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 Sportovní aktualityV úterý 20. října 2009 začala oprava fasády radnice.                                                          Foto: Milan Kubíček

V úterý 20. října 2009 za-
čala oprava fasády budovy 
radnice z roku 1908 ve směru 
od náměstí Hrdinů. Na re-
konstrukci obvodového pláš-
tě budovy městského úřadu 
pracují zaměstnanci firmy 
Stavaktiv s. r. o. Staré Město. 
Do konce letošního roku bude 
dokončena oprava fasády 
střední části budovy, v příš-
tím roce se rekonstrukce do-
končí. V polovině listopadu 
se intenzivně jednalo o barvě 
fasády, hledá se nejvhodnější 
řešení, aby stará a nová část 
radnice k sobě i vhodně ba-
revně ladila. Průběh prvních 
dnů opravy fasády vám při-
blížíme v malé fotoreportáži.

Milan Kubíček

Rekonstrukci provádí pracovníci firmy Stavaktiv s. r. o. 
Staré Město. Původní růžová fasáda byla zhotovena na 
podzim roku 1993.

Foto: Milan Kubíček

Do konce letošního roku bude dokončena nová fasáda 
na střední části budovy radnice ve směru od náměstí 
Hrdinů. Po skončení zimního počasí se bude na opravě 
pokračovat.                                      Foto: Milan Kubíček

Radnice bude mít novou fasáduRadnice bude mít novou fasádu
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Dolinečka při vystoupení v kostele sv. Michaela.                                   Foto: Milan Kubíček

Tradiční setkání spolků
U příležitosti blížícího se konce roku si Vás dovolujeme pozvat na již 
tradiční setkání zástupců spolků a organizací působících ve Starém 
Městě s představiteli radnice a vedoucími odborů městského úřadu.
Setkání se uskuteční v pátek 11. prosince 2009 v 17 hodin v zasedacím 
sále na radnici. Prosíme o potvrzení účasti na telefon: 572 416 423, 
e-mail: pluharova@staremesto.uh.cz. Těšíme se na společně prožité 
chvíle s Vámi.

Josef Bazala, starosta                         Radoslav Malina, místostarosta

III. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ 
JARMARK

Vánočního jarmarku v roce 2008 se zúčastnilo téměř 
1000 návštěvníků ze Starého Města i okolních obcí.

Foto: Milan Kubíček

Na prostranství u radnice ve Starém Městě se uskuteční VÁNOČNÍ JARMARK 
s dárkovým zbožím, cukrovinkami a občerstvením 

v neděli 6. prosince 2009 od 10 hodin
V programu vystoupí Dolinečka, Doliňáci, Mužský sbor z Nedakonic, mateřské ško-
ly, vyhrávat bude Staroměstská kapela. V průběhu jarmarku bude rozsvícen vánoční 
strom. Děti si mohou v knihovně vyrobit vánoční ozdoby a potom jimi vyzdobit 
vánoční strom. V sále na radnici bude pro děti sehráno loutkové divadlo  „Nesem 
vám noviny“ v podání Vrat. Schildera. Občerstvení zajišťuje restaurace Papíno, stej-
ně jako loni se můžete těšit na zabijačkové speciality a jiné chuťovčičky.
Občané jsou srdečně zváni k prožití příjemného nedělního dopoledne. KK

Na Vánočním zpívání vystoupí také Dolinečka a cimbálová muzika 
Bálešáci.

Foto: Milan Kubíček

Školní jarmark
Žáci základní školy ve Starém Městě zvou nejen rodiče na Vánoční jarmark, 
který se koná ve čtvrtek 3. prosince v době od 14 do 17 hodin na II. stupni 
základní školy v Komenského ulici. Navodíme si vánoční atmosféru.

ZŠ

Koncert Dolinečky v kostele sv. Michaela

Vánoční koncert Dolinečky a cimbálové muziky Bálešáci se usku-
teční v neděli 27. prosince 2009 v 15:30 hod. v kostele sv. Michaela 
ve Starém Městě. KK

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

Vánoční zpívání
v poslední

adventní neděli
Zahrají, zatančí a zazpívají soubor Dolinečka, děti 
ze ZUŠ a mateřské školy, cimbálová muzika Bálešá-
ci, Chrámový sbor, děti z Orla a Klubíčka. Vstupné 
dobrovolné, moderuje Radoslav Malina. Věříme, že 
se do programu zapojí i přítomní diváci v sále. KK



II. doporučila zastupitelstvu města
1.8 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 106 
m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Anně Bu-
rešové, bytem Staré Měs-
to, Svatovítská 1870, za 
cenu 100 Kč/m2, za úče-
lem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému 
pozemku.     
1.9 schválit převod ma-
jetku – výkup částí po-
zemků p. č. 2409/2 ost. 
plocha o výměře 3 m2, 
p. č. 6214/369 ost. plo-
cha o výměře 38 m2, 
p. č. 6214/370 ost. plo-
cha o výměře 13 m2 a p. č. 
6214/371 ost. plocha o výměře 1 m2, vše 
v lokalitě  Širůch ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví společnosti FERROMORAVIA, 
s. r. o., Staré Město, Tovární 1688, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem majetkoprávního 
vypořádání pod budoucí stavbou „Staré 
Město – Místní komunikace Širůch.   
1.10 schválit převod majetku – výkup čás-
ti pozemku p. č. 2442/7 ost. plocha o vý-
měře 134 m2 a části pozemku p. č. 2494/1 
ost. plocha o výměře 230 m2  a pozemků 
p. č. 2494/6 ost. plocha o výměře 148 m2, 
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Představitelé našeho města, na snímku zleva radní Jiří Bartošík, starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav 
Malina, položili kytici červených karafiátů k pomníku čs. legií na náměstí Hrdinů. Foto: Vladimír Kučera

p. č. 2494/13 ost. plocha o výměře 81 
m2 a p. č. 2494/14 ost. plocha o výměře 
100 m2, vše v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, které jsou ve vlastnictví Zlín-
ského kraje, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, za 
cenu dle znaleckého posudku, za úče-
lem stavby „Bezbariérový chodník ulice 
Velehradská ve Starém Městě“ .

1.11 schválit bezúplatný převod majet-
ku - převod pozemku p. č. 4560/8 vodní 
plocha o výměře 26 m2 a pozemku p. č. 
4560/110 ost. plocha o výměře 1.195 
m2, které se nachází v ulicích Na Valech 
a Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou 
dnes ve vlastnictví České republiky (pří-
slušnost hospodařit s majetkem - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Rašínovo nábřeží 390/42, Pra-
ha, Nové Město), za účelem narovnání 
vlastnických vztahů pod komunikací.
3.1 v souladu s OZV č. 04/2000 schvá-

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.2 pronájem části pozemku p. č. 340/
130 orná půda o výměře 17 m2 v lokalitě 
ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště panu Vlastislavu 
Korálovi, bytem Topolná 367 a panu 
Richardu Vajdíkovi, bytem Uh. Hradiš-
tě-Mařatice, Vladislava Vaculky 1013, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné ve výši 49 Kč/m2 
a rok + příslušná DPH, za účelem umís-
tění přístřešku pro sklad ocelového od-
padu.  
1.3 výpůjčku části pozemku p. č. 340/
131 ost. plocha o výměře 29 m2 v loka-
litě Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, Společenství 
vlastníků jednotek domu  1728, Staré 
Město, Kopánky 1728, za účelem insta-
lace betonových lodžií nad pozemkem, 
na dobu životnosti stavby lodžií. 
1.4 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
ze dne 14. 3. 2008 uzavřené mezi měs-
tem Staré Město a Sportovním a kultur-
ním centrem, příspěvková organizace, 
Staré Město, Brněnská 1249 dle předlo-
ženého návrhu. 
1.15 dodatek ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
uzavřené mezi městem Staré Město 
a FERROMORAVIA, s. r. o., se sídlem 
Staré Město, Tovární 1688 – změna hod-
noty věcného břemene. 
2.1 dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace na individuální projekt 
z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava čís-
lo ÚRR D – 2008/0052/OKP na akci Re-
vitalizace sídliště Kopánky mezi městem 
Staré Město a Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Morava.
2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.08/
09/18 s firmou Zábojník - contractors,
s. r. o., Bystřice pod Hostýnem na akci 
Revitalizace sídelní zeleně.
2.3 projektovou dokumentaci „Bezba-
riérový chodník ulice Velehradská ve 
Starém Městě“. 
2.4. nabídku na akci Oprava fasády rad-
nice ve Starém Městě, část 2. Vybraný 
uchazeč STAVAKTIV s.r.o. Staré Město.
3.2 termíny svatebních obřadů na I. 
pololetí 2010: 16. 1., 20. 2., 20. 3., 24. 4., 
15. 5., 19. 6.
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U S N E S E N Í
z 56. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21. 10. 2009

U S N E S E N Í

Čestnou stráž při oslavě Dne české státnosti drželi členové skautského
oddílu. Foto: Vladimír Kučera
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lit příspěvek na nástavbu, přístavbu 
a stavební úpravy rodinných domů č. 
p. 371 a č. p. 399 s provozovnou na ulici 
Brněnská pro Zdenku Medkovou, by-
tem Staré Město, Brněnská 371 ve výši 
100.000 Kč. 

III. nesouhlasí
1.7 s převodem majetku - prodej po-
zemku p. č.  st. 2587 o výměře 83 m2 
v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
z důvodu vlastnictví okolních pozemků 
městem. 
1.13 s výměnou oken v bytě č. 7 a sní-
žením nájmu manželům Horníčkovým, 
bytem Staré Město, Za Mlýnem 1881. 

IV. zrušila
1.14 Nařízení města Staré Město č. 04/
2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k od-
stranění závad ve schůdnosti a sjízdnosti 
místních komunikací, včetně jeho přílo-
hy – operačního plánu zimní údržby pro 
rok 2008–2009.  

V. vydala
1.14 Nařízení města Staré Město č. 01/
2009 o zajištění schůdnosti chodníků 
a místních komunikací a o neudržova-
ných úsecích chodníků a místních ko-
munikací na zimní období 2009–2010, 
operační plán zimní údržby místních 
komunikací včetně příloh.

VI. vzala na vědomí
1.14 sdělení občanům k zimní údržbě 
a informaci o pojistné smlouvě – Po-
jištění odpovědnosti za škodu podni-
katele vzniklou v souvislosti s činnost-
mi vykonávanými na základě zákona  
č. 128/2000 Sb. 
4.1 oznámení o zahájení spojeného 
územního a stavebního  řízení dle § 78, 
87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. dle 
zápisu.
5.1 vyjádření odboru územního pláno-
vání k urbanistické studii „Víceúčelový 
areál ve Starém Městě“.
6.1 hospodaření města k 30. 9. 2009.
7.1 zápis z 14. jednání sociální komise 
ze dne 30. 9. 2009.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
240/352 ost. plocha o výměře cca 50 m2 
v lokalitě ul. Brněnská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.5 zveřejnit na úředních deskách zá-

měr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ost. pl. ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.6 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 44/20 ost. pl. ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště,

Staroměstské noviny 12/09Staroměstské noviny 12/09

Dne 28. října uplynulo již 91 let od vyhlášení samostatného československého státu. Na snímku účastníci pietní 
vzpomínky krátce před položením kytic květů k pamětní desce na budově SKC - sokolovny ve středu 28. října 
v 15:45 hod. Foto: Vladimír Kučera

1.12 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej bytů 
v bytových domech č. p. 1881–1883, ul. 
Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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V úterý 10. listopadu 2009 jsem se vydal se starostou 
města Josefem Bazalou na pravidelnou měsíční kontro-
lu investičních akcí na území našeho města. Postupně 
jsme navštívili Hradišťskou ulici, stavbu cyklostezky ko-
lem Baťova kanálu, výstavbu komunikace a chodníků na 
Trávníku, Kosmovu ulici, staveniště kostela sv. Ducha, 
Památník Velké Moravy, sídliště Kopánky, kde probíhá 
kompletní revitalizace zdejší lokality. Dále se pracuje 
v Metodějově ulici a v nedaleké ulici Antonína Zelnitiu-
se probíhá rekonstrukce kanalizace.
Stavební dění ve Starém Městě vám přiblížíme v malé 
fotoreportáži.

