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II. STAROMÌSTSKÝ VÁNOÈNÍ JARMARKII. STAROMÌSTSKÝ VÁNOÈNÍ JARMARK
Na prostranství u radnice ve Starém Mìstì

se uskuteènil v nedìli 7. prosince 2008 v dobì
od 10 do 12:30 h. v poøadí II. STARO-
MÌSTSKÝ VÁNOÈNÍ JARMARK.

Pøedvánoèní akce byla zahájena v 10 hodin
úvodním slovem starosty Josefa Bazaly
a místostarosty Radoslava Maliny. Potom ji�
následovala kulturní vystoupení, kde se
postupnì pøedstavili chlapci a dívky z Doli-
neèky, z mateøské �koly v Komenského ulici,
dìti z Klubíèka, vystoupili Doliòáci, Dolina
i cimbálová muzika Bále�áci a samozøejmì
nechybìla Staromìstská kapela.

Náv�tìvnice jarmarku u stánku s vánoèním zbo�ím.                                                        Foto: MK

Staromìstský jarmark pøilákal bìhem nece-
lých tøí hodin více ne� 1000 náv�tìvníkù.

Foto: Milan Kubíèek

Stánkù bylo na prostranství asi pìtadvacet
a náv�tìvníci si mohli zakoupit zbo�í s miku-
lá�skou, adventní i vánoèní tematikou. U vchodu
do radnice byl umístìn stánek s domácí zabí-
jaèkou, prodávalo se svaøené víno a teplá polévka
i nìco ostøej�ího na zahøátí.

Dal�í program byl pøipraven v Mìstské
knihovnì a Informaèním centru v ulici Za
Radnicí. Vedoucí Rodinného centra Ètyølístek
Martina V�etulová zahrála dìtem loutkové
divadlo O pejskovi a koèièce. Premiéra se konala
v 10:30 h., repríza pøesnì o hodinu pozdìji. Navíc

Dìti z mateøské �koly v Komenského ulici pøi vystoupení.                                             Foto: MK

byly k vidìní vánoèní dílnièky, kde se pøedsta-
vila vedoucí Klubka Marie Èablová se svými
spolupracovníky a nìkolik maminek s dìtmi
zde získalo inspiraci pro výzdobu stromeèku
i výrobu vánoèních dáreèkù.

Dìkujeme v�em organizátorùm, úèinku-
jícím i obèanùm Starého Mìsta, kteøí se pøi�li
na vánoèní jarmark podívat, nìco nakoupit
nebo jen tak pobesedovat se známými.

Milan Kubíèek

Na snímku zleva Simona Miskovièová,
Veronika Friedlová a Lucie Friedlová.

Foto: Milan Kubíèek
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Leto�ní rok byl úspì�nýLeto�ní rok byl úspì�ný
Vá�ení ètenáøi,

rok se s rokem se�el a máme tu opìt vánoèní èas, který by mìl být
urèen va�im nejbli��ím a pøátelùm. Bývá dobrým zvykem zamyslet se
na stránkách Staromìstských novin nad uplynulým rokem. Zhodnotit co
se nám povedlo a nastínit jaké cíle jsou pøed námi.

Myslím, �e rok 2008 patøí mezi ty úspì�né. Pøesto v jeho prùbìhu
probìhly události, které významnì zasáhly do �ivota mnohých z nás.
Byl to rok volební, kdy jste mìli mo�nost vybírat své zástupce do
Zastupitelstva Zlínského kraje, ale i do Senátu. Vìøím, �e nová repre-
zentace, která vze�la z voleb, bude úspì�ná a bude mít zájem o dal�í
rozvoj regionu. Myslím, �e jedním z hlavních úkolù krajských zastupitelù
bude bojovat o rychlostní komunikaci R55. Na dopravní dostupnosti toti�
závisí dal�í rozvoj  na�eho regionu. Potøebujeme k nám pøilákat investory,
kteøí zde vytvoøí kvalifikovaná pracovní místa. A to zejména proto, aby
nám na�e dìti neodcházely za prací jinam. Vìøím, �e pak se budou rozvíjet
i dal�í oblasti, jako jsou zdravotnictví, �kolství, kultura, ale i turistický
a cestovní ruch. V�echny tyto èinnosti s sebou pøiná�í dal�í pracovní
místa, která mù�ou eliminovat dopady celosvìtové krize, s jejími�
následky se nìkteøí ji� díky propou�tìní obeznámili. Uzavøení výrobních
prostor ve Slezanu, dostalo mnohé na�e spoluobèany do obtí�né situace.
Jen doufám, �e najdou uplatnìní v jiném oboru.

V roce 2008 se pøihodilo i nìkolik tragických událostí, které se bohu�el
nevyhnuly ani mìstskému úøadu. Chtìl bych vzpomenout pøedèasného
odchodu na�eho pracovníka Ing. Miroslava Bøeziny, který nedávno
tragicky zahynul a zanechal zde svou nejbli��í rodinu a ve svém mladém
vìku spoustu plánù, pøátel a kamarádù. Velmi neèekanì se s námi rozlouèil
i Franti�ek �opík. Vá�ná nehoda se pøihodila Ing. Josefu Vaculíkovi,
který se doposud z této ne��astné události zotavuje. Touto cestou mu
pøeji brzké uzdravení. Tìchto událostí by se bohu�el na�lo mnohem víc.

Obèanský, spoleèenský, sportovní a kulturní �ivot na�eho mìsta se
nezastavil. Na zaèátku roku jsem psal, �e máme smìlé cíle. Myslím si,
�e se je vìt�inou podaøilo splnit spoleènì s èleny rady mìsta, zastupiteli
mìsta a pracovníky mìstského úøadu. Jen struèná rekapitulace investic,
které byly uskuteènìny v leto�ním roce: Obnova dìtského høi�tì na
Kopánkách 600 tisíc Kè, rekonstrukce Gorazdovy ulice 1,6 mil. Kè,
rekonstrukce sídli�tì Michalská 4,1 mil. Kè, cyklistická stezka
Staré Mìsto � Zlechov 2,1 mil. Kè, výstavba mostu a dokonèení
komunikace v ulici Tyr�ova 3,2 mil.Kè, kompletní rekonstrukce
M� Komenského 9,3 mil.Kè, zateplení budov M� Rastislavova
5 mil. Kè a Za Radnicí 6,8 mil. Kè vèetnì Z� 5,1 mil. Kè, výstavba
in�enýrských sítí ZTV Trávník II 4,5 mil. Kè. Pokraèovali jsme s obnovou
chodníkù na høbitovì. Kaple sv. Jana Køtitele dostala novou �indelovou
støechu. Významnì pokraèovala i stavba kostela sv. Ducha na novì
pøipravovaném námìstí Velké Moravy.

Ji� pøed rokem jsem pøipomínal, �e na�im cílem je postupné budování
celého námìstí. Velmi dobrou zprávou je, �e úspì�nì probíhají
rekonstrukèní práce na Památníku Velké Moravy, který má být znovu
otevøen na podzim roku 2009 vèetnì nové expozice s moderním
multimediálním programem, který má pøiblí�it historii Velké Moravy
v druhé polovinì 9. století. Je v zájmu nás v�ech, abychom mohli
pokraèovat na rekonstrukci jezuitského sklepa, který je svou køí�ovou
klenbou ojedinìlý na celé ji�ní Moravì. Právì rekonstrukce sklepa by
mìla být dal�í etapou výstavby nového námìstí. V leto�ním roce jsme se
spoleènì s Obèanským sdru�ením ve Skalici pøihlásili do programu
Pøeshranièní spolupráce, který by nám mìl pomoci s financováním na�eho
zámìru, je� jsme nazvali Obnova øemeslných tradic Staré Mìsto �
Skalica.

Spoluobèany na Kopánkách èeká èilý stavební ruch. Získali jsme
finanèní prostøedky Regionálního operaèního programu ve vý�i
30 mil. Kè. K tomu pøidáme podíl mìsta ve vý�i 5 mil. Kè, tak�e lze
konstatovat, �e zde v letech 2009 � 2010 prostavíme kolem 35 mil. Kè
Toto území projde celkovou rekonstrukcí parkovacích ploch, komunikací,
chodníkù, osvìtlení a samozøejmì i zelenì. Chci zdùraznit, �e ve�kerá
zeleò, která bude vykácena, bude nahrazena novou výsadbou. Jsem si
velmi dobøe vìdom, �e nìkteré zásahy do zelenì mù�ou vzbuzovat emoce,
pøesto se nám nenabízí moc variant. Potøeba vytvoøení parkovacích míst
je zde velká. Rozpoèet 2009 poèítá s rekonstrukcí ulic Metodìjova,

Kosmova,  Obilní  a úpravou veøejného prostranství mezi ulicí Michalská
a èerpací stanicí Shell. Máme v plánu zahájit rekonstrukci zdravotního
støediska a výstavbu komunikace s cyklostezkou na Trávníku mezi
Zerzavicí a �eleznièním mostem. Odtud je�tì chceme pokraèovat
s cyklostezkou na sever pod mostem Ba�ova kanálu (na Zerzavici),
podél vodní cesty a� po vybudovanou cyklostezku do Babic. Tyto
investice jsou v�ak závislé na získání finanèních prostøedkù, o které jsme
ji� po�ádali. Urèitì se najde je�tì více plánù, které budeme chtít bìhem
nadcházejícího roku realizovat.

Mìsto pokraèovalo v poskytování pùjèek spoluobèanùm z Fondu
rozvoje bydlení, v celkové hodnotì kolem dvou milionù korun.
Také pro rok 2009 máme vyèlenìnu stejnou èástku, pùjèky budou
s úrokem 4% a splatností pìt let.

Z kulturních a spoleèenských akcí, které v uplynulém roce probìhly,
bych rád jmenoval Staromìstský ples, motocyklové závody, Den matek,
Staromìstský den, Fotbalový turnaj o pohár starosty, Fide open 2008,
rybáøské závody, hasièská soutì�, volejbalový turnaj, Michalské slavnosti
a Vánoèní zpívaní. Mnoho lidí pøi�lo i na Staromìstský jarmark.
Postupnì se rozvíjí i èinnost ve Sportovnì-kulturním centru, kde mìsto
pøispívá nemalé finanèní prostøedky na jeho èinnost (3,4 mil). Po roce
mù�eme konstatovat, �e je zde �ivo a ka�dý víkend jsou zde poøádány
kulturní a spoleèenské akce, které si postupnì získávají své diváky
a náv�tìvníky.

Chtìl bych vyjádøit podìkování èlenùm rady mìsta, zastupitelùm
a pracovníkùm mìstského úøadu za poctivì odvedenou práci v roce 2008.

Moje podìkování patøí samozøejmì i v�em aktivním spoluobèanùm,
spolkùm, dobrovolným organizacím a farnosti, kteøí pomáhají vytváøet
kvalitní, pøíjemný a spokojený �ivot ve Starém Mìstì.

V tomto adventním èase, mnì dovolte, abych Vám popøál klidný zbytek
roku 2008, krásné a pohodové Vánoce, dìtem plno vysnìných dárkù
a aby Vám u stromeèku nikdo nechybìl. V�em pak pøeji veselého Silvestra
a v novém roce 2009 hodnì zdraví, dostatek odvahy, síly, optimismu,
�tìstí a Bo�ího po�ehnání.                                      Josef Bazala, starosta

Starosta Josef Bazala hovoøí se zástupci spolkù a spoleèenských
organizací na setkání, které se uskuteènilo na radnici 5. prosince
2008.                                                              Foto: Vladimír Kuèera
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Novoroèní podìkování
Pøelom roku má mnoho podob, pro nìkoho znamená balení dárkù,

peèení a vaøení, ale i svátky klidu.
Pro nìkoho je pøelom roku i dùvod se zamyslet nad uplynulým rokem

a bilancovat, co se podaøilo, ale i co by se dalo v pøí�tím roce zlep�it.
Oblast investic ve Starém Mìstì ve svém èlánku vzpomenul a rozebral
pan starosta. Chtìl bych se zastavit v oblasti kultury a spolkové èinnosti
ve Starém Mìstì.

Mám velkou radost z rozvíjející se èinnosti Spoleèensko-kulturního
centra. Od zaèátku roku 2008 pùsobí na sportovních a kulturních zaøízení
mìsta pøíspìvková organizace. Jejím zøízením jsme chtìli dosáhnout
vìt�ího vyu�ití sokolovny pro potøeby obèanù. Na�í snahou bylo, aby
v pøeneseném významu svítila okna sokolovny co nejèastìji, co nejvíce
se vyu�ívala. Po poèáteèním rozjezdu se daøí tento cíl naplòovat. Jde
nejen o poøádání setkání mladých lidí, konání kulturních akcí, ale i zábavy
a vyu�ití sokolovny pro veøejnost. V souèasné dobì jsou ji�  naplánovány
akce do konce bøezna 2009.

S úspìchem probìhl i druhý Staromìstský den, který se uskuteènil
1. èervna na Rybníèku. Rozsáhlý program v roce 2009 upravíme.
Náv�tìvníkùm  vyhrávající Staromìstskou kapelu chceme  nasmìrovat
tak, aby neru�ila ostatní probíhající programy a umo�nila zájemcùm
vyslechnout si  její produkci.

Ve spolupráci s folklorním souborem Dolina a hosty probìhly
vynikající Michalské slavnosti. V roce 2009 bude opìt program tak �iroký,
�e umo�ní obèanùm dal�í kulturní zá�itky.

V nedìli 7. prosince 2008 se uskuteènil v poøadí ji� druhý Staromìstský
jarmark. Proti startovnímu roèníku narostl poèet stánkù, roz�íøil
se sortiment. V dal�ím roèníku chceme zkvalitnit obèerstvení pro
náv�tìvníky a nabídnout i bohat�í kulturní program.

Kulturní komisi se daøily i ostatní akce, jako je Den matek, Vánoèní
zpívání, Staromìstský ples a dal�í. Za to patøi obìtavým èlenùm komise
velký dík. Já osobnì mám i radost z dal�í na�í èinnosti - Vítání nových
obèánkù mìsta. V roce 2008 se narodilo více ne� 70 dìtí. V�dy je mou
velkou radostí je pøivítat mezi staromìstské obèany a jménem mìsta jim
vìnovat malý finanèní dárek pøi vstupu do �ivota.

V�echny tyto pozitivní skuteènosti by nebylo mo�né realizovat bez
vynikající spolupráce v�ech zastupitelù a rady mìsta. Dìkuji jim za
vytvoøení pøíznivých podmínek pro celkový rozvoj Starého  Mìsta. Dìkuji
i zamìstnancùm mìstského úøadu, za jejich úsilí v roce 2008 pøi správì
mìsta.

Vstupujeme do roku 2009, který bude asi slo�itìj�í ne� pøedcházející

Zástupce starosty Radoslav Malina krátce po ukonèení Staromìstského
vánoèního jarmarku.                                            Foto: Milan Kubíèek

rok. Doufejme, �e dopad finanèní krize nezbrzdí doposud pøíznivý rozvoj
mìsta.

Pøeji v�em lidem, nejen ve Starém Mìstì, pøedev�ím to, co se nedá
nikde koupit nebo sehnat. To je zdraví, �tìstí a osobní spokojenost
ka�dého obèana.                                      Radoslav Malina, místostarosta
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Oprava kaple sv. Jana Køtitele

Pohled na kapli sv. Jana Køtitele a kostel sv. Michaela ve smìru od Hradi��ské ulice dne
13. listopadu 2008.                                                                                         Foto: Milan Kubíèek

Na pøelomu záøí a øíjna leto�ního roku byla
zahájena oprava kaple sv. Jana Køtitele
v areálu høbitova. Pozdnì románská kaple je
pùvodnì kostnicí a pochází ze 13. století.
Dnes slou�í jako zvonice. Jedná se velmi
vzácnou historickou památku na území

ji�ní Moravy.
V rámci rekonstrukce byla vymìnìna

�indelová krytina støechy kaple za novou
stejného typu a vymìnìno stávající døevìné
oblo�ení venkovního schodi�tì do podkroví.

Celkové náklady na stavební obnovu kaple

jsou 684.162 Kè, èástka ve vý�i 350.000 Kè
bude poskytnuta z Fondu kultury Zlínského
kraje, pøíspìvek 200.000 Kè získalo mìsto
z Havarijního fondu Ministerstva kultury
Èeské republiky.

Darina Hedbávná

Usnesení z 37. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 5. 11. 2008

Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 pronájem bytu è. 8 v domì s peèo-

vatelskou slu�bou, Velehradská 1707 ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, paní Bo�enì Pavelkové, bytem
Vala�ské Meziøíèí, Køi�ná 681 na dobu
neurèitou a nájemné ve vý�i 15,23 Kè/m2/
mìsíc a podmínky zavedení peèovatelské
slu�by.

1.2 prodlou�ení pronájmu dvou sociálních
bunìk u sportovní haly v areálu �irùch
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, panu Karlu Zále�ákovi, bytem
Uh. Hradi�tì, �tìpnická 1161, od 1. 11. 2008
na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou tøi
mìsíce a nájemné ve vý�i 1.000,- Kè/mìsíc
v období od 1. 5. do 31. 10. a ve vý�i
500,- Kè/mìsíc v období od 1. 11. do 30. 4.,
za úèelem zázemí pro provoz tenisových kurtù
a plá�ového volejbalu.

1.3 pronájem èásti pozemku p. è. 240/355
ost. plocha o výmìøe cca 4 m2, v lokalitì
ul. Na Vyhlídce ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, man�elùm paní Silvii
a panu Petrovi �enkyøíkovým, bytem Staré
Mìsto, Na Vyhlídce 1143, od 1. 1. 2009 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou �est mìsícù
a nájemné ve vý�i 46,- Kè/m2 a rok, za úèelem
vybudování pøístøe�ku pøed vstupem do
rodinného domu.

1.4 pronájem èásti pozemku p. è. 6081/32
ovocný sad  o výmìøe 2 000 m2 v lokalitì Zadní

Morávka ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, paní Jitce Blahové, bytem
Uh. Hradi�tì, Otakarova 83, od 1. 1. 2009 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce
a nájemné ve vý�i 1 % z ceny pùdy v daném
k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za úèelem
zemìdìlského obhospodaøování.

1.5 pronájem pozemku p. è. 1126/46 ost.
plocha o výmìøe 294 m2, v lokalitì Koòov
v Hu�tìnovicích, k. ú. Hu�tìnovice, panu Luïku
Tomeèkovi, bytem Staré Mìsto, Hu�tìnovská
580,  od 1. 1. 2009 na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou 3 mìsíce a nájemné ve vý�i 1,00 Kè/m2

a rok, za úèelem vytvoøení zázemí pro rybolov
s podmínkou zákazu pevných staveb na pro-
najatém pozemku a zákazu oplocení pozemku.

1.7 - pronájem pozemku p. è. 4500/11 orná
pùda o výmìøe 750 m2 a p. è. 4498/2 ost. pl.
o výmìøe 951 m2, v�e v k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, panu Zbyòku Stuchlíkovi, bytem
Uh. Hradi�tì, �tìpnická 1165 - od 1. 1. 2009 za
úèelem provozování pøístavi�tì se zázemím  na
dobu urèitou 10 let s výpovìdní lhùtou 6 mìsícù
a nájemné ve vý�i 15.000,- Kè/rok.
- pronájem  movitých vìcí - 1 ks mobilní buòky,
akumulaèních kamen a 83 ks silnièních panelù,
panu Zbyòku Stuchlíkovi, bytem Uh. Hradi�tì,
�tìpnická 1165 - od 1. 1. 2009 za úèelem
provozování pøístavi�tì se zázemím na dobu
urèitou 10 let s výpovìdní lhùtou 6 mìsícù
a nájemné ve vý�i 3.000,- Kè/rok.

1.9 ukonèení pronájmu èásti pozemku
p. è. 4551/5 ost. plocha o výmìøe 23 m2, který
se nachází pod prodejním stánkem v lokalitì

ul. Hradi��ská ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, paní Marii Hubíkové,
Kvìtiny Agáta, Uh. Hradi�tì-Sady, Za
Dìdinou 247, dohodou k 31. 12. 2008
z dùvodu prodeje prodejního stánku panu
Radku Blahovi, bytem Staré Mìsto, Luèní
ètvr� 2050.

1.10 ukonèení pronájmu pozemku p. è. st. 2587
o výmìøe 20,75 m2, který se nachází pod gará�í
v lokalitì ul. Velehradská ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, panu Václavu
Kartuskovi, bytem Halenkovice 494, doho-
dou k 31. 12. 2008 z dùvodu prodeje gará�e
man�elùm Èápkovým, bytem Staré Mìsto,
Uprkova 1799.

