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Viktorie Mazurková oslavila 102. narozeniny
Nejstar�í obèanka Starého Mìsta paní

Viktorie Mazùrková oslavila v sobotu 27. pro-
since 2008 krásné 102. narozeniny. Spoleènì
s ní byl pøítomen v jejím bydli�ti i nejmlad�í
syn Mgr. Oldøich Mazùrek, který za maminkou
pøijel z Prahy. Jinak se o na�i milou a stále

�ivotním elánem a optimismem èi�ící babièku
stará prostøední syn Vladislav Mazùrek, který
v minulosti pùsobil mnoho let jako profesor
Gymnázia v Uherském Hradi�ti.

K významnému �ivotnímu jubileu pøi�li
babièce Viktorii Mazùrkové poblahopøát starosta

Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina,
kteøí ji popøáli hodnì zdraví do dal�ích let
a pøedali kytici krásných kvìtù, pamìtní list
a dárkový ko�. Potom ji� v�ichni pøítomní
zavzpomínali na léta minulá, v�dy� nikdo si
v na�em mìstì nepamatuje tolik událostí
jako paní Mazùrková, která se narodila ji�
27. prosince 1906 za Rakouska �Uherska, kdy
v monarchii vládl císaø Franti�ek Josef I.
Celý svùj �ivot pøitom pro�ila v na�í malebné
obci. V minulosti se nikdo ve Starém Mìstì
nedo�il vìku 103 let, nejblí�e k tomu mìla
babièka Hubíková, která zemøela na sklonku
roku 1993. Také druhá nejstar�í obèanka Zlína
paní Emílie Malotová oslavila 102. narozeniny
koncem prosince a 30. prosince 2008 zemøela
nejstar�í obèanka Èeské republiky, stoosmiletá
Marta Pokorná z Daèic.

Pøejeme na�i nejstar�í obèance Viktorii
Mazùrkové pøedev�ím zdravíèko a stále vese-
lou mysl.                                   Milan Kubíèek

Babièka Viktorie Mazùrková si s námi pøipila
na zdraví.                 Foto: Vladimír Kuèera

Viktorie Mazùrková s nejmlad�ím synem Oldøichem.                                Foto: Vladimír Kuèera

Jubilantce poblahopøáli místostarosta Radoslav Malina (na snímku vlevo) a starosta Josef Bazala.
Foto: Vladimír Kuèera
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Usnesení z 39. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 3. 12. 2008

Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 ní�e uvedeným �adatelùm prodlou�ení

pronájmù bytových jednotek v DPS, Bratøí
Mr�tíkù 2015 ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, na dobu urèitou � od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a nájemné ve vý�i
15,23 Kè/m2/mìsíc, za podmínky vyu�ívání
úkonù peèovatelské slu�by.

V pøípadì nesjednání úkonù peèovatelské
slu�by v termínu do 31. 1. 2009 ukonèení
smlouvy o nájmu k 30. 6. 2009.

è. 1 � p. Bo�ena Ostrèilová
è. 2 � p. Radoslav Pláteník
è. 3 � p. Jarmila Hejdová
è. 4 � p. Jiøina Pelková
è. 5 � p. Anna Chovancová
è. 6 � p. Ludmila Daníèková
è. 7 � p. Marta Foltýnková
è. 8 � p. Ludmila Schneiderová
è. 9 � p. Franti�ka �ichová

è. 10 � p. Anna Kolajová
è. 11 � p. Leopold �inderbal
è. 12 � p. Marta Fialová
è. 13 � p. Marie Hánová
è. 14 � p. Vìra Kroèová

è. 101 � p. Miroslava Blahová
è. 102 � p. Bo�ena Jancová
è. 103 � p. Vlasta Lepková
è. 104 � p. Jiøina Pochylá
è. 105 � p. Ludmila Dole�elová
è. 106 � p. Bo�ena Èagánková
è. 107 � p. Ludmila Stuchlíková
è. 108 � p. Jarmila Chrástková
è. 109 � p. Marie Korvasová
è. 110 � p. Antonín Nìmec
è. 111 � p. Bohumil a Ludmila Palovi
è. 112 � p. Josef  Vanìk
è. 113 � p. Jana Habartová
è. 114 � p. Jiøina Sýsová
è. 115 � p. Marie Vymìtalová

è. 201 � p. Marie Beèicová
è. 202 � p. Marie Zejdlová
è. 203 � p. Emílie Spiewoková
è. 204 � p. Drahomíra Kutálková
è. 205 � p. Jan a Mária Chmelíkovi
è. 206 � p. Marie Slavíková

è. 207 � p. Rostislav Sochorec
è. 208 � p. Helena Zemandlová
è. 209 � p. Bo�ena Jabùrková
è. 210 � p. Zdenka Horèicová
è. 211 � p. Franti�ka Pijáèková
è. 212 � p. Pavla Hlaváèková
è. 213 � p. Antonie Langová
è. 214 � p. Anna Trubaèíková
è. 215 � p. Franti�ka �uchmová
è. 216 � p. Ladislav a Anna Ka�parcovi
1.6 pronájem kinozaøízení � lepièky pásové,

redukce, karuselu, pøedsádek a kabinového okna
Mìstským kinùm v Uh. Hradi�ti  na dobu urèitou
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a nájemné ve vý�i
100,- Kè/mìsíc.

1.7 pronájem mìstské kuchynì (celková
výmìra vèetnì pøíslu�enství 230,31 m2) v budovì
è. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém Mìstì, k. ú.
Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, panu Bronislavu
Polá�kovi, bytem Spytihnìv 18 na dobu urèitou
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 za stávajících
podmínek a za podmínky zaplacení dluhu do
31. 12. 2008.

1.8 ukonèení pronájmu èásti pozemku
p. è. 6073/146 orná pùda o výmìøe 9,4 m2, který
se nachází pøed RD v ulici Trávník ve Starém
Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,
man�elùm Znojilovým, bytem Staré Mìsto,
Trávník 2091, dohodou k 31. 12. 2008 z dùvodu
odstoupení od zámìru plánovaného koneèného
oplocení pozemku u rodinného domu.

1.9 pronájem èásti pozemku p.è. 6190
ost. plocha o výmìøe 55 m2 v lokalitì ulice
Velehradská ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uherského Hradi�tì, paní Erice Mikulèákové,
bytem Ostro�ská Nová Ves, Kunovská 347, od
1. 1. 2009 na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou
tøi mìsíce a nájemné ve vý�i 121,- Kè/m2 a rok,
za úèelem umístìní stánku pro provozování
trafiky a rychlého obèerstvení za podmínky
zákazu prodeje alkoholických nápojù a provozu
výherních a hracích automatù.

1.10 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 Uh. Hradi�tì,
panu  Radku Blahovi, bytem Staré Mìsto, Luèní
ètvr� 2050, od 1. 1. 2009 na dobu neurèitou
s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce a nájemné ve
vý�i 121,- Kè/m2 a rok, za úèelem prodeje

dekorativní keramiky a kvìtin.
1.11 pronájem èásti pozemku p. è. st. 2587

o výmìøe 20,75 m2, který se nachází pod
doèasnou stavbou gará�e v lokalitì ulice
Velehradská ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, man�elùm Èápkovým, bytem
Staré Mìsto, Úprkova 1799, od 1. 1. 2009 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 6 mìsícù
a nájemné ve vý�i 46,- Kè/m2 a rok.

1.12 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 lokalitì
ul. Sadová ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, spoleènosti PROMABYT, a. s.,
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, od
1. 1. 2009 na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou 6 mìsícù a nájemné ve vý�i 1,- Kè/m2

a rok, za úèelem roz�íøení zahrady.
1.13 pronájem vodní nádr�e ÈSO Staré

Mìsto v k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì
(�Jama� v lokalitì Louky) spoleènosti
CHEDOS, s. r. o., Staré Mìsto, Velehradská
1905, od 1. 1. 2009 na dobu urèitou do
31. 12. 2010 a nájemné ve vý�i 25.000,- Kè/rok,
k vyu�ití  nádr�e k rybáøským úèelùm.

Mo�ná jste je�tì nenav�tívili nìkterou ze staromìstských hospùdek. Na snímku vlevo hospùdka U Mike�ù ve Svatoplukovì ulici a vpravo je
kavárna a klub Svatý Petr v ulici Sées nedaleko høbitova.                                                                                                            Foto: Milan Kubíèek

Do kulturní a sportovní èinnosti ve Starém
Mìstì se zapojuje i mnoho obèanù
z okolních obcí. Patøí mezi nì také Roman
�krabal z Hu�tìnovic, který vzornì repre-
zentuje  folklorní soubor Dolina. Na snímku
se synem Jakubem.     Foto: Milan Kubíèek
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1.14 - prodlou�ení doby nájmu z 10 let
na 15 let u pronájmu pozemku p. è. 4500/11
orná o výmìøe 1.050 m2 a p. è. 4498/2 ost. pl.
o výmìøe 951 m2, v�e v k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, 2 ks mobilních bunìk, 1 ks
akumulaèních kamen  a 83 ks silnièních panelù
panu Zbyòku Stuchlíkovi, bytem Uh. Hradi�tì,
�tìpnická 1165.
- nájemní smlouvu na pronájem pozemku
p. è. 4500/11 orná pùda o výmìøe 1.050 m2

a p. è. 4498/2  ost. pl. o výmìøe 951 m2, v�e
v k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, 2 ks
mobilních bunìk, 1 ks akumulaèních kamen
a 83 ks silnièních panelù, panu Zbyòku
Stuchlíkovi, bytem Uh. Hradi�tì, �tìpnická
1165, na dobu urèitou 15 let a nájemné ve vý�i
15.000,- Kè/rok za pozemky a 3.000,- Kè/rok
za movité vìci, v�e za úèelem provozování
pøístavi�tì se zázemím.