Milan Kubíček

Proměny Starého Města

Starosta Josef Bazala (na snímku vpravo) při rozhovoru se zaměstnanci firmy
Ekostav, kteří pracují na stavbě cyklostezky u Baťova kanálu.               Foto: MK

Severní část Hradišťské ulice doznala podstatných změn. Občanům již druhý 
měsíc slouží nové chodníky, byly vydlážděny i příjezdy a odstavné plochy u ro-
dinných domů.                                                                            Foto: Milan Kubíček

Rekonstrukce sídliště Kopánky vstoupila do druhé poloviny. V horní části obytné 
zóny byly dokončeny komunikace, parkoviště a chodníky.                      Foto: MK

Pilně se pracovalo při dokončení výstavby komunikace, cyklostezky a chodníku 
ve směru od Zerzavice k Trávníku.                                         Foto: Milan Kubíček

V dolní části Kosmovy ulice byly vydlážděny chodníky, nyní se pracuje na stavbě 
komunikace.                                                                               Foto: Milan Kubíček 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Poslední letošní zasedání zastupitelstva města Staré Měs-
to se uskuteční v pondělí 21. prosince 2009 v 16 hodin 
ve velkém sále na radnici. Zasedání je veřejné, občané 
jsou srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta
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Ing. Alena Pluhařová s keramickými popelnicemi 
za třetí místo v soutěži.
 Foto: Milan Kubíček

Ve středu 21. října 2009 se v zaseda-
cí místnosti Krajského úřadu Zlínského 
kraje uskutečnilo vyhlášení výsledků 
čtvrtého ročníku soutěže O keramic-
kou popelnici. Soutěž je rozdělena do 
tří kategorií:
- obce do 500 obyvatel
- obce nad 500 obyvatel
- města a městyse

Hlavním kritériem hodnocení je 
vytříděné množství papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů na jednoho oby-
vatele jednotlivých obcí a měst kraje. 

Naše město se doposud pokaždé 
umístilo na stupních vítězů, i tento-
krát získalo ve své kategorii krásné třetí 
místo. 

Slavnostní předávání cen proběhlo 
v příjemné atmosféře, zástupci oce-
něných obcí a měst dostali kromě ke-

Další úspěch v soutěži O keramickou popelnici

ramických popelnic a šeků na finanční
odměnu i krásné dárky od  vítězky dětské 
výtvarné soutěže s ekologickou temati-
kou Klárky Machů z Uherského Brodu. 
Všechny její výtvory vyrobené z odpa-
dových materiálů byly nádherné a inspi-
rativní.  

Poprvé se letos uskutečnila i soutěž 
O nejlepšího elektrotřídiče, kterou vyhlá-
sila společnost ASEKOL. Ceny jejím vítě-
zům předával maskovaný posel budouc-
nosti, robot „Šrotonátor“, který přítomné 
skutečně pobavil. 

Chtěli bychom občanům města podě-
kovat za spolupráci při  třídění odpadů, 
bez Vás bychom takového výsledku nikdy 
nemohli dosáhnout. Jsme rádi, že jste 
pochopili smysl třídění a pomáháte tak 
chránit životní prostředí sobě i dalším 
generacím.  

Ing. Alena Pluhařová

Kácení dřevin na náměstí Hrdinů

Vážení spoluobčané, chceme Vás 
informovat o stavu zeleně na nám. Hr-
dinů.

Stromy trpí solením komunikace 
v zimním období. Jistě jste si všimli, že 
koruny stromů jsou proschlé a ve kme-
nech jsou dutiny. Vznikla tak oprávně-
ná obava o zdraví a majetek občanů.

Město Staré Město proto nechalo vy-
pracovat odborný posudek na stromy 
rostoucí v této lokalitě a výsledek je více 
než varující. Z celkového počtu stromů 
bylo určeno čtrnáct, které musí být vy-
káceny okamžitě, a dalších dvacet čtyři, 
jejichž kácení musí proběhnout do jed-
noho roku od platnosti posudku. Podle 
názoru odborníka je životnost stromů 
rostoucích v takto exponované lokalitě 

přibližně 40 let, stáří stromů na náměstí Hrdinů dosahuje 
téměř dvojnásobku této hodnoty.

Snahou města je chránit každý vzrostlý strom, ale 
přednější musí být  bezpečnost a ochrana zdraví občanů 
v centru města. Z tohoto důvodu bude zahájeno kácení 14 
stromů podle výsledků posudku již na konci roku 2009, 
dokončeno bude začátkem příštího roku. Dalších 24 stro-
mů bude odstraněno na přelomu let 2010 – 2011.

Samozřejmostí je náhrada zeleně novou výsadbou. Jis-
tě lze namítnout, že nově vysazené stromy nemohou pl-
nohodnotně nahradit stromy již vzrostlé, jsme si vědomi 
toho, že tvář města se radikálně změní. Přesto jistě všich-
ni pochopíte, že nemůžeme riskovat případné úrazy nebo 
dokonce ohrožení životů občanů našeho města.  

Josef Bazala, starosta
Jistě jste si všimli, že koruny stromů jsou proschlé a ve kmenech jsou dutiny. 

Foto: Milan Kubíček

Určitě si vzpomenete na pád stromu v centru Zlína v lednu 2009. Strom vysoký 20 m se zřítil nedaleko zastávky 
MHD na několik lidí. Dva dvanáctiletí chlapci pád stromu nepřežili. Kriminalisté potom obvinili trojici úředníků 
z Magistrátu města Zlín ve věku 38, 44 a 58 let, kteří údajně vzhledem ke svému vzdělání a funkcím mohli tragé-
dii zabránit. Hrozí jim až 10 let vězení za trestný čin obecného ohrožení. Ve Starém Městě každopádně nechceme 
nechat nic náhodě a všechny poškozené, proschlé a duté stromy je potřeba vykácet. Na jejich místě bude vysazena 
nová zeleň. Například k razantní obměně starých stromů přistoupili v Uherském Brodě, kde bylo pokáceno a po-
sléze vzápětí vysázeno mnoho stromů. Text + foto: Milan Kubíček 
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Pozvánka na Vánoční koncert ZUŠ

Na koncertě zahraje také cimbálová muzika ZUŠ pod vedením Radima Snopka. Foto: archiv ZUŠ

Termíny svatebních obřadů:

Dne 12. prosince 2009, 16. ledna,  
20. února, 20. března, 24. dubna,  

15. května, 19. června 2010.

Vzpomínka

Staroměstské noviny 12/09Staroměstské noviny 12/09

Opět po roce se uskuteční Vánoční 
koncert základní umělecké školy, po-
bočka Staré Město. Jste srdečně zváni 

na vystoupení našich žáků ve čtvrtek  
17. prosince 2009 v 18 hodin do SKC  
– sokolovny ve Starém Městě.

RS

Radim Snopek – vedoucí pobočky, housle, 
cimbálová muzika
Eva Blažíčková – flétna, hudební nauka,
Běla Droščáková – klavír,
Marcela Halušková – výtvarný obor,
Petra Jara – taneční obor,
Petra Jarmarová – klavír, hudební nauka,
Veronika Kaštánková – taneční obor,
Jitka Košíková – taneční obor,
Jakub Macek – keyboard,
Radka Mrázová –  literárně-dramatický 

obor,
Marek Ovčáčík – housle, smyčcový soubor,
Václav Ovčáčík –  flétna, klarinet, hudební

nauka,
Marta Špačková – klavír,
Zuzana Trnková – výtvarný obor.         RS

Učitelé ZUŠ ve školním 
roce 2009/2010

Dne 11. prosince 
se dožívá 95 let pan 
Antonín Omelka. 
Do dalších let přejí 
hodně zdraví a spo-
kojenosti synové 
a dcera s rodinami.

Čas tiše plyne, ne-
vrátí co vzal, jen 
vzpomínky na Tebe 
nám zanechal. Dne 
20. prosince 2009 
vzpomeneme de-
sáté smutné výročí 
úmrtí Lubomíra 

Pořízka ze Starého Města. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

 Vážená paní Lenko Šopíková, 
vážení přátelé,

s Františkem Šopíkem jsme byli oprav-
doví přátelé už od jinošských let. On byl 
členem osady Hawai, já zase na druhé 
straně řeky Moravy v osadě OLK (Osada 
líných koster). Hlavní sportovní činností 
obou osad byl volejbal. Přátelství přetr-
vává, i když nás dělí smrt jednoho. Byl to 
zlatý kamarád, byl to vzácný člověk. Jsem 
s Vámi ve Vašich vzpomínkách.

Váš Miroslav Raštica

V prvním prosincovém týdnu se opět po 
roce objeví desítky Mikulášů, čertů i andě-
lů. Ustrojí se do pestrobarevných kostýmů 
a vydají se do ulic a domácností Starého 
Města. Ale pouze jeden Mikuláš z našeho 
města se tak doopravdy jmenuje. Jedná se 
o malého chlapečka Mikuláše Supa, který 
9. prosince navíc oslaví i druhé narozeniny.
Krátce před svátkem Mikuláše mají jme-
niny Barbory a Jitky. Barborky budou sla-
vit 4. prosince a žije jich u nás 44. O něco 
početnější jsou Jitky, které oslaví svátek 
5. prosince. Napočítali jsme jich celkem 60. 
A jestlipak víte, kolik je u nás Lucií? V ne-
děli 13. prosince se ze svého svátku bude 
radovat 48 dívek a žen jménem Lucie.

Jana Nosková, Milan Kubíček

Pouze jeden Mikuláš 
je pravý

Otevřený dopis

Napsali o svobodě
Svoboda měla vždy na své straně jen nejne-
patrnější menšinu lidí vzdělaných. Téměř 
všechno duchovenstvo, generálové, nevěděcný 
a fanatický lid chtěli pána.

Anatole France

Lakomec se bojí ztráty peněz, a kdo se bojí, 
není nikdy svobodným člověkem.

Horatius

Svoboda znamená odpovědnost, proto se jí vět-
šina lidí bojí.

G. B. Shaw

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka 
záležela v tom, aby dělal co chce, nýbrž spíše 
v tom, aby nikdo nedělal, co nechce.

Jean Jacques Rousseau
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Pozvánka na umělecký pořad  
Lurdský zázrak 

V neděli 22. listopadu v 15 hodin v na-
šem kostele vystoupí  herec  Kamil Kou-
la s recitačním pořadem za doprovodu 
živé hudby  „Lurdský zázrak“. Přijďte si 
poslechnout nevšední  recitál  o zjevení 
P. Marie v Lurdech,  už nám předzname-
nává  8. prosinec - Slavnost P. Marie, po-
čaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Advent – doba očekávání  a přípravy 
na příchod Spasitele

 Další neděle (29. 11.) je již první ne-
dělí adventní a tedy první nedělí nového 
církevního roku 2009-2010. A v adventu 
má P. Maria své nezastupitelné místo.  
Známý autor Tomáš Kempenský píše: 
„Klečím na kolenou před nejsvětější Pan-
nou a modlím se „Zdrávas Maria, milosti 
plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi že-
nami a požehnaný je plod života Tvého, 
Ježíš.“ Je to modlitba v málo slovech, ale 
plná nejhlubších tajemství. Na vyslovení 
je krátká, ale dosáhne daleko svou silou. 
Zaslouží si, abychom ji stále přemítali 
v srdci a abychom ji stále opakovali ústy. 
Z těch málo slov, ze kterých je složena, 
plynou celé potoky útěch. Jak je potřeba 
litovat těch bezbožných a lenošných, kte-
ří si zvykli modlit se s rozptýlenou myslí, 
nepřemýšlejí o slovech, a proto nemohou 
pocítit sladkost, která z nich přichází.“
– Na 1. neděli adventní (29. 11.) i v so-
botu večer předtím (28. 11.) se na začát-
ku bohoslužeb žehnají symboly adventu 
– ADVENTNÍ VĚNCE (nezapomeňte si 
je přinést!)
– V ADVENTĚ JE PRO DĚTI PŘIPRA-
VENA SOUTĚŽ O PĚKNÉ CENY. Sou-
těžící děti přicházejí na RORÁTNÍ MŠE 

SVATÉ  ve všední dny (v pondělí, středu, 
pátek – večer, v úterý, čtvrtek – ráno) s lu-
cerničkami, jejichž světlo připomíná Ježíše 
Krista, Světlo, které začalo zářit světu od 
prvních Vánoc. 
– V SOBOTU 5. 12. Zavítá sv. Mikuláš 
i do našeho kostela. Pro rodiny s dětmi se 
přesouvá mše sv., která je obvykle v neděli  
v 9 hodin, NA SOBOTU 16:00 HODIN!
– VE  ČTVRTEK 10. 12. a v pátek 11. 12. 
navštíví duchovní otec Miroslav nemocné, 
aby jim posloužil svátostí smíření, pomazá-
ním nemocných a eucharistií. Prosím, na-
hlaste do neděle 6. 12. v sakristii kostela!
– 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 POSTA-
VENÍ I NA ČTENÍ
KNIHY S KŘESŤANSKKOU TÉMATI-
KOU PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ 
(vhodné jako vánoční dárek).

ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ   
OBNOVA  MLÁDEŽE
Víra a pochybnost?

Kdy: PÁTEK 4. 12. 09 - NEDĚLE 6. 12. 09
Kde: Staré Město u Uh. Hradiště; ORLOVNA

Přednášející: P. Mgr. Ing. PAVEL  KONZBUL,Dr.

S sebou: spacák, teplejší oblečení na spaní,karimat-
ku, psací potřeby, blok na poznámky, bibli, hodinky,  
200 Kč.
Info o průběhu obnovy: příjezd v pátek 16:30 hod. 
ke kostelu sv. Michaela ve Starém Městě, kde zahájíme 
setkání v 17:00 hod. mší svatou a poté adorací. 
Zakončíme v neděli v 9:00 hod. mší svatou. Čeká na 
vás bohatý duchovní program k zamyšlení a ztišení 
a mnoho nových přátel stejného smýšlení. Ve volné 
chvíli možnost soukromé adorace a svátosti smíření. 

Těší se na vás otec Pavel, otec Miroslav, Iva a Vašek

Hlásit se můžete buď osobně na Iva Talašová (pro místní) 
nebo na adrese ivatal@centrum.cz (uveďte-jméno, věk, 
kontakt, případně kolik vás bude) či případně na mobil 
604/173265. Hodně  moc a úplně nejvíc zveme všechny 
mladé,…....zastavení a ztišení se v dnešní uspěchané 
době je určitě potřebné.

Na viděnou se všemi vámi se těší Iva a spol.

Stavba kostela sv. Ducha úspěšně pokračuje. Sní-
mek je ze dne 10. listopadu 2009.

Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané Starého Města, 
s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary v celkové výši

388214 Kč,
které jsme vybrali při říjnové sbírce v našem městě. Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbě 

každou první a třetí neděli v měsíci.

Vděčnost je víc nežli cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro ni rozhodli,  
vytváříme lepší život pro sebe i druhé. (David Steindl-Rast)

P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Čtenáři Blesku či Aha zde přeskočí
V zimním tmavém a sychravém čase je 

možnost věnovat víc času i četbě a vzdělá-
vání. Kromě nabídky knih např. z prodejny 
Karmelitánského nakladatelství doporu-
čujeme na internetu stránky o těch, kteří 
náš kraj duchovně kultivovali a hluboce 
ovlivnili, kteří nám zanechali stavby, jež 
dnes užíváme a kteří nám mohou pomo-
ci lépe chápat život v jeho mnohotvárné 
hloubce.
Velehrad: www.klaster.vyssibrod.cz (velmi 
dobré stránky o každodenním skrytém apo-
štolátu, v dokumentech najdete mj. kom-
pendium katechismu katol. Církve, dovíte 
se něco např. i o církevním majetku).
www.novydvur.cz (nové dílo cisterciácké 
spirituality).
Uher. Hradiště: www.ofm.cz (najdete tu 
např. rozhovor s  P. Vojtěchem Markem)
www.jesuit.cz (zbudovali celé průčelí dneš-
ního Masarykova nám., r. 1644 vzděláva-
cí kolej v Uh. Hradišti a od r. 1938 veřejné 
gymnazium  na Velehradě, který je v du-
chovní správě jezuitů dnes).
Uher. Brod: www.op.cz (zaměření na služ-
bu slova a vzdělávání ve víře je patrno ne-
jen z kázání, přednášek, ale i periodik, které 
navázaly na vynikající úroveň, přetrženou 
před 60 lety).
Zlín (i Ořechov): www.sdb.cz (mnozí 
chlapci, dříve i dnes, se setkali s dílem sale-
siánů ve volném čase či o prázdninách, kte-
ré v nich formuje ty nejlepší postoje k ostat-
nímu světu).

PODĚKOVÁNÍ

Upřímně a ze srdce děkuji všem, kte-
ří v neděli 11. 10. přišli do staroměstské 
Orlovny, aby při bohoslužbě děkovali 
Bohu za 45 let života a 15 let kněžské 
služby, kterými mne Bůh obdaroval. 
Pozval jsem Vás, milí farníci a spolu-
občané, abyste spolu se mnou děkovali 
i Vy za svůj život, talenty a schopnosti, 
zkušenosti radosti i bolesti, kterými je 
také Vás život bohatý. Měl jsem radost, 
že jste se zúčastnili i další chvíle, která 
k oslavě patří – pohoštění, ke kterému 
(i k tanci) zahrála Staroměstská kapela 
a CM Bálešáci. Děti měly také o zábavu 
postaráno na nafukovací skluzavce a na 
trampolíně. Nelze ani vypočítat všech-
ny, kteří nějakým dílem (ať už po du-
chovní nebo hmotné stránce) přispěli 
ke kráse této neděle. Děkuji!

Děkuji všem za svědectví, jak může 
„rodina obce i farnosti“  prožít spole-
čenství otevřených srdcí. Na závěr mi 
dovolte použít slova švédského diplo-
mata a druhého generálního tajemní-
ka OSN(1961): „Za všechno minulé 
– Díky. K tomu, co přijít má – Ano“.

o. Miroslav, SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc prosinec 2009

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
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Prokážeme největší službu městu, když pozdvihneme 
nejen střechy domů, ale i duše občanů, neboť je lépe, aby 
velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké 
duše číhaly v příbytcích velkých.

Jednej s vévodkyní jako s běhnou a s běhnou jako 
s vévodkyní.

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen.

Chcete-li druhým občanům prospět, musíte jim napřed 
ublížit. Nejlépe, když je okradete a malou část jim vrátíte. 
Nic nepoznají, budou si libovat a líbat vám ruce. 

Z dlouhodobého hlediska bude mít pesimista možná 
pravdu, ale mezitím na tom bude optimista líp. PI

Perličky ze života

Krásný květ ibišku jistě potěší naše Květušky.
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

  1. úterý  Uh. Hradiště T  Cikáni 18.00 100,-

  2. středa  Uh. Hradiště O  Carmen 17.00 100,-

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

  3. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

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

  5. sobota  Uh. Hradiště A  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

  6. neděle  Uh. Hradiště F  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

  8. úterý  Uh. Hradiště školní př.  Tenor na roztrhání 10.00 50,-

  9. středa  Ústí nad Orlicí zájezd  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.30 -----

 10. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie uzavřené př. 
pro KB

19.00 -----

 10. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 11. pátek  Uh. Hradiště L  Obchodník s deštěm
výjimečně v pátek

19.00 180,-/160,-

 12. sobota  Uh. Hradiště G  Cikáni 19.00 180,-/160,-

 13. neděle  Uh. Hradiště H  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 14. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Naši furianti 10.00 50,-

 15. úterý  Uh. Hradiště S  Naši furianti 18.00 100,-

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

 16. středa  Uh. Hradiště U  Carmen 18.00 150,-

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

 17. čtvrtek  Uh. Hradiště J  Obchodník s deštěm 19.00 180,-/160,-

 18. pátek  Uh. Hradiště R  Cikáni          výjimečně v pátek 19.00 180,-/160,-

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

 20. neděle  Uh. Hradiště  Pohádka z klobouku
uzavřené př. pro Nadaci

10.00 -----

 20. neděle  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 220,-/200,-

 21. pondělí  Uh. Hradiště Malá scéna  Dobrý den (druhý) aneb 
Každý den dobrý

19.00 180,-

 22. úterý  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-

 27. neděle  Uh. Hradiště  Pohádka z klobouku 16.00 80,-

 28. pondělí  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 
45. repríza

19.00 250,-/230,-

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

 31. čtvrtek  Uh. Hradiště  Tenor na roztrhání 18.00 500,-

Báseň pro všechny Květoslavy

Medikamenty
Miroslav Florian

Vzal jsem si prášek na bolení hlavy
- a hlava třeští dál.

Vzal jsem si prášky na bušení srdce
- a srdce buší dál.

Nepomůže mi nitroglycerin,
Händel a veronal.

Bez tvé lásky k ničemu mi není
spánek ani bdění,
sůl, radost ani žal.

V úterý 8. prosince mají svátek Květo-
slavy. Ve Starém Městě žije celkem 16 
nositelek tohoto velmi pěkného jména. 
I když je škoda, že rodiče novorozenců 
v poslední době toto hezké jméno moc 
nepoužívají. Osobně znám několik dí-
vek a žen, které jsou doslova pěkné jak 
nejvydařenější květinky. Všem Květosla-
vám, Květám, Květuškách přejeme jen 
všechno nejlepší, především zdraví, štěs-
tí a lásku. Milan Kubíček
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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

P R O S I N E C  2 0 0 9
SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO 

Pokračování keramické dílny – Anděl jako malovaný
Středa 9.12.
Od 16:15 hodin
Pro účastníky první části této dílny.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky.

Mikuláš v ledovém království
Pátek 4.12.
16:00 - 18:00 hodin
Kde: Za příznivého počasí - Zahrada SVČ, jinak na rodinném centru Čtyřlístek
Vstupné: 10 Kč za jedno dítě.

Dílnička v rámci Staroměstského jarmarku
Neděle 6.12.
10:00 – 12:00 hodin
Kde: Městská knihovna a informační centrum ve Starém Městě

Vánoční besídka
Úterý 15.12.
16:00 – 17:00 hodin
Kde: Společensko-kulturní centrum (sokolovna)
Děti z kroužku Vám zpříjemní předvánoční čas a předvedou, co se již stihly v kroužcích naučit.
Vstupné: dobrovolné

Jak se slaví Vánoce…
Povídání o vánočních zvycích doma i ve světě, rukodělná výroba, ukázky z výstavky.
Pro předem přihlášené základní školy.

Sobota 12. prosince
SPOLEČENSKÁ TANČÍRNA
Tanečně zábavný večer s ROKASEM a herci Slováckého divadla
Začátek: 19:00 hod.
Čtvrtek 17. prosince
Koncert ZUŠ
Začátek: 18:00 hod.
Neděle 20. prosince
Vánoční zpívání
Začátek: 14:30 hod., (více informací na str. 2)
Sobota 26. prosince
ŠŤEPÁNSKÁ ZÁBAVA, beseda u cimbálu
Dolina
Začátek: 19:00 hod.
Středa 30. prosince
Robert Bellan
TV TOŽTAK aneb Všeci dobří rodáci
Veřejná generálka div. spolku BAVSA
Začátek: 18:00 hod.
Čtvrtek 31. prosince
SILVESTR 2009
Divadelně - hudebně zábavný „etno“ večer
Premiéra „TV TOŽTAK – Všeci dobří rodáci“
K tanci a poslechu hraje známá brněnská kapela HORVÁTI!
Začátek: 19:30 hod., Vstupné: 180 Kč,-
Předprodej: Info - centrum v knihovně Staré Město
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

RODINNÉ CENTRUM ČT YŘLÍSTEK

BABY MASÁŽE
Čtvrtek 3.12., 14:30 - 16:00 hodin
Vhodné pro maminky s dětmi od 6týdnů.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné doteky od rodičů k děťátku.
S sebou: přezůvky a podložku pod miminko.

PONDĚLNÍ HRANÍ S MIMINKY 
Pondělí 7.12., 9:00 - 12:00 hodin 
Pro všechny maminky s dětmi 3-12 měsíců.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: dobrovolné
 
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 
Pondělí 21.12., 9:00 - 12:00 hodin 
Pro všechny rodiče s dětmi.
Na programu budou říkanky, cvičeníčko, jednoduchá výtvarka, zpívání koled 
a na závěr pohádka.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10 Kč

VÁNOČNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU
Úterý 22.12., 16:00 -18:00 hodin 
Pro všechny rodiče i prarodiče s dětmi.
Na programu budou říkanky, cvičeníčko, jednoduchá výtvarka, zpívání koled 
a na závěr pohádka.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 10 Kč.