1.15 pøedlo�enou nabídku spoleènosti
REAL MORAVIA s. r. o., Uh. Hradi�tì,
Nádra�ní 30, realitní kanceláø, na zprostøedko-
vání prodeje nemovitostí o celkové výmìøe
cca 9.000 m2:
l pozemku p. è. 6053/80 orná pùda o výmìøe

4 124 m2,
l pozemku p. è. 6053/243 orná pùda � èást

pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 6053/244 orná pùda � èást

pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 6053/245 orná pùda � èást

pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 4539/1 ost. plocha � èást

pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 5212/2 ost. plocha o výmìøe

211 m2

l pozemku p. è. 6056/10 ost. plocha � èást
pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 6056/11 ost. plocha � èást

pozemku dle zámìru
l pozemku p. è. 6056/9 ost. plocha � èást

pozemku dle zámìru

Takto vypadala kaple sv. Jana Køtitele pod
le�ením dne 24. øíjna  2008.         Foto: MK
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l pozemku p. è. 6055/56 ost. plocha o výmìøe
362 m2

l pozemku p. è. 6055/57 ost. plocha o výmìøe
392 m2

v�e v lokalitì ul. Hu�tìnovská - zahrady ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì.

2.1 projektovou dokumentaci �Revitalizace
sídelní zelenì� a podání �ádosti o dotaci
z Operaèního programu �ivotní prostøedí,
prioritní osa 6 � Zlep�ování stavu pøírody
a krajiny, oblast podpory 6.5. Podpora rege-
nerace urbanizované krajiny.

3.1 prodej hasièského vozidla ZIL panu
Marianu Hrabcovi bytem Pole�ovice za
3 600,- Kè.

3.2 poskytnutí finanèního pøíspìvku na
provoz nestátního zdravotnického zaøízení
Hospic na Svatém Kopeèku, Olomouc ve vý�i
10.000,- Kè.

II. doporuèila zastupitelstvu mìsta
1.11 schválit pøevod majetku - smìnu

pozemkù p. è. 2655/10 orná pùda o výmìøe
4 054 m2, p. è. 2655/11 ost. plocha o výmìøe
122 m2, p. è. 2655/12 ost. plocha o výmìøe
322 m2 a p. è. 2655/14 orná pùda o výmìøe
64 m2, které se nachází v lokalitì Vinohrady
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, které jsou ve vlastnictví pana
Ing. Jozefa Rosiny, bytem Korytná 10, za
pozemek p. è. 6034/127 orná pùda o výmìøe
3 096 m2, který se nachází v lokalitì Padìlky
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì a je ve vlastnictví mìsta Staré Mìsto.

1.12 schválit majetkoprávní vypoøádání
pozemkù v k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì
mezi mìstem Staré Mìsto a Zlínským krajem
z dùvodu narovnání vlastnických vztahù pod
stavbou �Autobusová zastávka ul. Hu�tì-
novská - Staré Mìsto�.

Zlínský kraj pøevede do vlastnictví mìsta
Staré Mìsto pozemek p. è. 4547/45 ost.
plocha/ost. kom. o výmìøe 18 m2 a poze-
mek p. è. 4547/46 ost. plocha/ost. kom.
o výmìøe 34 m2 a mìsto Staré Mìsto pøe-
vede do vlastnictví Zlínského kraje pozemek
p. è. 4547/47 ost. plocha/silnice o výmìøe
18 m2.

1.16 zru�it pøevod majetku - prodej
èástí pozemkù p. è. 340/130 orná pùda
a p. è. 340/138 orná pùda, v�e v lokalitì
Kopánky ve Starém Mìstì, k.ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, panu Ale�i Machálkovi, bytem

St. Mìsto, Kopánky 1726, za cenu 150,- Kè /m2

+ podíl na studii a projektové dokumentaci ve
vý�i 1.900,- Kè/gará�, který byl schválen na
6. zasedání Zastupitelstva mìsta ve Starém
Mìstì dne 17. 12. 2007 pod bodem II./7.6.

III. neschválila . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 �ádost pana Mgr. Petra Fry�táka, bytem

Uh. Hradi�tì, 1. máje 823, o výpùjèku pozemku
p. è. 4500/11 orná o výmìøe 750 m2 a p. è. 4498/2
ost. pl. o výmìøe 951 m2, v�e v k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, 1 ks mobilní buòky, akumu-
laèních kamen  a 83 ks silnièních panelù, na dobu
minimálnì 10 let.

IV. nesouhlasí . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 s povolením výjimky dle § 10 odst. 2

vyhlá�ky è. 137/1998 Sb. stavebníka Radmila
Schneidera, Sochorcova 923, Staré Mìsto,
novostavba rodinného domu na pozemcích
p. è. 857 v k. ú. Staré Mìsto u Uherského Hra-
di�tì (ulice Sochorcova) � dodr�ení normového
poètu odstavných a parkovacích stání pro stavbu
øe�ených jako souèást stavby nebo jako provoznì
neoddìlitelná èást stavby nebo umístìných na
pozemku stavby z dùvodu nedostatku parko-
vacích míst v ul. Sochorcova.

V. vzala na vìdomí . . . . . . . . . . . .
2.1 finanèní spoluúèast mìsta Staré Mìsto

pro rok 2009 na akci �Revitalizace sídelní
zelenì� v pøedpokládané vý�i 541.225,- Kè.

4.1 vyjádøení mìsta k �ádosti o územní sou-
hlas dle § 96 zákona è. 138/2006 Sb. v platném
znìní dle zápisu.

7.1 zápis z 9. zasedání sociální komise ze
dne 20. 10. 2008.

VI. jmenovala . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 komisi pro posouzení a hodnocení nabí-

dek nadlimitní veøejné zakázky � poskytnutí
úvìrového rámce k dofinancování investièních
dotaèních projektù � ve slo�ení:

Josef Bazala
Radoslav Malina
Ing. Ludmila Vendelová
Ing. Alena Holubová
Ing. Ladislav Kavøík
Franti�ek Slavík
Ing. Stanislav Gabriel

VII. ulo�ila . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Odboru správy majetku a �P

1.6 zveøejnit na úøedních deskách zámìr na

pronájem èásti pozemku p. è. 6190 ost. plocha
o výmìøe 55 m2 v lokalitì ul. Velehradská ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hra-
di�tì.

1.7 projednat podmínky pronájmu po-
zemkù p. è. 4500/11 orná pùda o výmìøe
750 m2 a p.è. 4498/2 ost. plocha o výmìøe
951 m2 a movitých vìcí - 1 ks mobilní buòky,
akumulaèních kamen a 83 ks silnièních panelù
s panem Zbyòkem Stuchlíkem, bytem Uherské
Hradi�tì, �tìpnická 1165 a pøedlo�it návrh
smlouvy o pronájmu.

1.8 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na pronájem vodní nádr�e ÈSO Staré Mìsto
v k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì (�Jama�
v lokalitì Louky).

1.9 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na pronájem èásti pozemku p. è. 4551/5 ost.
plocha o výmìøe 23 m2, který se nachází pod
prodejním stánkem v lokalitì ul. Hradi��ská
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì.

1.10 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na pronájem pozemku p. è. st. 2587 o výmìøe
20,75 m2, který se nachází pod gará�í v lokalitì
ul. Velehradská ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì.

1.13 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na smìnu èástí pozemku p. è. 240/467 ost.
plocha o celkové výmìøe cca 13 m2, èásti
pozemku p. è. 240/403 ost. plocha a èásti
pozemku p. è. 241/10 trvalý travnatý porost
o celkové výmìøe cca 16 m2 za èást pozemku
p. è. 240/5 ost. plocha o výmìøe cca 16 m2,
v�e v lokalitì �pitálky ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì.

1.14 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na pronájem èásti pozemku p.è. 340/134
ost. plocha o výmìøe 176 m2 a pozemku
p. è. 340/76 orná pùda o výmìøe 30 m2 v loka-
litì ul. Sadová ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì.

1.16 zveøejnit na úøedních deskách zámìr
na pronájem èásti pozemku p.è. 340/130
orná pùda a èásti pozemku p. è. 340/138 orná
pùda, v�e v lokalitì Kopánky ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì.

2. Hospodáøsko-správnímu odboru
- pøipravit výbìrové øízení na tisk Staro-
mìstských novin.

Josef Bazala                         Radoslav Malina
    starosta                              místostarosta

V øíjnu a listopadu pokraèovala za plného provozu rekonstrukce Køes�anské mateøské �koly,  Mìstské knihovny a Informaèního centra v ulici Za
Radnicí, kterou provedla stavební firma Kodrla Hu�tìnovice. Postupnì byla vymìnìna okna a dveøe, zateplena fasáda, která dostala novou svì�í
barvu. V leto�ním roce výraznì zmìnily svou podobu k lep�ímu v�echny mateøské �koly na území Starého Mìsta. Nejprve byla zaèátkem øíjna
dokonèena oprava �kolky v Komenského ulici, krátce na to se vylep�ila mateøská �kola v Rastislavovì ulici.                Text + foto: Milan Kubíèek
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KONTAKTNÍ CENTRUM CHARÁÈ

Usnesení z 38. mimoøádného zasedání
Rady mìsta Staré Mìsto

konaného dne 26. 11. 2008
Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 - pøijetí dotace ze Státního fondu

�ivotního prostøedí ÈR ve vý�i 198 595,- Kè
a z Fondu soudr�nosti EU ve vý�i maximálnì
3 376 123,- Kè.
- Smlouvu è. 08008143 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu �ivotního prostøedí ÈR
v rámci Operaèního programu �ivotní
prostøedí na akci �Realizace úspor energie pøi
provozu budovy Mateøské �koly Komenského
è. p. 1721� a povìøuje p. Josefa Bazalu,
starostu mìsta k podpisu této smlouvy .

2.2 - pøijetí dotace ze Státního fondu
�ivotního prostøedí ÈR ve vý�i 226 188,- Kè
a z Fondu soudr�nosti EU ve vý�i maximálnì
3 845 197,- Kè.
- Smlouvu è. 08010043 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu �ivotního prostøedí ÈR v rámci
Operaèního programu �ivotní prostøedí na akci
�Realizace úspor energie pøi provozu budovy
Mateøské �koly Za Radnicí è. p. 1823� a povìøuje
p. Josefa Bazalu, starostu mìsta k podpisu této
smlouvy .

2.3 - pøijetí dotace ze Státního fondu
�ivotního prostøedí ÈR ve vý�i 175 062,- Kè
a z Fondu soudr�nosti EU ve vý�i maximálnì

2 976 057,- Kè.
- Smlouvu è. 08008603 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu �ivotního prostøedí ÈR
v rámci Operaèního programu �ivotní
prostøedí na akci �Realizace úspor energie pøi
provozu budovy Základní �koly è. p. 1720�
a povìøuje p. Josefa Bazalu, starostu mìsta
k podpisu této smlouvy .

2.4 - pøijetí dotace ze Státního fondu
�ivotního prostøedí ÈR ve vý�i 178 277,50 Kè
a z Fondu soudr�nosti EU ve vý�i maximálnì
3 030 717,50 Kè.
- Smlouvu è. 08007533 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu �ivotního prostøedí ÈR
v rámci Operaèního programu �ivotní
prostøedí na akci �Realizace úspor energie pøi
provozu budovy Mateøské �koly Rastislavova
è. p. 1800� a povìøuje p. Josefa Bazalu,
starostu mìsta k podpisu této smlouvy.
Josef Bazala                         Radoslav Malina
   starosta                               místostarosta

Na podzim byla dokonèena rekonstrukce Gorazdovy ulice. Dal�í èást Nového Svìta se mù�e pochlubit komunikací a chodníkem s kvalitním
povrchem.                                                                                                                                                                                       Foto: Milan Kubíèek

Kontaktní centrum Charáè se sídlem
v Uherském Hradi�ti poskytuje slu�by osobám
u�ívající návykové látky, jejich blízkým
a �iroké veøejnosti. Zaøízení funguje od roku
2000 a v souèasné dobì provozuje své slu�by
nejen v Uherském Hradi�ti, ale i ve Starém
Mìstì, Kunovicích a Uherském Brodì.

V kontaktním centru mají u�ivatelé
nealkoholových látek mo�nost vyu�ít sprchu,
mohou si jednou týdnì vyprat své prádlo nebo
si uvaøit èaj, kávu a sníst pár kouskù peèiva.
Pracovníci jsou ochotni jim poradit v jejich
slo�ité �ivotní situaci a motivovat je ke zmìnì
�ivota. Nabízíme také doprovod pøi vyøizování
osobních vìcí na úøadech nebo u lékaøe.
Jedincùm, kteøí se chtìjí zbavit drogové
závislosti, zprostøedkujeme pobyt v léèebném
zaøízení. V kontaktním centru mají injekèní
u�ivatelé drog mo�nost nechat se otestovat na
�loutenku typu C a AIDS a vymìnit si pou�ité
injekèní støíkaèky za nové. Tìmito zpùsoby
chceme zabránit �íøení infekèních nemocí mezi
populaci.

Souèástí slu�eb na�eho zaøízení je i terénní
program, nebo-li streetwork. V rámci tohoto
programu vyhledávají aktivní u�ivatele drog
v jejich pøirozeném prostøedí (parky, restau-
race, bary apod.), navazují a udr�ují s nimi
kontakt a sna�í se je motivovat ke zmìnì jejich

�ivotního stylu. Terénní pracovníci také sbírají
pou�ité injekèní støíkaèky a následnì je likvidují,
aby nedo�lo k náhodnému poranìní osob. Náplní
pracovníka je mapování dané lokality z hlediska
drogové problematiky a to i alkoholu, jeho�
konzumace je mezi mladými lidmi hojnì roz�í-
øena.

Pro rodinné pøíslu�níky a blízké u�ivatelù drog
kontaktní centrum zaji��uje rodinné poradenství.
Pracovníci se tak sna�í podpoøit a informovat
pøíchozí o mo�ných postupech, kterými by se
dala jejich nelehká �ivotní situace øe�it.

Zaøízení také nabízí informaèní besedy pro
�áky základních, støedních, vy��ích odborných
�kol a vysokých �kol. Cílem tìchto setkání je
reálnì studentùm nastínit drogovou problema-
tiku a její dùsledky, seznámit je se slu�bami
Kontaktního centra Charáè, pøípadnì s nimi
diskutovat o problematice návykových látek.

Vý�e jmenované slu�by jsou poskytovány
�nízkoprahovì�. To znamená, �e jsou zdarma
(kromì besed pro �koly), anonymní, není pro
jejich vyu�ívání potøeba doporuèení jiné osoby
(napø. lékaøe) a poskytují se bezodkladnì.

Pracovníci zaøízení se zapojují také do
støednìdobého plánu Zlínského kraje a komu-
nitního plánování obcí a sna�í se tímto zpùsobem
zlep�it drogovou problematiku v daných
lokalitách.

Pro zájemce o na�e slu�by, jsou ní�e
uvedeny kontakty:

Kontaktní centrum Charáè
Prùmyslová 819

686 01  Uherské Hradi�tì
charac@podaneruce.cz

Po-Pá:  9:00 - 17:00 h.
 tel: 572 540 616

telefon na vedoucího: 777 916 269

Terénní program Uherské Hradi�tì,
Staré Mìsto, Kunovice

Út: 14:00-16:30 h., Pá: 18:00-21:00 h.
tel: 736 105 373

Nav�tivte mìstské
www stránky

Staré Mìsto má od èervna 2007 nové,
moderní a pøehlednìj�í internetové stránky.
Mù�ete se o tom pøesvìdèit na adrese

www.staremesto.uh.cz
Najdete zde kompletní vydání Staromìstských

novin od roku 2004. Na�e noviny jsou umístìny
ve formátu PDF. Soubory lze otevøít pøímo
nebo je mù�ete ulo�it do svého poèítaèe. Pro
kontakt s redakcí Staromìstských novin mù�ete
vyu�ít e-mail:    kubicek@staremesto.uh.cz
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Poslední rozlouèení s Ing. Miroslavem Bøezinou

U hrobu promluvil starosta Josef Bazala.                                                      Foto: Milan Kubíèek

Èlovìk, který za �ivota víc rozdá, ne� od
nìho dostane, který nezi�tnì dìlí dny mezi
veøejné blaho a své zájmy, takový èlovìk by
si právem zaslou�il, aby alespoò k nìmu byl
èas �tìdrý a dopøál mu mnoho let klidného
zaslou�eného odpoèinku za aktivní práci. Ale
èas, strá�ce na�ich dnù, je neúplatný a vùbec
se neohlí�í na to, zpùsobí-li nám ztrátu.
Zasáhne do na�ich øad náhle, neèekanì
a zanechá pouhé louèení, dny smutku a trápení.

Chvíle, kdy se budeme ptát, proè právì
Miroslavu Bøezinovi (7. 5. 1958 � 22. 11. 2008)
nebylo dopøáno je�tì �ít, radovat se, �tìdøe
rozdávat ze své �ivotní moudrosti.

Je nepochopitelný pro nás zákon odchodu,
poci�ujeme jej jako nespravedlnost. Ale je
zákonitý pro nás i pro v�echno �ivé na této zemi.

Skloòme se proto pøed moudrostí matky
pøírody a vzpomínejme. In�enýr Miroslav
Bøezina byl pro své blízké vzorný otec a man�el,

pro jiné byl pøítelem, spolupracovníkem,
známým, ale pro nás v�echny mìl jedno
spoleèné. Pøedev�ím byl celým srdcem dobrý
èlovìk, je� své zku�enosti, rozhled a umìní
jednat s lidmi, osvìdèoval nejen jako vedoucí
stavebního úøadu na staromìstské radnici, ale
i v zájmových organizacích a spolcích.

Ukonèil se bohatý a v�em prospì�ný �ivot
a nad takovým �ivotem bychom nemìli
podléhat zármutku. A my, kteøí budeme ji� jen
vzpomínat, vykroèíme dál ve stopách tohoto
poctivého �ivota, se ��astným vìdomím, �e
Miroslav Bøezina �il pro nás, patøil k nám
a nav�dy u nás zùstane v myslích a srdcích.

Milan Kubíèek

Jaroslav Seifert � �ivot
�ivot je tì�ký a strastiplný let
stìhovavých ptákù,
do krajin, kde je ka�dý sám.
A nikdy nazpátek.
A v�echno, co jsi nechal za sebou,
trápení, smutky, v�echna zklamání
zdají se lehèí, ne� je tato samota,
kde není �ádné útìchy,
která by trochu zkonej�ila uplakanou du�i.

Ing. Miroslav Bøezina.

Ode�el Franti�ek �opík ��I NEBE PLAKALO
V den 19. 11. 2008 se zastavilo nemocné,

by� zlaté srdce výjimeèného èlovìka � mého
milovaného tatínka pana Franti�ka �opíka.
V den jeho ulo�ení k vìènému spánku i nebe
plakalo a den na to jej jemnì bíle pøikrylo.
Zùstala jen obrovská bolest v srdci. Byl a bude
v�dy moje veliká láska! Jsem py�ná, �e jsem
jeho dcera. Co �ít budu, nikdy nebude�
sám�.tatínku!                Eva Sabo - �opíková

Podìkování v�em zúèastnìným na smu-
teèním aktu.

Hráèi volejbalového klubu VSK Staré Mìsto odná�ejí rakev ze smuteèní sínì k rodinnému hrobu.
Foto: VK

Vzpomínka
Dne 17. prosince 2008

uplynulo 20 let ode dne,
kdy zemøel ná� milo-
vaný man�el, tatínek
a dìdeèek pan Vladimír
Sedláèek. V�dy se sna-
�il �ít, myslet a chovat
tak, aby se mohl kdyko-
liv vrátit a pohledìt lidem i pøírodì zpøíma
do oèí. Vzpomínáme a nezapomeneme.
Man�elka, dìti, vnuci.

  Velmi smutná zprá-
va zasáhla v�echny
pøíznivce a pøátele
staromìstského volej-
balu. Ve vìku 73 let
náhle zemøel 19. listo-
padu 2008 výborný
volejbalista, dlouho-
letý pøedseda klubu,
vùdèí osobnost staro-

mìstského volejbalu a v neposlední øadì skvìlý
èlovìk pan Franti�ek �opík. Franti�ek mìl �ivot
rád, umìl rozdávat radost a pohodu. Svým
nasazením a pøíkladem pøispìl významným
zpùsobem k tomu, �e volejbal ve Starém Mìstì
je na vysoké úrovni a skvìle reprezentuje mìsto
i celý uherskohradi��ský region. Rád tuto tichou
vzpomínku doplním jeho �ivotním krédem ��ivot
je krásný�. Èest jeho památce.

