Deklarace samospráv
Zlínský kraj v čele s hejtmanem 
MVDr. Stanislavem Mišákem a Jiho-
moravský kraj zastoupený hejtmanem 
Mgr. Michalem Haškem pozvali zá-
stupce státní správy a samosprávy obcí 
regionu na jednání o spolupráci při 
přípravě realizace rychlostní silnice  

Z radniční pošty

K zamyšlení
Každý večer udělám za uplynulým 
dnem tečku a obrátím list….

Když tu tečku za dnem neudělám, může 
se mě snadno zmocnit beznaděj.

Tak tedy každý den odložím úplně po-
psaný list, tak jak jej napsal můj den.

A pak ho vložím do rukou nebeské-
ho Otce s poděkováním a prosbou 
za odpuštění. Potom půjdu klidně 
spát s vědomím, že zítra mohu začít 
znovu.

R 55, jehož součástí bude podpis Deklarace 
samospráv vyjadřující společný zájem sig-
natářů na řešení problematiky průchodu 
rychlostní silnice R 55 oblastí Natura 2000.
Jednání se uskuteční ve Starém Městě dne 
25. srpna 2009 v 9 hodin v zasedacím sále 
Městského úřadu Staré Město. O průběhu 
jednání budeme naše čtenáře informovat 
na www.staremesto.uh.cz a v příštím vydá-
ní Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Hasičská soutěž
V pořadí již druhý ročník soutěže v požár-
ním útoku O putovní pohár starosty  Sta-
rého Města se bude konat 30. srpna 2009 
od 14 hodin na travnatém hřišti v areálu 
Střední odborné školy a Gymnázia ve Sta-
rém Městě. Na vaši návštěvu se těší pořá-
dající Sbor dobrovolných hasičů ze Starého 
Města.
V roce 2008 putovní pohár starosty Josefa 
Bazaly získalo družstvo Kněžpole, druhé 
skončily Vésky a třetí Mistřice. Soutěž žen 
vyhrály hasičky z Hřivínova Újezda, druhé 
byly děvčata z Vlčnova a třetí Tupesy.

Milan Kubíček

P. Adamec je v Kroměříži
Milý dopis jsme dostali od našeho dlou-

holetého čtenáře P. Františka Adamce 
z farního úřadu ve Vacenovicích, který 
v letech 1969 - 1975 působil ve staro-
městské farnosti. 
Srdečně Vás zdravím naposled z Vace-
novic, kde jsem prožil 34 let a 5 měsíců. 
Dostával jsem pravidelně Staroměstské 
noviny, kterými jsem byl stále spojen 
s Vámi. Jsem přeložen do Kroměříže 
jako nemocniční kněz. Rád bych byl 
prostřednictvím Vašich novin duchov-
ně spojen se Starým Městem, kde jsem 
mezi Vámi prožíval Vaše radosti i sta-
rosti, napsal P. František Adamec. Jsme 
velmi potěšeni zájmem o naše noviny, 
které budeme dále zasílat na novou ad-
resu. Milan Kubíček

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09



7Společenská kronika

Zlatá svatba manželů Uhříčkových
Po delší době se uskutečnila na staro-

městské radnici zlatá svatba. Tentokrát 
přišli do obřadní síně městského úřadu 
manželé Uhříčkovi. K jubilantům a je-
jich rodinným příslušníkům promluvil 
místostarosta Radoslav Malina.

„Byla sobota 18. července 1959 
a před oddávajícím stála nevěsta slečna 
Vlasta Šohajková ve věku 17 let a že-
nich, pan Jaroslav Uhříček, kterému 
bylo 23 roků. Řekli své ANO a uzavřeli 
sňatek. Málokdo si v tento slavnostní 
okamžik uvědomuje, co to jednoduché 
slůvko znamená, co se všechno změní 
v dalším životě. Znamená to vybudovat 
rodinu, vytvořit podmínky, naučit se 
chápat partnera, získat umění kompro-
misů. Společné překonávání všech těž-

kostí a strastí utužuje vzájemný vztah. Jde 
i o velké obětování se při výchově vašich 
tří dětí, ale současně i o nevyčíslitelnou 
radost z jejich životů a úspěchů.

Dnes s dojetím vzpomínáme na krásné 
okamžiky před 50 lety, na všechny dob-
ré lidi, kteří Vám přišli tenkrát stisknout 
ruku. Vážení zlatí manželé Uhříčkovi, 
chci Vám popřát, aby Vaše krásné dny, 
které jste dosud spolu prožili, pokračovali 
i nadále“, řekl zástupce starosty Radoslav 
Malina.

Zlatou svatbu uváděla matrikářka Ka-
mila Tomečková, zarecitovala Michaela 
Nosková, na varhany zahrála Ing. Alena 
Pluhařová a slavnostní obřad zpěvem do-
provodila Jitka Janálová.

Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 5. září, 10. října, 14. listopadu, 12. prosince 2009.

Obřad uváděla Kamila Tomečková. Foto: MK

Napsali o manželství
To musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzděla-

nost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.
Božena Němcová

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma 
šťastného manželství.

Wilde
Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom 

napůl přivřené.
Franklin

Manželé Uhříčkovi jsou spolu již 50 let. Foto: Milan KubíčekMístostarosta Radoslav Malina. Foto: MK

Výročí svatby

1  . . . . . . . . . . . . .bavlněná
2  . . . . . . . . . . . . .papírová
3  . . . . . . . . . . . . .kožená
4  . . . . . . . . . . . . .květinová
5  . . . . . . . . . . . . .dřevěná
6  . . . . . . . . . . . . .železná
7  . . . . . . . . . . . . .vlněná
8  . . . . . . . . . . . . .bronzová
9  . . . . . . . . . . . . .hliněná
10  . . . . . . . . . . . . růžová
11  . . . . . . . . . . . .ocelová
12  . . . . . . . . . . . .hedvábná
13  . . . . . . . . . . . .krajková
14  . . . . . . . . . . . . slonovinová

15  . . . . . . . . . . . .křišťálová
20  . . . . . . . . . . . .porcelánová
25  . . . . . . . . . . . . stříbrná
30  . . . . . . . . . . . .perlová
35  . . . . . . . . . . . .korálová
40  . . . . . . . . . . . . rubínová
45  . . . . . . . . . . . . safírová
50  . . . . . . . . . . . .zlatá
55  . . . . . . . . . . . . smaragdová
60  . . . . . . . . . . . .diamantová
65  . . . . . . . . . . . .kamenná
70  . . . . . . . . . . . .briliantová
75  . . . . . . . . . . . .korunovační 

Roky manželství název Roky manželství název

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09



8 Farní sloupek

Z naší farnosti

V sobotu 8. srpna 2009 měla naše farnost hosta, novokněze z našeho děkanátu, P. Radima 
Kuchaře, rodáka z Ořechova. Ve zcela zaplněném kostele v 18 hodin slavil mši sv. spolu s naším 
P. Miroslavem a námi, po ní uděloval osobní novokněžské požehnání každému z velkého zástupu.

Foto: František Ingr

Farnost děkuje ve slavnostní mši svaté za dožínkový dar úrody 
na polích a zahradách. V krásně vyzdobeném kostele věřící 
přináší plody naší země, příhodného počasí a pracovitých rukou 
jako děkovný dar.  Foto: Milan Kubíček

Začíná nový školní rok
 
K zahájení školního roku 2009/2010 
bude slavena mše svatá v neděli 6. září 
v 9 hodin v našem chrámu sv. Michaela 
archanděla. My všichni, především děti, 
rodiče, učitelé, vychovatelé i širší rodiny 
školáků si přijdeme pro posilu do nových 
povinností vzdělávacích i nekončících 
výchovných, protože vychovat člověka 
k dobru, pravdě a odpovědnosti je z nej-
větších a nejtěžších úkolů.

Výuka náboženství na 
základní škole

Přihlášky do výuky náboženství je mož-
no podávat do 20. září 2009 (k získání 
v kostele či u katechetek). Svatý Jan Maria 
Vianney, farář arský, napsal v jedné své 
katechezi o motlitbě: „Člověk má krásný 
úkol a poslání: modlit se a milovat. Mod-
lete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí 
člověka na zemi. Motlitba není nic jiného 
než sjednocení s Bohem. V tomto důvěr-
ném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva 
dohromady silné kusy vosku, nelze je už 
rozdělit. Byli bychom si zasloužili, aby-
chom se nesměli modlit. Ale Bůh nám ve 
své dobrotě dovolil, abychom s ním roz-
mlouvali. Děti moje, vaše srdce je malé, 
ale motlitba ho rozšiřuje a činí ho schop-
ným milovat Boha. U Pána bychom do-
sáhli všeho, oč žádáme, kdybychom ho 
o to prosili s vírou a s čistým srdcem.“ 

Vzpomínka
Dne 1. 9. 2009 vzpomeneme první 
půlroční smutné výročí úmrtí na-
šeho milovaného tatínka, tchána 
a dědečka Jiřího Břečky. Před šes-
ti měsíci, když jsi k spánku usínal, 
nikdo netušil, že je to naposled, co 
jsi se na nás usmíval. Stále nechá-
peme, proč si tě Bůh tak brzy k sobě 
povolal, ale i tak, náš drahý, v na-
šich srdcích žiješ stále dál. Dcera 
Hanka s manželem a vnoučátka 
Darja a Marek.

A každý z nás má tento krás-
ný úkol a poslání: modlit se 
a milovat.
     Protože je před námi nový 
školní rok a každý začátek 
přináší nová očekávání, těší-
me se milé děti, že se spolu 
s námi vydáte na cestu, na 
které budeme objevovat zna-
mení Boží lásky v životě kaž-
dého z nás.

JF

A co formace osob-
nosti v dospívání?

Každý rok koncem prázd-
nin se mezi mladými studenty začíná vy-
skytovat slovo škola. Zatímco dospělí se 
nad konverzací tohoto typu usmívají, pro 
mnohé mladé je téma hořkou skutečností. 
Ještě jsem nepotkala žádného vrstevníka, 
který by se nemohl dočkat konce prázdnin. 
Avšak spousta mladých studentů, zvláště 
absolventi základních škol, jsou plni oče-
kávání, nadšení, ale mnohdy také strachu 
z neznámého prostředí nových středních 
škol, které si zvolili. V okolí Starého Města 
je mnoho nabídek středních škol. Napří-
klad Gymnázium ve Starém Městě, Uher-
ském Hradišti, popř. i ve Zlíně, ale také 
na Velehradě, kde je gymnázium církevní. 
Zastavila bych se především u Stojanova 
gymnázia Velehrad, které od září budu 
navštěvovat již čtvrtým rokem. Tato škola 

chce navázat na staletou kulturní a vý-
chovnou cisterciáckou a jezuitskou tra-
dici spojenou s Velehradem. Výuka na 
škole vychází ze stejných učebních plánů, 
jako mají všechna gymnázia, protože ab-
solvent školy musí být připraven tak, aby 
byl schopen úspěšně studovat na vysoké 
škole, jako je tomu u ostatních gymnázií. 
Tato škola se však od jiných liší tím, že 
dbá, aby její studenti se naučili žít podle 
morálních a duchovních zásad, což je pro 
dnešní svět tolik potřebné, proto se i mo-
je sestra, která se letos stala absolventkou 
základní školy, rozhodla taktéž studovat 
na velehradském gymnáziu. Pevně vě-
řím, že všichni studenti začneme školní 
rok s novým elánem a odvahou. Přejeme 
vám všem mnoho úspěchů a radosti.