1.18 zøízení úplatného vìcného bøemene ve
prospìch mìsta Staré Mìsto na právo umístìní
stavby �Úprava veøejného prostranství
ul. Hradi��ská � sever, od ulice Michalská
po Shell� na èásti pozemku p. è. 1 zahrada
o výmìøe 10 m2,  v lokalitì ul. Hradi��ská ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, ve vlastnictví paní Milady Bernatíkové,
bytem Staré Mìsto, Hradi��ská 1208.

Vìcné bøemeno spoèívá v povinnosti
povinného strpìt umístìní a provozování
místní komunikace � chodníku (stezka pro
chodce a cyklisty), její� technické parametry
jsou uvedeny a odsouhlaseny v projektové
dokumentaci, veøejný pøístup osob a cyklistù,
jako� i vjezd a odjezd motorových vozidel
a mechanizmù za úèelem provádìní èi�tìní,
údr�by a oprav místní  komunikace � chodníku
za podmínek stanovených ve smlouvì o zøízení
vìcného bøemene a v mezích a hranicích
vypracovaného geometrického plánu, a to po
celou dobu funkèního u�ívání místní komu-
nikace - chodníku.

Vìcné bøemeno se zøizuje za úplatu, a to
formou jednorázové úhrady ve vý�i 10.000,- Kè.

1.19 pro rok 2009 limity povoleného
mno�ství odpadu, které obèané Starého Mìsta
mohou ulo�it bezplatnì na sbìrném dvoøe

Vedení Mìstského úøadu ve Starém Mìstì dìkuje v�em milým lidem za velké mno�ství vánoèních
a novoroèních pøání, které jsme obdr�eli koncem prosince 2008 a zaèátkem ledna 2009. A� se
nám v�em spoleènì daøí i v novém roce.                                                            Ilustraèní foto: PS

Star�í èlenové Doliny se pravidelnì scházejí a vystupují na veøejnosti. Na snímku Doliòáci pøi
netradièním pásmu na úspì�ném Vánoèním jarmarku, který se konal 7. prosince 2008 pøed
radnicí.                                                                                                            Foto: Milan Kubíèek

v areálu firmy KOVOSTEEL, s. r. o., Brnìnská
1372, Staré Mìsto a v areálu firmy Sbìrné
suroviny UH, spol. s r. o., Prùmyslová 1147,
Uherské Hradi�tì.

2.1 - pøijetí dotace na individuální projekt
z Regionálního operaèního programu regionu
soudr�nosti Støední Morava èíslo ÚRR D �
2008/0052/OKP na akci Revitalizace sídli�tì
Kopánky ve vý�i 30 683 158,- Kè, v èlenìní
finanèní prostøedky z ERDF 28 997 389,- Kè
a ze státního rozpoètu 1 685 769,- Kè. Vlastní
zdroje 5 414 675,- Kè.
- Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operaèního programu
regionu soudr�nosti Støední Morava èíslo
ÚRR D � 2008/0052/OKP na akci Revitalizace
sídli�tì Kopánky mezi mìstem Staré Mìsto
a Regionální radou regionu soudr�nosti Støední
Morava a povìøuje p. Josefa Bazalu, starostu
mìsta k podpisu této smlouvy.

3.1 výzvu k podání nabídek pro veøejnou

zakázku malého rozsahu na �Zpracování,
sazbu a tisk Staromìstských novin� a urèila
do soutì�e vyzvat  tyto firmy: CICERO �
press, s. r. o., Napajedla, Nábøe�í 1342,
Agentura NP v. o. s., Staré Mìsto, Brnìnská
612 /tiskárna sídlí na námìstí Hrdinù/,
Joker, s. r. o., Uherské Hradi�tì, Masarykovo
námìstí 35, Leopold Vy�enka L.V. Print,
Uherské Hradi�tì, Stará Tenice 1132, MARTY
PLUS, spol. s r. o., Staré Mìsto, Velehradská
1469.

3.2 termíny svatebních obøadù na I. polo-
letí 2009 - 17.1., 14.2., 14.3., 4.4., 16.5., 13.6.

7.1 v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb.
zákoníkem práce, v platném znìní a vnitøní
smìrnicí è. S 01/2007, odmìny øeditelùm
pøíspìvkových organizací mìsta dle zápisu.

7.4 zvý�ení èlenského pøíspìvku mìsta
Staré Mìsto do Sdru�ení obcí pro rozvoj
Ba�ova kanálu a vodní cesty na øece Moravì
o 1,- Kè, tj. z 2,- Kè na 3,- Kè/obyvatele.

II. doporuèila zastupitelstvu mìsta
1.17 schválit 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, man�elùm panu Ing. Kvìtoslavu
Fry�tákovi a paní Martinì Fry�tákové, bytem
St. Mìsto, Sadová 1846, za cenu 150,- Kè/m2

+ podíl na studii a projektové dokumentaci ve
vý�i 1.900,- Kè/gará�, za úèelem výstavby
gará�e.

3.3 v souladu s OZV è. 04/2000 schválit
panu MUDr. Pavlu Otrusinovi, ml., bytem
Nedakonice 363 pøíspìvek na novostavbu
rodinného domu v ulici Brnìnská ve Starém
Mìstì ve vý�i 100 000,- Kè.

5.3 vydat zmìnu ÚP è. 4 formou opatøení
obecné povahy.

6.2 schválit rozpoètové opatøení è. 4 �
pøíjmy se sni�ují ze 143 414 000 Kè na
125 742 000 Kè, výdaje se sni�ují ze
147 214 000 Kè na 125 234 000 Kè, financování
se sni�uje ze 3 800 000 Kè na 508 000 Kè.

6.3 schválit pøijetí úvìrového rámce
v celkové vý�i 40 mil. Kè od Komerèní banky
a. s. k dofinancování investièních dotaèních
akcí mìsta.

(pokraèování na stranì 4)
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Usnesení z 40. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 15. 12. 2008

(pokraèování ze strany 3)
6.4 schválit pøevod dluhopisù u ÈSOB

Asset Management ve splatných termínech na
úèet mìsta.

6.5 schválit rozpoèet mìsta na rok 2009 �
pøíjmy ve vý�i 167 405 000 Kè, výdaje ve
vý�i 199 072 000 Kè, financování ve vý�i
31 667 000 Kè.

6.6 schválit OZV mìsta Staré Mìsto
è. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù.

7.5 schválit dodatek è. 2 Smlouvy o vytvo-
øení dobrovolného svazku obcí �Sdru�ení obcí
pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na øece
Moravì�.

III. neschválila . . . . . . . . . . . . . .
1.16 �ádost pana  Antonína Vaòka, bytem

Staré Mìsto, Brnìnská 691 o odprodej
pozemku p. è. st. 1498 v lokalitì Na Èerpárni
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hra-
di�tì, z dùvodu plánované revitalizace slepých
ramen øeky Moravy.

1.20 dal�í �ádost paní Marie Dostálkové
o pøemístìní dìtského høi�tì na Kopánkách
a trvá na svém rozhodnutí z 34. zasedání
z dùvodu prokázaného souladu dìtského
høi�tì s technickými pøedpisy i souladu
s projektovou dokumentací �Revitalizace
sídli�tì Kopánky�.

IV. vzala na vìdomí . . . . . . . . . .
1.15 nabídku spoleènosti ZEVOS, a. s. na

odprodej areálu Drùbe�árny Staré Mìsto �
dolní farma, nesouhlasí v�ak s navr�enou
cenou v èástce 27 mil. Kè a povìøuje starostu
dal�ím jednáním v této vìci.

3.4 mo�nost zøízení institutu veøejné
slu�by od 1. 1.2009.

4.1 vyjádøení mìsta k �ádosti o územní
souhlas dle § 96 a § 103 zákona è. 183/2006 Sb.
v platném znìní podle zápisu.

4.2 vyjádøení mìsta k �ádosti o spojené
územní a stavební øízení dle § 79 a § 115 zákona
è. 183/2006 Sb. v platném znìní podle zápisu.

4.3 vyjádøení mìsta k �ádosti o zmìnu
v u�ívání stavby dle § 127 zákona è. 183/2006
Sb. v platném znìní podle zápisu.

5.1 - studii vyhodnocení podmínek
výstavby v lokalitách SM 17 a SM 39.
- studii tenisového a sportovního areálu Staré
Mìsto v lokalitì SM 39.

5.2 návrh spoleènosti ZEVOS a. s. na
poøízení zmìny územního plánu v lokalitì
horní drùbe�árny a po�aduje po vlastníku
farmy spoleènosti ZEVOS a. s. pøedlo�it
investièní zámìr na úpravu areálu farmy.

6.1 hospodaøení mìsta k 31.10.2008.
6.4 aktuální stav portfolia u ÈSOB a. s.,

Asset Management a podílových listù u IKS
Komerèní banky a. s.

V. povìøila . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) a g)

zákona è. 128/2000 Sb. o obcích v platném

znìní paní Ing. Helenu �tolhoferovou øízením
stavebního úøadu do doby ukonèení výbìrového
øízení na vedoucího stavebního úøadu.