Petr Straka, pøedseda VSK  Staré Mìsto



8 Farní sloupek Staromìstské noviny  01/09lll Staromìstské noviny  01/09 lll

ZAKONÈENÍ ADVENTU A VÁNOÈNÍ DOBA 2008/2009
v kostele sv. Michaela ve Starém Mìstì

4. nedìle adventní
Nedìle 21. prosince 2008

M�e svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin

Narození Je�í�e Krista
Støeda 24. prosince 2008

Od 23:00 hodin: zpívání koled u vánoèního stromu
(zvyk zavedla na�e farnost v roce 2000)

Pùlnoèní m�e svatá ve 24:00 hodin
obìtována za �ivé a + obèany a farníky ze Starého Mìsta

Hod Bo�í vánoèní
Ètvrtek 25. prosince 2008

M�e svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin
15:00 hodin: Vánoèní koncert Staromìstské kapely

Svátek sv. �tìpána
Pátek 26. prosince 2008

M�e svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
15:00 hodin: Setkání u Jeslièek

(Vánoèní hru pøipravilo spoleèenství mláde�e)
Vyhodnocení adventní soutì�e na�ich dìtí!

Svátek svatého Jana,
apo�tola a evangelisty

Sobota 27. prosince 2008

M�e svatá v 17:00 hodin
Na tuto m�i svatou jsou zváni man�elé k obnovì
man�elského slibu. Po m�i svaté �ehnání vína.

Svátek Svaté Rodiny
Je�í�e, Marie a Josefa

Nedìle 28. prosince 2008

M�e svatá také v sobotu 27. 12. v 17:00 hodin
M�e svaté v nedìli v 7:00 hodin, 9:00 hodin
Zveme man�ele k obnovì man�elského slibu!

15:30 hodin: Vánoèní koncert cimbálové muziky
Bále�áci a vystoupení dìtí z Dolineèky

Silvestr
Støeda 31. prosince 2008

Podìkujeme Bohu  za rok 2008
m�í svatou v 16:00 hodin

s prosbou o Bo�í po�ehnání do roku 2009

Slavnost Matky Bo�í,
Panny Marie

Ètvrtek 1. ledna 2009
Státní svátek

M�e svaté: v 8:00 hodin,
10:00 hodin (obìtována za farníky, spoluobèany

a zastupitelstvo na�eho mìsta)
Po ka�dé m�i svaté rekapitulace hospodaøení
a èinnosti farnosti za rok 2008 + TE DEUM

Pátek 2. ledna 2009 17:00 hodin: M�e svatá spojená s po�ehnáním
koledových skupinek Tøíkrálové sbírky

Úterý 23. prosince 2008
7:00 hodin � poslední �rorátní m�e svatá�

od 9:00 hodin: PØÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY
Výzdoba chrámu � mù�ete pøijít pomoci. Díky!

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªZ na�í farnosti

2. nedìle
po Narození Pánì

(Tøí králù)
Nedìle 4. ledna 2009

M�e svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin
V 15:00 hodin

BENEFIÈNÍ VÁNOÈNÍ KONCERT
Chrámového sboru a orchestru z Uh. Hradi�tì

pod vedením Karla Dýnky.
Svým vstupným podpoøíte stavbu nového kostela.

Dìkujeme!

Slavnost Zjevení Pánì
(Tøí králù)

Pondìlí 5. ledna 2009
Úterý 6. ledna 2009

M�e svatá v pondìlí 5. 1. v 17:00 hodin
M�e svaté v úterý 6. 1. v 6:30 hodin

Pøi m�ích: �ehnání zlata, kadidla, køídy a vody

Svátek Køtu Pánì
Nedìle 11. ledna 2009

M�e svatá v 7:00 hodin, 9:00 hodin
Zakonèení vánoèní doby.

V SAKRISTII JSOU K DOSTÁNÍ:
VÁNOÈNÍ OPLATKY (VELKÉ: 12,-KÈ, MALÉ: 10,- KÈ)

V�em obèanùm, pøedev�ím pak náv�tìvníkùm kostela sv. Michaela i Betléma v kapli sv. Jana
Køtitele pøeje farnost po�ehnané vánoèní svátky i celý dal�í rok.

Smysl a krása Vánoc  spoèívá v oslavì pøíchodu nového svìtla, které nikdy nezhasne. A to je
svìtlo duchovní, které pøi�lo v historické osobì Je�í�e Krista. Køes�anské Vánoce zvìstují lidstvu,
�e Je�í�ovo narození  je jedineènou skuteèností, je� se stala v dìjinách lidstva pøed dvìma tisíci lety.

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª

Jan Zahradníèek

Koleda
V nebeském dvorstvu krásném
v�e znovu zaèíná,
za nás, kdo nad ním �asnem,
oroduj u Syna,
Maria, útoèi�tì
ze svìta chmurné tøí�tì.

Václav a v�ichni svatí
krajané z vlasti mé
jdou blí�, my bázní jati
zpovzdálí stojíme,
padáme na kolena,
buï od nás pochválena.

Ty dary, prosby na�e
za nás tam pøednesli,
my za nimi pak pla�e
klekáme u jeslí:
Tobì a Je�í�kovi
zpíváme svými slovy.

Podìkování
S vdìèným srdcem chceme podìkovat

spoluobèanùm Starého Mìsta za finanèní dary
na nový kostel ve vý�i

677.270 Kè,
které byly vybrány pøi veøejné sbírce ve mìstì,
v kostele i od �tìdrých jednotlivých dárcù ve
dnech 10. � 16. listopadu 2008.

PAMATUJEME V MODLITBÌ A SVOLÁ-
VÁME BO�Í PO�EHNÁNÍ NA V�ECHNY
SPOLUOBÈANY!

Farní spoleèenství ve Starém Mìstì
ªªªªªªªªªªªªªªª

Tøíkrálová sbírka v na�em

mìstì 2. a 3. ledna 2009
Jako v minulých letech nav�tíví Va�e

domovy skupinky koledujících �Tøí králù�
s kasièkou a s doprovodem dospìlého, který
se proká�e osvìdèením k vykonávání
povolené veøejné sbírky Charity ve prospìch
tìch nejvíce potøebných a posti�ených.
Va�e dobroèinnost tu nebude zneu�ita, ale
úèelnì vyu�ita na u�iteèné a dobré projekty,
o kterých se v tiskovinách oblastní charity
dovídáte.

(Poselství koledníkù: C+M+B AD 2009
= Christus mansionem benedicat anno
Domini 2008 - Kristus a� �ehná tomuto
domu, v roce Pánì 2009)

ªªªªªªªªªªªªªªª
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Herní plán Slováckého divadla
v Uherském Hradi�ti

DATUM MÍSTO ÈAS SKUPINA PØEDSTAVENÍ
3. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 1+2=6 (Jeden a dvì je �est)
4. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 Adéla je�tì neveèeøela
5. pondìlí Uh. Hradi�tì 19.00 HOST Èardá�ová princezna

         Slezské divadlo Opava pøelo�eno z 30.11.2008
6. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 E Mein Faust
7. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 M Tcháni aneb Jak

neprovdat dceru
8. ètvrtek Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
9. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 70. repríza Donaha!
10. sobota Uh. Hradi�tì 16.00 derniéra Jak èert vyletìl z kù�e
13. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 T Medeia
15. ètvrtek Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
15. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 X V jámì lvové

pøelo�eno z 20. 11.
16. pátek Uh. Hradi�tì 10.00 veø. gen. zk. Tenor na roztrhání
17. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 P  1. premiéra Tenor na roztrhání
18. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 F  2. premiéra Tenor na roztrhání
20. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pohádka z klobouku
20. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 S Tenor na roztrhání
21. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 O V jámì lvové
22. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 B Tenor na roztrhání
23. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 Adéla je�tì neveèeøela
24. sobota KLUB 20.00 PLES SD XXIII. DIVADELNÍ

KULTURY PLES
26. pondìlí Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Tcháni aneb Jak

35. repríza neprovdat dceru
27. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pýcha a pøedsudek
28. støeda Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Rychlé �ípy

uzavøené pøedstavení
29. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 D  Tenor na roztrhání

Bli��í informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
tel. 572 55 44 55, 572 55 13 46 a 739 06 17 47, pokladna@sd.uh.cz

Slovácké divadlo: tel.: 572 557 720, fax: 572 552 167, e-mail: sd@uh.cz

Vánoèní koncert
Staromìstské kapely

Pozvánka na
Dìkanátní ples
U� po jedenácté jste srdeènì zváni na

Dìkanátní ples, proslulý velmi pøíjemnou
atmosférou! Pøijïte v sobotu 17. 1. 2009 od
19  hodin do Sokolovny-SKC ve Starém Mìstì
se pobavit a zatanèit si, setkat se s pøáteli
i známými, potì�í nás Staromìstská kapela
a hudební skupina Trinom i výhra v bohaté
tombole. Vstupenky si zakoupíte v prodejnì
drogerie pana Hrabince na nám. Hrdinù nebo
v sakristii kostela. Pøejeme pøíjemnou zábavu.

SDRU�ENÍ RODIÈÙ A PØÁTEL
�KOLY VE STARÉM MÌSTÌ

poøádá

PLES RODIÈÙ
V PÁTEK 30. LEDNA 2009

V SÁLECH SPOLEÈENSKO-
KULTURNÍHO CENTRA

(SOKOLOVNA) VE STARÉM MÌSTÌ
ZAHÁJENÍ VE 20 HODIN

K tanci a poslechu hrají:
l dechová hudba VHS Nedakonice
l DJ MATHESS & DARK � diskotéka

Program:    polonéza �ákù 9. tøíd

Vstupné 100 Kè (+ 20 Kè místenka)
Bohatá tombola

K náv�tìvì zvou poøadatelé

Zastupitelstvo mìsta, komise kultury Vás srdeènì zvou na XII. STAROMÌSTSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 24. ledna 2009 od 20 hodin ve v�ech sálech
Spoleèensko-kulturního centra (sokolovna) ve Starém Mìstì.
V kulturním programu vystoupí studenti Støední odborné �koly
a Gymnázia s polonézou, soubor DOLINA, taneèní skupina Rokaso.
K tanci a poslechu hrají: Dechová hudba Vacenovjáci,
skupina Zlý èasy a cimbálová muzika Dolina.
Tradièní bohatá tombola. Obèerstvení zaji�tìno.
Cena: 100 Kè s místenkou, 80 Kè bez místenky.
Pøedprodej vstupenek v Mìstské knihovnì a Informaèním centru
v ulici Za Radnicí od 12. ledna 2009. Tel.: 572 541 009

24. ledna 2009 � XII. STAROMÌSTSKÝ PLES

leden 2009

Staromìstská kapela úspì�nì koncertovala i pøi Vánoèním jarmarku,
který se konal v nedìli 7. prosince 2008 pøed staromìstskou radnicí.

Ilustraèní foto: Milan Kubíèek

Srdeènì Vás zveme na Vánoèní koncert Staromìstské kapely, který se
koná ve ètvrtek 25. prosince 2008 v 15 hodin v kostele sv. Michaela ve
Starém Mìstì. S tímto vánoèním programem jsme ji� vystoupili
12. prosince v Halenkovicích a po staromìstském koncertu vystoupíme dne
27. prosince v Nedachlebicích a 28. prosince v Blatnici pod sv. Antonínkem.

Pokud nebude moc mrznout, tak se urèitì objevíme s pásmem koled
i na �tìdrý veèer u vánoèního stromu u radnice.

Staromìstská kapela dìkuje v�em svým pøíznivcùm za podporu a pøeje
v�em lidem pøíjemné Vánoce a do nového roku �tìstí, zdraví a radost ze
�ivota.                                                                                     Petr Lubìna

Archeolog Dr. Ludìk
Galu�ka zve na výstavu

V redakci nás nav�tívil archeolog Dr. Ludìk
Galu�ka a v�echny pøíznivce velkomoravské
historie zve na výstavu s názvem BOJNÁ �
ranì støedovìké mocenské centrum mezi
Nitrou a Moravou, nové archeologické
objevy, která se koná do 16. února 2009
v Paláci �lechtièen � etnografickém ústavu
Moravského zemského muzea v Brnì na
Kobli�né ulici 1. Otevøeno je v úterý a� sobotu
v dobì od 9 do 17 hodin.

Výstavu spoleènì poøádají Moravské zemské
muzeum Brno, Archeologický ústav Slovenské
akademie vìd Nitra, Slovenské národní
muzeum � Archeologické muzeum Bratislava
a Ponitrianske muzeum Nitra a soukromí
vlastníci.                                                    MK
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Plán akcí
Vánoèní koncert ZU�      Ètvrtek 18. prosince 2008

Zaèátek: 18:00 hod.       Vstupné dobrovolné

Vánoèní ble�í trh         Sobota 20. prosince 2008
14:00 hod. � 19:00 hod.          Vstupné: 10,- Kè

Vánoèní zpívání         Nedìle 21. prosince 2008
Dolineèka, ZU�, Orel, Chrámový sbor

Zaèátek: 14:30 hod.          Vstupné dobrovolné

�tìpánská zábava           Pátek 26. prosince 2008
Dolina,  Zaèátek 20:00 hod.        Vstupné: 70,- Kè

Silvestr 2008          Støeda 31. prosince 2008
Zábavný veèer v retro stylu: Dívèí válka, Disco Oldies, stepaøské

vystoupení Vondráèková � Korn (J. Hejcman, J. Josková), Karaoke
show, pøedpùlnoèní pøekvapení. Pøedprodej vstupenek ji� zahájen.

Zaèátek 19:00 hod.          Vstupné: 100,- Kè

V nedìli 21. prosince 2008
ve 14:30 hod. se uskuteèní v sále

Spoleèensko-kulturního centra
(bývalá sokolovna) ve Starém Mìstì

Zahrají, zatanèí a zazpívají
soubor Dolineèka, dìti ze ZU�,

Chrámový sbor,
dìti z Orla a Klubíèka.
Vstupné dobrovolné.

Moderuje Radoslav Malina.

Vánoèní
zpívání

M

PROSINEC

S èleny Doliny nìkolika generací se
setkáme pøi �tìpánské zábavì. Na snímku
zleva Simona �krabalová, Karolína
Gahurová a Jan Pluhaø.

Ilustraèní foto: MK

Støedisko volného èasu KLUBKO Staré Mìsto,
          pøíspìvková organizace
U �kolky 1409, 686 03 Staré Mìsto,
tel. 572 541 103,   záz, fax. 572 543 041
e-mail: svcklubkosm@uh.cz
http//: www.klubkosm.cz

Akce v mìsíci: prosinec 2008
Rodinného centra Ètyølístek

Vánoèní dílnièky:
Tì�íme se na Vánoce

pátek 19. 12. od 9:00 do 12:00 hodin
Pro v�echny maminky s malými dìtmi, nejen

z RC Ètyølístek. Budeme vyrábìt jednoduché
vánoèní ozdoby, k vidìní budou výstavky
a ukázky vánoèních stromeèkù a dekorací.

INFORMACE O PROVOZU

SVÈ KLUBKO

STARÉ MÌSTO

v období VÁNOC

  Schùzky krou�kù pøed Vánocemi konèí
v pátek 12.12. 2008 a zaèínají znovu

v novém roce v týdnu 12. � 16. 1. 2008.
    V termínu 15. 12. 2008 � 9. 1. 2008
tedy SVÈ KLUBKO Staré Mìsto NENÍ
V PROVOZU.

  Podrobnìj�í informace na webu SVÈ

Klubko Staré Mìsto nebo na tel. èísle

725502297, 572541103.

Ozdobíme si stromeèek, zazpíváme koledy.
Také Vás èeká hraní si v hernì a na závìr

pohádka.     S sebou: pøezùvky, vstupné: 40,- Kè

SVÈ Klubko
Jak se slaví Vánoce�
12. 12. � 21. 12. dopoledne

Povídání o vánoèních zvycích doma i ve svìtì,
rukodìlná výroba, ukázky a výstavka pro
pøihlá�ené mateøské a základní �koly.
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Foto ze Svatojánské noci, kterou pro dìti a rodièe ka�doroènì poøádají
uèitelky z Køes�anské mateøské �koly Za Radnicí. Na snímku zleva
jsou: Lívinka, Johanka,  Simonka, Anetka.     Foto: Martina Bure�ová

L E D E N

Tak pracujeme my
Domov pro osoby se zdravotním posti�ením

ve Starém Mìstì na Kopánkách spoleènì
s Mìstskou knihovnou a Informaèním centrem
uspoøádaly v pondìlí 1. prosince 2008 v 13:30 h.
vernisá� prací a fotografií u�ivatelù Domova
s názvem Tak pracujeme my. Do Starého
Mìsta pøijeli i dal�í posti�ení z Domovù

v Kunovicích a Velehradu se svými peèova-
telkami. Na vernisá�i byla pøítomna vedoucí
Domova na Kopánkách paní Ludmila Janèaøíková,
starosta Josef Bazala spoleènì s místostarostou
Radoslavem Malinou a tajemníkem Mìstského
úøadu ve Starém Mìstì Vladimírem Kuèerou.
Výstavu zahájila knihovnice Milada Rokytová

a potom ji� následovalo prohlí�ení velmi
zdaøilých dílek na�im milých spoluobèanù,
ochutnávání obèerstvení a pøedmikulá�ské
povídání.

Opìt jsme se pøesvìdèili, �e zdravotnì
posti�ení lidé ne�ijí vedle nás, ale s námi.

Milan Kubíèek

Kulturní vystoupení zdravotnì posti�ených se pøítomným velmi líbilo.
Foto: Milan Kubíèek

Co øíkáte na tyto pìkné výrobky, kterými se na�i spoluobèané
prezentovali na výstavì?                                       Foto: Milan Kubíèek

Plán akcí
Zahájení kurzù, pravidelné lekce Aerobic, bodystyling

Pondìlí 5. leden 2009

Zimní �Pohni sa�      Nedìle 11. leden 2009
Halový turnaj amatérských dru�stvech v badmintonu,

stolním tenisu, �ipkách
Zaèátek 14:00 hod.

Dìkanátní ples      Sobota 17. leden 2009

Staromìstský ples      Sobota 24. leden 2009

�ibøinky      Nedìle 25. leden 2009

Ples SRP�      Sobota 30. leden 2009

SILVESTROVSKÁ
ZÁBAVA

OPÌT PO MNOHA LETECH

S
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Na náv�tìvì v �beru�kové� M� Rastislavova

Veselá fasáda M� v Rastislavovì ulici.
Foto: Milan Kubíèek

Øeditelka mateøské �koly Iveta Polá�ková (na snímku druhá zprava) spoleènì s uèitelkami
pøivítala starostu Josefa Bazalu (vlevo) a místostarostu Radoslava Malinu.                 Foto: MK

V prùbìhu leto�ního roku byly zrekonstruo-
vány a zmodernizovány dvì mateøské �koly
v ulicích Komenského a Rastislavova. Také
ve tøetí Køes�anské mateøské �kole v ulici
Za Radnicí vládnul èilý pracovní ruch a do-
konèila se zde výmìna oken, zateplení budovy
a obnovila se fasáda. Nutno øíci, �e úroveò

staromìstských mateøských �kol je nadstandardní
a rozhodnì patøí k nejlep�ím v celém Zlínském
kraji.

Ve ètvrtek 20. listopadu 2008 se konala velmi
zajímavá akce v mateøské �kole v Rastislavovì
ulici, kam na pozvání paní øeditelky Ivety
Polá�kové zavítal i starosta Josef Bazala

s místostarostou Radoslavem Malinou. V jedné
ze tøíd právì probíhala výroba drakù, které
vytváøeli chlapci a dívky spoleènì se svými
rodièi. Byla radost sledovat s jakým zájmem
a elánem vznikali rùznobarevní papíroví draci.

Milan Kubíèek

Slavnostní pøedání pamìtních listù
V úterý 18. listopadu 2008 se uskuteènilo na staromìstské radnici

slavnostní pøijetí vzácných lidí, dobrovolníkù Oblastní charity Uherské
Hradi�tì pøi pøíle�itosti jejich aktivního podílu na humanitární pomoci
do tøetího svìta. Pozván byl Mgr. P. Jakub Sadílek z franti�kánské
spoleènosti z Uherského Hradi�tì, který byl jubilejním dárcem
25.000 kusu ruènì upleteného obinadla na lepru a druhou pozvanou byla
paní Marie Madìrová ze Starého Mìsta. Paní Madìrová je zapsána jako
jubilejní dárkynì 27.000 kusu ruènì pletených obinadel do ambulancí.
Jsme rádi, �e mezi Staromì��any �ije tato vzácná �ena, která se rozhodla
pomáhat potøebným bez ohledu na odmìnu.