Marie a Ludmila Němcovy
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc srpen a září 2009

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Srpen
Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena
21. pátek Luhačovice zájezd V jámě lvové (derniéra) 19.30 -----

27. čtvrtek Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je 
šest) (55. repríza) 19.00 200,-/180,-

29. sobota Uh. Hradiště Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

Září
3. čtvrtek Uh. Hradiště B Naši furianti 19.00 220,-/200,-

4. pátek Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie (veřejná gen. zk.) 16.00 50,-

4. pátek Uh. Hradiště Tenor na roztrhání (25. repríza) 19.00 200,-/180,-

5. sobota Uh. Hradiště A Naši furianti 19.00 220,-/200,-

5. sobota Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie premiéra 19.00 150,-

7. pondělí Uh. Hradiště š Tenor na roztrhání 10.00 50,-

8. úterý  Kroměříž zájezd Naši furianti 18.00 -----

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

10. čtvrtek Uh. Hradiště D Naši furianti 19.00 220,-/200,-

11. pátek Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie 19.00 150,-

12. sobota Uh. Hradiště G Naši furianti 19.00 220,-/200,-

13. neděle Uh. Hradiště H Carmen 19.00 200,-/180,-

15. úterý Uh. Hradiště školní př. Pohádka z klobouku 10.00 40,-

16. středa Uh. Hradiště školní př. 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 10.00 50,-

17. čtvrtek Uh. Hradiště K Křídlo 19.00 180,-/160,-

18. pátek Uh. Hradiště Donaha! 19.00 220,-/200,-

19. sobota Uh. Hradiště R Naši furianti 19.00 220,-/200,-

21. pondělí  Zlín-Čepkov zájezd Rychlé šípy 19.00 -----

21. pondělí Uh. Hradiště host SD Paní Urbanová
host SD: Klicperovo div. HK 19.00 200,-/180,-

22. úterý Uh. Hradiště Tenor na roztrhání 19.00 200,-/180,-

23. středa Uh. Hradiště Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

24. čtvrtek Uh. Hradiště Q Naši furianti 19.00 220,-/200,-

24. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Agatománie 19.00 150,-

25. pátek Uh. Hradiště Adéla ještě nevečeřela 
40. repríza 19.00 250,-/230,-

26. sobota Uh. Hradiště C Carmen 19.00 200,-/180,-

27. neděle Uh. Hradiště F Naši furianti 19.00 220,-/200,-

29. úterý Uh. Hradiště S Křídlo 18.00 100,-

30. středa Uh. Hradiště V Tenor na roztrhání 17.00 100,-
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Život s loutkami
Slovácké muzeum v Uherském Hra-

dišti Vás zve na výstavu Vratislava 
Schildera s názvem Život s loutkami, 
která je instalována v Galerii Slovácké-
ho muzea, v Uherském Hradišti, Ota-
karově ulici. Výstava potrvá do 13. září 
2009. MK

Tři prasátka vystupují v pohádce společně s vl-
kem. Ilustrační foto: Milan Kubíček

Definice štěstí
Mít dobrý domov, končinu klidu, 
pevného zázemí, jistot. Prostře-
dí, kam se dnes a denně těším. 
Mít rád svou práci. Či naopak: 
dělat jen to – pokud si mohu 
dovolit – co mám rád. A za třetí: 
cestovat, poznávat svět, získávat 
odstup, který je zdravý a nutný 
a neztratit možnost vracet se do 
jistých míst. RR

Perličky ze školních 
lavic

Kůže chrání naše tělo před nevhodným 
obnažením na veřejnosti.

Po jednostranné stravě bychom one-
mocněli, rostli bychom na jednu stra-
nu.

Spalničky se léčí tekutým pudrem 
a tmou.

Tatínek říká, že chce být dlouho zdráv, 
a proto chodí kouřit na čerstvý vzduch.

NI
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Sobota 12. září
POHNI SA
Turnaj amatérských družstev – tenis, beach volejbal, stolní tenis, 
petangue
Začátek: 9:00 hod.
Startovné: 400,-Kč/družstvo

Sobota 19. září
REACH, EXARGEMA, GONG
Předhodová zábava
Začátek: 20:00 hod.

Sobota 26. září
DOLINA, MADISON, STAROMĚSTSKÁ KAPELA
Hodová zábava
Začátek: 20:00 hod.

Divadlo pod širým nebem bylo na 
programu Společensko-kulturního cent-
ra ve Starém Městě v neděli 26. července 
2009 od 20 hodin v prostoru za budovou 
sokolovny. Přijeli k nám ochotníci z Di-
vadla Brod z Uherského Brodu a našim 
divákům představili derniéru oblíbe-
né hry Tonka Šibenice aneb Pravdivý 
příběh Antonie Pařízkové, lehké holky 
s dobrým srdcem.

Dívka na šikmé ploše v prostoru SKC ve Starém Městě. Foto: Milan Kubíček

Tonka Šibenice diváky pobavila
Do areálu Společensko-kulturního cen-

tra si našlo cestu 65 vesměs spokojených 
diváků, kteří se náramně bavili nad výkony 
převážně ženského ochotnického souboru 
z Uherského Brodu. 

Veselou atmosféru z poněkud nezvyk-
lého prostředí pražského nevěstince vám 
přiblížíme v malé fotoreportáži.

Milan Kubíček

Tonka Šibenice – lehká holka s dobrým srdcem. 
Foto: Milan Kubíček

Z nejstaršího řemesla na světě občas bolí hlava.
Foto: Milan Kubíček
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Na území města se pilně pracovalo i přes prázdniny

Fotoreportáž

Základní škola v Komenského ulici se změnila v pracoviště elektromontážní 
firmy. Ve třídách i na chodbách byly vyměněny elektrické rozvody a dosazena
nová svítidla.  Foto: MK

Starosta Josef Bazala s ředitelkou MŠ Rastislavova Ivetou Poláškovou kontrolu-
jí průběh stavebních prací při modernizaci sociálního zařízení.
  Foto: MK

V srpnu bylo započato s výstavbou chodníku v Hradišťské 
ulici. Snímek je z blízkosti čerpací stanice Shell. 

Foto: MK

Po výměně velkého množství kabelů nastoupili do školních učeben malíři, na-
těrači a nakonec uklízečky.
 Foto: Milan Kubíček 

Revitalizace sídliště Kopánky se uskutečňuje postupně v několika fázích. Náklady na investiční akci 
jsou 36 milionů korun, celkem 30,5 milionu získalo Staré Město z evropských fondů. Foto: MK

V průběhu července a srpna se pracovalo při rekonstrukci komunikace v Meto-
dějově ulici na Novém Světě.  Foto: Milan Kubíček 
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12 Z naší přírody

Ptáci jsou již na odletu
Již od pradávna se člověk zajímal 

o to, kam vždy na podzim ptáci odlé-
tají. Proč nás tažní ptáci na podzim 
pravidelně opouštějí? Protože by v zimě 
pomřeli hladem a zimou.

 Toto vysvětlení platí jen pro něko-
lik málo ptačích druhů. Vždyť většina 
hmyzožravých ptáků nás opouští brzy 
na podzim, kdy mají ještě potravy hoj-
nost. Třeba rorýs odlétá již koncem 
července, pobude si u nás jen necelé 
tři měsíce, aby založil rodinu a vyvedl 
mláďata. Také kukačka přilétá koncem 
dubna a naposledy lze slyšet pověst-
ný hlas „ku-ku“ jen nejpozději v první 
dekádě července. Pak staré kukačky 
odlétají a mladé se vydají na cestu do 
Afriky až koncem srpna. Podobně žlu-
va se u nás zdrží jen tři a půl měsíce, 
brzy odlétají i ťuhýci. Ptáci totiž odlé-
tají na jih a zpět z vnitřního popudu, 
v závislosti na některých hormonech 
vylučovaných do těla žlázami s vnitř-
ním vyměšováním. A činnost těchto 
žláz se řídí postavením slunce a nikoliv 
množstvím potravy.

Z podzimní oblohy dobře známe, že 
ptáci, jako čápi, husy, jeřábi, kachny, 
havrani aj. táhnou v hejnech. Proč však 
nevidíme takto táhnout ostatní ptáky? 
Jak cestují pěnice, rákosníci a vlaš-
tovky? Tito ptáci totiž táhnou v noci. 
A kukačky, ťuhýci, lelkové, dudci, kru-
tihlavi a mnozí dravci cestují samotář-
sky, takže jejich tah uniká pozornosti. 

ptáků. Někteří ptáci setrvávají v párech  
po celý život, například husy a labu-
tě, jiní mají každý rok nové partnery. 
U vlaštovek třeba hnízdí otec s dcerou 
nebo matka se synem apod. Zajímavé je 
také zjištění úmrtnosti drobných pěvců 
na základě dlouholetého sledování vel-
kého počtu okroužkovaných jedinců. 
Úmrtnost mláďat je velká, stáří jedno-
ho roku se dožije jenom 23 % červe-
nek, 30 % rehků zahradních a dokonce 
pouze 13 % sýkor koňader. Roční ztrá-
ty u starých ptáků tvoří v průměru asi 
polovinu těchto jedinců. Proč se ptáci 
v přírodě nedožijí takového věku, jako 
bylo zjištěno u některých druhů v zaje-
tí? Tam se dožil slavík 21 let, vrána 69, 
papoušek 102 a sup bělohlavý 117 let. 
V průměru možno říci, že se velcí ptáci 
mohou dožít asi 60 let, malí ptáci asi 20 
let.