VI. jmenovala . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 komisi pro posouzení a hodnocení

nabídek pro veøejnou zakázku malého rozsahu
na �Zpracování, sazbu a tisk Staromìstských
novin� ve slo�ení: Josef Bazala, Radoslav Malina,
Ing. Vladimír Kuèera, Milan Kubíèek,  Kamila
Tomeèková.

VII. udìlila . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14 souhlas panu Zbyòku Stuchlíkovi, bytem

Uh. Hradi�tì, �tìpnická 1165 s podnájmem èásti
pozemku p. è. 4500/11 orná pùda o výmìøe
300 m2 a 1 ks mobilní buòky pro sdru�ení Lodì
� hausbóty, o. s. Uh. Hradi�tì, PO BOX 14, za
úèelem zøízení pùjèovny plavidel ev. è. 1-PR-73.

VIII. vyhlásila . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 v souladu se Zásadami pro poskytování

pùjèek z FRB výbìrové øízení na poskytování
pùjèek z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009
v termínu od 12. 1. 2009 do 20. 2. 2009.

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

1.2 zveøejnit na úøedních deskách zámìr na
pronájem èásti pozemku p. è. 6081/34 ovocný
sad  o výmìøe 850 m2.

1.3 zveøejnit na úøedních deskách zámìr na
pronájem èásti pozemku p. è.  6081/34 ovocný
sad a èásti pozemku p. è. 6081/35 ovocný sad
o celkové výmìøe 1.100 m2.

1.4 zveøejnit na úøedních deskách zámìr na
pronájem èásti pozemku p. è. 6081/34 ovocný
sad o výmìøe 850 m2.

1.5 zveøejnit na úøedních deskách zámìr na

pronájem èásti pozemku p. è. 233/7 ost. plo-
cha a èásti pozemku p. è. 6073/146 orná pùda
o celkové výmìøe 63 m2.

2. Odboru územního plánování
5.1 zajistit nabídku na zpracování plno-

hodnotné urbanistické studie bydlení  v lokalitì
SM 39 a doporuèila investorovi  navrhnout
tenisový a sportovní areál v lokalitì SM 17.

5.2 pøedlo�it zprávu o pøedpokládaných
dopadech zmìny ÚP v oblasti horní drùbe-
�árny firmy Zevos, a. s. na jednotlivé strany
dotèené touto zmìnou.
Josef Bazala                         Radoslav Malina
    starosta                              místostarosta

V Mìstské knihovnì a Informaèním centru v ulici Za Radnicí je stále �ivo. Na snímku vedoucí
Klubka Marie Èablová pøi vánoèní dílnièce s dìtmi a maminkami.             Foto: Milan Kubíèek

Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. rozhodla . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 o výbìru nejvhodnìj�í nabídky na akci

�Revitalizace sídli�tì Kopánky�. Nejvhodnìj�í

nabídku pøedlo�il uchazeè OUTULNÝ, a .s.,
Námì�� nad Oslavou.

Josef Bazala                             Radoslav Malina
    starosta                                  místostarosta

Usnesení
z 41. zasedání Rady
mìsta Staré Mìsto

konaného dne 22. 12. 2008
Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 výzvu k podání nabídek pro veøejnou

zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce
a modernizace mìstského koupali�tì ve
Starém Mìstì, urèila do soutì�e vyzvat
tyto uchazeèe PaPP, spol. s r. o., Uh. Hradi�tì,
STAMOS spol. s r. o., Uh. Hradi�tì, Stavebniny
Kodrla, s. r. o., Hu�tìnovice, GHC Invest,
Praha, Plast Produkt spol. s r. o., �umperk,
Bazenservis s. r. o., Týni�tì nad Orlicí

II. jmenovala . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 komisi pro posouzení a hodnocení

nabídek pro veøejnou zakázku malého
rozsahu na akci Rekonstrukce a modernizace
mìstského koupali�tì ve Starém Mìstì ve
slo�ení:

p. Josef Bazala, p. Radoslav Malina, p. Jiøí
Barto�ík, Ing. Vladimír Kuèera, p. Robert
Staufèík.
Josef Bazala                         Radoslav Malina
   starosta                                místostarosta
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva mìsta Staré Mìsto
konaného dne 15. 12. 2008 v sále radnice

Na snímku zastupitelé Starého Mìsta. Zleva radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing. Vladimír
Kuèera, starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina, radní Jiøí Barto�ík, radní
Mgr.Vratislav Brokl.                                                                                        Foto: Milan Kubíèek

Zapisovatelka Vendula Petøíková.  Foto: MK

Zastupitelstvo mìsta Staré Mìsto

I. vzalo na vìdomí . . . . . . . . . . .
K bodu 2) zprávu o èinnosti rady mìsta

za uplynulé období.
K bodu 3) hospodaøení mìsta k 30. 11.

2008.
K bodu 6) aktuální stav portfolia u ÈSOB,

a. s. Asset Management a podílových listù
u IKS Komerèní banky, a. s.

K bodu 13) zprávu kontrolního výboru
o kontrolách provedených v roce 2008.

II. schválilo . . . . . . . . . . . . . . . .
K bodu 4) rozpoètové opatøení è. 4 �

pøíjmy se sni�ují ze 143 414 000 Kè na
125 742 000 Kè, výdaje se sni�ují ze
147 214 000 Kè na 125 234 000 Kè, financo-
vání se sni�uje ze 3 800 000 Kè na 508 000 Kè.

K bodu 5) - pøijetí úvìrového rámce
v celkové vý�i 40 mil. Kè od Komerèní banky,
a. s. k dofinancování investièních dotaèních
akcí.
- pøijetí úvìru ve vý�i 5 100 tis. Kè z úvìrového
rámce od Komerèní banky, a. s. na dofinanco-
vání investièní akce Revitalizace sídli�tì Kopánky.

K bodu 6) pøevod finanèních prostøedkù
z prodeje dluhopisù u ÈSOB, a. s. Asset
Management ve splatných termínech na úèet
mìsta.

K bodu 7) Obecnì závaznou vyhlá�ku
mìsta Staré Mìsto è. 01/2008 o místním
poplatku za provoz systému shroma�ïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòo-
vání komunálních odpadù.

K bodu 8) rozpoèet mìsta na rok 2009 �
pøíjmy ve vý�i 167 405 000 Kè, výdaje ve
vý�i 199 072 000 Kè, financování ve vý�i
31 667 000 Kè.

K bodu 9)
9.1 pøevod majetku - prodej èásti pozemku

p. è. 4525/3 ost. pl. a èásti pozemku p. è. 4525/22
ost. pl. o celkové výmìøe cca 185 m2, (výmìry
budou upøesnìny po vypracování GP) které
se nachází v lokalitì ul. Sala�ská ve Starém

Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, man�elùm
paní Annì a panu Vladimíru Pavlicovým, bytem
Staré Mìsto, Sala�ská 1278, za cenu dle
znaleckého posudku ve vý�i 1.200,- Kè/m2.

9.2 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 Uh. 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 Uh. Hradi�tì a je ve vlastnictví mìsta Staré Mìsto.

9.3 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�tìnovská - Staré Mìsto�.

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

9.4 zru�ení pøe-
vodu majetku  -
prodej èástí pozemkù
p. è. 340/130 orná pùda
a p. è. 340/138 orná
pùda, které se nachází
v lokalitì Kopánky
ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, panu
Ale�i Machálkovi,
bytem St. Mìsto, Ko-
pánky 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 Zastupi-
telstva mìsta ve Starém Mìstì dne 17. 12. 2007
pod bodem II./7.6.

9.5 pøevod majetku - prodej èástí pozemkù
p. è. 340/130 orná pùda a p. è. 340/138 orná
pùda, které se nachází v lokalitì Kopánky ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,
man�elùm paní Martinì a panu Ing. Kvìtoslavu
Fry�tákovým, bytem St. Mìsto, Sadová 1846,
za cenu 150,- Kè/m2 + podíl na studii a pro-
jektové dokumentaci ve vý�i 1.900,- Kè/gará�,
za úèelem výstavby gará�e.

K bodu 11) v souladu s obecnì závaznou
vyhlá�kou è. 04/2000 pøíspìvek na novostavbu
rodinného domu realizovanou na ulici
Brnìnská panu MUDr. Pavlu Otrusinovi, ml.,
bytem Nedakonice 363 ve vý�i 100 000 Kè.

K bodu 12) dodatek è. 2 Smlouvy o vytvo-
øení dobrovolného svazku obcí - Sdru�ení obcí
pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na øece
Moravì, vèetnì pøílohy � úplného znìní stanov.

III. ulo�ilo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K bodu 13) Radì mìsta

- øe�it pøipomínky kontrolního výboru vyplý-
vající z provedených kontrol v roce 2008.
Josef Bazala                        Radoslav Malina
   starosta                               místostarosta

Na snímku zleva Robert Janu�ka, Franti�ka Pavlicová a Franti�ek
Slavík pøi zasedání zastupitelstva.                       Foto: Milan Kubíèek
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l Realizace úspor energie pøi provozu
budovy mateøské �koly Rastislavova
è. p. 1800, mateøské �koly Za Radnicí
è. p. 1823, mateøské �koly Komenského
è. p. 1721, základní �koly Komenského
è. p. 1720.