K pøítomným promluvil PaedDr. Mgr. Bohumír Riedl, dobrovolný
pracovník Oblastní charity Uherské Hradi�tì. �V Oblastní charitì
Uherské Hradi�tì jsme hrdi na tyto obèany, kteøí se podílejí na dobrovolné
formì pomoci trpícím, kteøí se neuzavírají pouze do sebe ka�dodenními
starostmi, ale doká�í vnímat své okolí a najít je�tì sílu umìt se rozdávat
z toho, co vlastní. Ve zdravé spoleènosti duchovní místa s køes�anskými
hodnotami patøila v�dy k nejvy��ím hodnotám, jsou to na�e chrámy, které
formují obìtavé lidi. Budují kulturu ducha a pøedstavují zále�itosti

státního spoleèenství. Byly v�dy kolébkou velkých osobností národa,
kultury, vìdy a umìní. To vy�lo jako radix, fonte (koøen, pramen) na
úsvitu Velké Moravy od nás, z tìchto míst. Duchovní smìr smìøuje
k lidskosti. V konzumní spoleènosti se vytrácí duchovní smìr, svìt je
lhostejný, nesly�í volání jedince o pomoc, moderní èlovìk není zakotvený
�ít v èase køes�anských hodnot. Ne být, ale mít, mít, mít� Vytìsnìné
hodnoty jsou nahrazeny hedoismem. Uèinit nìkoho neoèekávanì
��astným patøí k nejkrásnìj�ím vìcem na svìtì. Ji� Matka Tereza øekla:
Ovocem lásky je slu�ba,� sdìlil ve svém pouèném vystoupení
Dr. Bohumír Riedl.

Pøítomni byli také dal�í vzácní hosté. Napøíklad øeditel Oblastní charity
Uherské Hradi�tì Ing. Jiøí Jake�, vedoucí humanitárního skladu Eli�ka
Ondruchová, duchovní otec staromìstské farnosti Mgr. P. Miroslav
Suchomel. V�echny pøivítal starosta Josef Bazala, který na závìr slavnosti
pøedal ocenìným pamìtní listy a pozval je na malé obèerstvení.

Milan Kubíèek

Na snímku vpravo Dr. Bohumír Riedl s paní Marií Madìrovou
a duchovní otec staromìstské farnosti P. Miroslav Suchomel. Pøítomen
byl i kameraman televize Slávek Hanáèek.           Foto: Milan Kubíèek

Starosta Josef Bazala pøedal paní Marii Madìrové pamìtní list
a drobné upomínkové pøedmìty.                           Foto: Milan Kubíèek



Pranostiky na leden
l Pøipadne-li nový rok na ètvrtek, pøedpovídá

se mírná zima, vìtrné jaro, parné léto, krásný
podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
l V lednu voda, vìèná �koda.
l Jsou-li èervánky v novoroèní den, pøinesou

jistì samou slotu jen.
l Na nový rok dé�� � o velikonocích sníh.
l Novoroèní noc svìtlá a tichá bez de�tì

a vìtru znamená dobrý rok.
l Na Tøi krále mnoho hvìzd � urodí se hodnì

bramborù.
l O svatém Bazili�i zima v�ude èi�í.
l Na den svatého Pavla poustevníka (15. leden)

pìkný den � dobrý rok, vìtrný den � mokrý rok.
l O svatém Fabiánu a �ebestiánu zalézá zima

za nehty i otu�ilému cikánu.
l Jasný den na Vincentina dá hojnost dobrého

vína.                                                        EM

S r a n d o v n a
Nebyl to sklenìný obývák!

Vincek Prcek vyhodí z okna láhev od ferne-
tu. Na ulici se ozve køik. Vincek zamrumlá:
�To jsem netu�il, �e v lahvi byli lidé.�

Hor�í ne� muchomùrka
Povídají si dva kámo�i v hostinci Na

�pici. �Alkohol je jed, ale kdy� není, tak
je to otrava.�

Nezvaný prïola
Man�el se vrátí pøedèasnì domù ze

slu�ební cesty a ve vanì objeví nahého
mu�e. �Co tu dìláte?�, vzkøikne. Urèitì mi
to nebudete vìøit, ale já jsem sem pøitekl....

Pomáhejme ptáèkùm v zimì
Z na�í krajiny pomalu mizí pøedev�ím polní

a luèní ptáci, kteøí se je�tì pøed padesáti lety
v pøírodì bì�nì vyskytovali. Vlivem mono-
kulturního zemìdìlství, nárùstu vyu�ívání
chemických látek a stále výkonnìj�ím
zemìdìlským strojùm se nièí pestrost krajiny
a poèet druhù ptactva. Proto bychom nemìli
zapomínat na ptáèky bìhem zimy a pøilep�ovat
jim potravou na krmítku.

V�dy� oni se nám bìhem jara, léta
a podzimu bohatì odvdìèí. Králíèek obecný,

ná� nejmen�í ptáèek jehliènatých lesù, spotøebuje
dennì tolik hmyzu, kolik èiní 70% jeho tìlesné
váhy, brhlík a� 50 % a kos asi 30%. Ve srovnání
s kosem by èlovìk dennì musel sníst 25 a�
30 kg chleba. Ornitologové zjistili, �e sýkora
koòadra pøilétá s potravou k mláïatùm za
20 dnù témìø 7000krát, co� pøedstavuje témìø
1 kg hmyzu. �paèek krmí svá mláïata dennì
asi 200krát, brhlík 380krát. Poèetná rodinka
sýkorek spotøebuje za jeden rok 75 kg hmyzu.

Milan Kubíèek

Kdy� chce� od vola srnèí, tak si vùl sám.

Do hrobu si vezme� jedinì to co v �ivotì rozdá�.

Moudré ucho neposlouchá co hloupá huba povídá.

Kdyby lidé vìdìli co nevìdí, tak by dìlali co nedìlají a mìli by co
nemají.

Èemu lidé ve zvyku øíkají osud, jsou vìt�inou jejich vlastní hloupé
kousky. Osud míchá karty, my hrajeme.

Je-li v sázce meta vyvolená � tøeba pøed oslem jdi na kolena.

Chcete-li druhým obèanùm prospìt, musíte jim napøed ublí�it.
Nejlépe, kdy� je okradete a malou èást jim vrátíte. Nic nepoznají,
budou si libovat a líbat vám ruce.

Zatímco moudrý zva�uje co a jak, troubovi se narodí syn.

Ka�dý si èe�eme svou vlastní ple�.

V�ichni by si mìli uvìdomit, �e jací jsme, takové to u nás bude.

Moudra Mr. Orang Utana

Sýkora koòadra je velmi u�iteèný ptáèek, který vám pøes zimu zcela urèitì pøiletí na krmítko.
Foto: Vladimír Kuèera

S originálním sloganem vykroèí do nového
roku èlenové klubu místních recesistù.
Jejich heslo zní: Nemusí� být nutnì bohatý,
hlavnì a� nejsi parohatý!

V�dy� jen pomysleme, jak trudný �ivot
plný stresu a depresí mají v�ichni podvedení
man�elé, milenci a sponzoøi povìtrných
dam, kdy� jim na hlavách vyroste taková
nádhera. Ale pozor, platí to i obrácenì ve
vztahu �ena � mu�! Mìjme na pamìti, �e
nejbli��í shozy paro�í v lesích pod Buchlovem
jsou na programu a� 1. øíjna 2009!

Text + foto: MK
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Otevírací doba prodejen potravin o svátcích
Hráèková Kouøimová Vanìk Altéøe Hájek Knedlíková
572541253 572541803 728672059 572543715 572501254 608359179

Pondìlí 22. prosince 6-18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-17 7:30-17
Úterý 23. prosince 6-18 6:45-17 6:30-18 5-18 5-17 7:30-17
Støeda 24. prosince zavøeno 6:45-10 6:30-11:30 zavøeno 6-9 7:30-11
Ètvrtek 25. prosince zavøeno zavøeno zavøeno zavøeno 6-9 zavøeno
Pátek 26. prosince zavøeno zavøeno zavøeno zavøeno 6-9 zavøeno
Sobota 27. prosince 6-11:30 6:45-11 6:30-11:30 6-10:30 6-9 7:30-11
Nedìle 28. prosince 6-11 zavøeno zavøeno zavøeno 6-9 zavøeno
Pondìlí 29. prosince 6-18 6:45-17 6:30-18 5-18 5:30-13 7:30-17
Úterý 30. prosince 6-18 6:45-17 6:30-18 5-18 5:30-13 7:30-17
Støeda 31. prosince 6-14 6:45-11 6:30-11:30 6-10:30 5:30-13 7:30-11
Ètvrtek 1. ledna zavøeno zavøeno zavøeno zavøeno zavøeno zavøeno
Pátek 2. ledna 6-18 6:45-15 6:30-16 5-18 5:30-13 7:30-17
Sobota 3. ledna 6-11:30 6:45-11 6:30-11:30 6-10:30 6-9 7:30-11

Mikulá�ský jarmark v základní �kole
Ji� v pondìlí 1. prosince 2008 se uskuteènil Mikulá�ský jarmark

v budovì základní �koly v Komenského ulici. Pøítomen byl i starosta
Josef Bazala s místostarostou Radoslavem Malinou, které po �kole
provedla zástupkynì øeditele Jarmila Kuèová.

Akci zahájilo vystoupení Cimbálové muziky základní �koly pod vedením

uèitelù Antonína Drgáèe a Josefa Pavely, potom se dìtem a uèitelùm
pøedvedl Mikulá� s andìly a èerty a nejvíce �ivo bylo ve tøídách, kde
jsme si mohli vybrat ze �iroké nabídky vánoèního zbo�í a dìtských výrobkù.
O jarmark byl velký zájem i mezi rodièi a obèany mìsta, kteøí byli
pøekvapeni rukodìlnou �ikovností na�ich chlapcù a dívek.   Milan Kubíèek

V závìru úvodního vystoupení pøi�el Mikulá�, andìlé a èerti. A zvlá�tì
s èerty, nebyly �ádné �erty.                                   Foto: Milan Kubíèek

Na jarmarku nechybìla perníková chaloupka s nezbytnou èarodìjnicí.
Foto: Milan Kubíèek

Ko�t slivovice bude 28.února
Dal�í roèník vyhlá�eného ko�tu slivovice se uskuteèní v sobotu

28.února 2009 od 18 hodin ve Spoleèensko-kulturním centru (sokolovnì)
ve Starém Mìstì. Degustace vzorkù bude probíhat v pátek 20.února
tamté�.

Firma VTP Pelka s.r.o. dìkuje za spolupráci v�em zákazníkùm
v uplynulém roce 2008 a pøejeme Vám ��astné a veselé Vánoce, hodnì
zdraví, �tìstí a osobních úspìchù v novém roce 2009.

Tì�íme se opìt na Va�i pøízeò

Moudré my�lenky
l Vzdáte-li se kouøení, pití a milování nebudete ve skuteènosti �ít
déle, ale jen vám to tak bude pøipadat.                          Sigmund Freud

l Je lep�í mít vznìtlivou povahu, i kdy� se èasto dopou�tíme chyb,
ne� být úzkostlivì a nemírnì opatrný.

l Krása �enství je souèástí pøírody, kde�to síla mu�ství souèástí
vesmíru.                                                                     Vincent van Gogh

ZUBNÍ ORDINACE, Sokolovská 508,
Uherské Hradi�tì (vedle Kauflandu)

roz�iøuje provoz od 2. 1. 2009 � 2 lékaøi.
Objednání na tel.: 774 572 659,  773 572 659

Dìkujeme Vám, �e patøíte do poèetné rodiny na�ich
ètenáøù.                      Redakèní rada Staromìstských novin



15ZajímavostiStaromìstské noviny  01/09lll Staromìstské noviny  01/09 lll

O
PR

AV
N

A ÈERPADEL l ELEKTROMOTORÙ

V O D O  �  T O P O
PRÙMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

Brnìnská 544, Staré Mìsto, tel./fax: 572 543 087, 602 749 377

ÈERPADLA, VODÁRNY
SE ZAJI�TÌNÝM SERVISEM

Výstava betlémù v Galerii
Slováckého muzea

Jste srdeènì zváni na jedineènou výstavu betlémù do Galerie
Slováckého muzea v Uherském Hradi�ti. Výstava zaèala ji� 6. listopadu
a doposud si ji prohlédlo i mnoho Staromì��anù, kteøí byli vìt�inou velmi
spokojeni.

Vystaveno je celkem 110 betlémù od 60 autorù z Èeské republiky,
Slovenska a Polska. Najdeme zde betlémy z rùzných druhù døeva, ale
také ze �ustí, uhlí, skla, hlíny a kù�e. Rùzná je jejich vý�ka, od nejmen�ích,
schovaných napøíklad i ve staré verzi televizoru, a� po betlémy v �ivotní
velikosti, které jsou vystaveny venku pøed budovou. Výstava, která má
motto: Betlémy, jak jste je je�tì nevidìli, potrvá do 31. prosince 2008.

O jedno poschodí vý�, ne� jsou betlémy, je pìkná výstava Bible
a keramika paní Ludmily Kovaøíkové.                              Milan Kubíèek

Chlapci a dívky z mateøské �koly v Rastislavovì ulici byli z výstavy
betlémù nad�eni.                                                                    Foto: M�

V pátek 5. prosince 2008 byla pro dìti v mateøské �kole v Rastislavovì
ulici uspoøádána Mikulá�ská nadílka. V kostýmech vystoupili herci ze
Slováckého divadla Uherské Hradi�tì a vytvoøili pro dìti nádhernou
atmosféru. Rozdávaly se balíèky a dárky a dìti zpívaly písnì se zimní
tematikou.                                                                         Dana �rámková

Mikulá�ská nadílka

Mikulá� obdaroval ka�dé dítì.                           Foto: Dana �rámková

Vzpomínka na osady
Kdy� se øekne, vzpomínka na osady, je to u� pro vìt�inu lidí pojem

naprosto neznámý.
Byla doba �velkého� Hradi�tì, to je vèetnì Starého Mìsta, Kunovic,

Maøatic, Míkovic, Vések a Derfle. To je ale jen navedení, �e tady byly tøi
osady, dvì ve Starém Mìstì a jedna v Uherském Hradi�ti. Osady mìly
svoje �erify a jejich èinnost byla pøedev�ím sportovní, co� vyniklo zvlá�tì
za protektorátu. To byla toti� ve�kerá sportovní èinnost nahrazena kuratoriem.

Ve Starém Mìstì byly dvì osady. U �eleznièního mostu byla osada
Havaj. To byla úplná líheò volejbalistù. �Snáï� se tady hrával volejbal
od rána do veèera. A jen namátkou: kluci Omelkovi, �opíkovi, Vojtíkovi
a dal�í. U� ani nevím, kdo tady býval �erifem.

Hned naproti, na hradi��ském bøehu øeky Moravy, byla osada OLK
(Osada líných koster), ale bylo by chybou domnívat se nìco o lenosti.
Také zde se hrával dennì do soumraku volejbal, opravdu se zanícením
(poslední set: �O vítìzství za v�echny èasy od zalo�ení Buchlova�). Pro
èas veèerní tady byla ruská ku�elna, která se stávala na obou osadách
je�tì výraznìj�í po napadení Sovìtského svazu. Navíc zde byla pro Sokoly
hrazda (kluci Janèovi a dal�í vèetnì klouzku � federvajs. No, stáli jsme
v ú�asu, kdy� jeden cvièenec s titulem JUDr., jméno u� nevím, vystudoval
tìsnì pøed uzavøením vysokých �kol, ukonèil veletoè saltem vzad. A tøetí
osada? Ta byla zase ve Starém Mìstì, jmenovala se TOS (Turistická
osada stopaøù) a mìla své sídlo na støíbrských pasekách. �erifem byl
Vítìzslav Rosùlek, �erif a kytarista zvaný Sax a èlenové mìli pøezdívky
Pete � Vojta Rosùlek (85 rokù), Janec � Jack (D�ek), nejstar�í Bedøich
Hladký (Harmonikáø), letos ji� 88 rokù.

Je nutno je�tì dodat, �e táboráky, kytary a zpìv byly v�ude samozøejmostí.
Tolik o osadách. Impulsem k napsání èlánku byla nedávná smrt dobrého
èlovìka, du�evnì krásného Franty �opíka.                       Miroslav Ra�tica

Zvìøinové hody
se vydaøily

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2008 se uskuteènily Zvìøinové hody
v jídelnì Bøetislava Polá�ka v objektu Za Radnicí. Opìt po roce si
náv�tìvníci pochutnali na mnoha gastronomických specialitách. Kuchaøi
se velmi èinili, strávníci jim v�echno snìdli. Z hotových jídel byl nejvìt�í
zájem o kanèí peèeni se �ípkovou omáèkou, kanèí výpeèky s èerveným
zelím a srnèí gulá�. Z minutek se tì�ila oblibì témìø v�echna pøipravená
jídla. Zvìøinový �píz dle pana lesního, Pytlákova masová smìs v brambo-
ráku, Pøekvapení pana hajného, kanèí medailonky, sma�ený kanèí øízek,
jelení steaky. Nechybìlo toèené pivo a pro dìti byly pøipraveny mouèníky.
Dal�í akce pøipravují kuchaøi kolektivu pana Polá�ka v pøí�tím roce.

Milan Kubíèek

Jsme na nové adrese!

Nyní nás najdete na Brnìnské ulici 544.
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EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o.

Kunovice
1. soukromá vysoká �kola na Moravì

poskytuje vysoko�kolské vzdìlání v ekonomicko
mana�erských oborech.
Nabízí bakaláøské studijní obory:
lManagement a marketing zahranièního

obchodu
l Finance a danì
l Ekonomická informatika
l Elektronické poèítaèe

Studovat lze v denní i víkendové kombinované
formì studia. �kola má speciální programy pro
èerstvé absolventy støedních �kol i pro pra-
cující, kteøí mají mo�nost studovat o víkendech.

Cílem �koly je poskytnout studium ekono-
micko mana�erského zamìøení, které je úzce
provázané s praxí.

Pøipravovat jazykovì a odbornì zdatné
mana�ery pro praxi zvlá�tì v podnicích
a institucích støední Moravy.

Výzkumnì vývojovou èinností ve studijních
oborech být pøínosem malým a støedním
podnikùm regionu.

�kola poøádá nìkolik dnù otevøených dveøí.
Jedná se o soboty 10. ledna, 31. ledna, 7. února,

7. bøezna a 28. bøezna 2009, a to
v dobì od 8 do 12 hodin.
Pokud se chcete podívat na �kolu
i v jiných termínech a polo�it otázky, které vás
zajímají spojte se PhDr. M. Brázdou na
epi@edukomplex.cz a termín si domluvíte.

Podrobné informace o studiu Evropském
polytechnickém institutu v Kunovicích získáte
na internetu  http://www.czechuniversity.com

ROST

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáøi
V lednu je podle tradièní èínské medicíny

potøeba posilovat moèový mìchýø.
Dne 1. ledna � ve znamení Vodnáøe. Ten, kdo

má problémy s køeèovými �ilami, mìl by v tyto
dny pou�ívat elastické punèochy. Prevence:
potraviny obsahující zinek (sledi, klíèky,
kvasnice, sluneènicová a dýòová semínka).

Dne 2., 3. ledna � ve znamení Ryb. Zavla�te
zazimované rostliny v kvìtináèích a truchlících.

Dne 4., 5. ledna � ve znamení Berana.
Pøipravte kvalitní zdravé rouby jádrovin a peckovin.

Dne 6., 7. ledna � ve znamení Býka. Chraòte

se pøed nachlazením. Noste v tyto dny na krku
�álek.

Dne 8., 9. ledna � ve znamení Blí�encù.
Jsou ovlivòovány plíce, prùdu�ky a dech.

Dne 10., 11. ledna � ve znamení Raka.
Nepracujte s pùdou ani rostlinami.

Dne 11. ledna v 4:26 h. � Úplnìk. Dr�íme pùst.
Dne 12., 13. ledna � ve znamení Lva. Za

pøíznivého poèasí zaènìte s prùøezem døevin.
Dne 15., 16. ledna � ve znamení Panny.

Nav�tivte kadeøníka, sestøih i trvalá déle vydr�í.
Dne 16., 17., 18. ledna � ve znamení Vah.

Zaènìte s pøedpìstováním mu�kátù � urychlíte
kvetení.

Dne 19., 20. ledna � ve znamení �tíra.
Jableèný ocet nièí ne�ádoucí bakterie v moèo-
vém ústrojí (2 l�ièky do sklenice vody, l�ièka
medu, vypít nejlépe ráno).

Dne 21., 22., 23. ledna � ve znamení Støelce.
Vitamín C pomáhá zmíròovat bolesti kloubù.

Dne 24., 25. ledna � ve znamení Kozoroha.
Pøipravte si substrát na pøedpìstování rostlin.

Dne 26., 27., 28. ledna � ve znamení
Vodnáøe. Máte-li køeèové �íly, noste v tyto dny
stahovací punèochy? Pojídejte vla�ské oøechy.