Všimněme si i významu hmyzožra-
vého ptactva v přírodě. Rozmnožovací 
schopnost hmyzu je nepředstavitelná, 
a kdyby nebylo nepřátel hmyzu, za-
nedlouho by zaplavil celou zeměkou-
li. Vždyť například potomstvo jedné 
mouchy by za pět měsíců narostlo do 
astronomického čísla sedmi miliard 
jedinců! A podobně je tomu u mnoha 
druhů škodlivého hmyzu. Přirození 
nepřátelé, a to hlavně ptactvo, zabra-
ňují tomuto přemnožení a zamoření 
celé přírody hmyzem. Králíček obecný, 
náš nejmenší ptáček jehličnatých lesů, 
spotřebuje denně tolik hmyzu, kolik 
činí 70 % jeho tělesné váhy, brhlík až 
50 % a kos asi 30 %. Ve srovnání s tím 
by musel dospělý člověk sníst denně až 
50 kg chleba. A dále si musíme  ještě 
uvědomit, že drobní ptáci mají dvakrát, 
někdy i třikrát do roka hladová mláďa-
ta. Ornitologové zjistili, že sýkora ko-
ňadra přilétá s potravou k mláďatům 
za 20 dnů asi 700 krát, což představu-
je téměř 1 kg hmyzu. Špaček krmí svá 
mláďata denně asi 200 krát, brhlík 380 
krát a rehek přilétá krmit svá mláďata 
téměř 500 krát za den. Rodinka sýkorek 
spotřebuje za jeden rok 75 kg hmyzu. 
Při uvedení těchto několika čísel si jistě 
uvědomíme, jaký význam má ptactvo 
v přírodě při udržování biologické rov-
nováhy.

Milan Kubíček

Podle ptáků chovaných v zajetí bylo zjiš-
těno, že největšího věku 117 let se dožil 
sup bělohlavý, papoušek 102, vrána 69, 
slavík 21 let. Na ilustračním snímku vidí-
me supa krahujového při lapení kořisti.

Foto: Vladimír Kučera  

Ptáci netáhnou ani v žádné nadoblačné 
výši, jak si mnozí lidé představují, ale 
většinou poměrně nízko: 50, 100 až 200 
metrů nad zemí. Pouze výjimečně táh-
nou ptáci někdy i výše. Také rychlost tahu 
není nikterak závratná a ptáci neletí tak, 
že jednoho dne se vydají na cestu a letí, až 
doletí někam do Afriky. Naši drobní ptáci 
uletí denně asi 60 km. Čáp uletí přibližně 
100 km za den a jeho celá podzimní ces-
ta do jižní Afriky trvá asi sto dní. Jarní 
cestu však urazí jen za 60 dní, jako by už 
pospíchal do svého letního domova. Jaká 
je vlastně rychlost ptačího letu? Ornito-
logové zjistili, že špaček uletí 70 km za 
hodinu, pěnkava 50, kavka 60, sokol 60, 
divoké husy a kachny až 90 km za hodinu. 
V některých případech však ptáci dosa-
hují mnohem větších rychlostí. Sokol při 
pronásledování kořisti dosáhne rychlosti 
až 200 km za hodinu, mořský pták fregat-
ka a rorýs létá až 160 km za hodinu.

Podle čeho se ptáci při tahu řídí, co je 
jejich kompas? Lidé se mnohdy domní-
vají, že mladí ptáci táhnou pod vedením 
starých a takto se naučí znát cestu zpa-
měti. Tato domněnka je ale nesprávná, 
protože mnozí ptáci táhnou jednotlivě 
a u některých druhů staří odlétají dříve 
než mláďata. Mladé, toho roku narozené 
kukačky, nastupují podzimní pouť až teh-
dy, když už staré kukačky dávno odlétly, 
a přece bezpečně najdou cestu. Směr tahu 
a orientace jsou ptákům vrozeny, je to 
jednání pudové.

Kroužkování ptáků pomohlo odhalit 
i mnohá jiná tajemství ptačího života. 
Zajímavé jsou rodinné vztahy v životě 

Jak se vám líbí fotografie sýkory mod-
řinky, kterou pořídil Petr Kunčík?  Je 
to malý ptáček, ale nádherně zbarvený 
a roztomilý. Černý pruh přes oko pů-
sobí dojmem malého loupežníka. Na 
stromech sýkora modřinka předvádí 
i akrobatické výkony, žádnou skulinku 
nenechá neprozkoumanou. 
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V době uzávěrky tohoto čísla se 
již naši čápi připravovali k odletu 
do teplých krajin. V okolí hnízdí 
několik čapích párů, ale staroměst-
ským čápům se již delší dobu ne-
daří odchovat větší počet mláďat. 
Loni odletěli s jedním mladým 
čápem, také letos vidíme v hnízdě 
jedináčka. Alespoň se nemusí rvát 
o potravu se sourozenci. Před dese-
ti lety byl v čapích hnízdě v Klukově 
ulici smutek. Po vytrvalých deštích 
v červnu 1999 uhynula všechna tři 
čápata.

Také jste rozladěni, když máte na 
své zahrádce po ránu několik no-
vých hromádek zeminy? Často je 
má na svědomí krtek, ale musíme 
ho také pochopit. Neustále hledá 
a pojídá larvy a hmyz. Jeden krtek 
za rok dokáže sníst téměř 27 kg růz-
ných potvůrek. 

Milan Kubíček

Pranostiky na září
  Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
  Jaké počasí na Narození Panny Marie, 

takové potrvá čtyři neděle.
  V září mnoho požárů bývá, proto se 

obloha rdívá.
  Svatá Ludmila deštěm obmyla.
  Zářijový déšť polím potrava, zářijové 

spršky pro víno otrava.
  Je-li noc před svatým Michalem

jasná, bude velká zima, prší-li, 
bude mírná zima.

  Teplé září – říjen se mračí.
 EM

Zajímavosti z přírody

Všem našim věrným čtenářkám posílá-
me krásný květ mečíku.

Foto: Milan Kubíček

Moudra Mr. Orang Utana
Kdo nemá doma osla, nemusí se starat o seno.

Po obědě - zdřímni vsedě, po večeři otři knír – a na 
špacír!

Člověk i opice před omdlením zbledne a ani se 
nepodívá, kam upadne.

Když člověk zmoudří, začíná hloupnout.

Je-li někdo mrtev, je to na dlouho.

Kde se mnoho pije, žere, tam otvírá nemoc dvere.

Když má štěstí za přítele, vůl porodí zdravé tele.

Každému se prsty ohýbají směrem do dlaně.

Kdo za dvěma zajíci létá, ani jednoho nenachytá.

Cukrářova dcerka – nejsladší, ale rozsvítilo se jí, až 
když zhasil.

Člověk se obvykle počítá za mazaného tehdy, když 
se namaže.

Čáp na nezvyklém místě na vrcholu 
sloupu veřejného osvětlení před radnicí. 
Druhý čáp, pravděpodobně samice, stojí 
v hnízdě a pečuje o svého dorostence. Le-
tošního čapího jedináčka jsme pojmeno-
vali trochu rozpustile – Čapájev, když ten 
loňský dostal jméno Nelson po jihoafriča-
novi Mandelovi. Foto: Milan Kubíček

S r a n d o v n a
V hodině mluvnice
„Místo Salaška se vlévá do Moravy můžeme 
také říci – ovšem obrazně – že Morava pije 
Salašku. Můžeš uvést podobný příklad, 
Tomášku?

…prosím paní učitelko, místo tatínek 
pije plzeň můžeme říci: plzeň se vlévá do 
tatínka….. 

Bez chlapa ani ránu…
Jóža a Růža si vyprávějí v baru Na Špici 
o zlých zkušenostech s muži.
„A teď jsou všichni muži pro mne vzduch!“
„Je to tak. Já bez nich také nemůžu žít!“

Seznamovací inzerát 
Dvě kočičky hledají dva kocourky.
Zn.: „Mňau, mňau.“

…a nakonec tři „moudra“
Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž,
že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.

Shakespeare
Mnoho lidí si zkazí celý život
představou neštěstí, které jim hrozí.

Maurois
Náladu ovládej, pokud poslouchá, vládne.

Horátius

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09



14 Prázdninové toulky

Řeka Morava pramení nedaleko stej-
ně pojmenovaného Starého Města, ale 
s přídomkem pod Sněžníkem. Proteče 
velkou část Moravy, aby se po přibrá-
ní vod Bečvy a Dřevnice na Slovácku 
změnila v největší moravskou řeku, 
dále postupně pojala do svého koryta 
Olšavu, Kyjovku, Dyji a po dlouhém 
putování své vody odevzdá pod hra-
dem Děvínem širokému a rychle te-
koucímu Dunaji. 

Hrad Děvín
Děvín byl jedním z důležitých bodů 

řetězce obranných hradisek již z doby 
Velké Moravy. Toto místo patří k nej-
významnějším historickým místům 

ve střední Evropě. Leží při prastarých 
dunajských brodech na křižovatce Du-
najské a Jantarové stezky. V 1. století 
před Kristem posunuli Římané svou 
hranici až na střední Dunaj. Děvín 
sehrál významnou úlohu i ve velko-
moravském období. Nejvýznamněj-
ší historickou osobností v dějinách 
Velké Moravy, které jméno můžeme 
na základě historie spojovat s Děví-
nem, je kníže Rastislav. Jeho zásluhou 
přišla na území Velké Moravy v roce 
863 ze Soluně byzantská mise vedená 
Konstantinem a jeho starším bratrem 
Metodějem. Kníže Rastislav dal také 
vybudovat na Děvíně systém obran-
ných hradisek, o kterých se s obdivem 
vyjadřovali i nepřátelé. Dokládají to 
i známé Fuldské letopisy, ve kterých 
se Děvín vzpomíná roku 864 jako 
Dowina. Soumrak slávy Děvína nastal  

Výlet za poznáním nejen velkomoravské historie
26. července 1809. Tehdy se zmocnila 
Bratislavy a okolí Napoleonova vojska 
a napříč příměří vojáci podminovali 
hrad a vyhodili ho do povětří.

    
Okázalá svatba pod Děvínem

Po vítězství u Kressenbrunnu 12. čer-
vence 1260 chtěl Přemysl Otakar II. pro-
jevit dobrou vůli k trvalému zachování 
míru s Arpádovci a smluvil sňatek dru-
horozeného uherského Arpádovce Bely 
IV., rovněž Bely, s Kunhutou, dcerou Oty 
III. Braniborského a své sestry Boženy 
(Beatrix). Dne 25. října 1264 došlo pak 
konečně k tomu, že Přemysl Otakar II. 
ukázal celému tehdejšímu světu při od-
davkách Bely a Kunhuty, že je vskutku 

králem zlatým. 
Významný český malíř Alfons Maria 

Mucha namaloval jedinečnou kolekci 
obrazů s názvem Slovanská epopej. Je-
den z obrazů o rozměrech 4,80 x 4,05 m 
se jmenuje Přemysl Otakar II., král želez-
ný a zlatý. Také vy si jej můžete prohléd-
nout na zámku v Moravském Krumlově. 