KB

Pojďte s námi do pohádky
Městská knihovna a informační centrum společně s Rodinným 

centrem Čtyřlístek uspořádaly v úterý 10. listopadu od 15 do 16 ho-
din zajímavé hrátky s názvem Pojďte s námi do pohádky. Akce byla 
určena pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Knihovnice Milada 
Rokytová a Jana Trubačíková naše nejmenší seznámily s prostředím 
knihovny, děti si společně zazpívaly písničky, popovídaly si říkan-
ky a na závěr byla pohádka v podání Martiny Všetulové. Děvčátka 
i chlapci nakonec obdrželi sladkou odměnu.

Srdečně zveme naše děti na vánoční dílničky, které se uskuteční 
v knihovně v neděli 6. prosince od 10 do 12 hodin v rámci Vánoční-
ho jarmarku. Milan Kubíček

Martina Všetulová zahrála dětem loutkové divadlo. Chlapci 
a dívky byli do pohádkového děje přímo vtaženi a vše na místě 
prožívali velmi intenzivně. Foto: Milan Kubíček
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TJ Sokol ochotnické divadlo

Ochotnické divadlo má ve Starém Městě dlouholetou tradici.
Ilustrační foto: Milan Kubíček

Jiří Husařík a Jaroslav Hájek ve hře Dámy a husaři.                          
Foto: Milan Kubíček

Slovo režisérky:

Vážení a milí příznivci našeho sokol-
ského divadla!!!

Od poslední noblesní veselohry – DÁMY 
A HUSAŘI uběhlo už dost vody a je na 
čase se Vám znovu ohlásit.

Když jsme se dověděli o veselohře

TETIČKA Z RADĚJOVA
aneb jak tetička z Radějova čarovala

o veselohře se slováckými tetičkami 
a strýci, s jejich nářečím, s jejich slovác-
kými písničkami, skočili jsme do toho 
rovnýma nohama a jsme po čase zase na 
Moravském Slovácku.

Protože jsme při zkoušení měli možnost 
využít mnoho vlastní fantazie i životních 
zkušeností, nacvičovali jsme tuto hru 
s chutí a kolikrát při nácviku a ztvárňo-
vání postav jsme se hodně nasmáli.

Věřím, že touto veselohrou si Vás milí 
diváci opět získáme.

Tož dojděte!  Už se na Vás těšíme!

Bylo – nebylo. V teplém vinorodém 
kraji na Jižní Moravě ležela osada.

Několik řad domků, pěkně zalíčených 
a obrovnaných krčilo se pod doškovými 
střechami. 

Na jedné straně vesnice ležely dobré 
louky a tekla řeka, na druhé se rozklá-
dala úrodná políčka. A uprostřed té dě-
diny stála stará kaplička.

Stará, prastará. Řada století přeletěla nad 
její hlavou, spolu s vesnicí prožívala dob-
ré i zlé. Nepřátelské vpády, války, nemoci, 
doby klidu i hrůzy. 

Kolik generací se v ní křtilo, sezdávalo, 
loučilo se světem!

Ale – také se před ní odehrávaly věci 
zvláštní, záhadné a dnešnímu člověku až 
nepochopitelné. A tak jednou, v pozdním 
létě, v sobotu odpoledne …….. ba spíš k ve-
čeru …….

Kouzelná pohádka pro dospělé ze starého 
Slovácka se zpěvy 

Vrať se k nám pohádko stará
našeho dětství čas býval tak sladký,

jak kvítí z jara….
Ach, kdo mě to šeptá dnes, čelo mi hladí?

To líc tak jasná!
Ty ses k nám vrátila, pohádko mládí,

milá  a krásná!

Osoby a obsazení:
Tetička   Zdenka Říhová
Matůš – bohatý vdovec Jiří Horsák
Martin – jeho syn  Jaroslav Strnad
Maryša – bohatá vesnič. M. Hromadová
Strýc Jan  -   Jaroslav Hájek 
Bětka – služ. u strýca Jana P. Foltýnková
Kmotřenka  Táňa Valová
Mladí hospodáři  Ond. Jurkovský
   František Junák
Vesnické hospodyně  Irena Klapilová
   Pavl. Hájková

   Olga Antošová
Mladá děvčata  Radm. Uličná
   M. Esenderová
Mládenci   Petr Jarotek
   Lukáš Martinák

Režie:  Marie Hrabcová
Asistent režie:  Jiří Horsák
Výtvarné práce:  Jaroslav Hájek
Text sleduje:  Táňa Valová
                            Marie Esenderová
Hudba a zpěvačky z Doliny a Dolinečky

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL  STARÉ MĚSTO

Ochotnické divadlo
Vás srdečně zve na veselohru lidového 

autora

učitele Josefa Antoše z Hrubé Vrbky

SKC – SOKOLOVNA  STARÉ  MĚSTO

Sobota  28. listopadu 2009 - 19:00 hod.
Neděle  29. listopadu 2009 - 18:00 hod.

vstupné 50 kč

Další repríza bude včas oznámena ve 
Staroměstských novinách
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Ve čtvrtek 15. října 2009 se uskuteč-
nilo přátelské posezení u příležitosti 
30. výročí otevření „motýlkové“ MŠ 
Komenského 1721 ve Starém Městě.

Bylo pozváno téměř 50 bývalých 
i současných zaměstnankyň školky, 
v kulturním pásmu vystoupili chlapci 
a dívky s učitelkou Ivanou Zavřelo-
vou. Velmi se líbilo sólové vystoupe-
ní „našeho milého slavíčka“ Michaely 
Unzeitigové. Všechny přítomné přijel 
pozdravit starosta Josef Bazala, kte-
rý poděkoval za péči o naše nejmen-
ší. Ředitelka mateřské školy Ludmila 
Pokorná vyzdvihla příkladnou spolu-
práci s Městským úřadem ve Starém 
Městě, konkrétně s vedoucími před-
staviteli našeho města Josefem Baza-
lou a jeho zástupcem Radoslavem Ma-
linou. A není se čemu divit, protože 
nedávná rekonstrukce mateřské školy 
byla provedena v celkové hodnotě 10 
milionů korun a začátkem října 2009 
se na fasádu budovy opět vrátili barev-
ní motýlci, kteří jsou symbolem školky 
v Komenského ulici.

Pak již následovalo posezení s po-
hoštěním, o které se příkladně posta-
raly skvělé kuchařky. Zdejší kuchyně 
patří mezi nejlepší v našem městě 
a dětem tady opravdu chutná. V prů-
běhu slavnostního odpoledne vystou-
pila Jarmila Oborná. Pronesla milý 
proslov, ve kterém přítomným sděli-
la: „Tato školka je čím dál lepší, zraje 
jako víno.“ A musíme ji dát za pravdu. 
V moderní školce se skvělými pedago-
gy a personálem vládne pohoda a je 
radost naše děti do této školičky den-
ně vodit.

Ale vraťme se k paní ředitelce Lud-

mile Pokorné. Po absolvování pedago-
gické školy několik let pracovala jako 
učitelka, ve velmi mladém věku byla 
jmenována ředitelkou mateřské školy 
v Uherském Hradišti, Revoluční ulici, 
kde působila 18 roků. Ve Starém Městě 
vykonává funkci ředitelky již 21 let. Nut-

no podotknout, že její první žáčci již 
za dva roky oslaví padesátku.    

     Děkujeme paní ředitelce za všech-
no, co vykonala pro rozvoj osobností 
našich dětí ve Starém Městě i za to, 
jakým způsobem vedla kolektiv svých 
spolupracovnic.

Milan Kubíček 

30 let mateřské školy v Komenského ulici

Michaela Unzeitigová a kolektiv dětí mateřské školy při vystoupení.                                    Foto: Milan Kubíček

„Motýlková“ mateřská škola v Komenského ulici.                                  Foto: MK
Starosta Josef Bazala při proslovu, po kterém následoval přípitek.

Foto: Milan Kubíček

Ředitelka MŠ Ludmila Pokorná vítá účastníky přátelského posezení.
Foto: Milan Kubíček



  

Pranostiky na prosinec
  Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou 

naději mají nemocní.
  Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
  Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora 

je škrobí.
  Prosinec naleje a leden zavěje.
  Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale 

na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
  Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnli-

vý, není se kruté zimy bát.
  Když v prosinci hrom ještě hučí, rok 

příští stále vítr fučí.
  Jaký prosinec, takové jaro.
  Pošmurný prosinec dobré je znamení 

pro sady, lučiny i všechno osení.
  Na Adama Evu čekejte oblevu. EM

Stalo se před patnácti lety

Když budeš řídit, nesmíš se zřídit.

Debil vždy debilitu má za věc moudrého 
břitu.

Zákon je jako pavučina. Sršeň prolítne, 
muška uvízne.

Když máš vztek tu radí znalec – otluč hlavu 
o kavalec.

Kdo na kořalku si moc zvyká, promění se 
v nebožtíka.

Schůze je vítězství zadků nad mozkem.

Děti nikdy nebijeme, snad jen v sebeobraně.

Druhá míza většinu chlapů přivede na 
mizinu.

Cizí blbec pro smích, vlastní pro ostudu.

Moudra Mr. Orang Utana

 Kuriozní případ řešila hlídka 
městské policie, která byla přivo-
lána na křižovatku ulic Seifertova 
a Klicperova, kde přímo upro-
střed křižovatky usnul za volan-
tem podnapilý řidič osobního 
vozu.
 Primáš souboru Hradišťan Jiří 
Pavlica se vrátil z koncertního 
turné po Japonsku.
 Muzika Doliny vystoupila na 
prknech, která znamenají svět 
– přímo v pražské Lucerně. K na-
šemu překvapení se nejednalo 
o žádnou folklorní akci, ale o  
I. ples kulturistů.
 Začala rekonstrukce ubytovny 
na Širůchu na moderní, čtyřhvěz-
dičkový hotel.
 Teprve sedmnáctiletý volejba-
lista Přemysl Obdržálek byl za-
řazen do reprezentačního týmu 
České republiky ve své věkové 
kategorii.
 Po podzimní části Moravsko-
-slezské fotbalové ligy se stal nej-

lepšim střelcem FC Synot Cahyna 
s pěti brankami, Lamáček vsítil tři 
góly.
 Autobusová jízdenka do Zlína 
stála 18 Kč, do Brna 36 Kč a do 
Prahy 138 Kč.
 Zlatou svatbu oslavili 18. listopa-
du 1994 manželé Oldřich a Bernar-
dina Hlízovi.
 Dne 13. prosince 1994 došlo ke 
spojení mostní konstrukce lávky 
přes řeku Moravu u jatek.
 V hospůdkách se před Vánocemi 
vyprávěl vtip: Potkají se dva ženáči 
a jeden povídá: „Představ si Karle, 
já jsem slyšel, že kousek od Staré-
ho Města je takový hotel, kde ti dají 
zadarmo najest, napit a ještě se tam 
zadarmo vyspíš.“ „To není možné,“ 
povídá Franta, „to jsem ještě ne-
slyšel. Od koho to víš?“ „Říkala to 
moja Mařa, ona už tam byla.“
 Nová kavárna Pavlína byla ote-
vřena 26. prosince na náměstí Hr-
dinů.

Milan Kubíček, kronikář města
S r a n d o v n a

Čínská přísloví
Sněz cokoliv co lítá, kromě letadel a uvař 
všechno, co má nohy, kromě stolu.
Když nepřítel postupuje – ustupujeme, 
když nepřítel stojí – vyčkáváme, když ne-
přítel utíká – pronásledujeme ho.
Odposlechnuto v pouličce
- Já mám teď nejhezčí dívku pod sluncem.
- Tu znám, s tou jsem chodil před měsícem.
Hádanka
Která žena v pekárně nejvíc vydělává?
Ta co peče s mistrem. PI 

Labutě, ty pohádkově sněhobílé krasavice, už 
jsou zase u nás, na řece Moravě. Snímek byl 
pořízen na loukách ve směru na Huštěnovice.

Foto: Vladimír Kučera

Copak asi radí kapelník Staroměstské kapely Petr 
Luběna (na snímku vpravo) svým muzikantům 
Martinu Balážovi a Jakubu Kotačkovi? Oba mla-
díci totiž letos vstoupili do stavu manželského 
a dobrá rada je určitě nad zlato. Jakub Kotačka 
si vzal učitelku Zuzanu Vlčkovou a Martin Baláž 
také učitelku Jarmilu Tomeškovou. Přejeme jim 
jen to nejlepší. Foto: Milan Kubíček
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Minulost, přítomnost a budoucnost významných
archeologických nalezišť z doby Velké Moravy.