Mìsto Staré Mìsto získalo finanèní podporu
z Fondu soudr�nosti Evropské unie a Státního
fondu �ivotního prostøedí Èeské republiky
prostøednictvím Operaèního programu �ivotní
prostøedí na provedení opatøení smìøující
k úsporám energie pøi provozu budov
mateøských �kol a základní �koly ve Starém
Mìstì.

Opatøení spoèívala v zateplení obvodových
stìn, výmìnì oken a dveøí a zateplení støech
budov.

Projektovou dokumentaci zpracoval Pro-

jekèní atelier Ing. Zuzana Staòková, Krapkova
1159/3, Olomouc. Pøípravou �ádosti a vedením
projektu byla povìøena firma Metod Konzult
IPM s. r. o., Ostru�nická 14, Olomouc.

Celkové náklady na realizaci projektù èinily
20.310.347 Kè. Mìsto obdr�elo finanèní
pøíspìvek ve vý�i 14.006.217 Kè, z toho
13.228.094,50 Kè poskytnul Fond soudr�nosti
Evropské unie a 778.122,50 Kè Státní fond
�ivotního prostøedí Èeské republiky.

Práce probíhaly od èervence do listopadu
2008. Bìhem nich byly vymìnìny stávající
okna a dveøe za plastové, obvodové zdi objektù
byly zatepleny polystyrenem tl. 120 - 140 mm
a støecha polystyrenem tl. 180 - 220 mm.

Realizaci úspor energie u mateøských �kol
Rastislavova a Komenského provádìla firma
STAMOS spol. s r. o., Otakarova 108, Uherské

Hradi�tì, zateplení mateøské �koly Za Radnicí
a budovy základní �koly v ulici Komenského
zajistila firma Stavebniny Kodrla, s. r. o.,
Hu�tìnovice 383.

Stavební dozor vykonával Ing. Stanislav
Mròka, autorizovaný in�enýr v oboru Pozemní
stavby.

Výmìnou otvorových výplní a zateplením
budov mateøských �kol a základní �koly se
sní�í spotøeba energie na vytápìní o 40%
a mno�ství emisí CO

2
 klesne pøibli�nì na

polovinu. Energeticky úsporná opatøení také
pomohou zvý�it �ivotnost budov a zlep�it
komfort prostøedí pro dìti i zamìstnance.

http://europa.eu
www.opzp.cz

Mgr. Darina Hedbávná

Veøejná výzva
podle § 6 zákona è. 312/2002 Sb.

Mìsto Staré Mìsto pøijme
do pracovního pomìru

pracovníka � pracovnici mìstského úøadu,
stavebního úøadu. Pracovní náplní je vedení
správního øízení podle stavebního zákona,
místo výkonu práce � Mìstský úøad Staré
Mìsto. Platová tøída 9.

Uchazeè � uchazeèka musí splòovat pøed-
poklady podle § 4, zákona è. 312/2002 Sb.

Po�adavky
l úplné støední nebo vysoko�kolské vzdìlání

stavebního smìru
l znalost právních pøedpisù � správního øádu

a stavebního zákona, vèetnì provádìcích
vyhlá�ek
l znalost práce s výpoèetní technikou na

u�ivatelské úrovni
l organizaèní a komunikaèní schopnosti
l øidièský prùkaz skupiny B
l praxe v oblasti veøejné správy vítána

Pøihlá�ka podle §6, odst.(3) zákona
è. 312/2002 Sb. musí obsahovat:
l jméno, pøíjmení, pøíp. titul
l datum a místo narození
l státní pøíslu�nost
lmísto trvalého pobytu
l èíslo obèanského prùkazu
l datum a podpis

Po�adované doklady
l strukturovaný �ivotopis s popisem dosa-

vadní praxe
l výpis z Rejstøíku trestù ne star�í ne�

3 mìsíce
l ovìøená kopie dokladu o nejvy��ím dosa-

�eném vzdìlání

Pøihlá�ky vèetnì po�adovaných pøíloh se
podávají písemnì do 20. 2. 2009 na adresu:

Mìstský úøad Staré Mìsto
k rukám tajemníka
nám. Hrdinù 100
686 03  Staré Mìsto

Tøíkrálová sbírka �
podìkování dárcùm

Ve dnech 2. � 3. ledna 2009 probìhla ve
Starém Mìstì Tøíkrálová sbírka. Dovolte mi,
abych v�em dobrým lidem podìkoval za finanèní
pøíspìvky ve vý�i 147.960 tisíc korun. Pro
srovnání v roce 2007 se vybralo 133.979 Kè
a v roce 2008 142.900 Kè. Skuteènost, �e nejsme
lhostejní k lidem, kteøí na�i pomoc nejvíce potøebují,
ukazuje na lidskou solidaritu. Tøíkrálová sbírka
byla v na�em mìstì organizována farností ve
spolupráci s Oblastní charitou v Uherském Hradi�ti.

Chci Vám vyjádøit podìkování za v�echny, ke
kterým se Va�e pomoc dostane, ale pøedev�ím
v�em 20 skupinkám dìtí a dobrovolníkù, kteøí
na sebe vzali nároèný úkol a �ádali o va�i pomoc,
ne pro sebe, ale pro druhé.

Doufám, �e vzájemná tolerance a solidarita
jeden k druhému nám pomù�e i v dal�ích dnech
roku 2009.                           Josef Bazala, starosta

Valentýnská
zabíjaèka

Pøijïte ochutnat zabijaèkové speciality
a areálu ZD Dolina ve Starém Mìstì na
Velehradské ulici 2130. Akce se koná v sobotu
14. února 2009 na svátek Valentýna. Zaèátek
prodeje a degustace ve 12 hodin, hraje country
kapela �trùdl.

Parním vláèkem
pod vrcholky
Bílých Karpat

Po dvou letech se opìt uskuteèní v sobotu
7. bøezna 2009 jízda parního vlaku, který pojede
po trase Olomouc � Pøerov � Staré Mìsto �
Uherské Hradi�tì � Uherský Brod � Bojkovice �
Bylnice. Jízda bude spojená s oslavou Meziná-
rodního dne �en a také si pøipomeneme slavnostní
cestu N. S. Chru�èova na východní Vala�sko.

V èele vlaku uvidíme parní lokomotivu
464.202 (rosnièka) a v soupravì budou øazeny
historické vozy Be, Ce, Ci, bufetový vùz.
Dal�í informace Èeské dráhy KCOD Zlín,
tel: 972 725 485, e-mail: sustal@kcod.cd.cz,
internet: www.kmd.cz                                 MK

Staromìstský
ples

V sobotu 24. ledna 2009 se konal v poøadí ji�
dvanáctý Staromìstský ples. �ivo bylo ve v�ech
sálech Spoleèensko-kulturního centra, nechybìl
zajímavý kulturní program a bohatá tombola.
Akce byla na programu a� po uzávìrce Staro-
mìstských novin, proto informace z této
významné kulturní události pøineseme a�
v pøí�tím èísle.

Ji� dnes si ale mù�ete prohlédnout fotoreportá�
ze Staromìstského plesu na internetových
stránkách mìsta www.staremesto.uh.cz.     MK

Výrazné energetické úspory

Láskyplný Nový rok pøeje Jindra Pelková.
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Starosta pí�e Bále�ákùm
Milí Bále�áci,

rád bych Vám podìkoval za Vá� vánoèní
koncert �Poslouchejte, køes�ané�, který se
uskuteènil v nedìli 28. 12. 2008 v kostele
sv. Michaela ve Starém Mìstì. Výbìr písní
a samotné zpracování koled bylo jak
koncepènì, tak i hudebnì velmi peèlivì
pøipraveno. Autorka poøadu vybrala neznámé
koledy, které velmi citlivì vyjádøily pøíchod
Je�í�e Krista, ale i samotnou køes�anskou
a lidovou tradici jeho pøíchodu jako
Spasitele. Hudební úpravy, na kterých se
podíleli jednotliví èlenové cimbálové
muziky, pak byly pøíjemným pøekvapením
pro posluchaèe svou nápaditostí a secvi-
èením. Urèitì bylo �koda, �e ne v�ichni
zpìváci byli dostateènì ozvuèeni. Do pøí�tì
bych doporuèoval profesionálního zvukaøe.
Je�tì bych se rád vrátil k úvodní èásti, který
dle mého názoru byl pøíli� vá�ný a mohl
pro nìkoho vyznít nesmìle. Bìhem poøadu
bych rád vyzvedl zpìv Luká�e Balajky,
dívèí sborek a hudební improvizaci primá�e
muziky Tomá�e Vavøíka, který se postupnì
technicky i interpretaènì zlep�uje od
jednoho vystoupení k druhému.

Co dodat na závìr, myslím, �e je velmi
dobøe, �e mladá cimbálová muzika ve Starém
Mìstì vznikla. Dostatek prostoru k hudebním
aktivitám bude jistì mít. Ka�dé zaèátky jsou

Novoroèenka cimbálové muziky Bále�áci.                                                                      Foto: BAL

tì�ké, pøesto je vidìt velký pokrok, který jste
milí Bale�áci udìlali od Va�eho èervnového
vystoupení s Dolineèkou. Zaplnìný kostel
sv. Michaela spokojenými posluchaèi je

jistì dobrou motivací do dal�í práce.
Pøeji Vám pøeji hodnì trpìlivosti, nápadù
a chuti do pøí�tích zkou�ek.