Ve stanovém městečku, kde se řeka 
Morava vlévá do Dunaje, vidíme nejmoc-
nějšího vladaře 13. století ve stanu, kde se 
konal svatební obřad, srdečně zdraví své 
bývalé protivníky. Je tu král Daniel Rus-
ký (Haličský), srbský král Štěpán Uroš 
s oběma syny Dragutínem a Milutínem, 
vojvoda chorvatský, bosenský, sedmi-
hradský, bulharský, knížata, hrabat i ry-
tíři z Němec, Polska, z východní Evropy 
i Balkánu. Nádheru skutečně královskou 
je vidět na výzdobě, kterou sám Přemy-
sl Otakar II. navrhoval. Vybral vzácná 

roucha, sukna a tkaniny, aksamit, zla-
tohlav, v cizině objednal 20 tisíc liber 
stříbra na skvostné dary novomanže-
lům a hostům. Kronikáři nám zane-
chali svědectví i o množství potravin 
a nápojů. Pět stohů píce velkých jako 
kostel. Dobytek, vepři i zvěř pokrývali 
celý ostrov na Dunaji. Na chleba při-
vezli tenkrát 1000 mtů pšenice (1 met 
= 1844,61 litrů). Vína tolik, že by sta-
čilo na několik dnů pro všechny oby-
vatele obou království. Dunaj sotva 
unesl zásoby, jichž dal Přemysl Otakar 
II. svézt čtyřnásobně skutečné potřeby. 
Přes Dunaj kázal postavit pontonový 
most, po kterém mohlo jet 10 rytířů 
vedle sebe. Tento velký Přemyslovec 
byl posléze nejvážnějším kandidátem 
na císařskou funkci a právě proto mu 
kurfiřti nedali svůj hlas a císařem ra-
ději zvolili tenkrát ještě malé, bezvý-
znamné kníže, Rudolfa Habsburského. 
Císař Rudolf dále zasahoval do pra-
vomoci českého krále, zlákal na svoji 
stranu další české pány a tak se schý-
lilo k velkému vojenskému střetu. Při-
pomínáme si ho právě v těchto dnech. 
Došlo k němu 26. srpna 1278 u obce 
Dürnkrut (Suché Kruty) na Morav-
ském poli a skončil porážkou a smrtí 
největšího Přemyslovce – Přemysla 
Otakara II. Čepel Přemyslova meče 
je vystavena v Umělecko-historickém 
muzeu ve Vídni.

Strážní věž hradu Děvín nad soutokem řeky 
Moravy a Dunaje.  Foto: Milan Kubíček 

Noblesní výletní loď Kaiserin Elizabeth (císařovna Sisi) z Vídně do Budapešti proplouvá 
pod Děvínem. Zprava přitéká řeka Morava. Foto: MK
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Bratislava hlavní město
Slovenska

Při plavbě výletní lodí z Děvína do 
Bratislavy, která trvá po proudu 35 mi-
nut, zatímco proti proudu 90 minut, 
jsme si prohlédli hrad, nezaměnitel-
ný symbol hlavního města Slovenska. 
Národní kulturní památka, mohutná 
obdélníková stavba se čtyřmi nárožní-
mi věžemi stojí na strategickém místě 

osídleném již v době keltské a velko-
moravské. Architekturu hradu nejví-
ce poznamenali dostavby a přestavby 
v období gotiky, renesance a v době 
panování Marie Terezie. V roce 1811 
hrad vyhořel. Rekonstrukce se uskuteč-
nila v šedesátých letech minulého sto-
letí a další velké opravy se začaly v roce 
2008 a trvají doposud. Určitě se zastavte 
v blízkém Dómu sv. Martina. Jedná se 
o gotický kostel vysvěcený v roce 1452. 
Na věži kostela, která je o jeden metr 
nižší než věž kroměřížského zámku, se 
na vrcholu nachází pozlacený polštář 
s rozměry 2 x 2 m, leží na něm pozlace-
ná kopie uherské královské koruny. Je 
vysoká 1 m a váží 300 kg. 

Malebný Mikulov
Město Mikulov (7.700 obyv.) 

je známé středisko pěstování 
vinné révy a to již od doby Ří-
manů, kteří přivezli sazenice 
a jejichž legie tábořily v místech 
dnešního vodního díla Nové 
Mlýny. Po odchodu Římanů se 
rozvíjelo pěstování a zpracová-
ní vinné révy také v období Vel-
komoravské říše.  

Mikulov byl od konce 13. do 
konce 16. století v držení Lich-
tenštejnů, poté patřil až do 19. 

století Ditrichštejnům, kteří vlastnili zá-
mek a velkostatek až do roku 1945, kdy 
také zámek vyhořel.

V zámku byly po bitvě u Slavkova do-
jednány (2. prosince 1805) předběžné 
podmínky míru mezi Francií a Rakous-
kem. A 61 let potom, po zdrcující po-
rážce rakouských vojsk v bitvě u Sadové, 
tady 26. července 1866 
podepsali příměří mezi 
Rakouskem a Pruskem, 
tzv. Mikulovské příměří.

Mikulov byl sídlem 
moravským zemských 
rabínů od 16. století do 
roku 1851. Jako v pořa-
dí druhý zemský rabín 
zde působil v letech 1553 
– 1573 slavný tvůrce 
Golema rabi Jehudá Löw 
(1525 – 1609). Proč zde 
došlo k největší kumulaci Židů na Mora-
vě? Po roce 1421 byli Židé vypovězeni ra-
kouským vévodou Albrechtem V. z Vídně 
a Dolních Rakous. Část těchto běženců 
nalezla útočiště v Mikulově, který ležel 
těsně při hranicích. Další příliv nastal 
za vlády Albrechtova syna Ladislava Po-
hrobka, který vyhnal Židy z moravských 
královských měst. Tito ve středověku 
opovrhovaní vyhnanci se začali usazovat 

ve zdejším podhradí, kde poslé-
ze vznikla významná židovská 
čtvrť. Po roce 1848, kdy Židé zís-
kali plné občanské rovnopráv-
nosti, začalo jejich stěhování do 
velkých měst, zejména Vídně 
a Brna, kde měli lepší ekono-
mické podmínky.

V Mikulově se narodil 20. 4. 
1890 bývalý rakouský prezident 
Adolf Schärf (1957 – 1965), di-
rigent Karel Krautgartner (20. 7. 

1922), na zdejším gymnáziu učil 
Jan Evangelista Purkyně a dva 
roky tu pobýval slavný český ma-
líř Alfons Mária Mucha.

Ve Znojmě zemřel Zikmund
Území města Znojmo (37.000 obyv.) 

bylo osídleno již v prehistorii. V ob-
dobí velkomoravském se na protějším 
ostrohu rozkládalo jedno z největších 
velkomoravských hradišť. Znojemská 
rotunda sv. Kateřiny je Národní kul-
turní památka a byla postavena čes-
kým knížetem Břetislavem kolem roku 
1037.Význam města podtrhl Přemysl 
Otakar I., když jej před rokem 1226 
povýšil na město královské. Velký roz-
květ nastal ve 14. století, kdy Znojmo 
mělo již dlážděné ulice, vodovod, dva 
špitály, čímž se v tehdejší době moh-
lo pochlubit jen málokteré město. 
Po bitvě na Moravském poli zde byl 
krátce pochován i český král Přemysl 
Otakar II. V prosinci 1437 zde zemřel 
nemilovaný císař Zikmund. V roce 
1809 se v blízkosti Znojma odehrála 
bitva mezi rakouskými a francouzský-

mi vojsky.
Ve Znojmě, stejně jako ve Starém 

Městě, mají kostel sv. Michala a na-
víc i kostel sv. Jana Křtitele, který byl 
vystavěn v řádovém slohu kapucínů. 
Symbolem města je radniční věž vy-
soká 79,5 m z poloviny 15. století, na 
ochoz vede 162 schodů. Výhled oprav-
du stojí za krátký výšlap.

Vinařské město Retz
Dolnorakouské město Retz (4.400 

obyv.) leží jen 10 km od Znojma.  Do 
Retzu byli povoláni dominikáni, kteří 
zde v roce 1295 postavili kostel. Jsou 
zde uloženy ostatky patrona města sv. 
Placiduse. Město je obklopeno vinice-
mi a na mnoha místech si můžete za-
koupit lahodný nápoj. Hlavní náměstí 
patří mezi největší tržiště v Rakous-
ku. Pod centrem města jsou obrovské 
sklepy, dlouhé až 21 km. Mají tu také 
větrný mlýn z 18. století, jediný funkč-
ní v Rakousku. Poslední víkend v září 
se zde koná vinobraní. Kolem celého 

Mikulovské panorama ve směru od Svatého kopečku.  
 Foto: Milan Kubíček.

Symbol města – bratislavský hrad. Nová zástavba 
necitlivě zakryla i 85 metrů vysokou věž Dómu sv. 
Martina, kde bylo korunováno 11 uherských králů 
a 8 královských manželek. Foto: MK

Znojmu dominuje věž gotického děkanského chrámu sv. Mi-
kuláše a pozdně gotická radniční věž. Foto: archiv MK

Národ, který nezná svou minulost, 
nechápe svou přítomnost.