SPOLEČENSKÉ
SETKÁNÍ

u příležitosti 60. výročí objevu základů kostelů z doby Velké Moravy

Termín: úterý 24. listopadu 2009
Místo: velký sál radnice

Čas: 17:00

Program:
Film „Kronika Velké Moravy”

MINULOST
dvě populárně vědecké přednášky archeologického zaměření

Doc.PhDr. Luděk Galuška,CSc.
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.

a pamětníci

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST
projekty a záměry
PhDr. Ivo Frolec

Josef Bazala

Národní kulturní památka Staré Město
Na Valách a na Špitálkách

Na přednášce vystoupí Doc. PhDr. Luděk Galuš-
ka, CSc., který je vedoucím archeologických vý-
zkumů ve Starém Městě již od roku 1986. Snímek 
je ze slavnostního semináře o Velké Moravě, který 
se konal 22. října v Redutě v Uherském Hradišti.

Foto: Milan Kubíček

Památník Velké Moravy dne 10. listopadu 2009. Foto: Milan Kubíček

Připravuje se otevření Památníku Velké Moravy
Dne 15. ledna 2010 bude zahájen provoz v Památníku Velké Moravy ve Starém 

Městě. V současné době dochází k posledním úpravám interiérů a instalaci nové 
archeologické expozice. Tu připravuje doc. PhDr. Luděk Galuška z Moravského 
zemského muzea v Brně a archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
Mgr. Miroslav Vaškových. Zařaďte si do svých plánů na příští rok návštěvu in-
termediální expozice, která občanům, zájemcům o naši slavnou historii a žákům 
škol poskytne konkrétní představu o životě a kultuře našich předků.

SM
O naší dávné minulosti z období Velké Moravy 
bude hovořit PhDr. Vladimír Vavřínek CSc. 
(1930) ze Slovanského ústavu Akademie věd Čes-
ké republiky v Praze. Dr.Vavřínek je uznávaným 
odborníkem v oboru byzantologie a zabývá se 
staroslověnskou a církevněslovanskou literatu-
rou. V rámci slavistiky se specializuje na byzant-
sko-slovanské vztahy a Cyrilometodějská studia. 
Jeho publikační činnost je velmi bohatá. Jmenuj-
me například odborné publikace Staroslověnské 
životy Konstantina a Metoděje (Praha 1963), 
Církevní misie v dějinách Velké Moravy (1963), 
Alexandr Veliký (1967) nebo překlady knih By-
zantská misie u Slovanů (F. Dvorník – Praha 
1970) a Ženy v purpuru: Tři byzantské císařovny 
(J. Herrin – Praha 2005). Foto: archiv SM
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Děti při sázení stromků u cyklostezky ve směru na Kostelany. 
Foto: JJ



Ve čtvrtek 5. listopadu si 
někteří naši žáci zahráli jako 
kompars v nově připravova-
ném televizním seriálu Čes-
ké televize Znamení koně. 

Vše začalo po prázdni-
nách, kdy školu navštívili 
pracovníci zlínských filmo-
vých ateliérů, kteří film na-
táčí. Zalíbil se jim především 
příchod do školy na II. stu-
peň. Ve středu přijel vedoucí 
výroby pan Ptáčník a vybral 
si z devadesáti dětí zhruba 
třicet, kteří měli představo-
vat žáky přicházející s dět-
skou hrdinkou ráno do ško-
ly. Již od sedmi hodin musel 

stát kompars před školou a tré-
noval příslušný záběr. To, že 
natáčení není žádný med, po-
chopili chlapci a děvčata, když 
několikavteřinový záběr doto-
čil režisér krátce před devátou 
hodinou. Obzvláště nejstarším 
žákům se filmování tak zalíbi-
lo, že se chtěli pod průhlednou 
záminkou, že pan režisér se bez 
nich neobejde, zúčastnit dal-
šího natáčení na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti, 
kde filmovala už i jedna z hlav-
ních hvězd Richard Krajčo. 
Abychom uklidnili hlavně ty, 
na které se nedostalo, můžeme 
prozradit, že na jaře se filmaři
do školy možná vrátí. 

Mgr. Josef Jurnykl

Žáci si zasadili strom
V pátek 6. listopadu se zástupci školy (převážně děti ze 

školní družiny) zúčastnili slavnostního vysazení stromů 
podél cyklostezky do Kostelan. 

Chlapci a děvčata zasadili za žáky obou stupňů školy 
střemchu hroznovitou. Škola obdržela certifikát a strom
bude nést tabulku s označením dárce. Akci pořádala SVČ 
Klubko společně s Městem Staré Město. Doprovázelo ji ob-
čerstvení, hry a živá hudba. 

Mgr. Josef Jurnykl

Po podzimních prázdninách vyrazili  v pondělí 3. listopadu odpo-
čatí žáci 9. tříd se svými třídními učiteli na tradiční exkurzi do naší 
největší jaderné elektrárny v Dukovanech. 

V informačním středisku nejenže zhlédli tři krátké filmy, ale mohli
se stát např. palivovými články v simultáním reaktoru, dozvěděli se, 
jak se ukládá radioaktivní odpad apod. Po dvou hodinách zaplněných 
informacemi všichni přejeli do nedaleké přečerpávací stanice a vod-
ní elektrárny v Dalešicích. Tady jsme už byli vpuštěni i do samotného 
provozu plně automatizované stanice. Ocitli jsme se i v nitru hráze 
(nejvyšší v ČR - měří 100 m na výšku, délka 350 m), kde foťáčky mo-
bilních telefonů cvakaly naplno. 

Domů jsme se vrátili plni nových informací a zážitků. 
Mgr. Petra Chudomelová

Naši filmoví herci

Návštěva jaderné elektrárny
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Jistě nikoho nepřekvapí, že nava-
zování nejrůznějších vztahů je v sou-
borovém soužití jednou z nejvýznam-
nějších aktivit mnohých tanečníků 
a tanečnic.  Nejinak tomu vždy bylo 
a je i v Dolině, kde  takových vztahů 
a dvojic za dobu působení souboru 
vzniklo nemalé množství. Mnohé ze 
souborových lásek přerostly až k váž-
ným známostem a k manželským 
svazkům. 

Nejen o láskách, ale i dalších „lum-
párnách“,  o které při souborových ak-
cích nikdy není nouze, ví své i Vojta 
Chlachula, dlouholetý organizační 
vedoucí Doliny.  Ten si všechny ta-
kové zážitky již léta zapisuje do svého 
dolinového deníku. Tak se právě díky 
Vojtovi stávají nesmrtelnými historky 
o andělovi těhotném po Mikulášské 
obchůzce nebo o půlnočním koupá-
ní zcela nahých chlapců v kašně na 
náměstí ve městě Stříbro. Do našeho 
nového pořadu jsme se pokusili za-
komponovat obojí – lásky i Vojtova 

Folklorní soubor DOLINA vás srdečně zve na vystoupení, které se uskuteční v sobotu 12. prosince v 19:30 hod. 
v Kulturním klubu v Uherském Hradišti. Foto: archiv souboru DOLINA

Namlúvání aneb z Vojtova deníčku
Soubor písní a tanců Dolina si Vás dovoluje pozvat na slavnostní vystoupení, jež se bude konat 12. prosince od 

19.30 hodin v uherskohradišťském Klubu kultury.

úsměvná vyprávění.
Taneční soubor Doliny doprovází 

stejnojmenná cimbálová muzika s pri-
mášem Pavlem Mitášem, která tak sou-
časně oslaví i 20 let působení v souboru 
Dolina. 

V pořadu se představí zároveň i cim-
bálová muzika Bálešáci s primášem To-

mášem Vavříkem, která začíná s Do-
linou spolupracovat a stává se tak její 
nedílnou součástí.

Přijměte proto ještě jednou naše 
srdečné pozvání. Uvidíte představení, 
ve kterém se snoubí Vojtův humorný 
duch, krása tančícího mládí a hudební 
vyzrálost vynikajících zkušených mu-
zikantů.  PPavel Pluhař

Plesová sezona v roce 2010
bude nejbohatší v historii města

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

16. ledna – sobota: Děkanátní ples
23. ledna – sobota: Staroměstský ples
24. ledna – neděle: Šibřinky, pořádá SVČ Klubko St. Město
29. ledna – pátek: Ples SRPŠ Základní školy Staré Město

6. února – sobota: Zimní pohádka
13. února – sobota: Reprezentační ples firmy KOVOSTEEL
20. února – sobota:  Ples pro radost
26. února – pátek: Degustace vzorků slivovice (porota)

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

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

Petr Straka, Milan Kubíček

Štěpánská beseda
u cimbálu

Sobota
26. prosince 2009

DOLINA 
SKC – sokolovna

Staré Město
začátek v 19:00 hod.

Srdečně zveme všechny 
příznivce dobré zábavy
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Největší grázl – Johann Georg Grasel

Moje žena mi stále vyčítá, kolik galánek jsem 
měl před ní. Jak ji mám uklidnit?

(Jan 29 let)
Řekni jí, že by měla být vlastně hrdá, protože se 
dostala až do finále.
Jestlipak víte, co se stane z poloviny žen po 20 
letech manželství? (Václav 46 let)
To zná skoro každý, tlustá kamarádka.
Proč jste vy muži jako slepí? Nevidíte, kdo 
k vám cítí skutečné sympatie a dáváte prostě 
přednost jistým typům žen!

(telefonický dotaz ženy – střední věk)
Jestli to nebude tím, že jisté typy žen vědí, čemu 
my dáváme přednost.
Která byla největší sportovní událost roku 
2008 ve Starém Městě? (František 45 let)
Když k nám na Rybníček  přijela přípravka 
Juventusu s rozhodčím Collinou.
Nevěříte? Tak tady je foto!

Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a řezníkem?
(Petr 28 let)

Už jsem to slyšel, řezník bohatne od porážky 
k porážce.
Jsem osm měsíců vdaná. Jak se má správně 
zacházet s manželem? (Renata 23 let)
Musíte ho dobře krmit a nechat volně běhat.
Věříte, že se Slovácko zachrání v lize?

(Michal 16 let)
Podívej chlapče, krásný stadion a k tomu velký 
demižon smůly. Před časem se tam doširoka 
roztahoval expert, který měl přezdívku koňský 
handlíř, pak začal řádit Řezník. Obávám se, že 
to dopadne všelijak, aby to někdo nezakopal pod 
zem.
 Víte, jaká zvířata máme my ženy nejraději?

(Sylva a Lenka, střední věk)
Lišku za krkem, jaguára v garáži, tygra v posteli, 
straku jako finančního poradce a vola na služební
cestě.
Holky ve škole stále řeší problém, že po práš-
kové antikoncepci neustále přibírají na váze. 
Jsou ohroženi tloustnutím také mladí muži?

Karel 20 let
Karlíku pamatuj si, dobrý kohút neztloustne.

Milan Kubíček

Patřil mezi největší zločince 19. sto-
letí, byl německé národnosti a světlo 
světa poprvé spatřil v Nových Syro-
vicích nedaleko Moravských Budějo-
vic. Česky psán Jan Jiří Grázl spáchal 
tolik zločinů, že se nadobro zapsal do 
povědomí veřejnosti. Soudní proces 
trval tři roky (1815-1818) a celkem mu 
bylo prokázáno 205 zločinů, z toho 
dvě vraždy, osm loupeží, jedna dezerce 
a mnoho dalších kriminálních skutků. 
Jen v roce 1814 spáchal neuvěřitelných 
71 zločinů. Dlouho unikal spravedl-
nosti. Jeho působiště bylo na dnešním 
rakousko-českém pomezí v prosto-
ru mezi městy Slavonice, Staré Město 
pod Landštejnem, Jindřichův Hradec, 
Dačice, Znojmo, 
Gmünd, Drasen-
hof, Zwettl.