Josef Bazala

Vánoèní koncert ZU�

Kvarteto dechových nástrojù.                                               Foto: MKMalé baletky na prknech, která znamenají svìt.   Foto: Milan Kubíèek

Termíny
svatebních obøadù

V sobotu 14. února,
14. bøezna, 4. dubna,

16. kvìtna a 13. èervna 2009.

Pøed zaplnìným sálem Spoleèensko-kulturního
centra ve Starém Mìstì se uskuteènil ve
ètvrtek 18. prosince 2008 v 18 hodin koncert
�ákù základní umìlecké �koly. V úvodu koncertu

promluvil øeditel ZU� Mgr. Stanislav Nemrava
a potom se ujal slova starosta Josef Bazala. Atmosféru
pìkného pøedvánoèního vystoupení vám pøiblí�íme
v malé fotoreportá�i.                    Milan Kubíèek

V nedìli 4. ledna 2009 v 15 hodin se uskuteènil Benefièní vánoèní
koncert v kostele sv. Michaela ve Starém Mìstì. Pøed témìø zaplnìným
kostelem vystoupil Chrámový sbor a orchestr z Uherského Hradi�tì
pod vedením Karla Dýnky a také �áci Základní umìlecké �koly
z Uherského Hradi�tì. Koncert mìl velmi dobrou úroveò a pøítomní
diváci svým vstupným podpoøili stavbu kostela sv. Ducha.

Milan Kubíèek Chrámový sbor a orchestr v první èásti vystoupení.                Foto: MK

Benefièní koncert
v kostele sv. Michaela
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Z na�í farnosti Vzpomínka
Dne 15. února tomu

bude 15 let co ode�el od
v�ech, které mìl rád, pan
Antonín Chrástek.
S úctou a láskou vzpo-
mínají man�elka a dìti
s rodinami.

Pán je svìtlo národù,
Pán je sláva svého lidu.

Zaèátek února je ve znamení svátku
Uvedení Pánì do chrámu, pøed 40 lety
známého jako Oèi��ování Panny Marie nebo
jako Hromnice. Dnes, kdy smysl vìt�iny
obøadù byl zapomenut nebo potlaèen jiným
obøadem, není zejména pro mlad�í srozumi-
telný. Proto si dovolíme zde trochu vysvìtlení.
U nás, kdy� se èlovìk narodil, co nejdøív býval
uveden do spoleèenství ostatních, do církve,
obøadem køtu svatého. Matka  pak po
�estinedìlí �la s dítìtem do chrámu k úvodu,
tedy pøedstavit  dítì celému svému spole-
èenství. V období komunismu se u nás  tyto
obøady sna�ili pøekrýt novým obøadem vítání
obèankù, který se v�il a pøetrvává.

Základ svátku je v moj�í�ském Zákonì
izraelského národa. Podle starozákonních
pøedpisù o rituální èistotì, musela �ena po
porodu prvorozeného chlapce po uplynutí
40 dní jej pøinést knìzi se stanovenou
obìtinou. Pøesnì tak to uèinil i Josef s Marií,
kdy� pøinesli ètyøicátý den po narození malého
Je�í�e do chrámu, kde jako prvorozený byl
zasvìcen Bohu. Tady malého Je�í�e nazval
Simeon �svìtlem k osvícení národù�. Pozdìji
se k tomuto výroku zaèalo vztahovat
zapalování svíc, zvaných hromnièky, odtud i
název Hromnice. O tomto dni slaví �eny dar
mateøství.

V na�í farnosti bude v nedìli 1. 2. 2009
slaven svátek Uvedení Pánì do chrámu, pøi
nìm� pøi m�i sv. v 9 hodin pøedstaví rodièe
své dìti, které se pøipravují letos k prvnímu
svatému pøijímání. Pøi m�ích sv. se �ehnají
svíce a po m�ích bude udìlováno i svato-
bla�ejské po�ehnání. A v nedìli 8. 2. budou
obì m�e sv. obìtovány za na�e �eny.

V týdnu 18. a� 25. ledna 2009 probìhl
v církvi Týden modliteb za jednotu køes�anù,
jeho� motto vychází od starozákonního
proroka  Ezechiela: �Budou v tvé ruce jedním
celkem.�  Ve velehradské bazilice v nedìli
18. 1. 2009 slou�il na tento úmysl bohoslu�bu
biskup Josef Hrdlièka.

Dne 14. února tomu je ji� 1140 let, kdy
v Øímì r. 869 zemøel sv. Konstantin, který
50 dní  pøed smrtí se stal mnichem a pøijal
jméno Cyril. Svatý Cyril spolu s bratrem
sv. Metodìjem jsou vyhlá�eni spolupatrony
Evropy pro své vynikající misijní dílo mezi
slovanskými národy. Ná� národ sv. Cyrila
uctívá i jako zakladatele slovanského
písemnictví. Písmo hlaholice a pøeklad v�ech
ètyø evangelií byl v�ak a� dùsledek a pomùcka
Konstantinova díla mezi Slovany, jeho� cílem
bylo pøinést pravdu o Bohu k nám v�em
vrstvám lidí.

Konstantin � Cyril: Proglas
 Jsem pøedzpìv k svatému evangeliu�
�Matou�, Marek, Luká� a Jan uèí v�echen
lid a praví: V�ichni, kdo� spanilost svých du�í
vidíte, nebo� tou�íte radovat se, zapudit
temnotu høíchu, a zbavit se zkázy tohoto svìta
a rajský �ivot nalézti a uniknout plameni
hoøícímu, sly�te nyní svým rozumem, sly�te,
v�echen lide slovanský, sly�te Slovo, pøi�lo od
Boha, slovo krmící lidské du�e, slovo posilující
srdce i rozum, slovo toto, pøipravující
k poznání Boha.

    My tady ve Starém Mìstì jsme hrdí na dobu
Velké  Moravy. Kdybychom v�ak vzali v úvahu
jenom její krátké politické dìjiny, co by z Velké
Moravy dnes v uèebnicích zbylo? Jen drobná
zmínka o východních hranicích mocné franské
øí�e. Kdyby nebylo misijního a kulturního díla
sv. Cyrila a Metodìje tak dalekosáhlého
významu, asi by byl i osud velké èásti
slovanských národù jiný. Buïme tedy hrdi na
slovanské vìrozvìsty a uctìme památku smrti sv.
Konstantina - Cyrila podìkováním Bohu
v sobotu pøi m�i svaté v 17 hodin v na�em
kostele. Zároveò je to den, kdy pøed 7 lety 14. 2.
2002 bylo vydáno stavební povolení k stavbì
na�eho nového kostela sv. Ducha, jeho� dvì
dominantní vì�e nesou jména obou vìrozvìstù.

Z duchovní èinnosti
na�í farnosti v roce 2008:

Pokøtìno bylo 35 osob. Poprvé pøistoupilo
k svatému pøijímání 21 dìtí. 10 párù �en a mu�ù
uzavøelo pøed Bohem sòatek. Svátost pomazání
nemocných pøijalo 235 osob buï v kostele, doma
èi v ústav. zaøízení. Katolicky bylo pohøbeno
46 osob. Nábo�enskou výchovu ve �kole nav�tì-
vovalo 76 �ákù v 7 skupinách.                      -SV-

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª

V Galerii v Uherském Hradi�ti se uskuteènila velmi zdaøilá výstava betlémù. Pøedstavujeme
vám jeden z nich.                                                                                         Foto: Vladimír Kuèera

Vzpomínky jsou krásné
vìno, v srdci lidském
ulo�eno, a proto je
v srdci máme, a na tebe
tatínku, vzpomínáme.
Dne 14. ledna 2009 tomu
bylo 20 let, co nás nav�dy
opustil tatínek, bratr a dìdeèek pan Josef
Ka�paøík. Stále vzpomíná a nikdy neza-
pomene celá rodina.

ªªªªªªªªªªªªªªª

Podìkování
Dìkujeme v�em obèanùm, kteøí se zúèastnili

posledního rozlouèení s Ing. Miroslavem
Bøezinou dne 28. listopadu 2008. Dìkujeme
za kvìtinové dary, starostovi Josefu Bazalovi
za proslov, myslivcùm za velkou úèast.

Rodina Bøezinova

ªªªªªªªªªªªªªªª

ªªªªªªªªªªªªªªª

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª

Z dìjin mìsta
869 � ve fuldských análech zmínka o �ne-

výslovné pevnosti Rostislavovì�

1909 � dokonèena stavba nové radnice

1949 � první objev základù kamenné stavby
z 9. století na území obce

1969 � otevøena expozice Památníku Velké
Moravy

1989-1990 � na základì lidového referenda
se Staré Mìsto odlouèilo od
aglomerace Uherské Hradi�tì

1999 � zahájena stavba velkého obchvatu ve
smìru od Zlechova mimo Staré Mìsto
ke Kunovicím

Bílá noc
Josef Hora

Kam plynou oèi mé,
má milá?

Èí to záø nehty mé
postøíbøila?

Kdy� plamen krev hledá noc,
svìty zapadají.

Oèi oèima v tmách
se pøikrývají.

Sly�í� mou ple�
se na své chvíti?