Dne 29., 30. ledna � ve znamení Ryb. Pomalu
pøidávejte zálivku pokojovým rostlinám.

Dne 31. ledna � ve znamení Berana. Od
bolesti hlavy uleví èaj z majoránky.          M. J.
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Krásná vánoèní
výzdoba

Hlavní ulice v centru mìsta a námìstí
Hrdinù opìt pøíjemnì rozzáøila vánoèní
výzdoba. Je zase o nìco poutavìj�í a pìknìj�í
ne� v minulém roce a na její podobì mají
velkou zásluhu pracovníci odboru správy
majetku a �ivotního prostøedí s vedoucí
Ing. Markétou Hru�kovou a kolektiv pracovníkù
firmy Slu�by SM pana Pavla Sýkory, kteøí
výzdobu instalovali a starají se o její funkènost
po celou dobu adventního a vánoèního èasu.
S velkým zájmem sledují v�ichni projí�dìjící
nás vánoèní smrk u radnice, který je vskutku
pøekrásný a v celém okolí mo�ná i nejpìknìj�í.
O jeho vztyèení pí�eme na stranì 25.

Musíme podìkovat v�em obèanùm Starého
Mìsta, kteøí si peèlivì vyzdobili své domy
a byty a je vskutku radostí projít se po mìstì
po setmìní a mo�ná vás pøekvapí, kolik je
u nás osvícených velkých jehliènanù a jaká
pøekvapení si nìkteøí z nás pro spoluobèany
pøipravili.                                    Milan Kubíèek

K svátkùm vánoèním pøeji v�em na�im
ètenáøùm pøedev�ím splnìní onìch základních
lidských pøání a hodnot, o kterých zaèínáme
pøemý�let a uvìdomovat si je, a� kdy� je
ztrácíme. Lásku, pøátele, zdraví, rodinné
zázemí, smysl pro humor, dùstojné podmínky
pro �ivot.

Pøí�tí rok nebude pro vìt�inu z nás jedno-
duchý. Jen tì�ko dnes mù�eme odhadnout, jak
velký bude vliv celosvìtové krize na �ivot
prostého obèana ve Starém Mìstì. Pøesto
si myslím, �e lidé vzdìlaní, pracovití,
hou�evnatí, pøesní, dùslední a pilní se nemají
èeho obávat. Hor�í jsou na tom ne��astníci,
kteøí podlehli drogám v�eho druhu, od alko-
holu poèínaje, hazardními hráèi, lenochy,
povaleèi (chronickými spáèi) a narkomany
konèe.

Nezapomínejme na spoluobèany døíve
narozené, osamìlé, ne��astné a nemocné, kteøí
zvlá�tì v tyto dny vánoèní potøebují na�i
drobnou pomoc a laskavé slovo.

Pøeji Vám v�em, milí ètenáøi, a� v roce 2009
pro�íváte pøedev�ím okam�iky �tìstí, lásky
a a� Vám slou�í zdraví. A buïte vìrni Staro-
mìstským novinám, lep�í zpravodaj mìsta
nikde nekoupíte�..                  Milan Kubíèek

��astný
nový rok

Pøedná�ka o pravìku
Pro �áky dvou �estých tøíd si pøedná�ku pøi-

pravil Doc. PhDr. Jiøí Chlachula, Ph. D et Ph. D.
z Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.

Zajímavá pøedná�ka shrnula nejen na�e
uèivo o pravìku, ale díky bohaté fotodoku-

Docent Jiøí Chlachula chlapce a dívky velmi zaujal.                                      Foto: Josef Jurnykl

mentaci z nalezi�� po celém svìtì, kde pan
Jiøí Chlachula pracoval, umo�nila �ákùm
vytvoøit si konkrétní pøedstavu o probí-
raném uèivu a prostøednictvím vykopaných
nálezù si na pravìk i sáhnout.

Josef Jurnykl

Zimní pohádka
Sbor dobrovolných hasièù ve Starém Mìstì

poøádá v sobotu 7. února 2009 v poøadí ji�
41. tradièní ples �Zimní pohádka�, který se
koná ve v�ech sálech Spoleèensko-kulturního
centra ve Starém Mìstì od 20 hodin.

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba
Staromìstská kapela a taneèní skupina Trinom.
Bohatá tombola a obèerstvení zaji�tìno.

Pøedprodej vstupenek s místenkou na
hasièské zbrojnici (za zdravotním støediskem)
v pondìlí 26. ledna a 2. února 2009 od 18 do
20 hodin.        Srdeènì zvou staromìst�tí hasièi
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R O K O K O
a n e b
R e d a k t o r
O d p o v í
K a � d o u
O t á z k u
K a � d é h o
O b è a n a
l Nezdá se vám, �e �ivot je nìjaký smutný?

(Dana 53 let)
Ale jdìte, �ivot je komický! Jedno slùvko

pøed oltáøem a jsme �enatí, jedno slùvko ze
spaní a jsme rozvedení.

l Na který rozhlasový poøad nejradìji
vzpomínáte?                            (Marek 37 let)

Hrajeme první smìnì.

l Jsem stra�nì nepozorná, jak se toho
zbavit?                                       (Jitka 18 let)

To� opatrnì! Malá nepozornost za volantem
mnohdy znamená konec �ivota, kde�to
v posteli pøesnì naopak.

l Proè asi jdou na diskotékách a jiných
paøbách èasto na draèku ty nejvìt�í blbanì
a hlupanì?                              (Renata 18 let)

Ji� �vejk kdysi øekl: �Na �enskou bez
inteligence byla v nevìstinci pøirá�ka �esták,
proto�e taková prázdná nádoba pobaví daleko
víc, ne� nìjaká vzdìlaná dáma.�

lMoje �estiletá vnuèka si chtìla vyzkou�et
sluneèní brýle. Poblí� nebylo �ádné zrcadlo,
a tak se otoèila ke své sestøe a øekla: �Nasaï
si je, chci se podívat, jak by mi slu�ely.�

(paní asi 55 let)
Prohlédl jsem vás cizinko! Urèitì máte

vnuèky � dvojèata!

l Pochlubte se, co právì pí�ete?
(Zdeòka 45 let)

Kolouch, kohout s mouchou mnohou
s hloupou chloubou houpou nohou. Plavou
dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop
s pouhou houskou.

Madam, tén èé�tina je krásný øéè!

l Víte o tom, �e se nám u Slezanu prome-
nádují kanci?                           (Vlasta 36 let)

Neøíkejte! Asi je to proto, �e èerná zvìø
hledá ob�ivu v místech, kde hlavnì
bezdomovci nakupili zbytky jídla a bioodpad
na neohrazených skládkách. Èerná je sice
v republice pøemno�ená, ale kancù není nikdy
dost.

lKterého verbíøe máte nejradìji? Tanèil
jste ji� verbuòk?                        (Hana 20 let)

Zbo�òuji slovácký verbuòk, ale mám obavy
z verbíøù. V roce 1742 pøi�li na Moravu
Prusové a mnoho verbíøù. Jednak aby
pochytali vysoké mu�e, které král zaøadil
mezi své grenadýry, jednak kvùli koøistìní
a loupe�ím. Verbuòk jsem tanèil jednou na
louce, kdy� jsem �lápl na hada.

l Chodím ráda na procházky, ale chodím
pomalu. Ví�ovi se to nelíbí. Co mám dìlat?

(Pája 17 let)
Zastav se na chvíli v redakci. Naleju ti

�aratici, ta zrychlí tvùj krok�    Milan Kubíèek

Úèastníci  výtvarné soutì�e.                                                                                             Foto: PM

Jazyk na �pacír
Ji� druhým rokem se nìkteøí �áci na�í �koly

úspì�nì zúèastnili výtvarné soutì�e ,,Pus�te
si jazyk na �pacír�, poøádané Eurocentrem
Praha. V celorepublikové konkurenci více ne�
2000 prací se na druhém místì umístili �áci
9. D � Petra Køenová a Jiøí Juøena. Samozøejmì
nás to velmi potì�ilo, a tak jsme bez váhání
vyslali do Prahy na slavnostní pøedání cen
v�echny na�e soutì�ící. A jaké byly jejich
zá�itky?

�Ani brzké vstávání nám nepokazilo

pøíjemnì strávený den. Díky rannímu pøíjezdu
jsme mìli mo�nost projít se starou èástí Prahy -
tzv. Královskou cestou. Vidìli jsme Staromìstský
orloj, Mosteckou vì�, Karlùv most, Pra�nou
bránu, Týnský chrám aj. A pak u� hurá do
Eurocentra v Jungmannovì ulici. Poøadatelé nás
pìknì uvítali, pøipravili pro nás soutì� a po
pøedání cen i malé poho�tìní.�

Akce se vydaøila, vítìzùm je�tì jednou
blahopøejeme a v�em ostatním dr�íme palce do
dal�ích soutì�í.                         Pavlína Malinová

Ve Starém Mìstì opìt velkomoravské zlato
Zaèalo to nenápadnì. Na zaèátku záøí 2008

jsme konèili práce na plo�e budoucího
staveni�tì rodinného domku v Jezuitské ulici,
kdy� se z mobilu ozvalo, �e v tìsné blízkosti
Památníku Velké Moravy se pøi hloubení
výkopu pro novou kanalizaci narazilo na
kostry. Není mo�né, v�dy� pøece výkop vede
v místech, kde ji� pøed desítkami let zkoumali
mí pøedchùdci Antonín Zelnitius a profesor
Vilém Hrubý, bylo to první, co mì napadlo.
Leè, hned jsem tam odjel. A skuteènì, v profilu
výkopu byla jasnì zøetelná páteø a kosti dolní
konèetiny, o nìco vý�e nad nimi pak je�tì
lebka. Po nìkolika hodinách práce v úzkém
profilu jsme byli chytøej�í. Asi 130 cm hluboko
se nacházela èást skeletu dospìlého mu�e
v nata�ené poloze, bez lebky. Tu zøejmì
odhalily ji� výzkumy mých pøedchùdcù.
Zmínìná lebka nad tímto skeletem naopak
patøila mladé dívce. Bohu�el, to bylo témìø
v�e, co se z její kostry zachovalo. Po obou
stranách lebky jsme v�ak na�li ohnuté pásky
�elez s høeby, co� bylo neklamným svì-
dectvím, �e pozùstalí zemøelou pochovali do
hrobu, ulo�ili v deskové rakvi obité �eleznými
kováními � nepatøila tedy k chudým oby-
vatelùm Veligradu, nýbr� k tìm bohatým. Po
zdokumentování obou hrobù jsme kosterní
pozùstatky vybrali a odnesli do na�í stanice
u høbitova. Vrátil jsem se k nim a� za týden, kdy�
jsem opatrnì pomocí zubaøských pomùcek

odstraòoval z lebky hlínu. Náhle se nìco zalesklo
a z hlíny vypadla malá lesknoucí se kulièka. Byl
to drobný zlatý gombíèek s hladkým povrchem,
na který dávný klenotník natavil ètveøici malých
kulièek � granulek, které sestavil do tvarù
kosoètvercù. Drátìné poutko naznaèovalo, �e
gombíèek byl zøejmì pøi�it k �atu nebo zavì�en
na nìjakém poutku. Je jasným svìdectvím, �e
pohøbená dívka patøila ke spoleèenské nobilitì
starých Moravanù druhé poloviny 9. století,
obyvatel velkomoravského Veligradu, pøedchùdcù
dne�ních Staromì��anù. Gombíky toti�, kromì
toho �e byly souèástí jejich krojù, pøedstavovaly
zároveò jakýsi stavovský symbol, znak pøíslu�nosti
k elitì. A to �e byl zlatý, jasnì dokládá, �e k té
nejvy��í.

Archeologické výzkumy ve Starém Mìstì
øídím ji� více ne� dvacet let, ale tento gombíèek
je prvním zlatým �perkem, který se nám za tu
dobu podaøilo nalézt. Stalo se tak �díky� nìkolika
skuteènostem. Ta první byla, �e kdy� Vilém
Hrubý v roce 1948 navázal na plochu ji� døíve
prozkoumanou Antonínem Zelnitiem, o zhruba
jeden metr posunul zaèátek svého výzkumu více
na východ, tak�e v jednom místì vznikla mezi
zkoumanými plochami mezera. A v té zùstaly
�na�e� dva hroby. Druhá skuteènost pak byla
dána tím, �e pracovníci provádìcí firmy na
Památníku Velké Moravy nepøehlédli poru�ené
kosti a zavolali nás. Pánové, vám v�em díky.

Doc. PhDr. Ludìk Galu�ka, CSc.
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Ve Starém Mìstì je nejoblíbenìj�í plemeno
psa jezevèík. Je mi sympatický u� svou povahou.
Uznávám chytré psy a jezevèíci mezi nì
rozhodnì patøí. Øadu psù nauèíte, co si pøejete,
ale nepøemý�lejí o tom, kde�to jezevèík
pøemý�lí o práci pøedem a nikdy nevíte, co ho
vlastnì napadne. Doká�e být i hroznì
zlomyslný, a proto vy�aduje pevné a dùsledné
vedení k poslu�nosti.

Pokud tomu tak není, stává se vùdcem
smeèky jezevèík a øadovými èleny lidé, kteøí
jej obklopují. Pøesto si èlovìk jezevèíky
oblíbil. Pøedev�ím pro výjimeèné lovecké
schopnosti, ale i pro povahu, která nemá mezi
psy obdobu.

Èerného drsnosrstého jezevèíka Huga
vlastnil herec Vlastimil Brodský, hladkosrstého
pejsana jménem Hafík mìl také kapelník
Moravanky Jan Slabák. Do jezevèíka se
zamiloval i zpìvák Karel Gott, který v�echna
dùle�itá obchodní jednání v�dy absolvoval se
svým vìrným jezevèíkem Lumpíkem, který
prý poznal témìø stoprocentnì vychytralce
a fale�níky v�eho druhu. Také bankéø baron
Rothschild mìl èerného jezevèíka a ohromnì
si rozumìli. Jezevèíci jsou velmi oblíbeni u vete-
rinárních lékaøù. Napøíklad MVDr. Kadìra se
synem, také lékaøem, na nì nedají dopustit.
Nakonec jsem i já podlehl jezevèíkománii a od
paní uèitelky Veselé z Rybáren jsme zakoupili
na nedìlním trhu u Koruny milého, okatého,
èerného krasavce s packami jak malé lopatky.

Jezevèík dostal jméno BOB a mìl se èile
k svìtu. Ve ètyøech mìsících vá�il �est
kilogramù a rostl a rostl a pøedev�ím zlobil
a zlobil. Mìl velký apetit a oblíbil si tvarù�ky
od vìneèkù pøes tyèinky a� po kousky
ule�eného sýra v krabièce. Hlas mìl jako zvon,
v�dy� dennì dostal na svaèinku èerstvý
�loutek z domácího vajíèka. Jednu vánoèní
pøíhodu ze zaèátku devadesátých let minulého
století vám, milí ètenáøi, pøedkládám.

Bob byl také mlsoun a zamiloval si kostky
cukru a bonbóny. Nauèil se v�echny mo�né
finty, jak kostku cukru získat, nebo jak se
rychle dostat k odlo�enému balíèku bonbonù.

Ji� po nìkolika pokusech cukrlata dokázal
bravurnì rozbalovat. Nastal 24. prosinec a strojil
se stromeèek. Pes byl na svùj vìk trochu tlustý,
i kdy� jeho osobní veterináø tvrdil, �e není tlustý,
ale udìlaný, a v rodinì byl vyhlá�en zákaz
podávání v�ech sladkostí èernému �ibalovi. Na
stole v obývacím pokoji le�ela vánoèní kolekce
a dostat se k ní nebylo vùbec jednoduché. Mlsoun
to v�ak vyøe�il originálním zpùsobem. Uchopil
nejvíce ohrnutý roh ubrusu, zatáhl a kolekce byla
na zemi. Ne� se ostatní vzpamatovali, Bob
nezabalený nugátový bonbon spolkl jako
jednohubku a s druhým støechýlem pelá�il do
kuchynì. Za trest byl vyho�tìn na dvùr.

Po krátké chvíli pøi�la náv�tìva a zároveò s ní
se prodral do bytu i jezevèík. Chvilku èenichal,
pozoroval okolí, a� na�el háèek na zavì�ení
vánoèních ozdob. Pak zahrál velkolepé divadlo.

Háèek se sna�il polknout a po pár okam�icích
se zaèal stra�nì dusit. Ka�lal, sýpal, ale háèek
si vyndat nenechal. Komedie jak z partesu, ale
jen v mysli Boba. Ostatní v�e brali naprosto
vá�nì, i kdy� pøed tím vidìli ji� mnoho jeho
nevyzpytatelných ta�kaøic. Nakonec do�lo ke
smìnì. Pes vyplivl háèek výmìnou za
èokoládový bonbon. Pak nastalo dùsledné
prohlí�ení koberce, vysávání a je�tì jedna
prohlídka. V�dy�, kdo by chtìl, aby zrovna
na Vánoce do�lo k ne�tìstí. Netrvalo ani
hodinu a v�e se znovu opakovalo, kdy� pes
pøivlekl druhý háèek ze dvora. Bob byl ale
potrestán strýèkem Pepou. Dostal velký
lepanec a strýc chovající ve svém domì jen
oddané psí dìlníky � vlèáky a dobrmany se
v�em vysmál, co nám to pes provádí. Celková
bilance byla následovná. Z deseti nejlep�ích
èokoládových bonbonù jich �est spoøádal Bob.

Ale v�e mìlo dohru. Nejprve ura�ený Bob
si po pùl hodinì sedl k noze strýèka Josefa.
Ten ji� mìl v sobì nìkolik �tamprlí a kázal
nám, jak správnì cvièit psy k oddanosti
a poslu�nosti. Bobin mu sedìl u nohy pod
stolem a nepozorovanì pracoval. �Vidíte, jak
zkrotl, chce to pøísné vedení,� høímal strýc
Pepa a je�tì zvládl pár �tamprlí, podíval se na
hodinky a vystartoval k autobusové zastávce.
Ale bìda jeho kalhotám! Levá nohavice,
u které hodinu vzornì pod stolem sedìl Bob,
byla rozkousána na nìkolik cárù a strýc Pepin
pak dostal pøezdívku �Indián� podle gatí
s pravými apaèskými tøásnìmi. Také jeden
z �vagrù neu�el pomstì. Vytrvale odmítal
podìlil se s Bobem o kousek cukroví. Na
památku ode�el v neza�nìrovaných botech,
proto�e �òùrky Bob pøekousal a do jedné
polobotky se je�tì vymoèil.

O jezevèíkovi je známo, �e je fanatický
lovec jezevcù, králíkù a li�ek. Pokud mu není
dopøán pohyb v pøírodì, doká�e ulovit
i èlovìka na kole. Jezevèík je dlouhý pes
(Bob mìøil 100 cm, Bobin jen 99 cm). Miluje
dlouhé procházky, dlouhé spaní a dlouhý obìd.
Je to zkrátka profesor mezi ostatními psy.

Milan Kubíèek

Vánoce s mlsným jezevèíkem○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BOB ji� není mezi námi. Ode�el 27. února 2006, bylo mu 14 let a 6 mìsícù. Byl odvá�ný,
ostra�itý, vynikající hlídaè s hlubokým �tìkotem, dominantní, hou�evnatý a mìl smysl pro humor.
Zkrátka kamarád do de�tì. K neznámým lidem se choval odmìøenì. MVDr. Kadìra star�í ho
v ordinaci vítal vìtou: �Pozor, lotr je tady!�                                                Foto: Milan Kubíèek

Od 11. bøezna 2006 máme nového jezevèíka. Narodil se v Chlumci nad Cidlinou. Dostal podobné
jméno BOBIN a brzy mu budou tøi roky. Je velmi mazaný, svéhlavý, zvìdavý, tvrdohlavý, ro��ák
a filuta, miluje legrácky v�eho druhu. Na vý�lapech je drzý, zvlá�� rád provokuje vìt�í psy. Je
�tíhlý jako atlet, miluje pohyb.                                                                                         Foto: MK
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Podzimní pobyt v obci Ostru�ná se nakonec promìnil v neèekanou svatbu jednoho pøítomného páru.                                                         Foto: PÈ

�en i l  se  mi  kamarád
Krásnou vzpomínku na podzimní pobyt v obci Ostru�ná zanechal

hluboký zá�itek v srdcích nejenom man�elù Chlachulových, ale i jejich
pøátel. Byli to právì oni, co si øekli své �ANO� pøed tøiceti lety a jistì mi
dáte za pravdu, �e �perlová svatba� je u� pìkný dùvod k oslavì.