Isaac Deutscher
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16 Prázdninové toulky

náměstí stojí úhledné dřevěné sruby 
v nichž mají zastoupení vinaři z Retzu 
a okolí. Nabízejí špičková vína v širo-
ké škále všech druhů, ročníků, jako 
na nějaké reprezentační přehlídce. Na 
náměstí sedí či přecházejí lidé s velký-
mi sklenicemi s bílým či rudým vínem 
a ochutnávají, krouží sklenicemi, pro-
hlížejí barvu, vychutnávají, srovnávají, 
ale také se obyčejně radují. Ve Znojmě 
probíhá také vinobraní. Jaký to rozdíl, 
desetitisíce lidí, burčák je hojnější než 
víno, plastové kelímky v drtivé převa-
ze, jeden hlasitý koncert přehlušuje 
druhý, randál, opilé skupinky, vulgární 
pokřikování, hromady odpadků, opilci 
ležící na trávnících. Zkrátka jiný kraj 
– jiný mrav. Stará zásada Retzu, která 
je napsána na náměstí, zní „Všeho do 
času.“ Věřme, že i u nás jednou nasta-
ne konec „buranismu.“ 

Hustopeče a  Tomáš Masaryk
Matka T. G. Masaryka Terezie se na-

rodila jako Kropáčková v Hustopečích 
4. srpna 1813 v domě č. 293/17 v mís-
tech dnešního hotelu Centro. Pochá-
zela z dobře situované rodiny, její otec 
řezník a hostinský Josef Kropáček, 
se narodil v roce 1789 v Prostějově 
a v roce 1811 se v Hustopečích oženil 
s Kateřinou Ruprechtovou. Terezie 
se narodila jako druhá z deseti dětí, 
z nichž šest se dožilo dospělého věku. 
Tomáš Masaryk o své matce tvrdil, že 
byla chytrá, moudrá, všeznalá, zbožná 
a její slovo bylo v rodině rozhodují-
cí. Zdědil po ní citovou ušlechtilost 
a hloubku a její zásluhou se vydal na 

studijní dráhu. Ma-
minka na svém 
nejstarším synovi 
Tomáši velmi lpěla 
celou duší a on ji na 
oplátku zbožňoval. 
Matka T. G. Masa-
ryka Terezie jako 
rodilá Hustopečan-
ka mluvila němec-
ky a vždy chodila 
oděna podle měst-
ské módy (na roz-
díl od manžela Jo-
sefa, který pocházel 

z Kopčan a nosil slo-
venský kroj). I když 
se později obezná-
mila i s češtinou, až 
do smrti se modlila 
výhradně německy 

a používala německé modlitební knihy. 
Maminka Masaryka byla o 10 let starší 
než manžel Josef a seznámili se ve správ-
ním středisku císařského velkostatku 
v Hodoníně, kde pracovala jako kuchař-
ka a manžel jako kočí. Z manželství vze-
šlo pět dětí, z nichž tři se dožily dospělé-
ho věku. Byli to synové Tomáš (narozen 
7. 3. 1850 v Hodoníně), Martin (11. 11. 
1852 v Mutěnicích) a Ludvík (13. 8. 1854 
v Hodoníně). Všichni Tereziini synové 
se v pozdějším věku vrátili do matčina 
rodného města – do Hustopečí. Tomáš 
zde vystudoval reálku, Martin se tu vyu-
čil obchodníkem a Ludvík Masaryk pro-
vozoval v Hustopečích tiskárnu.

V roce 1887 byla v Hustopečích po-
hřbena Masarykova matka Terezie 
a v roce 1907 jeho otec Josef. V září 1937 
byla z hustopečské-
ho hrobu rodičů vy-
zvednuta symbolic-
ká prsť hlíny, která 
pak byla uložena do 
Masarykova hrobu 
v Lánech, kde spočí-
vá doposud.

Myšlenky
T. G. M.

Jsme, jakož i ostat-
ní státy v přerodu, 
těžko je možno žádat 
ihned dokonalé dílo 
a na věky. To nezna-
mená, že naše demo-
kracie a vůbec naše 

řády by nemohly být lepší než jsou. 
I demokracie má své chyby, protože 
občané mají chyby. Jsme však národ 
duší i tělem demokratický. Má-li naše 
demokracie nedostatky, musíme pře-

konávat tyto nedostatky, ale ne překo-
návat demokracii.

Neztrácejme se ve vzpomínkách na 
slavnou minulost, usilujme o slavnou 
přítomnost. A nelítejme v oblacích, 
držme se své země!

Milan Kubíček  

Hustopečská radnice. Na snímku vlevo Masarykovo gym-
názium. Foto: MK

Původní kaple Panny Marie v Retzu byla v letech 1568-1569 re-
nesančně přestavěna na kostel a v letech 1715 – 1775 byl kostel ro-
kokově přestavěn na radnici. V dolní části budovy byla zachována 
sakrální síň, nyní nazvána jako radniční kaple. Báječný je výhled 
z ochozu radnice, na který vede 128 schodů. Foto: Milan Kubíček 

Rodiče T. G. Masaryka jsou pochováni 
na hustopečském hřbitově. Otec Josef 
byl o deset mladší než matka Terezie.

Foto: Milan Kubíček 
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17Fotbal v minulosti

Jako první přijela na Širůch Slavia Praha. V sobotu 29. července 2000 sledovalo utkání 5.600 diváků. 
Zápas skončil 1:1. Míč si vyrazil do vlastní sítě Tomáš Němčický, vyrovnal Lubomír Blaha.

Ilustrační foto: Milan Kubíček.

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Již 31 let uplynulo od vynikajícího 
úspěchu staroměstských fotbalistů, kte-
ří postoupili do třetí nejvyšší soutěže 
Československa, kterou tehdy byla divi-
ze, když předtím získali titul přeborní-
ka kraje. Byla to velmi spanilá jízda. TJ 
Jiskra Staré Město zvítězila s náskokem 
sedmi bodů před druhým Baníkem 
Dubňany. Také vysoce aktivní poměr 
branek 71:32 hovoří o výborném útoku 
i spolehlivé obraně. Nejlepším střelcem 
byl odchovanec Jiskry Kyjov Zbyněk 
Voráč.

Fotbalový oddíl vedl předseda An-
tonín Višenka a hráči se tehdy hodně 
angažovali i při výstavbě šaten, tribuny, 
sociálního zařízení a rozhlasové kabiny 
a také jsme je mohli často vidět při růz-
ných společenských a kulturních ak-
cích pořádaných fotbalovým oddílem 

i při akcích v rámci Starého Města.
TJ Jiskra věnovala každoročně vel-

kou péči mládeži, pro vybírání talentů 
měli značný význam uliční turnaje žáků 
i tradiční žákovské turnaje. Na úspěších 
prvního mužstva se podílela velká řada 
vlastních odchovanců, jako byli Bičánek, 
Gahura, Grebeníček, Mačuga, R. Bruck-
ner, Dobeš, L. Husek, Paška, Zálešák, An-
tonín a Zdeněk Panáčkovi a další.

Velký podíl na postupu měl trenér II. 
třídy Štefan Sivák, o mužstvo se staral 
technický vedoucí J. Tureček, o zdravotní 
stav pečoval MUDr. Zdeněk Drobil z chi-
rurgického oddělení nemocnice v Uh. 
Hradišti. A velmi dobré podmínky pro 
úspěšný rozvoj oddílu a všech jeho druž-
stev vytvářel i hlavní výbor TJ Jiskra v če-
le s dlouholetým předsedou Jaroslavem 
Suchánkem.

Postup do I. ligy v roce 2000
V neděli 4. června 2000 bylo roz-

hodnuto o postupu týmu FC Synot 
Staré Město do I. ligy. V závěrečném 
zápasu na domácím hřišti se fotbalisté 
FC Synot střetli s předposlední Poštor-
nou. Záložník Petr Lysáček vsítil první 
branku ve 22. minutě. Ta byla bohužel 
poslední, a když se ani poštorenským 
fotbalistům nepodařilo překonat bran-
káře Synotu Ondrůška, tři body zůsta-
ly na Širůchu. Staroměstským fotbalis-
tům se podařil husarský kousek, když 
v patnácti utkáním v řadě za sebou 
doma zvítězili a navíc získali v tabulce 
rekordních 76 bodů, čímž překonali 
73 bodů pražských Bohemians z roku 
1999.

Součástí oslav postupu družstva FC 
Synot do první ligy bylo také vyhodno-
cení zasloužilých funkcionářů a hráčů 
a také tři předzápasy. Žákovská příprav-
ka FC Synot nastoupila proti FC Synot 
Slovácká Slavia a ze hřiště odešla pora-
žena v nelichotivém poměru 1:8, když 
jediný úspěch domácích zaznamenal 
Vlček. Také mladší žáci FC Synot nesta-
čili oddílu za řekou Moravou a podlehli 
2:4. Autory branek domácích byli Zelík 
a Horníček. Do třetice se pokusili o ví-
tězství internacionálové TJ Jiskra Staré 
Město, kteří těsně prohráli s družstvem 
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1:2. 
Čestný úspěch domácích si připsal na 
své konto Ludvíček. Milan Kubíček

Už jste někdy zažil otravu houbami? 
 (Vladimír 54 let)
Žádnou otravu jsme v rodině zatím neměli, v tom 
chvatu u nás nebývá na to čas.

V kterém období vašeho dětství jste tak moc 
vyrostl? (Eva, asi 40 let)
Můj růst byl největší v prvním roce života. Výška 
postavičky se zvětšila o 50 procent a váha se dokon-
ce ztrojnásobila. V dalších letech tempo polevilo, 
hormony zase začaly blbnout až v pubertě. Byl jsem 
vysoký a chudý jak niť. Dokonce mi lékaři v roce 
1969 zakázali vycházet z domu za nečasu, aby mě 
vichr nepřelomil. Hranici gigantismu jsem ale nepo-
kořil. Ta je u mužů 205 cm a 195 cm pro ženy.

Brzy se budu vdávat a chtěla bych alespoň tro-
chu dobrý recept na spokojené manželství.

(Pavlína 23 let)
Nejlépe je vycházet ze zásady: Jaké budu mít man-
želství, to záleží v první řadě na tom, jaká jsem 
sama a teprve potom na člověku, kterého jsem si 
vzala.

Víte něco nového o podzimní módě? 
 (Martina + Michala, studentky)
Byl jsem nedávno na módním veletrhu a tam jsem 
zjistil: Nepodřizujte se módě, ale naopak módu pod-
řiďte sobě.

Pane redaktore, připadám si děsně stará, man-
žel si našel jinou, mladší, ale dohodli jsme se, 
že zůstaneme formálně spolu. Trochu radosti 
mi působí jen mlsání. Dám si sladké kafíčko, 
zákusek se šlehačkou, tvarohový koláček, už 
jen dobré jídlo mi působí potěšení. Cítím se jak 
stará včelí královna. A děsně tloustnu, nic na 
sebe neobleču…Poraďte jak dál? 
 (telefonický dotaz ženy středních let)
Dejte si velký pozor! Patrně nevíte, že v našem městě 
byl založen SNOB – Sdružení Nepřátel OBezity. A ti 
se s nikým nepárají…..

Čím to je, že většinou jsou muži neradi, když 
jejich ženy o sebe pečují? (druhá žena na drátě)
Pokud vím, tak Staroměšťané tohle rádi spíše u mi-
lenek. U manželek jim nic nevadí, hlavně, že mají 
doma pořádek, teplé jídlo, lahváče v lednici a vyžeh-
lené prádlo. Sami už také nejsou žádní krasavci, ale 
když nemají po večeři dvě piva, jsou víc naštvaní, 
než když manželka nemá upravený účes.

Prosím vás, poraďte nám při výběru nejzdravěj-
šího sportu. (Roman 44 let)
Nejzdravějším sportem pro člověka je plavání, pro-
tože se při něm nemůže zranit, pouze utopit. Nebo si 
vemte příklad z mého kamaráda Vincka Prcka, ten 
ze sportu pěstuje a má nejraději olympijské hry.
 