Tvùj jazyk v ústech mých
nám svítí.
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Herní plán Slováckého divadla
v Uherském Hradi�ti

DATUM MÍSTO ÈAS SKUPINA PØEDSTAVENÍ
2. pondìlí Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Rychlé �ípy
3. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Medeia
4. støeda Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pohádka z klobouku
5. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 J Tenor na roztrhání
6. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 1+2=6 (Jeden a dvì je �est)
7. sobota Uh. Hradi�tì 10.00 Pohádka z klobouku
7. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 A Tenor na roztrhání
10. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 E Tenor na roztrhání
11. støeda Uh. Hradi�tì 18.00 U V jámì lvové
12. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 K Tenor na roztrhání
13. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 Pýcha a pøedsudek
14. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 R Tenor na roztrhání
15. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 Donaha!
17. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 T Adéla je�tì neveèeøela
18. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 M V jámì lvové
18. støeda Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
19. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 Q Tenor na roztrhání
20. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 Adéla je�tì neveèeøela
21. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 derniéra Mein Faust
23. pondìlí Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Rychlé �ípy

uzavøené pøedstavení
24. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pýcha a pøedsudek
25. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 V Adéla je�tì neveèeøela
26. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 Adéla je�tì neveèeøela
28. sobota  Uh. Hradi�tì 19.00 G 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

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

Je mnoho novin, ale pouze
jedny jsou Staromìstské.

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

únor 2009

�Kam to bude mladá paní?�, ptá se øidiè
autobusu pohledné tøicátnice. �Jako v�dy, ke
Sputniku,� odpoví mu èernovláska. Tento
rozhovor jsem vyslechl je�tì v prvním
lednovém týdnu, aèkoli ji� od 14. prosince
2008 se zmìnou jízdního øádu do�lo
k pøejmenování autobusové zastávky Staré
Mìsto, kino Sputnik na Staré Mìsto, Lidový
dùm.

Vra�me se je�tì k bývalému kinu Sputnik
a jeho historii. Do kina se chodilo v první
polovinì minulého století na radnici, kde se
v místním sále promítaly rùzné filmy. Teprve
v roce 1957 bylo rozhodnuto pøebudovat
Lidový dùm na kinosál. Nové kino Sputnik se
�irokoúhlým plátnem bylo otevøeno v roce
1959 a svým názvem mìlo vyjadøovat
nastupující socialistickou kulturu. Pokud by
kino Sputnik existovalo, pøipomnìlo by si letos
50. výroèí svého vzniku.

Premiérovým pøedstavením se stal sovìtský
film Ilja Muromec. Ve své dobì jsme mìli ve
Starém Mìstì nejmodernìj�í kino v okrese.
Pøedposlední promítání ve Sputniku se konalo
ve dnech 6. a 7. èervence 1997, kdy bylo na
programu filmové pøedstavení Rozpoutané

peklo. Na plakátech byla uvedena pozvánka pro
diváky, její� znìní jsem si tehdy napsal:
Nedùvìøujte vyhaslým sopkám, poraïte se
s odborníkem na vulkány Harrym Daltonem!
Pierce Brosnan v katastrofickém pøíbìhu
o nièivém �ivlu, který zrádnì zaútoèil na
mìsteèko Dantes Peak. USA 1996 � titulky, 109
min., pøístupný, vstupné 30 + 1 Kè.

Málokdo tehdy tu�il, �e to bude pøedposlední
film promítnutý ve Sputniku. Je tragikomické,
�e nejenom na Dantes Peak zaútoèil nièivý �ivel.
V úterý 8. èervence 1997 byla øeka Morava
naplnìna a� po okraj. Lidé zaèali mít opravdový
strach, kdy� voda smetla nìkolik vesnic na
severní Moravì. Kalná voda zaèala zaplavovat
ulièky Starého Mìsta v jeho ji�ní èásti, drama
vyvrcholilo ve dnech 11. - 13. èervence 1997.
Voda po�kodila i sál kina. Úplnì poslední film
Carmen byl ve Sputniku promítnut 1. èervna
1998 pøi pøíle�itosti náv�tìvy francouzské
delegace z partnerského mìsta Sées.

A jak vùbec staromìstské kino ke svému názvu
pøi�lo? Sputnik byla první sovìtská dru�ice zemì.
Sputnik 1 byl vybaven pouze vysílaèem  a byl
vypu�tìn 4. 10. 1957. Sputniky byly postaveny
pod vedením S. P. Koroljova.       Milan Kubíèek

Bývalé kino Sputnik u�
nepøipomíná ani název zastávky
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Plán akcí
Zimní pohádka         Sobota 7. února 2009

Zaèátek: 20 hodin         Vstupné: 90,- Kè, s místenkou 100,- Kè

Badmintonový turnaj         Nedìle 15. února 2009
Ètyøhra (rekreaèní)         Zaèátek: 14 hodin         Startovné: 50,- Kè/ hráè

KOVOSTEEL PLES         Sobota 21. února 2009
První reprezentaèní ples (10 let firmy)

Zaèátek: 20 hodin         Vstupné: 150,- Kè

Ko�t slivovice         Sobota 28. února 2009
Hrají Sory + Tarantule         Zaèátek: 18 hodin         Vstupné: 50,- Kè

Ú N O R

Zimní trojboj POHNI SA

Silvestrovská zábava se vydaøila

Nový ochotnický soubor ve Starém Mìstì má název BAVSA a na
Silvestrovském veèeru vystoupil s pøedstavením Dívèí válka. Veselohru
re�íroval Robert Bellan (na snímku druhý zprava). Spolek BAVSA
pøipravuje i dal�í vystoupení v nedìli 1. bøezna 2009.            Foto: RB

Po letech se opìt uskuteènila Silvestrovská zábava v SKC - sokolovnì
ve Starém Mìstì. Jednalo se o zábavný veèer v retro stylu. Postupnì
vystoupil novì zøízený ochotnický spolek BAVSA s pøedstavením Dívèí
válka, následovalo disko oldies, step Heleny Vondráèkové a Jiøího Korna
veleúspì�nì napodobili herci Slováckého dovadla Jiøí Hejcman a Jitka
Josková, nechybìlo karaoke, pøedpùlnoèní pøekvapení a vyhodnocení
nejlep�ích zpìvákù. Pøítomní se vìt�inou velmi dobøe bavili. V novì
zavedené tradici veselých Silvestrù budeme pokraèovat i letos.        MK

Utkání v badmintonu se hrála ve sportovním sále.                Foto: MK

V nedìli 11. ledna 2009 se uskuteènila ve Spoleèensko-kulturním
centru ve Starém Mìstì zimní sportovní soutì� s názvem POHNI SA.
V obou sálech sokolovny si daly dostaveníèko tøíèlenná dru�stva
a v ka�dém týmu byla zastoupena jedna �ena. Soutì�ilo se v badmintonu,
házely se �ipky a v�ichni si zahráli stolní tenis.

�Zúèastnilo se osm dru�stev a jejich èlenové si zvolili tyto názvy:
Bam, Brbloni, Brufen, Fedex, Hip-hop-hop, Izoflurani, Kofola-team
a Mazlíci. Celkem se registrovalo 27 hráèù. Pøijeli i zástupci regionální
televize Slovácko, redaktor Vojta Johaník a kameraman Slávek Hanáèek.

Zajímavé bylo slo�ení dru�stev. Herci Slováckého divadla, zástupci
Kofoly, ligoví volejbalisté nebo taky lékaøi z anesteziologického oddìlení
uherskohradi��ské nemocnice vèetnì primáøky,� sdìlil hlavní organizátor
turnaje Robert Bellan. Na místì samém jen chybìlo stanovi�tì
s uzavíráním sportovních sázek. Anonymnì jsem si tipnul na vítìzství
týmu s názvem Brufen, u� jen proto, �e stejnojmenné léèivo sni�uje
horeèku (startovní) a zvy�uje pohyblivost kloubù (lítali jak sr�áni).

Startovné èinilo 100 Kè na osobu a to byl patrnì hlavní dùvod, proè nepøi�li
ve vìt�ím poètu domácí (ledo)-borci (byl krutý mráz). Snad se brzy osmìlí
a zúèastní se letní èásti soutì�e POHNI SA, jako tomu bylo koncem
loòského léta, kdy se hrál volejbal, tenis, stolní tenis a petanque na høi�tích
za sokolovnou. Do prasátka mohou házet pìtikaèky ji� teï. Pøipomeòme
si, �e tehdy excelovali èlenové týmu Spolku pøátel slivovice Staré Mìsto.

Ale vra�me se k zimnímu trojboji. Ve stolním tenisu i v badmintonu byli
nejlep�í Mazlíci, v �ipkách zvítìzilo dru�stvo Fedex. Celkové poøadí bylo
následující. První místo získali Mazlíci v èele s kapitánem � volejbalistou
Markem Pochylým, druhý se umístil Fedex a tøetí skonèil Brufen (je�tì �e tak).

Pøi cestì domù jsem se zeptal na námìstí Hrdinù dvojice chlapíkù
míøící do hospody Na �pici, proè si zrovna oni ne�li zasportovat? �Dej
pokoj se sportem. Jen se na v�echny lamaèe rekordù podívej. Dìlí se na
kolenáøe, plotýnkáøe, ramenáøe, meniskusáøe a ty jejich tenisové lokty
asi nikdo nespoèítá,� vysvìtloval první z nich. Pøidal se i druhý: �A tìch
umìlých kloubù, prá�kù a injekcí. Ale boxeøi to mají je�tì hor�í. Hlavu
vymìnit nemohou.�                                                            Milan Kubíèek

Robert Bellan (vlevo) mìl vynikajícího partnera. Oblíbený herec Slováckého
divadla David Vaculík nastoupil krátce po svých narozeninách a byl
parádnì rozjetý. A kdypak �e se David narodil? Ve stejný den a mìsíc
jako Karel Èapek a Gustáv Husák.                         Foto: Milan Kubíèek

Sport ve Spoleèensko - kulturním centru
Pozor! Pozor! Pozor!