Grázl se narodil 
v rodině rasa a vy-
kutálené zlodějky 
a žebračky. Jejich 
dům – rasovna le-
žela na okraji měs-
tečka. Ras býval 
specialista na od-
chyt zdivočelých 
domácích zvířat, 
často plnil funkci 
deratizátora a ta-
ké pálil a zakopá-
val pošlá zvířata. 
Svůj první trest si 
malý Jan odpykal 
již v 9 letech, kdy dostal 14 dní vě-
zení a navíc zmrskání metlou. Jeho 
loupežnický styl se vůbec nepodobal 
Jánošíkovi, protože si na vrchnost ne-
troufal, loupež panského majetku byla 
pro něj příliš riskantní. Zbaběle útočil 
na bezbranné, staré lidi či vdovy, které 
mnohdy krutým způsobem mučil, aby 
je donutil k vydání peněz a majetku. 
Také se svou bandou útočil na drobné 
kupce, řemeslníky, mlynáře a sedláky. 
Měl výborného učitele – svého otce. 
Ten si odseděl 18 let na brněnském 
Špilberku. Samotný Grázl se vyzna-
čoval velkým akčním prostorem. Byl 
známý svými nočními pochody, kdy 
se přemístil do jiného rajonu až o 40 
kilometrů. Měl rád krásné ženy. Z ves-
ničky Stálkov, nedaleko Slavonic, po-
cházela jedna z jeho milenek, s níž prý 
měl dvě nemanželské děti. 

Jánošík byl oběšen v 25 letech, Martin 
Lecián dostal trest smrti provazem, když 
měl 26. I Grázla nakonec pověsili, bylo 
mu 27 roků. Právě v den, kdy vycházejí 
Staroměstské noviny, 20. listopadu, byl 
v roce 1815 zatčen, eskortován do Vídně 
a jako dezertér postaven před vojenský 
soud. 

Nakonec se Johann Georg Grasel do-
stal do léčky a byl chycen v hospodě v ra-
kouském Mortersdorfu. Za dopadení byla 
vypsána tehdy nevídaná odměna 4000 
zlatých. Přitom kanonýr Vollmost, který 
vedl hospodskou bitku dostal od úřadů 
130 zlatých a čtyři vesničané pomáhající 
při zatýkání si přišli na 30 zlatých.

Grázl byl popraven veřejně ve Vídni 
v prostoru rossauer-
ských kasáren 31. 
ledna 1818. Oběšení 
přihlíželo zaplněné 
náměstí. Jeho po-
slední slova byla: 
„Ježíš, tolik lidí?“ 
Před popravou po-
líbil krucifix, kněze
a kata. Grázlův otec 
byl odsouzen na 
doživotí. Zemřel na 
Špilberku 17. září 
1835 ve věku 79 let.

Okolo Grázla vy-
rostla neobyčejně 
velká legenda. Pře-
devším v Rakousku 
je díky mnoha ro-

mánům, legendám, lidovým pověstem 
znám jako šlechetný loupežník, který 
bohatým bral a chudým dával. Podobné 
pověsti byly tradovány i na jižní Moravě 
a v části jižních Čech, ale především mezi 
německým obyvatelstvem. V českém pro-
středí je od nepaměti jeho pověst opačná. 
V češtině se dnes jméno Grasel ve tvaru 
„grázl“ používá jako nadávka pro označe-
ní lumpa, darebáka, lotra, hrubiána, ná-
silníka, zloděje či dokonce vraha.

Netrvalo ani sto let a lidé začali mít 
jiné starosti. Světem se začali pohybo-
vat mnohem větší mordýři a lupiči, kteří 
vraždili po milionech. Kdo by ještě vzpo-
mínal na troškaře Grázla. Zbyly jen strán-
ky zažloutlých novin, někde v archivu ba-
lík zaprášených spisů a trocha vzpomínek 
straší generace.

Z archivních dokumentů zpracoval:
Milan Kubíček
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Z deníku policie

Zájezdy do předvánoční Vídně

 Upozorňujeme občany, aby zvláště 
nyní v předvánočním čase byli velmi 
obezřetní při nákupech v obchodech. 
Ponejvíce v supermarketech a na tržiš-
tích  se shromažďují zloději a kapsáři. 
Jejich triky k získání vašich ledabyle 
odložených a nechráněných osob-
ních dokladů, včetně peněženek, klíčů 
a platebních či kreditních karet, jsou 
stále dokonalejší a záludnější. Buďte 
opatrní a nedopřejte parazitům snad-
ný nákup za pět prstů a bohaté Vánoce 
na váš účet.
 Služebnu městské policie navštívil 
zjevně podnapilý občan, který po-
třeboval nutně pomoc. Teprve asi po 
20 minutách sdělil, že urgentně musí 
získat telefonní číslo do nemocnice. 
Prý mu tam odvezli zraněnou družku. 
Číslo do špitálu mu bylo předáno, ale 
po chvíli se rozhodl, že nikam volat ne-
bude a raději tam zítra zajde. I takové 

Parádní štiku dlouhou 108 centimetrů o váze 10 kilogramů chytil 2. listopadu 2009 
v lokalitě Čerťák na rohlík Staroměšťan pan Karel Kopecký.
K unikátnímu úlovku srdečně blahopřejeme. MK

Cestovní agentura DONAMO Uherské Hradiště, Mariánské 
náměstí, Vás zve na zájezdy do předvánoční Vídně, které pořádá 
ve dnech 12. 12 a 19. 12. 2009. pro zájemce možnost zhlédnutí 
výstavy světových impresionistů v Albertině (Monet, Renoir, 
Cezanne, Degas, Lautrec). Objednávky a informace na 
tel. 572 540 355 nebo e-mail: prodejna@donamo.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 

pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Přikrývek, polštářů a dek, Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekolo-
gických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
DNE: v úterý 15. prosince 2009

ČAS: od 10 do 19 hodin
MÍSTO: Společensko-kulturní centrum ve Starém Městě

Věci prosíme noste čisté, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203 nebo 732 742 151

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

zbytečnosti řeší často naši strážníci.
 Mezilidské vztahy jsou napjaté i mezi 
důchodkyněmi. Na služebnu přišla se-
niorka s provázkem a žádala vysvětlení, 
jestli je provázek roztržený nebo uřezaný. 
Před tím na něm bylo pověšené prádlo, 
naškrobené povlečení, a spadlo, tak chtě-
la prošetřit, zda-li prádlo spadlo samo, 
nebo to udělala nevraživá sousedka. 
 I když jsou hlídky městské policie den-
ně k vidění na přechodech u základních 
škol, stále musí řešit případy neomalen-
ců, kteří vjedou na zebru na červenou. 
Jen v září bylo pokutováno několik bez-
ohledných řidičů, výše pokut je v řádu 
tisíců korun.
 Pod mostkem přes potok Salaška se 
rozhodli přenocovat již bývalí zaměst-
nanci stavební firmy, které provádí re-
konstrukce komunikací v našem městě. 
Policistům se sice snažili vysvětlit, že si 
jen zdřímnou a ráno odjedou prvním 

vlakem na Prahu, ale jejich vysvětle-
ní k povolení svérázného noclehu se 
u našich strážníků nesetkalo s žádným 
pochopením. 
 V Jezuitské ulici byl zadržen řidič Fi-
atu 126 p. Před hlídkou se snažil utéct, 
byl dostižen a lustrován. Nevlastnil 
řidičák a nadýchal 3,36 ‰ alkoho-
lu. Dvacetiletý Slovák předán hlídce 
PČR.
 V noci se často dějí věci, ještě, že 
máme policii. Třeba na Brněnské uli-
ci byl zjištěn 25-letý expert ze severní 
Moravy s bohatou kriminální minu-
lostí. Policisté ho přistihli ve svéráz-
ném stavu. Na hlavě z mastné hadry 
udělaný turban, na rukách ponožky, na 
hnědé koženkové bundě kolem pasu 
namotán obvaz a křížem přes rameno. 
Figurka do komparsu z podsvětí jak 
vystřižená.

Z deníku městské policie vybral MK 

Den otevřených dveří na SOŠ a Gymnáziu

V pátek 27. 11. od 13 do 17 hod a v sobotu 28. 11. od 9 do 13 hod. 
se koná Den otevřených dveří na Střední odborné škole 

a Gymnáziu ve Starém Městě.
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Stromová slavnost u nové aleje k řece Moravě
Zajímavé události jsme byli svěd-

ky v blízkosti cyklostezky Staré Město 
– Kostelany nad Moravou v pátek 6. 
listopadu 2009 krátce po 15 hodině. 
V rámci akce Alej k Moravě podpoře-
né Nadací Partnerství proběhla výsad-
ba stromů podél cyklostezky ve směru 
od ulice Na Vyhlídce směrem k řece 
Moravě. Účastníky čekala živá hudba 
v podání country kapely Štrůdl, bohatý 
program, atrakce pro děti, občerstvení 
zajistila restaurace Papíno, celkem se 
vydařilo i počasí.

V místním tisku a internetových 
portálech se objevily výzvy OS Rosnič-
ka, SVČ Klubko Staré Město i jednoho 
z garantů města Staré Město, aby se co 
nejvíce našich spoluobčanů, popřípa-
dě škol a institucí, rozhodlo adoptovat 
a zasadit svůj strom. Na stromě byla 
posléze umístěna cedulka se jménem 

dárce a všichni dostali certifikát o adop-
ci stromu. V ceně 1850 Kč byla sazenice 
stromu, výkop jámy, výsadba a kotvení 
dvěma kůly a ti, kteří se nemohli zúčast-
nit, dostali jako dárek fotografii jejich
zasazeného stromečku. Na sázení byl 
vybrán strom s poněkud netradičním ná-
zvem střemcha hroznovitá, která je z ro-
du růžovitých, kvete malými bílými kvít-
ky a pěkně voní. Její plody a kůra stromů 
patří mezi léčivé byliny.

K účastníkům setkání, kterých přišlo 
více než 100, promluvil starosta Josef 
Bazala, který vyzdvihl úsilí a zájem o ži-
votní prostředí všech přítomných. Na 
začátku stromové slavnosti bylo prodá-
no 18 certifikátů, připraveno k zasaze-
ní bylo 47 stromečků a další certifikáty
jsou nachystány pro další zájemce.

V pořadí druhá stromová slavnost 
proběhne na jaře 2010 a naše čtenáře 
o ní budeme včas informovat.

Milan Kubíček

Jeden ze stromů si adoptovali děti ze základní 
školy na náměstí Hrdinů. Vyfotografovali jsme 
je společně se zástupkyní ředitele Mgr. Ivou 
Klimešovou. Na místě byl přítomen i ředitel školy 
Mgr. Josef Jurnykl. Foto: Milan Kubíček K přítomným promluvil starosta Josef Bazala. Foto: Milan Kubíček

Rodina Tomečkova přišla v plném počtu a získala 
i jeden z certifikátů.  Foto: Milan Kubíček

Zahrála country kapela Štrůdl. O dobrou pohodu bylo postaráno.  Foto: Milan Kubíček Na sázení stromečků se podíleli i naši nejmenší. A je vidět, 
že je to i velmi bavilo. Foto: Milan Kubíček

Také rodina Salaquardova si vybrala velmi pěkný 
stromek. Foto: Milan Kubíček 
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Ve Starém Městě na ulici Brněnské 
je pro Vás a Vaše hosty nově vybudo-
ván penzion Max.

Penzion Max byl nedávno postaven 
na místě bývalé ševcovské dílny první-
ho soukromého ševce ve Starém Městě 
pana Vyskočila.

Novostavba Penzionu Max, která 

Nevíte kam ubytovat své hosty nebo obchodní partnery? 

Základem úspěchu každého dobrého ubytovacího zařízení je perfektní 
spaní v kvalitní posteli. Foto: PT

byla zkolaudována v těchto dnech Vám 
nabízí příjemné ubytování ve dvoulůž-
kových moderně vybavených pokojích 
s prostorným sociálním zařízením. Hos-
té mohou bezpečně zaparkovat přímo 
v areálu penzionu. 

Pro zpříjemnění pobytu Vám ráno 
připraví bohatou snídani a večer na-

bídnou posezení ve vinném sklípku 
s možností občerstvení a ochutnání 
krajových vín.

Zájemci o ubytování  si penzion 
Max mohou prohlédnout předem 
osobně nebo navštívit webové stránky 
www.max-penzion.cz

PR

Moderní koupelna je součástí každého pokoje. Foto: PT

Nový obchod se zdravotnickými potřebami
Ve Staroměstských novinách se pravi-

delně zabýváme pomocí našim zdravot-
ně postiženým občanům či jiným oby-
vatelům města, kteří v určitých obdobích 
života potřebují vyhledat charitativní, 
sociální či zdravotní péči.

V říjnovém vydání jsme zveřejnili na 
stranách 20 a 21 kompletní informace 
o službách poskytovaných Oblastní cha-
ritou Uherské Hradiště, v listopadovém 
čísle jsme otiskli na straně 8 užitečné rady 
pro sluchově postižené občany.