Prostì v�echno nasvìdèovalo tomu, �e se mùj kamarád Vojta Chlachula
bude opìt �enit a louèit se svobodou. A� má spoustu dobrých pøátel,
kteøí mu tak neèekanou svatbu vystrojí, o tom není nejmen�ích pochyb.

V�ichni jsme mìli dopøedu rozdìlené úkoly, dokonce i napsaný scénáø,
kdyby si nìkdo nebyl jistý, a aby v�echno správnì klaplo. V�e se událo
v obci Ostru�ná, v blízkosti nám v�em dobøe známého mìsta Jeseník.
Navíc v dobì, kdy vrcholily pøípravu na svatbu, se celá na�e klidná
chalupa promìnila v ru�ný vèelí úl. Bylo to opravdu dokonalé!

Tajnì pøivezené svatební obleèení padlo �enichovi i nevìstì, k udivení
v�em jako ulité, nechybìla ani svatební kytice, vonièky pro svatebèany
apod.

Na�i pøátelé byli sezdáni v místnosti se v�emi nále�itostmi, ke kterým
patøil i obraz tehdej�ího prezidenta Gustáva Husáka, státní vlajka a státní
znak. O kulturní vlo�ku bìhem obøadu se postaraly na�e dìti. Svým
pøipraveným pøednesem opravdu pøekvapily.

Po slavnostním �ANO� si Mirka s Vojtou pøedali prstýnky s vyrytým
nápisem �Ostru�ná 2008� pro vzpomínku na dobré pøátele. Nechybìly
ani dary a blahopøání. To v�e za doprovodu krásných hlasitých tónù
trubky. Slzy se mísily na tváøích s úsmìvem, ale to pøece k tomu patøí.
Po pøípitku jsme zasedli ke svatební tabuli, na poøadu byla �unková rolka,
slepièí polévka a svíèková omáèka. Nezapomnìli jsme ani na dávné
zvyky, ke kterým patøilo �holení�  a tance jako �holubem� a �smetákový�.

Na�im pøáním bylo napodobit svatební obøad tak, jak asi vypadal pøed
tøiceti lety. A �e se nám to povedlo, o tom svìdèila i nálada, ta byla
opravdu výborná a jsme pøesvìdèeni, �e vzpomínky nás budou tì�it hodnì
dlouhou dobu.

Vojtìchu, Miroslavo, do dal�ích let Vám pøeji hodnì lásky, �tìstí
a porozumìní.                                                                           Petr ÈíhalPolévka chutnala jako za mlada.                                 Foto: Petr Èíhal

Miroslava a Vojtìch po tøiceti letech.                        Foto: Petr Èíhal
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Pøedvánoèní Vídeò provonìl punè a jedlé ka�tany
Kouzlo vídeòského adventu se mù�ete vydat

obdivovat také vy. Vídeò je krásná v ka�dém
roèním období a dostat se tam dnes je tak
jednoduché. Cesta autem nezabere dobrému
øidièi ani dvì a pùl hodiny. Ze Starého Mìsta
jedou do Vídnì dva pøímé rychlíky Polonia
a Sobieski. Rychlík Chopin ji� jen na�í stanicí
projí�dí. Dal�ích zhruba deset spojù mù�eme
vyu�ít s jedním pøestupem v Bøeclavi. Pokud
vyrazíte ze Starého Mìsta vlakem EuroCity
�Moravia� v 7:14 h., na koneèné stanici vlaku
Wien Südbf. vystoupíte v 9:02 h. Je v�ak nutno
pøestoupit v Bøeclavi na vlak EuroCity 71
�Gustav Klimt.� Jinak doporuèuji ze Starého
Mìsta cestovat rychlíkem Olomouc � Bøeclav
v 7:56 h, v Bøeclavi se pøestupuje na pendolino
SC �Smetana� s pøíjezdem do Vídnì v 10:02 h.
Kdo by pøed dvaceti lety øekl, �e mù�eme
v klidu dojet komfortním vlakem do bývalé
metropole Rakousko-Uherska za jednu hodinu
a 48 minut? Navíc bez pasových a celních
kontrol a èetných obstrukcí pøed a po cestì.

Výlet za adventem
Do Vídnì jsem vycestoval v sobotu 22. listo-

padu 2008 a zdej�í atmosféru na�im ètenáøùm
pøiblí�ím v malé reportá�i.

Park pøed vídeòskou radnicí je obklopen
145 vánoèními stánky. Pøi vstupu na jarmark
ve smìru od tramvaje z ulice Dr. Karl Lueger
Ring mù�ete obdivovat nejvìt�í vídeòský
adventní vìnec od mìstských zahradníkù,
v parku uvidíte pùsobivì vyzdobené stromy
s houpacími koníèky, s cukrlátky, s vánoèními
ozdobami, s andìlíèky, strom se snìhuláky
a snìhovými vloèkami, s filipínskými lucernami,
mluvící strom a snad nejvíce oblíben je
Vídeòský srdíèkový strom, pod kterým padne
nejeden polibek zamilovaných.

Je�í�kovy dílny na radnici
Vùnì punèe, peèených ka�tanù, vanilky

a skoøice se line ze v�ech koutù. Jako první
jsem vychutnal novinku Red Bull Punch. Po
prvním hrnku mi narostla køídla, po druhém
jsem málem uletìl. Punè nabízí prodejci asi
v 15 stáncích, velmi dobrý je také horký �álek
lahodného punèe s jahodami nebo malinami.
Cena je 3,50 EUR, dìtský nealko punè za
2,50 EUR, záloha na hrníèek 2,50 EUR. Jedlé

ka�tany se prodávají na kusy, za osm v kornoutu
zaplatíte 1,80 EUR. Párek nebo pizza vás pøijde
na 3 a� 4 EUR. Wienerschnitzel v restauraci stojí
7,5 a� 15 EUR podle kategorie gastronomického
zaøízení. Rum na zahøátí 0,04 l kolem 2,6 EUR,
Johnie Walker 0,04 l je za 4,5 EUR, velké pivo
3 a� 4 EUR.
     Dìti z Rakouska,  ale i z mnoha evropských
zemí, si doslova u�ívají prostøedí Je�í�kovy dílny
v pøízemí radnice. Zde mohou vlastnoruènì
vyrábìt pøekrásné dárky pro své nejbli��í.
Namalují babièce a dìdeèkovi obrázek, mamince
u�ijí ta�tièku, pro tatínka vytvoøí umìlecké dílo

z papíru, vosku èi porcelánu. A vyhlá�ený je
také kurz peèení vánoèního cukroví, kde jsme
sledovali nejen holèièky, ale i kluky. S ku-
chaøskou èepicí na hlavì, zástìrou kolem pasu
se malí mistøi cukráøského umìní pilnì èiní
nejen pøi práci, ale hlavnì pøi koneèném
ochutnávání. Finanèní pøíspìvek 3 EUR se
platí v recepci pøi vstupu do radnice a zastávek
Je�í�kovy dílny je zde opravdu hodnì. Dílna
je otevøena a� do 23. prosince v dobì od 9 do
19 hodin.

Chrám sv. �tìpána
    Gotický chrám sv. �tìpána je dominantou
Vídnì. Stavba dómu byla zahájena ve 12. sto-
letí, jeho délka je 92 metrù, �íøka 39 metrù.
Ji�ní vì� (Südturm lidovì Steffl) je 137 metrù
vysoká a na její vrchol vede 343 schodù.
K vrcholu Severní vì�e (Nordturm) vyjedete
výtahem a mù�ete zde obdivovat 21 tun tì�ký
zvon Pummerin, jen� je nejvìt�í v Rakousku.
Pøesnì 203 cm vysoký zvon Zikmund
v chrámu sv. Víta v Praze je vedle nìj prcek,
proto�e jeho odhadovaná hmotnost je �pouze�
13,5 tuny. Také na královském hradu Wawel
v Krakovì mají zvon Zygmund, ten je vysoký
199 cm a vá�í necelých 11 tun. Za vstup do
chrámu sv. �tìpána se neplatí, vstupné se
vybírá pøed jízdou výtahem na vyhlídkovou
plo�inu Severní vì�e, za pì�í výstup na Ji�ní
vì� a také za vstup do hrobky, kde jsou ulo�eny
ostatky nìkterých Habsburkù. Vstupné se
pohybuje v rozmezí od 3,5 do 4,5 EUR. Na
chrámu sv. �tìpána ji� od první chvíle obdivuji
krásnou Ji�ní vì� a zvlá�tì její vý�ku. Ve
srovnání s nejvy��í vì�í kostela v Èeské
republice, kterou se chlubí gotický kostel sv.
Bartolomìje v Plzni (102,26 m), je vídeòská
vì� o úctyhodných 35 metrù vy��í. Dokonce
je o 7 metrù vy��í ne� je men�í ze dvou komínù
teplárny v Otrokovicích (130 m). Pro srovnání
hlavní vì� dómu sv.Václava v Olomouci èní
do vý�e 100,65 m a velká vì� chrámu sv.Víta
v Praze se vypíná do vý�e 99,3 m. Ale
porovnejme i vý�ku dal�ích vì�í ve Vídni. Vì�
vídeòské radnice je vysoká 98 metrù a tato
budova je postavena podle vzoru bruselské
radnice. Nedaleko odtud le�í Votivkirche
(Votivní kostel), který je nádhernou novogo-
tickou památkou.

Vánoèní ulice Mariahilfer strasse. Mù�ete nav�tívil i kostel P. Marie,
který je vánoènì vyzdoben. Jednodenní jízdenka na MHD stojí 5 EUR,
jednotlivá 1,70 EUR.                                             Foto: Milan Kubíèek

Pøekrásnì vyzdobený stánek s vánoèními ozdobami. Pokud vás
pøestane bavit nakupování, pak va�e dìti mohou nav�tívit Hoki Poki
továrnu na èokoládu, Confettiho zimní cirkus se zpívajícími chlupáèi,
absolvovat jízdu na ponících a v�ichni si jistì rádi prohlédnou výstavu
jeslièek mezi arkádami radnièní budovy.                                Foto: MK

Tradièní vídeòský vánoèní trh pøed radnicí
se koná od 10 do 21:30 h., v pátek a sobotu je
otevøeno do 22 hodin. Od ètvrtka do nedìle
od 16 hodin nav�tìvuje Vídeòské Jezulátko
adventní trh na Radnièním námìstí. Od
17 do 17:30 h. se s ním setkáte u jeslièek pod
velkým vánoèním stromem, kde vypráví dìtem
i dospìlým vánoèní pøíbìhy. Vánoèní trubaèe
na Radnièním námìstí si mù�ete vyslechnout
dennì od 20 do 20:30 h. pod vánoèním
stromem. Prostor pøed radnicí je tøikrát
krásnìj�í za veèerního osvìtlení, atmosféra
je zde jako v pohádce.    Foto: Milan Kubíèek
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V blízkosti kostela byl v roce 1853 spáchán
atentát na tehdy 23-letého císaøe Franti�ka
Josefa I., který za záchranu svého �ivota
nechal vybudovat vzne�ený kostel s vì�emi
99 m vysokými.

Èím jsou gotické katedrály tak nádherné,
vèetnì chrámu sv. �tìpána? Upoutávají svou
svìtlostí, èasto a� neuvìøitelnou vý�kou
a zdánlivým odhmotnìním, lehkostí, s ní�
nesou svazkové pilíøe mohutnou klenbu.

Císaø Franti�ek Josef I.
Pøiznám se, �e k poslednímu velkému císaøi

z rodu Habsburkù, Franti�ku Josefu I.,
vzhlí�ím s obdivem. Mám s ním i nìco málo
spoleèného. Také pravidelnì vstávám ve
4 hodiny ráno a zaèínám pracovat v 5 hodin.
Libuji si v pøesnosti a dùkladnosti, miluji
�eleznici a uniformy. Navíc mùj otec se
jmenoval Josef, tchán zase Franti�ek. Císaø
vládl rakousko-uherské monarchii dlouhých
68 let, od 2. 12. 1848 a� do roku 1916. Po
rozlehlé monarchii jezdil luxusním dvorním
vlakem. Souprava císaøského vlaku byla
vyrobena ve firmì Ringhoffer v Praze
Smíchovì a byla slo�ena z osmi ètyønápravových

tmavozelených vozù. Ji� tehdy byla oddìlení
osobních vozù vytápìna párou a osvìtlena
elektrickým proudem, který dodávala parní
elektrárna umístìná v zavazadlovém voze. Pokud
jízda vlaku probìhla k panovníkovì naprosté
spokojenosti, pøedev�ím s absolutní vojenskou
pøesností, císaø nikdy neopomnìl �eleznièní
úøedníky po�ádat, aby se k nìmu dostavili,
podìkoval jim a poctil je odmìnami. Není proto
divu, �e pøednosta vídeòského Západního nádra�í
patøil mezi nejèastìji vyznamenané osobnosti
celé monarchie. Na nádra�í Wien Westbanhhof
toti� zaèínala vìt�ina cest Franti�ka Josefa I. Také
na vlakovém nádra�í ve Starém Mìstì nìkolikrát
spoèinula noha velkého císaøe a v�dy byl pøivítán
velkolepì.

Silvestr ve Vídni u námìstí Hrdinù
Letos se bude po dlouhé dobì konat

silvestrovská oslava ve Starém Mìstì v SKC -
sokolovnì. Program bude vskutku jedineèný
a originální, urèitì pøijïte. Ale jsou mezi námi
fajn�mekøi, kteøí rádi pro�ívají oslavu nového
roku v zajímavém a originálním prostøedí.
Proto mohu doporuèit náv�tìvu vídeòského
Starého Mìsta, které se 31. prosince 2008
promìní v jeden obøí veèírek. Poøádají tam

letos ji� devatenáctou
� S i l v e s t r o v s k o u
stezku�, která se vine
z Radnièního námìstí
úzkými  u l ièkami
vnitøního mìsta a oèe-
kávají a� 700 tisíc
náv�tìvníkù.
   Bude pøipraveno
obøí plátno o plo�e
44 m2, jevi�tì zabírající
a� 120 m2, tøi formace
disk�okejù, nebude
chybìt astrologická
vesnièka s vì��ci
a vì�tkynìmi a na
70 stánkù s gastro-
nomickou nabídkou
prodávající punè a la-
hùdky ze v�ech koutù
svìta. Staromìstské
ulièky se té noci

promìní v jedineèný prostor k oslavám.
Také hodnì veselo bude na Helden Platz

(námìstí Hrdinù) v blízkosti Hofburgu. Toto
námìstí s obøí jezdeckou sochou prince
Ev�ena Savojského, který porazil na konci
17. století Turky, a druhou sochou arcivé-
vody Karla. Ten zase vyhrál nad Napoleonem
v bitvì u Aspern. Na Helden Platz vyhlásil
Hitler v roce 1938 �an�lus� � pøipojení
Rakouska k Nìmecké øí�i. K ubytování
ve Vídni lze doporuèit i stylový a klidný
hotel Am Brillantengrund v blízkosti
Mariahilferstrasse, kde je èeský personál.
www.hotel-am-brillantengrund.at

Opernball � ples v opeøe
Pokud se nìkterým snobùm bude zdát mùj

tip na Silvestr nezajímavý, mám je�tì jednu
referenci v rukávì. Ve Vídni se ka�doroènì
koná na 300 plesù, ale zajisté neodmítnete
pozvání na legendární ples Opernball ve
ètvrtek 19. února 2009, konaný v budovì
Vídeòské státní opery. Pøítomna bude øada
hvìzd svìtového hudebního nebe. Více na
internetové adrese www.staatsoper.at

Vstup není pøíli� veliký, �pouze� 230 EUR,
pokud si chcete zajistit nejlep�í ló�e zaplatíte
17.000 EUR. Stùl pro 4 osoby je v nabídce za
640 EUR. Zdá se vám to pøíli�? Potom
neváhejte rezervovat vstupenky na generální
zkou�ku Opernballu, která se koná ve støedu
18. února 2008. Vstupné na sezení je 25 EUR,
na stání pouhých 15 EUR.

Dne 4. prosince 1989 byla vztyèena �elezná
opona a jako první byly otevøeny hranice
s Rakouskem. Pro mnoho Èechù a Slovákù
byla Vídeò prvním mìstem západní Evropy,
které s radostí nav�tívili.

Do Vídnì mù�eme cestovat autem, auto-
busem, letadlem. Jako milovník �eleznice
jsem zvolil pendolino. Není to drahé, pokud
vlastníte In-kartu/Rail plus a vyu�ijete
komerèní slevu Èeských drah Wien spezial.

Vydejte se také vy do Vídnì, objevit zvlá�tní
atmosféru mìsta na Dunaji, tuto nezamì-
nitelnou smìs emocí, kreativity a tradice.
A nejlépe je�tì pøed Vánocemi.

Milan Kubíèek

Druhý velký vánoèní trh se koná v prostoru
pod 20 m vysokou sochou císaøovny Marie
Terezie mezi budovami Pøírodovìdného
muzea a Umìleckohistorického muzea. Je
zde umístìno 65 stánkù. Ceny jsou zde
nepatrnì vy��í ne� na trhu u radnice. Tøeba
hrnek punèe zde prodávají za jednotnou
cenu 3,70 EUR. Tøetí velký vánoèní trh se
koná u zámku Schönbrunn.           Foto: MK

V Albertinì se konala a� do 8. prosince 2008
výstava malíøe Vincenta van Gogha. Jedná
se o nejvìt�í výstavu svìtoznámého malíøe
za posledních 20 let. V zámku Belveder jsou
zase soustøedìna díla Gustava Klimta.

Foto: Milan Kubíèek

Jedním z nejznámìj�ích vídeòských námìstí je námìstí Hrdinù
(Helden Platz) v blízkosti Hofburgu. Pojmenováno bylo po dvou
hrdinech, kteøí zde mají velké sochy na koních. Prvním z nich je princ
Ev�en Savojský, který porazil na konci 17. století Turky a druhým
vévoda Karel. Ten zase vyhrál nad Napoleonem v bitvì u Aspern. Obì
plastiky vytvoøil A. Fernkorn v letech 1853 � 1865.              Foto: MK

Gotický chrám sv. �tìpána je symbolem mìsta
na Dunaji. Vì�  je nyní zahalena le�ením.

Foto: Milan Kubíèek
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Vzpomínka
Kdo poznal tì, ten

mìl tì rád, takoví lidé by
tak brzy nemìli umírat.

Dne 19. 1. 2009 vzpo-
meneme 10. výroèí úmrtí
na�í drahé man�elky,
maminky a babièky pani
Anny Strnadové ze
Starého Mìsta. S láskou a vdìèností vzpo-
mínají man�el, syn a dcery s rodinami.

Tradièní setkání zástupcù spolkù

Èeský Je�í�ek, který od nepamìti nosí dìtem
dárky, je v ohro�ení. S tímto vzkazem vyrazilo
nìkolik desítek studentù vysokých �kol z celé
Èeské republiky do boje za záchranu tradièní
postavy nosící dìtem dárky, Je�í�ka. Toho
z èeského trhu a hlavnì z povìdomí vytlaèuje
americký Santa Claus. Petice s názvem
Zachraòte Je�í�ka tak chce ukázat, �e lidem
nejsou lhostejné èeské tradice a zvyky.

�Odmítáme, �e by nám kdy nosil dárky
èervený americký tlou�tík a tímto zpùsobem
chceme vyzvat èeskou spoleènost a její
pøedstavitele, aby nepodléhali vlivùm ze
západu,� pøibli�uje smysl celého projektu
student multimediálních komunikací Adam
Du�ek, autor petice Zachraòte Je�í�ka.
Tvùrci projektu na internetových stránkách
www.zachrantejeziska.cz vyzývají �irokou
veøejnost, aby svým podpisem vyjádøila
podporu zachování tradièních vánoèních
svátkù.

�Na�e dìti vidí kolem sebe samé Santa
Clause. Jsou v obchodech, v televizi i v rekla-
mách. Dìti tak ztrácejí povìdomí o èeských
Vánocích a my se s tím nechceme za �ádnou

cenu smíøit,� zdùraznil Tomá� Zdechovský, jeden
z duchovních otcù projektu.

Pøe�ili jsme Dìdu Mráze,
pøe�ijeme Santu Clause

Silná tradice Je�í�ka odolala za dob komu-
nistického re�imu pokusu prosadit do popøedí
Dìdu Mráze a v souèasnosti o své místo musí
bojovat právì se Santou Clausem. Jeho nejsilnìj�í
zbraní je masivní reklamní propagace nadná-
rodních firem a korporací, které v mnoha zemích
dokázaly porazit místní tradice.

�Z toho dùvodu je podle nás nutné, aby si
èeská veøejnost uvìdomila krásu a originalitu
tradièních èeských Vánoc a zachovala ji pro dal�í
generace. Pøe�ili jsme Dìdu Mráze, pøe�ijeme
Santu Clause,� dodávají Zdechovský a Du�ek
z projektu Zachraòte Je�í�ka.