Zájemci z øad veøejnosti mohou novì vyu�ít mo�ností sportování ve
Spoleèensko-kulturním centru (døíve sokolovna) ve Starém Mìstì:
 

Badminton
Cena pronájmu badmintonového dvorce: 200,- Kè /hodina.

Mo�nost zapùjèení raket a míèkù (ko�íèkù).
 

Stolní tenis
K dispozici jsou té� dva stoly na stolní tenis.

Cena pronájmu stolu na stolní tenis: 100,- Kè/hodina.
Mo�nost zapùjèení raket a míèkù. 

 
Aerobic

Pravidelné lekce aerobiku a bodystylingu.
Pondìlí 18:00 � 19:00 hod., ètvrtek 19:00 � 20:00 hod.

Cena lekce: 50 Kè/hodina.
 

Kontakt: 604 866 702

Pozvánka na volejbal � zápasy play-off
Termíny: Pátek 6. 2. 2009 na �irùchu v 18:00 hod. soupeø   ??

(MFF Praha nebo Havíøov)
Sobota 7. 2. 2009 na �irùchu v 17:00 hod. dtto

Potom 2 (1)  zápasy (odvety) venku.  Pøípadný pátý rozhodující
zápas v sobotu 21. 2. 2009 v hale na �irùchu od 17:00 hod. Celkem se
hraje na 3 vítìzné zápasy, tak�e série mù�e skonèit ji� po tøech termínech.
Dal�í kola v bøeznu.                                                                                PS
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Ve Starém Mìstì �ije 6.812 obyvatel
Stejnì jako v minulém roce jsme si nad

�álkem voòavé kávy povídali s vedoucí odboru
hospodáøsko - správního Mìstského úøadu ve
Starém Mìstì Kamilou Tomeèkovou a s matri-
káøkou Janou Noskovou. Zajímali mì pøedev�ím
nejèerstvìj�í demografické údaje.

lKolik obyvatel nyní �ije ve Starém Mìstì?
Poèet obyvatel se mírnì navý�il, nyní �ije

ve Starém Mìstì 6812 obèanù.

l Jak jsme na tom v poètu narozených dìtí?
Rok 2008 byl velmi plodný, narodilo se

celkem 77 dìtí, co� je nejvíce za poslední
desetiletí. Napøíklad v roce 2007 se narodilo
65 dìtí a v roce 2006 pouze 56 chlapcù a dívek.

lKolik obèanù v roce 2008 zemøelo?
Nejménì lidí zemøelo v roce 2007, jen

43 mu�ù a �en. V roce 2008 jsme zaznamenali
58 úmrtí. Pro srovnání v roce 2006 zemøelo
celkem 57 obyvatel Starého Mìsta.

lKolik lidí se k nám pøistìhovalo a naopak,
kolik spoluobèanù si zvolilo nové bydli�tì?

Poèet lidí, kteøí se k nám pøistìhovali, je témìø
shodný s poètem odstìhovaných obèanù.

l Nejstar�í obèankou mìsta je 102-letá
Viktorie Mazùrková, blí�í se je�tì nìkdo dal�í
k po�ehnané stovce?

Druhým nejstar�ím obèanem je k dne�nímu
dni pan Jan Hampala (v únoru bude mít 99 let)
a za ním následuje paní Franti�ka �uchmová,
která se narodila koncem roku 1910.

l �ije u nás nìjaký Valentýn? Nebo tøeba
Leontýn?

Valentýn u nás ne�ije �ádný, stejnì tak
nemáme v evidenci mu�e jménem Leontýn.
Pouze jedna pìtiletá dívka se jmenuje Valentýna.

l Tøetí lednový týden byl výjimeèný. Svátek
slavil nejen Pravoslav, ale i Drahoslav
a Vladislav. Kolik jich u nás �ije?

Opìt vás musíme zklamat, Pravoslav u nás
nebydlí, Drahoslav je jediný a Vladislavù �ije
ve Starém Mìstì patnáct.

Rozhovor pøipravil a za odpovìdi
na otázky podìkoval: Milan Kubíèek

Pøání k narozeninám
Dne 30. ledna 2009 oslaví své první narozeniny

první dvojèata loòského roku Jakoubek
a Ondráèek Hastíkovi. V�e nejlep�í, hodnì �tìstí,
zdraví a úsmìvù jim pøeje teta Hana s rodinou.

Fax for Peace,
Fax for Tolerance
�Fax for Peace, Fax for Tolerance� je

mezinárodní soutì� s dlouholetou tradicí.
V leto�ním roce se konala ji� po dvanácté
a zúèastnilo se jí nìkolik stovek �ákù, studentù
a umìlcù z celého svìta. Mezinárodní
charakter má soutì� od svého poèátku
a v leto�ním roce pøi�ly práce skuteènì
z celého svìta. Od Iránu, Kolumbie, Brazílie,
USA, Nigérie, Ruska, Èíny, Turecka, Kanady,
Polska, Egypta, Nìmecka, Indonésie, Izraele,
Japonska, Austrálie a� po poøádající Itálii
a výjimku v úèasti netvoøí ani Èeská republika.
A právì Èeská republika, lépe øeèeno
Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy,
pøevzalo pro �kolní rok 2007-2008 zá�titu nad
touto soutì�í.

V�echny obrázky pak budou vystavené
v italském mìstì Spilimbergo.

Zaslané práce hodnotila porota slo�ená ze
zástupcù projektu �Fax for Peace, Fax for
Tolerance� a italských umìlcù. Mezi italskými
malíøi vyènívají asi nejvíce jména Alessandry
Cimatoribus, Giancarlo Travani, Federica
Pagnucco èi Gioiy Danielis. V�ichni zmínìní
pøebrali zodpovìdnost a zasedli na èestná
místa v porotì. Alessandra Cimatoribus patøí
v souèasnosti k nejslavnìj�ím italským
malíøùm a ilustrátorùm kní�ek.

Soutì� je vypsána celkem v �esti kate-
goriích. První kategorii tvoøí dìti z mateøských
�kol a prvního stupnì �kol základních. Druhá
kategorie je urèena pro �áky z druhého stupnì,
tøetí je urèena støedo�kolákùm, ètvrtá kategorie
je tak trochu výjimeèná. Studenti mohou mimo
kresby zasílat videa s danou tématikou, proto
se kategorie nazývá Video. Pátá kategorie je
ji� pro skuteèné umìlce a závìreèná �está
kategorie je Satira, nadsázka èi vtip.

Jak u� z názvu vyplývá: �Fax pro mír, Fax
pro toleranci,� práce se do této soutì�e zasílají
pomocí e-mailu nebo faxu. Samotný obrázek
by pak mìl být vyhotoven na téma proble-
matiky ochrany lidských práv, míru, tolerance
a boje proti jakékoli formì rasismu.

Soutì� podporuje i UNESCO. Z Èeské
republiky se do soutì�e zapojily celkem ètyøi
�koly vèetnì Základní �koly Staré Mìsto. Na�e
podìkování patøí Petøe Køenové z 9. D, která
se sama pøihlásila a skvìle na�i �kolu repre-
zentovala.                                                    ZS

Obrázek Petry Køenové skvìle repre-
zentoval staromìstskou základní �kolu.

Foto: ZS

Kdo mìl u nás první auto?
První rozhlasový pøijímaè v Uherském

Hradi�ti a okolí mìl od roku 1923 Julius May
� továrník ze Starého Mìsta. Podle pamìtníka
Miroslava Bì�ínského, mìl první auto ve
Starém Mìstì obchodník Dvoøák z Hu�tì-
novské ulice. Dále vlastnil osobní vùz kapelník
�imon Vlk. Majitelé cukrovaru Mayové
mìli auto znaèky Mercedes i americký vùz
Panhard.

Nejvíc domù bylo ve Starém Mìstì
V roce 1970 bylo nejvíce domù v okrese

právì ve Starém Mìstì (1546). V Uherském

Brodì bylo evidováno 1544 domù. V Uherském
Hradi�ti, mìstì s mnoha bytovými domy,
statistiky uvádìjí jen 1035 domù. Více domù ne�
v Uherském Hradi�ti bylo v roce 1970 v Kuno-
vicích (1270) a témìø tolik v Hluku (1030).