Milan Kubíček

Postup do divize v roce 1978

Úspěchy staroměstského fotbalu
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Šermíři zaznamenali mnoho úspěchů

Na snímku zkušený šermíř Vojtěch Štulír a jeho svěřenkyně Karolína Te-
imerová (na snímku vpravo) a Klára Flíborová při Staroměstském dnu 
v SKC – sokolovně 31. května 2009.  Foto: Milan Kubíček

Dlouholetý a obětavý trenér staroměstských šermířů Lud-
vík Trubačík přišel do redakce Staroměstských novin 27. čer-
vence 2009 a chvíli jsme si povídali o sportovních úspěších 
jeho svěřenců.

Táňa Vrtalová reprezentovala Českou republiku na Mistrov-
ství světa juniorek v Dublinu. Z českého týmu byla nejlep-
ší, i když obsadila 45. místo. Česká republika skončila osmá 
z celkového počtu 15 družstev.

Na Akademickém mistrovství České republiky v Brně nám 
udělal velkou radost Vojtěch Štulír. Stal se akademickým mi-
strem České republiky v šermu šavlí. Ve finále porazil Jana
Doležala z AMU Praha 15:13. Zuzana Štulírová získala stříbro 
ve fleretu a bronzovou medaili v šermu šavlí. Sympatičtí sou-
rozenci tak získali kompletní sadu medailí.

Na Mistrovství České republiky v šermu juniorů v Praze 
získala Táňa Vrtalová bronzovou medaili. Družstvo ve složení 
Táňa Vrtalová, Růžena Poznerová a Soňa Patková skončilo na 
čtvrtém místě.

Mistrovství ČR v šermu šavlí se konalo v Brandýse nad La-
bem. Michal Trubačík obsadil páté místo v kategorii mužů, 
Martin Nekarda skončil čtvrtý v kadetech.

Na mistrovství ČR ve fleretu žen, konaného v Liberci, se
skvěle představila Lucie Honsová, která získala bronzovou 
medaili, Táni Vrtalové patřilo čtvrté místo. Družstvo Vrtalová, 
Honsová, Poznerová a Koželuhová získalo stříbrné medaile.

Dařilo se i mladším žákyním na Mistrovství ČR ve fleretu.

Poznerová zvítězila a získala zlatou medaili, Alžběta Koželuho-
vá obsadila osmé místo, Soňa Patková byla jedenáctá. Družstvo 
dívek vybojovalo druhé místo, když ve finále jen těsně podlehlo
USK Praha v poměru 44:45.

V září začnou první závody ročníku 2009/2010. Základnu sta-
roměstského oddílu nyní tvoří 20 šermířů, z toho je 12 dětí. Rádi 
ve svém kolektivu přivítají další zájemce o tento zajímavý sport.

Milan Kubíček

OREL
jednota Staré M�sto
nám. Hrdin� 264 

NABÍZÍ NEJEN PRO �LENY, ALE I PRO VE�EJNOST TATO CVI�ENÍ:

DEN CVI�ENÍ UR�ENO �AS

PO FLORBAL junio�i a muži    17:30-21:00 

KONDI�NÍ CVI�ENÍ 
S PRVKY JÓGY, 

KALANETIKY A B�IŠNÍHO 
TANCE 

dívky a ženy 18:30-19:30 

ÚT

MIX SPORT 
(florbal, malá kopaná) 

muži 20:00-21:00 

FLORBAL žáci 10 – 15 let 18:00-19:00 

FLORBAL junio�i a muži 19:00-20:00 ST

STOLNÍ TENIS 
muži, ženy 
(dle zájmu) 20:00-21:00 

CVI�ENÍ RODI�� I 
PRARODI��  S D�TMI

od  
1,5 – 4 let 

                        16:00-17:00 

�T
AEROBIK dívky a ženy                         19:30-20:30 

CVI�ENÍ A POHYBOVÉ 
HRY

    dívky a chlapci  
od 5 – 11 let 

15:00 – 16:00 

PÁ
REKREA�NÍ 

SPORTY 
dívky a chlapci 
od 12 – 18 let 

16:00 – 17:00 

Jednota Orla Staré Město
zve všechny děti do 12 let 

na

 Odpoledne
plné her

Kdy: neděle 6. září 2009, začátek 
v 15 hodin

Kde: Orlovna ve Starém Městě 
(nám. Hrdinů 264)

Můžete se těšit na zábavné od-
poledne plné soutěží a her. Vstup 

volný. Sladká odměna
pro všechny soutěžící.

 Těšíme se na Vás.
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19Aktuality

Šachový turnaj FIDE OPEN 2009
slavnostně zahájen

V pátek 14. srpna 2009 v 16 hodin 
byl slavnostně zahájen již sedmý ročník 
mezinárodního šachového FIDE OPEN 
Staré Město, který se koná v obou sá-
lech Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě. Záštitu nad turnajem 
převzal starosta Josef Bazala, který také 
mezinárodní setkání 228 přihlášených 
šachistů z mnoha zemí zahájil.

Mezi favority patří Marek Vokáč a Lu-
káš Klíma, oba z týmu 1. Novoborský 
šachový klub, dále Vjačeslav Zacharcov 
z Ruska, Marián Jurčík ze Slovenska, 
Jan Sosna ze Zlína, ale i šachový klub 
Staré Město má zde svá želízka v ohni. 
Například startuje Jakub Uřičář, Petr 
Kapusta, Antonín Vavruška, Jaroslav 

Na turnaji nechybí sympatická děvčata. 
Okamžiky soustředění před začátkem první-
ho kola. Foto: Milan Kubíček

Ve dnech 15. - 16. srpna 2009 se ko-
nala na revíru Čerťák noční, rybářská 
soutěž, která má originální název Sta-
roměstský Čochtan. Závody začaly 
v sobotu 15. srpna v 17 hodin a v neděli 
16. srpna v 10 hodin bylo na programu 
slavnostní vyhlášení výsledků a předá-
ní hodnotných cen pro nejlepší rybáře.

Počasí rybářům přálo a na místě 
ukončení závodů se shromáždilo více 
než 100 soutěžících a další stovka pří-
znivců rybářského sportu. Pro vítěze 
závodů připravili pořadatelé krásné 
a hodnotné ceny za jednotlivé druhy 
ryb. Předávání cen vítězům a losování 
tomboly moderoval předseda Místní 

Sháněl, v kategorii žen nastoupila Jarmi-
la Vránová a z našich nejmenších je tady 
nadějná Martina Fusková.

Do Starého Města přijeli šachisté z Bul-
harska, Itálie, Izraele, Holandska. Litvy, 
Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, 
Ruska, Slovenska, Ukrajiny.

Připomeňme si, že v loňském roce 
zvítězil Slovák Martin Jurčík, druhý se 
umístil Martin Vokáč a třetí skončil Lu-
káš Klíma.

Průběžné výsledky můžete sledovat na 
www.staremesto.uh.cz na stránce Šacho-
vého klubu Staré Město. Zprávu o průbě-
hu a výsledcích turnaje přineseme v příš-
tím čísle.

Milan Kubíček

organizace Moravského rybářského sva-
zu Staré Město pan Jiří Horsák.

Nejdelšího doktora vod – candáta ulo-
vil Milan Slaný (51,5 cm), Marek Kaňa se 
pochlubil amurem o délce 65 cm.

Velmi pěkný úlovek předvedl zkušený 
rybář Josef Blaha ze Starého Města. Jeho 
kapr měřil rekordních 69 centimetrů 
a právem mu patřilo první místo. Záro-
veň získal sošku vodníka Čochtana.(Pro 
srovnání v roce 2008 ulovil největšího 
kapra Lukáš Duda, měřil 57 cm.) Také na 
druhém místě v kategorii kapr se umístil 
Staroměšťan Božetěch Koryčánek, který 
ulovil šupináče o délce 62 cm.

Milan Kubíček

Staroměstský Čochtan se letos vydařil

Josef Blaha s krásným kaprem. Zaslouženě si odnesl první cenu a sošku vodníka Čochtana. 
Foto: Milan Kubíček  

Zájezd důchodců
V úterý 8. září 2009 se uskuteční 

zájezd pro důchodce. Pojedeme na 
zámek Vizovice a další zastávkou 
bude nově zrekonstruovaná cha-
ta na Bunči, kde bude připraveno 

občerstvení. Přihlášky na Městském 
úřadu ve Starém Městě u paní Jany 

Noskové, tel.: 572 416 441.
JN

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Staré Město se koná v pondě-
lí 21. září 2009 od 16 hodin v sále na 
radnici. Občané jsou srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta

Dopis, který potěší
Vážený pane redaktore, děkujeme 

za Staroměstské noviny, které nás po-
těšily a inspirovaly. Na oplátku zasílá-
me náš obecní zpravodaj. Jsme malá 
obec, pouze 1250 obyvatel, a proto 
vydáváme náš zpravodaj jen čtvrtlet-
ně.

Z Čejče srdečně zdraví
Hana Mančíková,

místostarostka

Svěcení kaple
Římskokatolická farnost Jalubí, 

Občanské sdružení pro výstavbu 
kaple a obec Traplice si Vás dovolují 
pozvat na slavnostní svěcení kap-
le Panny Marie Růžencové, které se 
koná v sobotu 5. září 2009 v 10 hodin 
v Traplicích.
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20 Zajímavosti

Společnost Green Ways s.r.o. se síd-
lem ve Starém Městě, Klukova 1497, 
oznamuje, že dne 24. 7. 2009 úspěš-
nou kolaudací dokončila náročnou 
rekonstrukci objektu bývalé tiskárny. 
Čtyři roky trvající stavební práce ztě-
žovaly život sousedům v ulici Kluko-
va i Michalská, kterým touto cestou 
děkujeme za trpělivost a sousedskou 
vstřícnost. Především děkujeme na-
šim nejbližším sousedům – manže-
lům Kolajovým, Zambalovým a paní 

Talákové.

Společnost Green Ways s.r.o. se zabý-
vá dovozem, balením a distribucí pří-
rodních potravinových doplňků, má 14 
zaměstnanců a tisíce distributorů v ČR, 
SR a PL. V současnosti již probíhají jen 
drobné dokončovací práce, které mají 
za účel zkrášlit okolí a dále úpravy par-
koviště v rámci objektu, které odleh-
čí parkovacím kapacitám našich ulic. 
Těšíme se v tomto milém a poklidném 
prostředí na přátelské soužití. 