Na internetových stránkách zachrantejeziska.cz
se mù�e a� do 24. prosince kdokoliv pøidat
k petici a zároveò je zda mo�nost zanechat vzkaz
nebo pøání pro Je�í�ka, pøipojit svou pøedstavu
o tom, jak tato nadpøirozená bytost vypadá nebo
se podìlit o zajímavé názory v diskusním fóru.

Tìsnì pøed vánoèními svátky chtìjí autoøi
výzvy pøedat petici èlenùm èeské vlády
a parlamentu s jasnou výzvou: Zachraòte
Je�í�ka!

Jana Kodysová, Eva Fruhwirtová

Studenti vyrazili do boje za záchranu èeského Je�í�ka

Dal�í vydaøené setkání zástupcù spolkù
a spoleèenských organizací se uskuteènilo
v pátek 5. prosince 2008 v 17 hodin v zase-
dacím sále na staromìstské radnici.

Se�lo se celkem 55 obìtavých obèanù na-
�eho mìsta, pøedev�ím vedoucích a zástupcù
spolkù, nechybìl starosta Josef Bazala, místo-
starosta Radoslav Malina, radní Jiøí Barto�ík,
tajemník mìstského úøadu Ing. Vladimír
Kuèera, vedoucí odborù Ing. Ludmila
Vendelová, Kamila Tomeèková, zastupitelé
mìsta a dal�í hosté.

V�ichni zástupci spolkù postupnì seznámili
pøítomné se svou èinností v roce 2008 a potom
ji� následovalo obèerstvení a nìkolikaho-
dinové povídání a výmìna zku�eností. Ze
setkání jsme poøídili fotoreportá�, která je
umístìna na internetových stránkách na�eho
mìsta www.staremesto.uh.cz a s konkrétní
èinností spolkù vás seznámíme v pøí�tím èísle.

Milan Kubíèek Veselo bylo pøi proslovu Ing. Pavla Pluhaøe, zástupce mysliveckého sdru�ení.  Foto: Vladimír Kuèera

Sympatická mladá paní Barunka rozdala v�em pøítomným vánoèní perník a pøáníèko Orla.   Foto: VK

Provozní doba mìstského
úøadu o vánoèních svátcích
Ve støedu 31. 12. 2008 a v pátek 2. 1. 2009

bude Mìstský úøad ve Starém Mìstì uzavøen.
Pokladna bude fungovat do 23. 12. 2008.
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Termíny svatebních obøadù
V sobotu 17. ledna, 14. února, 14. bøezna,
4. dubna, 16. kvìtna a 13. èervna 2009.

Vá n o è n í  s t r o m  u  r a d n i c e
V úterý 25. listopadu 2008 byl postaven vánoèní smrk na prostranství

pøed radnicí. Krásný jehliènan rostl témìø pìt desítek let ve Starém Mìstì
v ulici Karoliny Svìtlé v rodinì u Ko�íkù. Majitelka stromu paní Jarmila
Ko�íková dala Staromì��anùm krásný dárek, který potì�í srdce a oko
nejednoho procházejícího a projí�dìjícího.

Smrk pøivezli na místo pøed radnici pracovníci firmy Slu�by SM pana
Pavla Sýkory. Vlastní postavení stromu øídil vedoucí Karel Dosedìl a
jeho lidé se opravdu èinili. Návìs se smrkem pøijel v 8:45 h. a za necelou
pùlhodinu ji� strom stál a za dal�ích 45 minut byl vyzdoben vánoèní

V úterý 25. listopadu 2008 v 8:45 h. byl pøive-
zen krásný smrk pøed radnici.      Foto: MK

Neuplynou ani tøi minuty a smrk je postaven
do vertikální polohy.      Foto: Milan Kubíèek

Elektrikáø Jaroslav Boèek splnil svùj úkol
a pomalu se mù�e vrátit na zem.   Foto: MK

hvìzdou a osvìtlením. Do nejvy��ím partií stromu vystoupal na plo�inì
elektrikáø Jaroslav Boèek, který pøipevnil vánoèní hvìzdu. Velmi hezká
je vrcholová èást smrku, která je obsypána �i�kami.       Milan Kubíèek

Nová stomatologická ordinace LASERDENT je na �pièkové úrovni

MUDr. David Jurásek v ordinaci.   Foto: MK

Posadit se do zubaøského køesla se ji�
opravdu nemusíme bát.                 Foto: MK

V pátek 5. prosince 2008 v 17 hodin se
uskuteènilo slavnostní otevøení zrekonstruova-
ných stomatologických ordinací LASERDENT
ve Starém Mìstì, Al�ovì ulici.

Vedoucí lékaø MUDr. David Jurásek se spe-
cializuje na o�etøení laserem a stomatochirurgii,
dále zde pracují zubní lékaøka MUDr. Ivana
Planková, dentální hygienistka Barbora
Vávrová a trojice zubních asistentek.

O poskytovaných slu�bách a skvìlé úrovni
tohoto stomatologického pracovi�tì, které
je po rekonstrukci k nepoznání, se mù�ete
pøesvìdèit a dal�í informace získat na
internetové adrese www.laserdent.cz

MUDr. David Jurásek mì provedl po
ordinacích, kde jsem obdivoval nejmodernìj�í

zubaøskou techniku. Prevenci a odstraòování
zubních problémù stejnì jako estetické korekce
provádí za pomocí nejlep�ích pøístrojù, jako je
Key II Laser 1234 � zubní laser, který nabízí
bezbolestné zubní o�etøení bez nutnosti vrtání
zubu, nebo i dal�í pøístroj HealOzone. Perfektní,
profesionální a bezbolestnou prací v klimatizované
ordinaci se sna�í zdej�í kolektiv lékaøù i asistentek
dosáhnout naprosté spokojenosti svých klientù
a zbavit je obav èi strachu ze zubního o�etøení.

Ordinaèní doba: pondìlí 8 � 16, úterý: 7:20
� 17, støeda 7:20 � 16, ètvrtek 7:20 � 17, pátek
7:20 � 13 hod. Tel: 572 543 221, 775 593 100,
e-mail: info@laserdent.cz

A pokud se vám bude zamlouvat architekto-
nické øe�ení v�ech prostor Laserdentu, vèetnì
sociálních zaøízení, v�e má na svìdomí skupina
mladých architektù z Brna, kteøí se mohou
pochlubit i mnoha realizovanými projekty ve
vyspìlých zemích Evropy.

Díky nemalým finanèním investicím
MUDr. Davida Juráska se Staré Mìsto  mù�e
pochlubit skvìlým pracovi�tìm z oblasti
zdravotnictví, které ji� získalo vìhlas i mimo
ná� region a roz�iøuje se okruh pacientù z Brna,
Prahy a dal�ích mìst.               Milan Kubíèek

Krojový ples
Sobota 10. ledna 2009 v 19 hodin ve

Sportovní hale v Kunovicích pøi pøíle�itosti
100. výroèí zalo�ení Orla. Hrají DH Vnorovjané,
CM Demi�on. Vystoupení krojované chasy
Moravská beseda. Vstupné 20,- Kè, místenka
100,-Kè.

Informace z knihovny
Od 24. 12. 2008 do 2. 1. 2009 bude kni-

hovna uzavøena. Tì�íme se na Vás opìt
v pondìlí 5. 1. 2009 v 9:00 hodin.

V�em na�im ètenáøùm a náv�tìvníkùm
informaèního centra pøejeme pøíjemné pro�ití
vánoèních svátkù a úspì�ný rok 2009.

Milada Rokytová a Jana Trubaèíková

IV. reprezentaèní
ples Obchodní

a hospodáøské komory
Sobota 17. ledna 2009 ve 20 hodin Reduta

Uherské Hradi�tì (Velký sál + Klá�terní vinárna).
Hraje: skupina L´Trio, cimbálová muzika.

V programu taneèní vystoupení, ochutnávka
vín, bohatá tombola, drobné obèerstvení
v cenì. Vstupné s místenkou 250,- Kè. Prodej
vstupenek CK Donamo, Mariánské nám. 123
Uh. Hradi�tì, tel: 572 540 355, OHK Uh. Hra-
di�tì (Alice Herùdková, tel.: 572 557 097).
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Vzpomínání na maminku, právníka a hajného
Otevírám knihu �ivota, abych si v tomto

pøedvánoèním èase pøipomnìl lidi, se kterými
jsem se v �ivotì setkal a s nimi jsem �il.
Nejprve bych rád vzpomnìl na osobu mnì
nejdra��í, na na�i matku. Pocházela z Veletin

(obec u Uherského Brodu), a jak sama øíkala
ze selského rodu. Celý její �ivot byl prostoupen
láskou k Pánu Bohu, láskou k pùdì a k tomuto
kraji. Byla nesmírnì pracovitá a poøádná. Nás
dìti ji� od útlého vìku vedla k poøádku, uèila
nás pracovat a lásce k lidové písnièce. Sama
byla výborná zpìvaèka. Vzpomínám si, jak
nám dìtem zpívala pøed usnutím ukolébavky.
Ráda se oblékala do kroje, v nìm chodila, jak
øíkávala po selsku. Umìla tkát na stavu
a pøipravovat konopí pro výrobu pøíze na tkaní.
Ráda vy�ívala a umìla vy�ívání na sámkové
ko�ile i na ko�ile sváteèní. Dovedla pøipravit
k no�ení kroj mu�ský i �enský. Pøísnì dodr�o-
vala v�echny církevní svátky a zvyklosti, které
se k nim vázaly. Ovládala v�echny práce na
poli, v zahradì, ve stavení. Jejím velkým
umìním bylo vaøení a peèení chleba. K peèení
chleba se vá�e pøíhoda a já bych rád vám ji
zde povyprávìl.

Byly �nì, slunko pálilo a poèasí bylo døív
velice teplé. Seli jsme na poli jeèmen. K peèení
chleba se pou�ívala re�ná mouka a my jsme
re� nemìli. Na�i se domluvili s tetièkou
o výmìnì obilí. Dostal jsem pøíkaz, abych tu
výmìnu obilí provedl. Nalo�il jsem na trakaø
pytel jeèmene. Pøijel jsem k domu, kde tetièka
bydlela, zezadu stavení k mlatevni. Potáhl
jsem na vratech za �òùru a vrata se otevøela.
Jiné zavírání tam nebylo. Kdy� si to promítnu
do dne�ní doby, tak by lidé ukradli i tu
mlatevòu. Proto�e lumpù a zlodìjù je mezi
lidmi tolik, �e se èlovìk bojí podívat do
zrcadla. Projel jsem mlatevòu a zase jsem
potáhl na druhých vratech za �òùrku. Vrata se
otevøela a �òové slunko mnì ukázalo takový
obrázek, tetièka pøe�lapovala kolem hnoja, jak

kdy� psa zabe. Spodní gatì pod kolenama, suknì
navrch, oblizkoval se jim pøedek i zadek. Kolem
lu�a, jak kdyby vyléli vodu z va�troka a povídajú:
�Jo�ko vitaj, já jsem scaua.� Stál jsem a nevìdìl,
co mám øéct. Jestli pozdravit nebo a� pokraèují.
Jenom jsem cítil, jak mì polévá horko a myslím,
�e jsem hrál v�ema barvami. Jak jsem se trochu
znotýroval, povídám: �Tetièko, jdu vymìnit to
obilí.� Tetièka mnì ukázala, kde obilí je. Já jsem
si ho nalo�il na trakaè a odjel jsem. Pantáta
mlynáø pan Schilder nám ho vymìnil za re�nou
mouku. Na�i mamka v dí�i zadìlaly na tìsto,
udìlaly �tricle chleba. Pekaø pan Chlachula,
øíkalo se jim Kanyza (dodnes nevím proè), chleba
upekl. Tak dobrý chleba jsem nikdy nejedl. Snad
to bylo tím, �e to pøipravovaly na�i mamka.
V�dycky øíkávala, �e �ádný strom nevyroste do
nebe. Mìla i v tomto velkou pravdu. Je tomu
ji� víc ne� 12 let, co odpoèívají v zahradì
u sv. Michala. Vìøím, �e si ji Pán Bùh vzal k sobì,
aby tkala èinovatì a plátno na ko�ile pro lidi, co
je povolal Pán. Zùstalo po ní prázdno a moc
smutno.

JUDr. Vladimír Rutte
Druhou vzpomínku bych chtìl vìnovat panu

JUDr. Vladimíru Ruttemu. Pro vìt�inu lidí toto
jméno nic neøíká, proto ho trochu pøedstavím.
Byl rodilý Pra�ák. Povoláním právník a podle
jeho vlastních slov, �el svùj obor studovat
pøedev�ím proto, aby se mohl volnì rozhodnout
o svém pøí�tím pùsobi�ti a tam se vìnovat svým
národopisným zájmùm. Po absolvování právnické
fakulty v roce 1920 nastoupil advokátní praxi na
Slovácku v Uherském Hradi�ti, jak si pøedsevzal
na poèátku svých vysoko�kolských studií.
V nedalekých Maøaticích si postavil stylový dùm
s náznaky lidových stavebních prvkù. V nìm pak
vybudoval malé muzeum ze svých národo-
pisných sbírek. Popisovat v�echny jeho èinnosti,
které vykonával, by bylo na dlouho, a tak si
myslím, �e bude lep�í kdy� zde uvedu, jak jsem
se s ním setkal a proè mì toto setkání tak zaujalo.
Jezdil jsem za lidovou písnièkou po celé Moravì.
Byl jsem v Kyjovì na besedì u cimbálu.
Poøadatel si vymyslel, �e pøi zaplacení vstupného,
dìvèata ka�dému pøipnou na levou stranu
kordule takovou vonièku (kvítek, halúzka
rozmarýnu a dvì pentle dlouhé asi tak 40 cm).
Mnì se to líbilo, a tak jsem si to na kordule
nechal. Pøi�ly staromìstské hody. Veselo bylo po
celé dìdinì. Hodový prùvod procházel kolem
Liïáku (bývalé kino Sputnik), kdy� ke mnì
pøistoupil star�í pán v baloòáku a v takovém
plátìném klobouku a øíká mnì: �Jo�ko, ta
pantlièka. co má� na kordule, ke staromìstskému
kroji nepatøí.�Já jsem mu nejdøív nabídl
hodového vína na pøipití. Byl jsem z této
pøipomínky trochu vyvedený. V duchu jsem si
øíkal, co ty dìdku mi do toho mluví�, co mám
nosit nebo ne. Poznal, �e jsem v rozpacích.
Pøedstavil se a øíká: �Já jsem Rutte a zvu tì ke
mnì na náv�tìvu, mám domek v Maøaticích, tam
si o tom povykládáme. Proto�e byly hody, tak
jsem na tento pøípad zapomnìl. Uplynul asi

mìsíc, jeli jsme s krú�kem na vystoupení.
Vydìlám ze skøínì kroj a na kordule byla poøád
pøipnutá vonièka. Rozhodl jsem se, �e
v nejbli��í dobì pana doktora Rutteho
nav�tívím. Nevím, který den to byl, kdy jsem
zazvonil v Maøaticích u dveøí domku. Pøi�el
otevøít sám pan Rutte. Pøivítal mì a zval, abych
�el dál. V pokoji, kde mì uvedl, byly znaèné
sbírky krojového odívání. Rùzné èásti krojù
jako vy�ívání, nohavice, kordule a ostatní.
Byly tam slovácké gajdy, na které umìl hrát
a taky mnì zahrál. Ukázal mnì publikace,
které vydal. Po takové prohlídce mì usadil do
køesla, nalél sklenièku èerveného a zaèal
vyprávìt o vývoji krojù, speciálnì staro-
mìstského. Vypisovat zde, co mnì v�echno
vysvìtlil, není mo�né. Jednak by to bylo na
dlouho a také si ji� v�echno nepamatuji
a musel bych znovu prostudovat spoustu
materiálù. Myslím, �e toto není ve vzpomínce
úèelem. Chtìl jsem jen vzpomenout na
èlovìka, kterého jsem si pak nesmírnì vá�il.
Poznal jsem, �e aè pocházel z úplnì jiného
regionu, jiné oblasti, pøirostla mu k srdci tato
èást ji�ní Moravy, Slovácko.

Hajnej Hvo�ïa
Ve tøetí èásti chci vzpomenout na pana

Josefa Hvo�ïu. Vzpomínka se mù�e nazvat
Hajnej Hvo�ïa. Opravdu byl pøíse�ným
hajným ve staromìstském revíru. Byl støední
postavy, ka�tanových vlasù a rodák ze
Zlechova. Krásné zlechovské náøeèí pou�íval
pøi ka�dé pøíle�itosti. Pocházel z hajnické
rodiny. Tatínek byl hajným u hrabat Berchtoldù
v buchlovských horách. Já jsem se s ním

seznámil, kdy� jsem se stal èlenem mysli-
veckého sdru�ení. Rád mìl jablka, zvlá�tì
druhy voòavé a aromatické. Tenkrát jsem je
pìstoval, a jak zaèaly zrát, v�dycky si pøi�el
natrhat. Pøi této náv�tìvì mnì vyprávìl o svém
�ivotì, o tatínkovi, jak mu pomáhal pøi
hajnické slu�bì.

Maminka.
Foto: z rodinného archivu Josefa Pudelky

Josef Hvo�ïa v obøadní síni.
Foto: z rodinného archivu Josefa Pudelky
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�ivot nemìl lehký, pracoval jako øidiè
tramvaje v Ostravì. Pøi výkonu slu�by ho za
druhé svìtové války omylem zatkli nìmeètí
okupanti. Byl naøèen, �e pøevá�el èleny
partizánského oddílu. Vypisovat v�echny
útrapy, které na ostravském gestapu pro�il, jak
mnì vyprávìl, to prostì nejde. Byl odsouzen
k trestu smrti. Vyprávìl, �e pøi nástupu na
transport najednou zaznìlo jeho jméno, myslel
si, �e je konec. Gestapáci ho zavedli do
kanceláøe, kde mu sdìlili, �e se prokázala jeho
nevina, �e je volný. Øíkal, �e kdy� vycházel
z budovy gestapa a zaklaply za ním dveøe,
vìøil, �e se podruhé narodil. Mìl rád svoji
man�elku a nesmírnì si jí vá�il. Vzpomínám
si, �e na ka�dém mysliveckém plese se dovedl
poveselit a babièku (tak øíkal man�elce),
v�dycky øádnì provedl v tanci. Zelená
myslivecká krev mu kolovala v celém tìle.

Zúèastnit se honu na zajíce a jít vedle pana
Hvo�di, to byla podívaná. Zajíce jinak ne� na
hlavu støelit neumìl.

Jednou pøi�el na besedu jenom tak, pøes
rameno takovou malou mysliveckou bra�nu, øíkal
jí sotùrek. Pøi�el a øíká: �Jo�ko, podej mnì seslu
(tak øíkal �idli). �idli jsem mu podal, nalel
sklenièku èerveného a strýc zaèal vyprávìt.
�Jo�ko, støelil jsem pìt schoøou na jedné èekané
a jednom místì.� Jak jsem se trochu znotýroval
a vydechl, povídám: �Strýcu, nevalte mì!� Strýc
vytáhl ze sotùrku pìt tchoøích ocáskù a zaèal
vyprávìt. Vy�el jsem si po �ních na �ípák (kopec
smìrem na Zlechov, po pravé stranì nové cesty.
Název prý dle hojného výskytu planých �ípkù).
Sedl jsem si ke stohu slámy a èekal. Najednou
vybìhl ze stohu tchoø a pobíhal kolem mì.
Opatrnì jsem zvedl flintu, zamíøil a bác. Tchoø
udìlal kotrmelec a zùstal le�et. Za chvíli vybìhl

dal�í a zase bác, a zùstal le�et. Tak se to
opakovalo je�tì tøikrát. Podíval jsem se znovu
na ocásky a poznal jsem, �e jsou opravdu
tchoøí. Nezbylo mnì, ne� mu poblahopøát
k úspì�nému lovu.

Utekla ji� øada rokù, hajného Hvo�du
povolal Pán, aby hájil nebeský revír. Zbyla
jenom vzpomínka na pana Hvo�ïu.

Kdy� pøijde tato pøedvánoèní doba, jdu se
podívat na høbitov. Projdu hroby rodinných
pøíslu�níkù a kamarádù, kteøí se nedo�ili. Zasta-
vím se také u hrobu hajného Hvo�di. Zapálím
svícu, chvílu postojím, podívám se na fotografii
a jako bych v dáli sly�el: �Jo�ko pìt schoøou.�

Tolik jsem chtìl ve svém vzpomínání lidem
sdìlit. Tìm, kteøí si to pøeètou, dìkuji. Tìm,
kteøí si to pøeètou, by� si tøeba odplují
a øeknou: �Jozo, co blbne�,� dìkuji také.