V dnešním  čísle vás seznámíme se 
službami, které poskytuje nově otevřená 
prodejna zdravotnických potřeb v Uher-
ském Hradišti na Mariánském náměstí 
63.

Odbornou vedoucí v prodejně je paní 
Monika Buksová, která vám ochotně 
poradí a pomůže zajistit požadované po-
můcky. Otevírací doba je v pracovní dny 
od 8 do 16:30 hod., telefon: 776 073 646.

Nabízí výrobky zcela nebo částečně 
hrazené zdravotními pojišťovnami. Sor-
timent zdravotnických pomůcek je boha-
tý, uvádíme jejich seznam:

Kompenzační pomůcky: berle, hole, 
chodítka, sedačky do vany, toaletní křes-
la, nástavce na WC, mísy ložní, antideku-
bitní podložky.

Pomůcky pro inkontinenci: vložky, 
pleny, plenkové kalhotky, podložky.

Léčebná kosmetika k prevenci de-

kubitů, pomůcky pro pacienty s potížemi 
páteře (bederní pásy, krční límce), ortézy 
a sportovní bandáž ke zpevnění kloubů, ko-
čárky, tříkolky, vozíky + opravy a servis, re-
habilitační pomůcky, lékárničky, obinadla, 
náplasti, rukavice, ortopedická a dia obuv, 
mammární epitety a paruky, prostředky 
k péči o zuby a rovnátka, testy na alkohol 
a drogy.

Bohatý sortiment přípravků pro ženy 
v období těhotenství i po porodu, pro-
středky k péči o děti. Například monitory 
dechu a dětské chůvičky, odsávačky nos-
ních hlenů, inhalátory, zvlhčovače vzduchu, 
těhotenské pásy a kompresivní punčochové 
kalhoty, digitální a ušní teploměry, kosme-
tika k péči o pokožku budoucích maminek 
a dětí a mnoho dalších.

Milan Kubíček 

Obchod se zdravotnickými potřebami sídlí na 
Mariánském náměstí v Uherském Hradišti.

Foto: Milan Kubíček

V prosinci je nejvíce ohroženým orgánem tlus-
té střevo, které je konečným oddílem trávícího 
systému.
Dne 1. prosince – ve znamení Býka. Při 
nachlazení je vynikající zázvorový čaj oslazený 
medem.
Dne 2., 3. prosince – ve znamení Blíženců. 
Dne 2. prosince v 8:30 Úplněk – držíme půst. 
Uřízněte „barborky“ (třešeň, višeň, broskvoň či 
zlatici) a dejte je do odstáté vody.
Dne 4., 5. prosince ve znamení Raka.
Dne 6., 7. prosince – ve znamení Lva. Za 
lidový lék na srdeční problémy je považován 
česnek a cibule.
Dne 8., 9. prosince – ve znamení Panny. Při 
vaření používejte byliny, které povzbuzují 
trávení: mátu, kopr, kmín, fenykl, majoránku, 
zázvor, skořici.
Dne 10., 11., 12. prosince - ve znamení Vah. 
Při infekci močových cest jezte borůvky a čer-
ný rybíz, česnek a dýňová semínka.
Dne 13., 14. prosince - ve znamení Štíra. Jezte 
sezamová semínka, obsahují bílkoviny.
Dne 15., 16. prosince – ve znamení Střelce.
Dne 17., 18., 19. prosince – ve znamení 
Kozoroha.
Dne 20., 21. prosince – ve znamení Vodnáře.
Dne 22., 23., 24. prosince – ve znamení Ryb. 
Nemrzne-li, zalévejte dřeviny a trvalky. Zavlaž-
te i uskladněné květiny.
Dne 25., 26. prosince – ve znamení Berana.
Dne 27., 28., 29. prosince – ve znamení 
Býka. Jezte med, obsahuje rostlinné kyseliny 
a minerální soli.
Dne 30., 31. prosince – ve znamení Blíženců.
Dne 31. prosince v 20:13 hod. – Úplněk. 
Částečné zatmění Měsíce. Držíme půst.

M. J.

Zaujalo nás v Lunárním 
kalendáři
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Jízdní řády vyjdou 22. prosince

V příštích Staroměstských novinách, které vy-
jdou 22. prosince, zveřejníme odjezdy vlaků 
ze železniční stanice Staré Město u Uh. Hrad. 
a také jízdní řády linek MHD Staré Město  – 
Uherské Hradiště – Kunovice. MK
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Železniční most v pátek 6. listopadu 2009.  Foto: Milan Kubíček

Stavební správa Olomouc a Správa 
dopravní cesty Zlín byly hlavními or-
ganizátory akce slavnostního ukončení 
stavby rekonstrukce mostu v km 5,929 
trati Staré Město u Uherského Hradiš-
tě – Kunovice. Slavnost se uskutečnila 
v pátek 6. listopadu 2009 v 11 hodin 
v blízkosti železničního mostu, který 
se klene nad silnicí druhé třídy 427 ze 
Starého Města směrem na Nedakonice. 
Součástí akce bylo vyhodnocení dota-
cí Zlínského kraje na most a přejezdy 
v roce 2009. Naše město na slavnosti 
reprezentoval starosta Josef Bazala.

Stavba mostu probíhala v termí-
nu od 18. března do 15. června 2009, 
kdy bylo vlakové spojení v úseku Staré 
Město – Uherské Hradiště nahrazeno 
náhradní autobusovou dopravou. Ex-

Most na trati Staré Město – Kunovice slavnostně předán

presy a rychlíky z Prahy do Luhačovic 
a do Veselí nad Moravou byly vedeny 
náhradní trojicí autobusů, které zavezli 
cestující ze Starého Města do Luhačovic 
resp. do Veselí nad Moravou bez přese-
dání.

Důvodem postavení nového mostu 
byl havarijní stav předešlé mostní kon-
strukce a zvláště nízká podjezdná výška. 
Ta se po rekonstrukci navýšila na 4,8 m 
a šířka mostu byla zvětšena na 10,5 m. 
Směrově je celý úsek řešen v přímé, jeho 
celková délka pouze s úpravou krajnic 
je 143 m. Stavba, jejíž rozpočet byl 60 
milionů korun, byla vypracována podle 
projektové dokumentace Ing. Moniky 
Chrenkové, autorizovanou inženýrkou 
v oboru dopravních staveb.

Milan Kubíček

V čele osobních vlaků Olomouc – Staré Měs-
to u Uh. Hrad. jsou stále k vidění historické 
elektrické lokomotivy řady 141.

Foto: Milan Kubíček

Nový jízdní řád 
2009/2010 na trati 

Přerov – Břeclav
Pro zlepšení spojení Olomouckého a Zlín-
ského kraje s Rakouskem bude R 202/203 
„Chopin“ Warszawa – Wien opět zastavovat 
v Přerově. Ve směru do Polska zastaví pro 
vystupování, ve směru do Rakouska bude 
zastavovat pro nástup cestujících. V minu-
losti tento vlak zastavoval také ve Starém 
Městě a Otrokovicích, ale od roku 2008 již 
těmito stanicemi pouze projíždí.

Dochází k posílení spojů kategorie InterCi-
ty v úseku Bohumín – Přerov – Břeclav. Od 
13. prosince 2009 pojedou spoje IC 530/531 
„Hukvaldy“ Bohumín – Břeclav (odj. St. 
Město 8:17 hod.), IC 532/533 „Rastislav“ 
Bohumín – Břeclav (odj. Staré Město 7:42 
hod.).

Ke změně dojde u EC 136/137 „Moravia“  
Bratislava – Bohumín, Bohumín – Nové 
Zámky, který pojede odpoledne ve směru 
ze Slovenska (odj. ze St.Města 11:42 hod.) 
a nazpět se bude vracet odpoledne z Bohu-
mína (odj. ze St. Města v 16:17 hod).

Vlaky EC 103 „Polonia“ Warszawa – Wien 
– Villach a EC 105 „Sobieski“ Warszawa – 
Wien stále zastavují ve Starém Městě a budou 
mít prodlouženou jízdní dobu v trati Přerov 
– Břeclav o 4 minuty, a to především z důvo-
du dvouminutových pobytů ve stanicích mís-
to současných jednominutových.

Opět bude zaveden oblíbený rychlík „Šo-
haj“, který poprvé vyjel na tratě ČSD v roce 
1976. Ve směru Praha – Přerov – Veselí nad 
Moravou pojede odpoledne jako R 703 (příj. 
do St. Města v 18:49 hod., ve směru Veselí n. 
M. –Praha bude veden ráno jako Ex 524, ale 
jen v pracovní dny a sobotu. Odjezd ze St. 
Města bude mít v 7:12 hod.  

Nepojede noční vlak R 470/471 „Amicus“ 
Praha hl. n. – Budapešť. V průběhu minulé-
ho roku byl tento spoj často opožděn.

Poslední den v roce 2009 opět pojedou pří-
mé motorové osobní vlaky do Bystřice pod 
Hostýnem, které jsou určeny především pro 
poutníky jedoucí na půlnoční mši na sv. Ho-
stýn. Z Hodonína pojede  Os 4269 v 20:10 
hod a bude pokračovat přes Strážnici, Veselí 
n. M., Staré Město (odj. 21:15 hod.) a Hulín 
do Bystřice pod Hostýnem. Návrat vlaku do 
St. Města je 1. ledna 2010 v 3:55 hod.

Ještě se v minulosti nestalo, aby cestující 
z Bojkovic a okolí cestovali jedním vlakem 
bez přestupu do Zlína a Vizovic. Od JŘ 
2009/2010 to umožní Os 4254/5 Bojkovi-
ce – Uherský Brod – Staré Město (odj. 4:55 
hod.) – Otrokovice – Vizovice.

Osobní vlaky Přerov – Břeclav budou jezdit 
ve všední dny v hodinovém taktu, o sobo-
tách a nedělích bude interval dvouhodinový.  

Na zastávkách a malých stanicích již byl 
zcela zrušen prodej jízdních dokladů. Mimo 
velké stanice Hulín, Otrokovice, Staré Měs-

to u Uh. Hrad., Moravský Písek a Hodonín, 
lze si zakoupit jízdenku pouze v Tlumačově, 
na zastávce v Mor. Písku, Lužici a Moravské 
Nové Vsi a to jen po několik hodin dle nejsil-
nějšího provozu. Jinak se jízdenky prodávají 
u průvodčího ve vlaku.

Současný expres 520 Staré Město (odj. 
4:14 hod.) – Praha hl. n. pojede nově jen 
v pracovní dny a dojde ke změně kategorie 
vlaku na rychlík 700 (nový odjezd ze St. Města 
bude uspíšen na 4:08 hod.). Nová bude také 
cílová stanice vlaku – Praha Smíchov.

Ze Starého Města do Brna přes Uherské Hra-
diště, Veselí nad Moravou a Kyjov budou jez-
dit spěšné vlaky ve dvouhodinovém intervalu. 
V modernizovaných motorových soupravách 
budou i místa 1. třídy. 

Z Brna přes Břeclav, Staré Město a Přerov po-
jede do Olomouce celkem osm párů rychlíků 
denně ve dvouhodinovém intervalu. Třeba 
úsek Staré Město – Olomouc dlouhý 68 km 
tyto rychlíky ujedou za pouhých 49 minut.

Milan Kubíček
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 Šachové soutěže zahájeny

Ve Starém Městě se hrají velmi kvalitní šachy, nejen na mezinárodním 
turnaji FIDE OPEN, který šachový klub pořádá každoročně v srpnu. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

prostředí dokázalo „C“ mužstvo porazit 
mužstvo Orel Ořechov 5-3. Vyhráli Jarek 
Buráň, Honza Šmíd sr. a Tonda Vávra, re-
mízu přidali Jakub Uřičář, Pavel Dvoule-
tý, Jožka Knotek a kapitán mužstva Milan 
Krča.

Přesvědčivé vítězství dosáhlo „B“ muž-
stvo ve 2. kole v neděli 8. listopadu, když 
vyhrálo doma nad mužstvem MKS Holešov 
6-2. Vyhrál Pavel Zpěvák, Petr Bažant sr., 

Honza Hudeček, Michal Staufčík a Rado-
van Studený, remízu přidali Honza Horsák 
a Radim Stuchlý.