Za společnost Green Ways s.r.o. a ro-
dinu Rathouských 

Ing. Martin Žamboch,

jednatel společnosti

Dne 1. září – ve znamení Kozoroha.
Dne 2., 3. září – ve znamení Vodnáře. Na-
řežte květiny na sušení.
Dne 4., 5., 6. září – ve znamení Ryb. V 18:02 
hod. – úplněk.
Dne 7., 8. září – ve znamení Berana. Nejhod-
nější dny pro sklizeň a uskladnění úrody.
Dne 9.,10. září – ve znamení Býka.
Dne 11.,12. září – ve znamení Blíženců.
Dne 13., 14. září – ve znamení Raka. Jezte 
salát z čerstvého zelí, má léčivé účinky, je bo-
hatý na vlákniny.
Dne 15., 16. září – ve znamení Lva.
Dne 17., 18., 19. září – ve znamení Panny. 
Pozdně kvetoucí chryzantémy přesaďte do 
květináčů a přeneste je do skleníku.
Dne 20., 21. září – ve znamení Vah. Vysaď-
te vzešlou sadbu macešek a cibulky tulipánů 
a hyacintů.
Dne 22., 23. září – ve znamení Štíra. Hroz-
nové víno rozhýbe trávení, pročišťuje orga-
nismus a má příznivý vliv na hladinu chole-
sterolu.
Dne 24., 25. září – ve znamení Střelce. Vy-
sazujeme popínavé rostliny (břečťan, plamé-
nek aj.).
Dne 26., 27., 28. září – ve znamení Kozoroha.
Dne 29., 30. září – ve znamení Vodnáře. 
Do skleníku přeneste choulostivější rostliny 
a balkónové truhlíky.

M. J.

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Neobvyklý nález objevila za oknem svého domu 
na Trávníku rodina Bukvaldova. Není to nic pří-
jemného spatřit nečekaně hada. Na pomoc přije-
la hlídka městské policie, která užovku převezla 
na vhodnější místo. Text: MK, foto: BK

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

Obří brambora

Pan Vincenc Bajaja ze Starého Města, Hra-
dišťské ulice vypěstoval velkou a svým tvarem 
kuriózní bramboru. Určitě i vám brambora 
o váze 1,15 kilogramu něco připomene. MK

Paní Marie Bajajová přinesla originální bram-
boru do redakce Staroměstských novin. 

Foto: Milan Kubíček

Moudra Jana Wericha

Jakmile se z mládí začne dělat zá-
sluha, tak je to špatně, protože kaž-
dém blbec – starej, byl taky jednou 
mladej.

U nás se vždy platilo za muziku než 
za fyziku, a proto tady není žádný 
Einstein.

Mějte dobrou náladu. Dobrá nála-
da sice vaše problémy nevyřeší, ale 
naštve tolik lidí kolem, že stojí za to 
si to užít. 
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21Tak tady žijeme

Pan Antonín Slavík se svým vozem před částkovskou hospodou. Auto tehdy bylo 
vzácností a brzy se k němu seběhli kluci a dívky z celé vesnice. Foto: archiv EK

Kdo by neznal pana hostinského Antonína Slavíka ze 
Starého Města, Klukovy ulice? V minulých letech pra-
coval v mnoha pohostinských provozovnách na okrese 
Uherské Hradiště, velmi rádi na něj vzpomínají třeba 
v Částkově, kde působil v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století. „Pan Slavík byl vždy tak trochu 
vpředu před ostatními, měli jsme v obci u hospůdky pěk-
nou letní zahrádku a vždy jsme se těšili na velkou nabíd-
ku nanuků,“ sdělila nám paní Emílie. Chlapi tam chodili 
rádi na pivo, protože byla vždy nějaká legrace. Také Mí-
kovjané stále vzpomínají na působení pana Slavíka v je-
jich obci. Nyní je pan Slavík v důchodu, ale přesto chodí 
vypomáhat do Konibaru ve Vodní ulici v Uherském Hra-
dišti. Nastává doba koštování burčáku a často tam bývá 
opravdu veselo. Zvláště, když se sejdou štamgasti.

Milan Kubíček

Oblíbený vrchní číšník

K zamyšlení

Báseň pro všechny 
Marušky

Třepotavý závan babího léta
hovořil, barvil, básnil a pěl,

v tvých vlasech se usadil,
promlouval, zářil, za srdce

bral a zněl.
Ruka tvá moudrá pohybem vil,

pročísla podzim v chvilce
všech chvil.

Již dlouho je známo, že krásné jmé-
no Marie je nejčastější ze všech jmen 
ve Starém Městě. Žije jich u nás téměř 
tolik, jako je dnů v roce. Redakční 
rada Staroměstských novin přeje ke 
svátku, který oslaví v sobotu 12. září, 
všem Mariím, Maruškám, Mařenkám 
či Majkám jen vše nejlepší, zvláště 
zdraví, štěstí, lásku a stále veselou 
mysl. A navíc posíláme krásnou ky-
tičku, která nikdy neuvadne.

Milan Kubíček
Růže pro všechny naše čtenářky – Marušky. 

Foto: Milan Kubíček

Myslím, že 90 %  lidí se samo sebe 
nezeptalo, co od života chce. Člověk 
by se na to měl ptát každý den.

Armin Mueller - Stahl

Kdo žije s otevřenou náručí, ob-
vykle neudělá kariéru, ale nalezne 
spoustu lidí, které může obejmout.

B. Ferrero

                                                      Opravdu se stalo
Šibalský řemeslník
V bytě lékaře praskla v sobotu vodovodní trubka. Ten nelení a volá instalatéra. 
Majsterko je za celý týden nadřený a do opravy se mu vůbec nechce. Nazlobený 
lékař mu povídá: „Kdybyste onemocněl, já bych všechno odložil a přijel vám po-
moci!“ Instalatér přišel za deset minut, obhlíží prasklou trubku, vhodí do ní tři 
tablety a povídá: „Když to nebude do pondělka lepší, tak mi zavolejte!“

V hospůdce u oběda 
„Pane vrchní, v té polévce plave moucha.“
„A vy si snad představujete, že vám tam za patnáct kaček bude kraulovat Mark 
Spitz nebo Michael Phelps?“ PI

Doplnění seznamu
živnostníků

V minulém vydání Staroměstských 
novin jsme uvedli seznam podnikatelů 
a živnostníků, kteří působili ve Starém 

Městě do roku 1951. V redakci nás 
navštívil pan Stanislav Chmelař, který 

doplnil další jména. Pekař Kryčera 
z Nového Světa, holiči Bublík a Ko-

valčík, obchodníci Foral, Melichárek, 
Dvořáková, potraviny Hůsek 2x, pekař 
Adolf Studeník, čalouník Veselý, malíři 

Václav Grebeň, Jan Vavřiník a Říha.

MK
Další magické datum

Pokud se ptáte, jaké další magic-
ké datum nás ještě letos čeká, tak pro 
vás jedno skutečné máme. Nadejde již 
brzy, devátého září 2009 v čase devět 
hodin, devět minut a devět sekund. Ale 
je známo, že různé magické datumy již 
lidem zevšedněly. „Rozhodně bych ne-
dělal ze sebe tajtrdlíka a nezvolil nějaké 
pochybné datum jako třeba svatební 
den. Maximálně si toho dne naplánuji 
dovolenou a budu si volno uprostřed 
týdne pořádně užívat,“ sdělil nám pan 
Martin.

MK 
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22 Společenská kronika

Velmi smutná zpráva přišla do re-
dakce Staroměstských novin v polovi-
ně srpna. V sobotu 15. srpna 2009 ze-
mřela nejstarší občanka Starého Města 
paní Viktorie Mazůrková. Dožila se 
úctyhodného věku 102 let 7 měsíců 
a 19 dní. Stala se tak historicky nej-
starší občankou našeho města v jeho 
novodobé historii. Doposud se dožila 
nejvyššího věku paní Anna Hubíková 
(24. 6. 1891 – 27. 1. 1994), to je 102 let 
7 měsíců a 3 dny. 

Paní Viktorie Mazůrková byla více 
než 8 let nejstarší občankou našeho 
města a od jejích 95. narozenin jsme ji 
společně se starostou a místostarostou 
města pravidelně navštěvovali ve vá-
nočním čase v den jejich narozenin 27. 
prosince.

Po delším pobytu v nemocnici babič-
ka zemřela. Poslední rozloučení s paní 
Mazurkovou se konalo ve čtvrtek 20. 
srpna 2009 v 15:30 hodin v chrámu 
Páně sv. Michaela ve Starém Městě.

Starý člověk ztrácí jedno z nej-
podstatnějších lidských práv: není 
už posuzován svými, svou generací.

 Goethe

Na návštěvy u paní Mazůrkové vel-
mi rád vzpomínám, vždy zde vládla 
pohoda a veselá atmosféra. Od babič-
ky, která byla velmi čilá, jsme se vždy 
dověděli zajímavosti ze života Starého 
Města před mnoha desítkami let. Při 
oslavě jejích 95. narozenin v prosinci 
2001 nás mile přivítala. Bylo to krát-
ce po otevření Intersparu. Dnes jsem 
se byla podívat se synem Vladislavem 
v Intersparu. Co jsem tam viděla mě 
načisto vyvedlo z míry. Nelituji, že jsem 
na tomto světě a sleduji, jak se vše mění. 
Poznávám, co je dnes v obchodech k do-

ce. V jiném období bylo v domácnosti 
a hospodářství mnoho roboty. Maminka 
nás ráno probudila a vzpomínám si na 
její první slova: Huby umýt a pomodlit. 
Tak pravidelně začínal každý nový den. 
Tatínek si vzal maminku jako sirotka, 
prožili jsme těžký život, ale byl to krás-
ný život. Již od malička nás rodiče vedli 
k lásce k přírodě. Venku jsem trávila 
hodně času a přírodu mám velmi ráda. 
Když jsme pásávali housátka na Trávní-
ku, to byly velmi krásné roky. Tehdy jsme 
žili v tichosti a rodiče nám označili hou-
sátka na hlavičkách barvičkou, abychom 
je od sebe lépe rozeznali.