Josef Pudelka z Hu�tìnovské ulice

Malí novináøi v redakci
Ve støedu 12. listopadu 2008 pøi�lo na

radnici 13 dìvèat a jeden chlapec z krou�ku
malých novináøù ze Základní �koly Staré
Mìsto. �áky 4. a 5. roèníku doprovázela
uèitelka Mgr. Jana Daòhelová, která dìti
poutavou formou zasvìcuje do tajù �urna-
listiky.

Dìti se v redakci Staromìstských novin
zajímaly o ve�keré dìní, které se týká pøípravy,
napsání a expedice novin a také mìly mnoho
rùzných otázek. Chlapec a dívky si spoleènì
prohlédli star�í výtisky na�eho oblíbeného
mìsíèníku, nìkteøí z nich v novinách poznali
i rodinné pøíslu�níky.

V redakci byly pøítomny vesmìs desetileté
dìti a nìkteré výtisky nachystaného mì-
síèníku vznikly pøed narozením èlenù
krou�ku. Dìti si také prohlédly poslední tøi
díly mìstské fotokroniky a na závìr jsme se
spoleènì dohodli, �e ve spolupráci budeme
pokraèovat. Prý se mám tì�it na dlouhý
rozhovor, kde si mì pìknì proklepnou.

Milan Kubíèek V redakci Staromìstských novin bylo veselo.                                                Foto: Milan Kubíèek

T. G. Masaryk vìènì �ivý
l Je�í� ne Caesar. To� smysl na�ich dìjin
a demokracie.
l Výchova je tvoøením charakteru.
l Svìt stál a stojí na práci a ne na náladì. Svìt
se udr�uje jen svou prací a to prací drobnou, prací
stálou.
l Nezájem a lhostejnost je hor�í ne� nevì-
domost. Nepotøebujeme duchovní lhostejnosti.
l Dobrý dìlník není  ménì hodný ne�

dobrý prezident.
l Inteligent není, kdo má plný kufr vysvìdèení,
ale kdo myslí, a� je profesor, úøedník nebo
dìlník.
l Nebát se a nekrást!
l �ena má stejné právo na samostatnost jako
mu�.
l Pravda vítìzí.

Ze zápisníku pamìtníka Miroslava Ra�tici

Staromìstská
výroèí v roce 2009

160 let � 17. února 1849 se v Láníkách
narodil Julius Jeroným Christin, uèitel a ama-
térský archeolog. Pùsobil ve Starém Mìstì
jako poduèitel v letech 1868 � 1870. Prùkopník
archeologických výzkumù ve Starém Mìstì,
upozornil na tzv. Christinùv val, vnìj�í valové
opevnìní z dob velkomoravské øí�e. Zemøel
29. ledna 1927 v Brnì.

150 let � 19. února 1859 se v Holicích naro-
dil Josef Homola, uèitel, archeolog amatér. Ve
Starém Mìstì pùsobil v letech 1880 � 1885.
Podnikl prùzkumné výkopy. Zemøel 12. záøí 1934.

65 let � 24. dubna 1944 se ve Starém Mìstì
narodil dr. Jan Merta oceánolog. Èechoka-
naïan, vedoucí kanadského vládního oddìlení
pro podmoøský výzkum a hloubkové potápìní.

70 let � 28. kvìtna 1939 se ve Starém Mìstì
narodil Vratislav Schilder ml., bývalý øeditel
loutkového divadla Radost v Brnì.

Z knihy Kalendárium regionálních
osobností vybral Milan Kubíèek

l Císaø Karel IV. zemøel 29. listopadu 1378.
Teprve dne 11. prosince bylo jeho tìlo neseno ve
slavném procesí nejprve do klá�tera na Slo-
vanech, potom k minoritùm u sv. Jakuba na
Starém Mìstì a pak k Johanitùm na Malé Stranì.
V chrámu sv.Víta na Hradèanech spoèinulo dne
14. prosince.
l První ruský armádní sbor (25 tisíc vojákù)
pro�el v prosinci 1798 Slezskem a Moravou do

Osudové osmièky � prosinec
severní Itálie, aby bojoval proti Napoleonovi.
Generální �táb mìli Rusové v Brnì, kam
dorazil 27. prosince i císaø Franti�ek II.
l Dne 2. prosince 1848 abdikoval císaø
Ferdinand I. v Olomouci. Na trùn dosedl
osmnáctiletý Franti�ek Josef I. (1848-1916).
l Dne 5. prosince 1868 byla v Rakousku zavede-
na v�eobecná branná povinnost, délka vojenské
slu�by byla stanovena na tøi roky.            JHZ
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Pozvánka na volejbal
1. liga v Mìstské sportovní hale
na �irùchu VSK Staré Mìsto A
23. ledna 2009 v 18 h. Staré Mìsto � Po�torná

24. ledna 2009 v 17 h. Staré Mìsto � Brno B

Krajský pøebor VSK Staré Mìsto B
15. a 16. kolo

18. ledna 2009 v 10 a 13 h.
Slovácká Slavia Uherské Hradi�tì � VSK Staré Mìsto B

(hraje se v Uherském Hradi�ti)

19. a 20. kolo
31. ledna 2009 v 10 a 13 h.

                     VSK Staré Mìsto B � SK Spartak Hulín                 PS
Volejbalisté VSK Staré Mìsto jsou velmi úspì�ní. Ke dni 6. prosince
2008 byli v tabulce 1. ligy na 3. místì.                  Ilustraèní foto: MK

Halová kopaná
Z� Staré Mìsto poøádala
okrskové a okresní kolo

halové kopané

Pøedstavujeme vám dal�ího nového obèánka � usmìvavou Terezku.                              Foto: PS

V úterý 4.11. 2008 probìhlo ve sportovní
hale �irùch ve Starém Mìstì okrskové kolo
základních �kol v halové kopané. Za úèasti
9 �kol po bojích v základních skupinách
postoupili do semifinále i na�i �áci, kteøí
bohu�el nestaèili na chlapce z Ostro�ské Nové
Vsi.  Podlehli výsledkem 3:4 a do dal�ích bojù
nepostoupili. Vítìzem okrskového kola se stali
�áci ze Z� Za Alejí, druhé místo obsadilo
Gymnázium Uherské Hradi�tì a tøetí skonèila
Ostro�ská Nová Ves. První dva postoupili do
okresního kola, kde se støetli s postupujícími
z brodského okrsku a tìmi byli Z� Bojkovice
a Z� Uherský Brod Pod Vinohrady.

Okresní finále poøádala opìt Z� Staré Mìsto.
Celkovým vítìzem se stali �áci Z� Bojkovice,
kteøí ve finále vyhráli 6:2 nad Z� Pod Vino-
hrady. Tøetí místo obsadila Z� Za Alejí a ètvrté
Gymnázium Uherské Hradi�tì. Vítìzové
budou  reprezentovat ná� okres v krajském
finále, které se uskuteèní v Luhaèovicích.
Doufejme, �e na�i �áci v pøí�tích roènících
opìt  navá�ou na výborné výsledky svých
bývalých spolu�ákù, kteøí tuto soutì� dvakrát
vyhráli.                            Mgr. Jan Zábranský

Adam
- oblíbené jméno

�tìdrý den je velmi oèekávaný zvlá�tì mezi
dìtmi. Mo�ná nejvíce se tì�í na støedu
24. prosince Adamové a Evy, kteøí ten den
navíc slaví svùj svátek.

Ve Starém Mìstì �ije celkem 32 Adamù,
pøièem� nejstar�ímu z nich je teprve 24 let.
Toto starovìké jméno se tì�í velké oblibì
zvlá�tì v posledních ètyøech letech, kdy bylo
ve Starém Mìstì pojmenováno 12 Adamù.
A jak je na tom jméno Eva? Pomìrnì mizernì.
Sice jich u nás bydlí 82, ale za posledních
11 let toto jméno rodièe nevyu�ili ani v jednom
pøípadì. Polep�íte se v roce 2009?              MK

�tìpáni a �tìpánky
Jistì známe poøekadlo: Kdy� na �tìpána

silný vítr bouøí, vinaø smutnì oèi mhouøí.
V na�em mìstì se ale bude spí�e slavit v rodi-
nách, kde �ije 10 �tìpánù. Není to sice na témìø
sedmitisícové mìsto mnoho, ale aspoò nìkdo.
Navíc ve Starém Mìstì �ije pìt �en s pìkným
jménem �tìpánka.             Jana Nosková, MK

Silvestr a Mikulá�
Bohu�el ani v leto�ním roce nikdo z rodièù

nepojmenoval svého synka Silvestr, ani se �ádný
Silvestr do Starého Mìsta nepøistìhoval. Buïme
vdìèni alespoò za jednoho Mikulá�e, který �ije
v na�em mìstì od roku 2007. A stále mìjte na
pamìti, �e po silvestrovském vìtru èervenají nosy
(pokud u� èervené nejsou).                           MK
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�achisté se sna�í o pìkné umístìní
1.liga

Povinné 3 body získalo �A� mu�stvo� v nedìli 16. listopadu ve 3. kole
l. ligy, kdy� na�i v domácím prostøedí porazili nebezpeèný celek Slavia
Orlová 5-3. Vyhrál Petr Ba�ant jr., Honza Sosna, Mirek Jurásek a Laïa
Kòazovèík, remízu pøidali Petr Ba�ant sr. a Jarek Buráò.

Dal�í vítìzství v pøedehrávce 8. kola vybojovalo v sobotu 29. listopadu
�A� mu�stvo, které na domácí pùdì pøehrálo mu�stvo Panda Rychnov
4,5-3,5. Vyhrál Honza Sosna, Petr Ba�ant sr., Radek Sluka a Laïa
Kòazovèík, remízu pøidal Fera Vrána.

Tøetí vítìzství v øadì, to je bilance �A� mu�stva z nedìle 30. listopadu,
kdy se hrálo 4. kolo. Na�i hráèi cestovali do Zakøan, kde se utkali
s domácími �achisty. Po bojovném výkonu zvítìzilo �A� mu�stvo nad
nebezpeèným soupeøem 4,5-3,5. Vyhrál Petr Ba�ant jr., Petr Ba�ant sr.,
Mirek Jurásek a Radek Sluka, remízu pøidal Fera Vrána.

Tabulka l.ligy

2. liga
�B� mu�stvo si po prohøe a výhøe v pøedchozích kolech vyzkou�elo

jak chutná remíza - dìlba bodù probìhla ve 3. kole s �C� mu�stvem
Lokomotivy Brno na jeho pùdì. Vyhrál Roman Omelka, Milan Krèa, remízu
pøidali Honza Hudeèek, Jarek Buráò, Antonín Vavru�ka a Radim Stuchlý.

Cenné vítìzství získalo �C� mu�stvo, kdy� dokázalo vyhrát v Olomouci
s domácím mu�stvem DA Olomouc v pomìru 4,5-3,5. Vyhrál Jakub
Uøièáø, Josef Knotek, Michal Staufèík a Petr Blaha, remízu pøidal
Radovan Studený.

Tabulka 2.ligy

Krajský pøebor
Úlohu favorita splnilo �D�mu�stvo, kdy� v domácím prostøedí

porazilo ve 3. kole �B� mu�stvo Bor�ic 5-3.Vyhrál Jarek Shánìl, Roman
Omelka, Jirka Marek, remízu pøidali Petr Blaha, Josef Knotek, Milan
Krèa a Josef Burda.

�E� mu�stvo odjí�dìlo do
Zubøí s cílem pokusit se
získat alespoò bod, av�ak
�tìstí stálo pøi domácích
�achistech, kteøí nakonec
vyhráli nejtìsnìj�ím rozdílem
4,5-3,5. Vyhrál Ros�a Pukl
a Vojta Dobe�, remízu pøi-
dali Michal Staufèík, Honza
�míd sr. a Igor �tefanko.

Nedìle 30. listopadu byla
svìdkem utkání 4. kola mezi
mu�stvy �E� a �D�. Tato
derby bývají èasto dosti
presti�ní a ne jinak tomu bylo
i v tomto pøípadì. Obì mu�stva
nastoupila v nekompletních
sestavách, co� více svìdèilo
�D� mu�stvu, které nakonec
vyhrálo vysoko 6-2. Za �D�
mu�stvo vyhrál Petr Blaha,
Roman Omelka, Josef Knotek, Milan Krèa a Franta Králík, za �E� mu�stvo
vyhrál pouze Luká� Fusek, remízou skonèily partie Jarek Shánìl-Michal
Staufèík a Radovan Studený-Ros�a Pukl.                       Milan Rachùnek

Tabulka krajského pøeboru

Mladí �achisté pøi turnaji ve Starém Mìstì.
Ilustraèní foto: Milan Kubíèek

Dlouholetý trenér mláde�e Antonín
Horsák.

Ilustraèní foto: Milan Kubíèek
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Vítání obèánkù s pøevahou dìvèatVítání obèánkù s pøevahou dìvèat
V pátek 28. listopadu 2008 se uskuteènilo v obøadní síni staromìstské

radnice leto�ní ji� ètvrté Vítání obèánkù do �ivota. Celkem jsme pøivítali
24 dìtí, deset chlapcù a ètrnáct dívek, ve tøech skupinách. První batolata
pøijely na mìstský úøad v doprovodu rodièù a dal�ích rodinných
pøíslu�níkù v 13 hodin. V úvodní skupinì jsme napoèítali pouze tøi
dìvèátka a pìt chlapeèkù. Zatímco v druhé skupinì, která mìla slavnost

I.  skupina dìtí  28. listopadu 2008 v 13 hodin

v 13:30 h., byl pomìr pohlaví pøesnì opaèný.
Oèekávali jsme pìt holèièek a jen tøi kluky.
Letos jsme tøikrát vidìli v obøadní síni
dvojèata, pøi ètvrtém vítání se tato radostná
událost neopakovala.

K rodièùm, nìkolika prarodièùm i dal�ím
èlenùm doprovodu promluvil místostarosta
Radoslav Malina, obøad uvádìla matrikáøka
Jana Nosková, s hudebním pásmem vystou-
pily dìti z Køes�anské mateøské �koly
v ulici Za Radnicí s uèitelkou Jitkou Mináøovou.

Pøi mnoha minulých obøadech jsme se vìt�inou setkávali s jevem, kdy
témìø ka�dé dítì mìlo jiné jméno. Maximálnì se vyskytlo jedno jméno
dvakrát. Tentokrát tomu bylo jinak. Celkem jsme pøivítali do �ivota ètyøi
Adamy, dvakrát se opakovalo jméno Kateøina, Natálie a Veronika. Dále
na radnici pøijela  Al�bìta, Barbora, Eli�ka, Ella, Lucie, Nela, Leontýna
Marie, Tereza a èiperní ho�i David, Ladislav, Marek, Roman, Tomá� a Vojtìch.

V letech 2005-2006 se ve Starém Mìstì narodilo více dívek, v roce
2007 pøeva�ovali chlapci a letos jsme pøi ètyøech vítáních na radnici
pøivítali 37 chlapcù a 42 dìvèat. Dìtí ve Starém Mìstì pøibývá a to je
jistì optimistický údaj. Od ledna do konce záøí se narodilo 62 dìtí, pro
srovnání za celý rok 2007 se ve Starém Mìstì narodilo 65 dìtí a ji� tak
vysoký statistický údaj z loòského roku urèitì bude v roce 2008 významnì
pøekonán. Je�tì si poèkáme na dìti narozené v závìru prosince a v pøí�tím
èísle na�eho mìsíèníku vám pøineseme souhrnné informace.

II.  skupina dìtí  28. listopadu 2008 v 13:30 hodin

Na snímku matrikáøka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina
pøi slavnostním obøadu.                                        Foto: Milan Kubíèek

Na snímku zleva dìti: Roman Blaha, Ella Petr�elová, Kateøina
Dole�elová, Adam Pøikryl.                                                    Foto: MK

Na snímku zleva dìti: David Sabák, Lucie Manová, Veronika Jurèíková,
Eli�ka Richterová.                                                Foto: Milan Kubíèek

Na snímku zleva dìti: Tereza Buèková, Ladislav Dvorský, (chybí Tomá�
Balga, Vojtìch Veèeøa).                                                            Foto: MK

Na snímku zleva dìti: Nela Da�ková, Marek Cehelský, Adam Kalina,
Barbora Sprinzlová.                                            Foto: Milan Kubíèek
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Jak vyjdou noviny?
Pøí�tí èíslo Staromìstských

novin vyjde 30. ledna.
Uzávìrka je 14. ledna 2009.

Silvestrovské anekdoty
na poslední stranu

Vývojem demografie se stále zabývá Rada mìsta, byl roz�íøen poèet
tøíd, v�echny tøi mateøské �koly ve Starém Mìstì byly zásadnì
rekonstruovány, zatepleny a chlubí se nejen barevnými fasádami, ale
i novým vnitøním zaøízením.

Rodièe dìtí pøevzali po skonèení obøadu Vítání obèánkù hotovost ve
vý�i 3000 Kè odsouhlasených Radou mìsta Staré Mìsto jako finanèní
pøíspìvek pøi narození dítìte. Navíc ka�dá maminka obdr�ela kytièku
a dítì malý dárek, který jim i po letech bude pøipomínat tuto milou událost.
Maminky a tatínci se podepsali do Pamìtní knihy mìsta, fotografie v�ech
dìtièek pravidelnì zveøejòujeme ve Staromìstských novinách i na
internetových stránkách www.staremesto.uh.cz  a snímky z obøadní sínì
jsou souèástí ètvrtého svazku fotokroniky na�eho mìsta za rok 2008.

Milan Kubíèek

III.  skupina dìtí  28. listopadu 2008 v 14 hodin

Napsali o lásce
l Je to hra dávání a zdr�ování, odhalování a opìtného zakrývání. Trocha
vyzývavosti, trocha ostýchání a trocha sladkého, snadno pøekonatelného
odporu.                                                                                           Thákur
l Nabídnout pøátelství zamilovanému je jako darovat chléb �íznivému.

�panìlské pøísloví
lMilovat je snadné. To nesnadné na lásce je pouze to, aby nás na oplátku
nìkdo miloval.                                                          Staromìstské pøísloví

Vítání obèánkù s pøevahou dìvèatVítání obèánkù s pøevahou dìvèat

Pøi obøadu Vítání obèánkù do �ivota zazpívaly a zarecitovaly dìti
z Køes�anské mateøské �koly z ulice Za Radnicí s uèitelkou Jitkou
Mináøovou.                                                            Foto: Milan Kubíèek

Na snímku zleva dìti: Natálie Vaculková, Natálie Matìjíèková,
Leontýna Marie Friedlová, Al�bìta Vaòková.                       Foto: MK

Na snímku zleva dìti: Kateøina Sobolová, Adam Pilu�a, Veronika
Dundálková, Adam Petøík.                                  Foto: Milan Kubíèek

Pøíjemné pro�ití vánoèních
svátkù, mnoho �tìstí, zdraví,

klidu a pohody Vám pøeje

                      redakèní rada

Zlaté �enì zlatý �perk!
�Moje tchynì a� dìtinsky pøehnanì pro�ívá

vánoèní nadílku a chtìla by nìco od zlata,�
stì�uje si Arnold �vidrhold v hospùdce Na
Køi�ovatce.

�A èím ji tedy pøekvapí�?�
�U� jsem krásnì zabalil a pestrobarevnou

stuhou pøevázal loòské Zlaté stránky.�

Dùstojný paroháè
Rozvernì naladìný hráè mariá�e pøi�el

pøedèasnì domù ze �tìpánské oslavy vyhlá�ení
nejlep�ího staromìstského karbaníka. Vpotácí se
do bytu a svou �enu�ku Bìtu�ku objeví in
flagranti se sousedem �amejzem. Bìtky si ani
nev�iml, ale obrátil se na souseda a povídá: �Já
se ti divím �amejz, copak já, ví� já musím, ale
proboha, proè ty?!�

Staøíèek mudrlant
V ordinaci praktického lékaøe mudrují dva

dìdáèci.
�Fanku, u� mi zbyly jen ty dvì poslední

milenky. Róza a Líza.�
�A znám je?� ptá se Fano�.
�Øekl bych �e ano: skleróza a paralýza.�

Svérázný bøucháèek
Do cvièení, které vede ka�dý ètvrtek na

Orlovnì paní Marcela, se zcela neèekanì
pøihlásil nejvìt�í místní tlus�och. Pøi druhé
lekci povídá veselá Marcela: �Tak co Lojzo,
doufám, �e jsi dennì cvièil? U� si dosáhne�
alespoò na palec u nohy?�

�Blbne� Marcelko, za týden? Je�tì ne, ale
nìkdy u� toho pacholka vidím!�                  PI