„C“ mužstvo, povzbuzeno výhrou v  
1. kole, zajíždělo na horkou půdu do Brna, 
kde změřilo své síly s domácím mužstvem 
ŠK 64 Brno. Cílem v tomto utkání bylo ne-
prohrát a to se našim hráčům podařilo spl-

nit bezezbytku. Zisk 3 bodů za vítězství  
6-2 je velkým příslibem do dalších zápasů. 
Vyhráli Jakub Uřičář, Petr Kapusta, Petr 
Blaha, Jožka Knotek a Milan Krča, remízu 
přidali Jarek Buráň a Honza Šmíd sr.

    Krajský přebor

V neděli 11. října byl prvním kolem 
zahájen Zlínský krajský přebor, ve kte-

rém startují rovněž dvě naše 
mužstva. Cílem „D“ mužstva 
bude snaha postoupit do 2. 
ligy a již první zápas s muž-
stvem Rožnova naznačil, že 
tyto ambice jsou oprávněné, 
neboť dokázalo svého soupe-
ře, který hrál loni ještě 2. ligu, 
porazit 5-3. Vyhráli Radovan 
Studený, Rosťa Pukl  a Honza 
Šmíd jr., remízu přidali Milan 
Krča, Milan Rachůnek, Hon-
za Šmíd sr. a kapitán mužstva 
Igor Štefanko.

„E“ mužstvo sehrálo své 
utkání ve Francově Lhotě 
a přivezlo si cenné 3 body za 
vítězství 4,5-3,5.

Vyhráli Vojta Dobeš, To-
máš Hlíva a  Jana Zpěváková, 
remízu přidali Jožka Burda, 
Marek Staňa a kapitán muž-
stva Jirka Marek. 

I ve 2. kole, které bylo se-
hráno v neděli 25. října, bylo 
„D“ mužstvo úspěšné. Ten-
tokrát si zajelo pro 3 body 
do nedalekých Boršic, kde 
se utkalo s domácí zálohou 
a zvítězilo 5-3. Vyhráli Milan 
Krča, Milan Rachůnek, Hon-
za Šmíd jr. a Igor Štefanko, 
remízu přidali Radovan Stu-

dený a František Číhal.

„E“ mužstvo se utkalo doma s „C“ 
mužstvem Zlína. I přes veškerou snahu 
domácích, zvítězili nakonec hosté v po-
měru 5-3. Vyhrál Jožka Knotek, Lukáš 
Fusek a Jana Zpěváková.   

Milan Rachůnek

    1. liga

Netradiční předehrávkou 3. kola 
byla v neděli 11. října zahájena 1. liga. 
„A“ mužstvo, které oproti předchozím 
sezónám značně obměnilo sestavu, na-
stoupilo s cílem pokusit se o vítězství 
a zahájit tak cestu k udržení v náročné 
soutěži. Obě mužstva nastoupila v ne-
kompletních sestavách, ale i tak se dal 
očekávat vyrovnaný zápas, který nako-
nec lépe zvládli hosté z Jihlavy, 
kteří vyhráli nejtěsnějším roz-
dílem 4,5-3,5. Vyhrál  kapitán 
mužstva Fera Vrána, remízu 
přidali Honza Hudeček, Petr 
Bažant sr., Petr Kapusta, Anto-
nín Vavruška a Pavel Dvouletý.

Další vyrovnaný zápas se dal 
očekávat i ve 2. kole, kde „A“ 
mužstvo zajíždělo na půdu no-
váčka ŠK Vysoké Mýto. Utkání 
bylo dlouho velmi vyrovnané, 
ale nakonec naši hráči projevi-
li větší touhu po vítězství, a tak 
vyhráli v poměru 4,5-3,5. Plně 
bodovali Petr Bažant jr., Jarek 
Buráň a Pavel Dvouletý, remízu 
přidali Honza Sosna, Fera Vrá-
na a Petr Kapusta. 

    2. liga
 
Vynikající vstup se poda-

řil oběma našim mužstvům ve  
2. lize, když všechny své zápasy 
hráči dokázali vyhrát.

„B“ mužstvo, jehož cílem je 
pokusit se vybojovat postup do 
1. ligy, zahájilo úvodní kolo 18. 
října v Prostějově, kde domácí 
šachisty přehrálo celkovým vý-
sledkem 5,5-2,5.  Vyhráli Jarek 
Sháněl, Honza Horsák a kapitán mužstva 
Radovan Studený, remízu přidali Pavel 
Zpěvák, Petr Bažant sr., Honza Hudeček, 
Antonín Vavruška a Michal Staufčík.

Daleko vyrovnanější zápas se dal oče-
kávat u „C“ mužstva, jehož cílem je pro 
letošní sezónu záchrana v soutěži. A vy-
kročení bylo rázné, jelikož v domácím 



V posledních třech utkáních fotbalisté TJ Jiskra dvakrát zvítězili a jednou odešli z hřiště pora-
ženi. Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Fotbalisté TJ Jiskra ukončili podzimní část soutěže porážkou
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V neděli 25. října 2009 nastoupili hráči 
TJ Jiskra na Rybníčku proti Popovicím.

Tomáš Müller se blýskl hattrickem 
a domácí zvítězili 3:0. Navíc Jan Botek 
neproměnil pokutový kop.

V neděli 1. listopadu jsme zajížděli do 
Buchlovic, kde nás čekal tým z dolní čás-
ti tabulky. Jiskra předvedla dobrý výkon 
a zaslouženě zvítězila 3:1, když branky 
vsítili T. Müller dvě a M. Grebeň.

V neděli 8. listopadu se předehrávalo 
první jarní kolo a Jiskra odjela na hřiště 
do Babic. I když jsme v 21. minutě vedli 
2:1 brankami Ľudovíta Kovácse a Pavla 
Vlčka, poločas skončil nerozhodně 2:2 
a celkový výsledek byl 5:2 pro Babice. 
Po podzimní části okresní soutěže je 
Jiskra Staré Město na sedmém místě, 
když ve 14 utkáních sedmkrát zvítězila 
a sedmkrát odešla z fotbalového trávní-
ku poražena. Oblastní soutěž vede Hor-
ní Němčí před Vlčnovem a Pitínem.

Zajímavý průběh mělo utkání našich 

dorostenců, kteří nastoupili také na hřišti 
v Babicích. V poločase Staroměšťané ved-
li nad posledním mužstvem tabulky 3:1, 
když branky zaznamenali Hastík, Dvou-
letý a Maňásek. Pak nastal na zeleném 
pažitu nečekaný veletoč, jehož výsledkem 

byla výhra Babic v hokejovém poměru 
6:3. Naši hoši jsou po podzimu na čtvr-
tém místě, na čele jsou Nedakonice, 
Polešovice a Kněžpole.

Milan Kubíček

Staroměstský motocyklový závodník Milan Šobáň ml. 
hodnotí uplynulou sezónu.
Milane, tak jaký byl uplynulý rok 2009 za řídítky závodních 
motocyklů?

Letošní sezóna začala ne podle mých představ a hned první dva 
závody ve Starém Městě a v Hořicích se mi vůbec nevydařily, 
jelikož jsem laboroval s technikou, ale postupně se nám během 
rozjeté sezony podařilo s otcem naučit motorky poslouchat.

Letošní sezonu jsi začal se dvěma stroji a postupně jsi jezdil 
pouze jednu motorku. Proč?
Jezdil jsem YAMAHU 125 ve třídě Klasik a KTM 525 ve třídě 
SUPERMONO. Bohužel, finanční krize se vloudila i do závo-
dů. Vzhledem k velké vytíženosti v zaměstnání jsem z časových 
důvodů musel řadu závodů vynechat a samozřejmě i finanční
stránka sehrála svou roli.

Zmínil jsi finanční krizi, jak se v dnešní době shánějí sponzoři?
Těžce. Všude se šetří, firmy snižují dotace na reklamy a sport vů-
bec. Já bych chtěl tímto poděkovat mým stálým a věrným spon-
zorům např. paní Marii Hráčkové z prodejny Potraviny Hráč-
ková, panu Machálkovi ALMA – BATERIE, panu Karafiátovi
KOVOVÝROBA KARAFIÁT, Motosportklubu Uh. Hradiště 
a AMK Masarykův okruh Brno, za podporu a finanční pomoc
v uplynulém roce. Doufám, že mi budou zachovávat svoji přízeň 
i v nadcházející sezoně 2010.

Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách Motosportklubu 
Uh.Hradiště.

Milana Šobáně mladšího zpovídal Vladimír Kučera

Sezona jako na houpačceSezona jako na houpačce

Milan Šobáň na motocyklu KTM 525.                                           Foto: VK

V plné jízdě na stroji YAMAHA 125.                      Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 

22. prosince. Uzávěrka je 11. prosince 2009.

V pátek 23. října 2009 volejbalisté 
VSK Staré Město poprvé hráli proti no-
váčku soutěže z Prahy Proseka. „Vůbec 
nemám představy, o jak kvalitní druž-
stvo se jedná, ještě jsem je neviděl ni-
kde hrát,“ svěřil se krátce před utkáním 
trenér Michal Vrobel. Domácí ale nic 
nepodcenili, důsledně šli za každým mí-
čem a výsledkem bylo hladké vítězství 
3:0 (16, 14, 20). 

V sobotu 24. října se na Širůchu va-
řilo o něco silnější kafe. Na palubovku 
městské sportovní haly totiž nastou-
pili dosud neporažené Dobřichovice, 
kterým se podařilo zvítězit i nad VSK 
Staré Město v poměru 3:0 (32, 10, 15). 
Pouze první set byl vyrovnaný, hrálo se 
35 minut. V druhém a třetím setu byli 
jasně lepší Středočeši, kteří si po tomto 
vítězství upevnili první příčku v tabulce 
1. ligy.

Pátek 20. 11. v 18:00 hod.

Staré Město – Brno „B“

Sobota 21. 11. v 17 hod.

Staré Město – EGE České 
Budějovice

Pátek 27. 11. v 18:30 hod.

Staré Město – Vrchlabí

Sobota 28. 11. v 17 hod.

Staré Město - Jablonec

Anekdoty na poslední stranu

Bejk fajnovej
Býk se vrátil z arény zpět na farmu.
„Copak? Co se stalo?“, divily se krávy.
„Malér holky! Zjistili, že jsem bar-

voslepý!“

Nedorozumění
„Co víš o praseti domácím?“, ptá se 

učitel Petříčka.
„Nic, on by nám dal výpověď.“

Paměť jako řemen
Přijde děda Lebeda k lékaři.
„Tak co, už se vám zlepšila paměť?, 

ptá se doktor.
„Samozřejmě, že zlepšila. Ale kdo 

jste, že se o to zajímáte?“

Mikuláš se blíží
Stěžuje si Lojza Šamejz po návratu 

z Mikuláše. „Přijdu domů, dýchnu na 
psa a nic. Dýchnu na svoji starou a ta 
štěká až do rána.“

 PI

V pátek 30. října byl na programu zápas 
v hlavním městě a soupeřem MFF Praha. 
V prvním setu bylo lepší Staré Město, které 
odjelo do Prahy v nekompletním složení, 
když chyběl Kment, Špalek, Brauner a zra-
něný Hýsek. Potom se již ujali dirigentské 
taktovky domácí MFF Praha a zápas oto-
čili na konečných 3:1 (-22, 23, 21, 12).

Třetí prohra v řadě čekala na volejbalis-
ty VSK Staré Město v sobotu 31. října, kdy 
podlehli týmu ČZU Praha B v poměru 0:3 
(-18, -18, -17).

Staroměšťané nastoupili v sestavě: Ja-
nouch, Pecháček, Herich, Pospíšil, Erman, 
Maděra, Košík, Kment.

V pátek 6. listopadu se hrálo v Poštor-
né a Staroměšťané po tuhém boji konečně 
zvítězili 3:2 ( -22, 21, -24, 22, 12).

Přijďte naše hráče povzbudit do Měst-
ské sportovní haly na Širůchu!

Petr Straka, Milan Kubíček

Volejbalový tým VSK Staré Město před vítězným utkáním s Prosekem 23. října 2009. 
Nahoře zleva:  Libor Kamler, Roman Brauner, David Erman, Rudolf Herich, Lukáš Maděra, 
Josef Pecháček, Jiří Kment. 
Dole zleva: Martin Špalek, Jakub Košík, trenér Michal Vrobel, předseda klubu Petr Straka, Jakub 
Janouch a Jindřich Pospíšil, schází Zbyněk Hýsek. 

Foto: Milan Kubíček

Volejbalisté VSK Staré Město 
se střídavými úspěchy

POZVÁNKA NA
VOLEJBAL