Viktorie Mazůrková se narodila v ro-
ce 1906, tehdy jsme byli součástí Ra-
kousko-Uherska, na trůně seděl již 58 
let císař František Josef I. Když se malá 
Viktorie chystala do 1. třídy, tak se dne 
14. 4. 1912 potopil Titanic. V roce 1986 
naše jubilantka oslavila osmdesátku 
a tehdy nalezli vrak Titanicu v hloubce 
4000 metrů. Pamatovala mnoho pa-
novníků a prezidentů vážených i nevá-
žených. Po smrti Františka Josefa I. na-
stoupil na trůn Karel I., dále prezident 
T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Emil Há-
cha, opět Edvard Beneš, Klement Got-
twald, Antonín Zápotocký, Antonín 
Novotný, Ludvík Svoboda, Gustáv Hu-
sák, Václav Havel a Václav Klaus. Paní 
Mazůrková zažila 1. světovou válku 
a obrovskou bídu po ní. Krátce po válce 
zemřelo na španělskou chřipku 20 mili-
onů lidí. Nemohla tehdy chodit ve Sta-
rém Městě do školy, kterou zabrali ute-
čenci z Haliče, a ona se tak ráda učila. 
Litovala každého promarněného dne, 
kdy nemohla do školních lavic.Vzpo-
mínala na bitvu u Verdunu (1916), 
Říjnovou revoluci v Rusku (1917), za-
žila Štefánika, Lenina, Stalina, Musso-
liniho, Hitlera, Roosevelta, de Gaulla 
i Churchilla, hrůzy II. světové války 
včetně bombardování staroměstského 
cukrovaru v dubnu 1945, kde zahynulo 
v jeden den nejvíce lidí v historii Staré-
ho Města. V cukrovaru také několik let 
pracovala na brigádě v době řepných 
kampaní. Bylo jí 39 let, když vybuchly 
atomové bomby v Hirošimě a Nagasa-
ki. Její život byl bohatý na události, ale 
babička se především věnovala rodině 
a výchově svých dětí. 

Poslední poselství k našim čtenářům 
bylo následující: Buďte veselí, pracovi-
tí, pomáhejte si, mějte se rádi, láska se 
nějak z obyčejného života vytrácí. Mezi 
lidmi není taková láska, jaká by měla 
být.

Budeme na Vás, vážená paní Viktorie 
Mazůrková, dlouho vzpomínat.

Milan Kubíček, kronikář města

Vzpomínka na nejstarší občanku Viktorii Mazůrkovou

Při poslední oslavě 102. narozenin si s námi ba-
bička Viktorie Mazůrková připila na zdraví.

Foto: Vladimír Kučera

Oslava 100. narozenin Viktorie Mazůrkové (1906) se uskutečnila 27. pro-
since 2006 v SKC - sokolovně. Jubilantku jsme vyfotografovali společně se 
syny Vladislavem (1940), Oldřichem (1948) a Jaroslavem (1930).

Foto: Milan Kubíček

stání a jak jsme žili dříve my. Za mého 
mládí k nám měla přijet návštěva ze Slo-
venska a na maso jsme museli stát frontu 
již od pěti od rána, vzpomínala paní Ma-
zůrková. Babička pocházela z 9 dětí a žila 
ve skromných poměrech. V jídle si nikdy 
nevybírala, měla ráda všechno a nejvíce si 
pochutnala na mase. Příležitostně si dala 
štamprličku, ale nikdy nekouřila. Svůj 
vysoký věk přisuzovala také veselé mys-
li, vždy ráda tancovala. K muzice chodi-
la do Rudého domu a také do hostince 
na radnici. Dlouhověkost mají v rodu, 
vždyť tatínek se dožil téměř 98 roků. Paní 
Mazůrková vychovala tři syny a další tři 
děti měla v pěstounské péči. Všichni tři 
synové Jaroslav, Vladislav a Oldřich mají 
vysokoškolské vzdělání pedagogického 
směru a přednášeli na vysokých a střed-
ních školách.

A copak chcete vzkázat naší mladé ge-
neraci?, zeptal jsem se tehdy na závěr na-
šeho povídání. Mladí by měli vzít rozum 

do hrsti a zamyslet 
se nad svým živo-
tem. Je pouze na 
nich, jak ho prožijí 
a svého života by si 
měli více vážit, řekla 
nejstarší obyvatelka 
Starého Města.

Vzpomínáte po 
dlouhých letech 
i na nějaké kama-
rádky?, byla moje 
další otázka. Ale co 
by? Doma nás bylo 
devět dětí, to byli 
největší kamará-
di. Maminka měla 
vždy po dvou le-
tech v zimě dítě, to 
proto, aby si mohla 
přes zimu odpoči-
nout od těžké prá-
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Svět přírody v obrazech

Při vernisáže jsme se setkali s autory vystavených fotografií. Na snímku zleva
Jaroslav Kunčík, Petr Kunčík, Vladimír Kučera (Staré Město), Pavel Janča, Kvě-
toslav Fryšták (Staré Město), Petr Pavelčík. Foto: Milan Kubíček

Fotografie motýlů Petra Pavelčíka. Foto: MK

V galerii Vladimíra Hrocha ve foyeru Klubu Kultury v Uher-
ském Hradišti se uskutečnila zajímavá vernisáž. Ve čtvrtek 
6. srpna 2009 v 17 hodin sem přišlo 96 milovníků přírody 
a hezkých fotografií, které zde vystavuje sedm fotografů, při-
čemž dva z nich jsou ze Starého Města. 

Výstavu zahájil ředitel Klubu kultury Mgr. A. Antonín Mach, 
potom se ujal slova mluvčí fotografů  Květoslav Fryšták, který 
představil dalších pět přítomných autorů Vladimíra Kučeru, 
Jaroslava Kunčíka, Petra Kunčíka, Pavla Janču a Petra Pavel-
číka, omluvil Josefa Křena. Na vernisáži byli přítomní i četní 
hosté, jmenujme například starostu Starého Města Josefa Ba-
zalu, případně místostarostu Květoslava Tichavského z Uher-
ského Hradiště, nechyběli zástupci médií včetně regionální 
televize. „Výstavu jsem si prohlédl a můžu říci, že fotografie se
mi velmi líbí a děkuji autorům snímků za pěkný zážitek,“ sdělil 
viditelně spokojený starosta Josef Bazala.

Vernisáž příjemně obohatilo vystoupení muziky primáše 
Fanka Ilíka. Muzikanti si připravili také několik písniček, kte-
ré zajímavě korespondovaly s tématem výstavy. Jste srdečně 
zváni do Klubu kultury v Uherském Hradišti, kde si můžete 
prohlédnout více než 120 zdařilých snímků ptáků, motýlů, 
brouků a květinek. Výstava potrvá do 6. září 2009.

Milan Kubíček

Mladý orel bělohlavý. V detailním záběru vidíme i jazyk krále ptactva.
 Foto: Vladimír Kučera

Zajímavé fotografie z přírody Květoslava Fryštáka. Foto: MK Muzika Fanka Ilíka se postarala o dobrou pohodu v prostorách výstavy.
Foto: Milan Kubíček

Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09Staroměstské noviny 09/09



24 Sport

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: Vydává Městský úřad ve Starém Městě, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, tel. 572 416 445. 
Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Milan Kubíček tel. 572 416 445, mobil 724 041 366, e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - středa 12:30-16:30 hod., jinak dle telefonické domluvy. 
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 776 776 008, 
e-mail: lvprint@lvprint.cz, Tisk L.V. Print Uherské Hradiště, www.lvprint.cz, tel. 776 776 008. Registrační číslo MK ČR E 13099.

Fotbalisté TJ Jiskra Staré Město úspěšně vykročili do soutěže

Libor Soldán, legenda slováckého fotbalu.
Foto: Milan Kubíček

Naši filosofové
 „Opakování je matka moudrosti,“ medituje Fanoš 
v hospodě „na rudém“.
„Máš pravdu,“ na to Vašek, „atož si dajme ešče ráz!“
Odposlechnuto v pouličce
Debatují důchodkyně cestou na hřbitov: „Andula neu-
měla sice vařit, ale mnohým mužům zavařila.“

Na neděli 9. srpna 2009 a 9 hodin byl 
stanoven začátek prvního zápasu okres-
ní soutěže mužů TJ Jiskra Staré Město, 
kteří na svém trávníku na Rybníčku hos-
tili nováčka z Babic. Utkání začalo s ho-
dinovým zpožděním, přítomno bylo 
120 diváků, z nich značná část přijela 
podpořit hostující tým.

Utkání začaly lépe Babice a první šan-
ci si vytvořil obránce Zikmund. Nedáš – 
dostaneš se projevilo z následující akce, 
kdy Ševčík v 5. minutě poprvé rozvlnil 
síť Babic. Brankář Hájek si do té doby 
vůbec nesáhl na míč. Do konce první-
ho poločasu byly lepší Babice, které také 
v 26. minutě vyrovnaly Smělíkem.    

Počátkem druhé půle v 48. minu-
tě rychle zvýšil na 2:1 J. Žajdlík, a pak 
dvěma góly upravil na 4:1 P.Vlček, nej-
lepší hráč Jiskry. Poslední slovo patřilo 
hostům, když v 90. minutě snížil na 2:4 
nestárnoucí Libor Soldán, který je ostro-
střelcem babického týmu.

Milan Kubíček
První branku do sítě Babic vsítil již v 5. minutě krásnou střelou Ševčík. Foto: Milan Kubíček 

Libor Soldán opět 
skóroval

Jednu ze dvou branek Babic vsítil za 
záda Tomáše Adamíka z penalty v 90. 
minutě Libor Soldán. Připomněli jsme si 
skvělé výkony tohoto obránce z úspěšné-
ho zakončení první ligy na Širůchu, kdy 
25. května 2001 tým 1. FC Synot porazil 
SK České Budějovice 2:0. Libor Soldán 
vsítil první branku v 5. minutě, druhou 
přidal krátce po zahájení druhého polo-
času v 49. minutě.

Libor Soldán byl nejlepším hráčem 
na hřišti a jeho skvělý výkon se projevil 
v hodnocení 30. kola v deníku MF Dnes, 
kde byl vybrán mezi nejlepší jedenáctku. 
Tento husarský kousek se mu podařil 
čtyřikrát v průběhu ročníku 2000/2001. 

Milan Kubíček

Muži okresní soutěž
Rozpis zápasů podzim 2009

30. srpna v 16:30 hod.
Staré Město – Bílovice

6. září v 16:30 hod.
Huštěnovice – Staré Město 

13. září v 16 hod.
Staré Město – Březová

20. září v 16 hod.
Korytná – Staré Město 

27. září v 15:30 hod.
Staré Město – Košíky
4. října v 15:30 hod.

Horní Němčí – Staré Město 
11. října v 15:00 hod.

Staré Město – Mařatice
18. října v 14:30 hod.
Vlčnov – Staré Město 
25. října v 14:00 hod.

Staré Město – Popovice
1. listopadu v 13:30 hod.

Buchlovice – Staré Město
8. listopadu v 13:30 hod.

Babice – Staré Město
 

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde
24. září. Uzávěrka je 14. září 2009.

Anekdoty na poslední stranu Dobrý člověk ještě žije
„Je to dobrý člověk, ale ke své ženě se chová mizerně.“
„Snad ji nebije?“
„To ne, ale nechce se s ní hádat.“
Ach, ta podoba
„Nejste vy nějaký Makovička z Prčova?“
„Jsem, vy mne znáte?“
„Neznám, ale jste mu hodně podobný.“

NI
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