�kolní lékaø
V roce 1925 staromìstská �kolní rada

odsouhlasila, �e �kola bude mít svého �kolního
lékaøe. Stal se jím Dr. Josef Hùla. Obecní rada
mu vyplácela mzdu 3000 Kè roènì. Pravidelné
prohlídky �ákù a� ètyøikrát roènì byly samo-
zøejmostí. K nim pøibyly i pravidelné prohlídky
chrupu.                          Milan Kubíèek, kronikáø

Zajímavosti z kroniky
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lKam si mám jít stì�ovat, kdy� v super-
marketu nemìli èerný, ale jen èervený
kaviár?                                        (Ilona 28 let)

Nikam! Komunismus na vás! Pøed ètyøiceti
lety jsme jinak nakupovali. V pátek odpoledne
bylo v masnì nad pultem napravo jen pár
praseèích no�ièek, vlevo nìkolik �tanglí
nevábného salámu a uprostøed nápis: DNES
VÁM OBSLOU�Í BRIGÁDA SOCIALISTICKÉ
PRÁCE.

lMohu si pøijít do redakce pro Staro-
mìstské noviny?                       (Dana 47 let)

Urèitì. Mám je pro vás pøipraveny za
18 Kè, jinak jsou za deset.

lKteré èíslo máte nejradìji?
(Jolana 18 let)

Desítku. Ani jednièka ani nula.

lMáte nìjaké výtky na adresu blondýnek?
(Adéla + Tereza)

Proti pøírodním blondýnkám nic nemám,
nemusím ty fale�né - chemické.

l Nìjak se mi v roce 2009 nedaøí, znáte
recept na spokojený �ivot?  (Karel asi 45 let)

Dovoluji si citovat Pu�kina: �Být chvále
lhostejný i ke klevetám lùzy a s hlupáky se
nehádat.�

l Dne�ní politici sice mají vìt�inou víc
vychozených tøíd ne� ti z doby pøed dvaceti
lety, ale podle jejich jednání a vystupování
na veøejnosti se mi zdá, jako by nemìli
vzdìlání vùbec �ádné. Také to tak cítíte?

(Pavla 53 let)
Podívejte, na stupni vzdìlání a� tak

nezále�í. Vzdìlání bez charakteru, vìda bez
soucitu a obchod bez mravnosti jsou bezcenné
a nebezpeèné.

l Chci se alespoò trochu výhodnì seznámit
pøes internet. Lze nìjak poznat inteli-
gentního èlovìka?                    (Beáta 20 let)

Inteligence je neviditelná pro toho, kdo ji nemá.

l Jsem narozený ve znamení Vodnáøe.
Vyznáte se ve hvìzdách a horoskopech? Rád
bych vìdìl, co mì letos èeká.      (Petr 23 let)

Jak vám to jen popsat? Polovina Vodnáøù
bude se zájmem sledovat komerèní televizi
Grupu Hlupu, druhá polovina ji rozbije sekyrou.

l To vám máme vìøit? A co èeká letos mì,
kdy� jsem ve znamení Kozoroha?

(Adéla 19 let)
Kozorohové se oddají støídmému �ivotu, co�

ale neznamená, �e nìkteøí z nich nepropijí
rodinný domek. Únor pøeje èí�níkùm z hlado-
morny, topièùm z letního kina i zají�dìèkám
válend. Ry�avé �eny budou mít mimoøádný
úspìch v lásce, holohlaví mu�i propadnou
neurózám.                                   Milan Kubíèek

Od 14. prosince 2008 vstoupil v platnost
jízdní øád Èeských drah a také jízdní øády
autobusových dopravcù.

Zmìny v jízdném na �eleznici
l Cena za jednosmìrnou jízdenku se zvy�uje
maximálnì 2 Kè bez ohledu na vzdálenost.
l Aplikace In-zákazník pro mladé cestující
15-26 let stojí 330 Kè na 3 roky.
l Cena aplikací In-zákazník na In-kartì/Rail
plus (vyjma vìkové kategorie 15-26 let) èiní
990 Kè na 3 roky (døíve 600 Kè).
l Novì se zavádí elektronické èasové doplatky
na In-kartì/Rail plus (roèní, ètvrtletní, mìsíèní
a týdenní) do 1. tøídy k jakémukoliv druhu
jízdného.
l �ákovské jízdné 15-26 pro studenty bylo
poprvé od jeho zavedení mírnì zvý�eno,
nadále v�ak zùstává 20% bodù pod hranicí
slevy garantované státem.
l Cena Kilometrické banky se mìní na 2000 Kè.
l Cena sí�ové jízdenky ÈD Net se mìní z 440
na 450 Kè pro 1 cestujícího a z 880 na 900 Kè
pro skupinu 2-5 cestujících.
l Cena jízdenky SONE+ pro osobní a spì�né
vlaky se mìní ze 130 na 150 Kè, a pro v�echny
vlaky se mìní z 440 na 450 Kè.
l Cena sí�ové krajské jízdenky REGIONet se
mìní ze 130 na 150 Kè pro 1 cestujícího
a z 260 na 300 Kè pro 2-5 cestujících.
l Ceny místenky SuperCity se slevou Rail
plus se mìní z 86 na 100 Kè, cena místenky
pro ostatní dálkové vlaky se sni�uje z 86 na
70 Kè a cena místenky se slevou Rail plus se
mìní z 30 na 35 Kè.
l Pøepravné za psy se mìní z 10 na 15 Kè pro
jeden vlak a z 20 na 30 Kè platné celý den.
l Dr�itelé èipových In-karet/Rail plus
si mohou v eShopu Èeských drah na
www.eshop.cd.cz koupit výhodnou jízdenku
eLi�ka za cenu 160 Kè, platnou k jízdám mezi
krajskými mìsty v celé republice. Na ��astlivce
èekají v den odjezdu jízdenky ��astná eLi�ka
se slevou 25%, 50%, nebo 75%.
l Novì se zavádí jednotný systém kontingentních
relaèních slev zakoupených pøes internetový
obchod Èeských drah www.eshop.cd.cz
l Více informací na www.cd.cz nebo na
telefonu kontaktního centra ÈD 840 112 113.

Nad novým jízdním øádem
l Zmìn v organizaci vlakové i autobusové
dopravy ve Starém Mìstì a okolí je letos opravdu
hodnì, k dal�ím se vrátíme v pøí�tím èísle.

Milan Kubíèek

Perlièky z kolejí
Expresy s jídelními vozy na lokálce

Toto je�tì �eleznièní stanice Staré Mìsto
u Uh.Hradi�tì, poèáteèní bod jednokolejné trati
341 Staré Mìsto � Vlárský prùsmyk, ve své
historii neza�ila.

Z vlakového nádra�í vyjí�dí a pøijí�dí celkem
ètrnáct spojù kategorie expres a rychlík, které
jedou po lokálce ve smìru do Uh. Hradi�tì a dále
pokraèují do Luhaèovic, pøípadnì do Veselí nad
Moravou. V�echny spoje mají ve svých
soupravách øazený vùz 1. tøídy a deset z nich také
restauraèní vùz. Poèin by to byl vskutku
grandiózní, jen kdyby v pohodlných jednièkách
a jídelních vozech bylo alespoò nìkdy pohromadì
více u�ivatelù nadstandardních a gastronomických
slu�eb Èeských drah.

Spì�né vlaky do Brna
Ze Starého Mìsta nyní jezdí i nové spì�né

vlaky ve smìru na Uherské Hradi�tì, Veselí nad
Moravou, Kyjov, Buèovice, Slavkov a Brno.
V jejich èele mù�eme spatøit motorové vozy
øady 842 a 854 a z vlakového nádra�í odjí�dìjí
ve dvouhodinovém intervalu v 10:31, 12:31
a 14:31 hod.

Parní ma�inka jménem �Nìmka�
Lokomotivní øada 555.0, známá jako �Nìmka�,

byla vyrábìna v letech 1939 - 1945 ve 13 loko-
motivkách okupované Evropy. Celkem vyjelo na
koleje 7000 tìchto lokomotiv, které byly
montovány rychle a maximálnì úspornì. Potøeba
lokomotiv na frontách II. svìtové války byla
obrovská. Napøíklad v plzeòském závodì �koda
bylo v letech 1943-1945 vyrobeno 153 lokomotiv
øady 52 pro nìmecké Øí�ské dráhy a dal�ích
17 strojù putovalo ke spojenci do Rumunska. Na
trati Pøerov � Bøeclav jezdily stroje 555.0 i 555.3
(Mazutka) a spoleènì s øadou 556.0 (�tokr)
opanovaly vozbu nákladních vlakù a� do pøíchodu
sovìtských dieselelektrických lokomotiv T 679.1
(Sergej) na poèátku sedmdesátých let minulého
století.                                            Milan Kubíèek

Na snímku nejrychlej�í parní lokomotiva Èeských drah øady 498.1, zvaná Albatros, pøi zastavení
ve Starém Mìstì v roce 2001. Tyto noblesní krasavice dokázaly vyvinout rychlost a� 162 km/h.

Foto: Milan Kubíèek
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Pranostiky na únor
l Kdy� únor vodu spustí, ledem ji bøezen

zahustí.
l Na Hromnice � skøivánek letí pøes hranice.
l Kdy� o Hromnicích snì�í, jaro není daleko.
l V únoru prudký severníèek � hojné úrody

bývá poslíèek.
l O svaté Veronice bývá je�tì sanice.
l Únorová voda � pro pole �koda.
l V únoru kdy� skøivan zpívá, velká zima

potom bývá.
l Svatá Apolena v mlhu je èasto zahalena.
lMnoho mlh v únoru pøivodí mokré léto.
lMasopust na slunci, pomlázka u kamen.
l Na svatého Matìje do závìje naleje.      EM

S r a n d o v n a

Mamina u zrcadla
Pepíèek se ptá maminky.
�Mami, proè se maluje�?�
�Abych pìknì vypadala.�
�A kdy to zaène úèinkovat?�

Debata v poulièce
Vá�nivì debatují dva dùchodci ze

�pitálky cestou autobusem do Uherského
Hradi�tì. �Èlovìk není na svìtì spokojen
s nièím, jen se svým rozumem. Èím ménì
ho má, tím je spokojenìj�í.�                    PI

Holubáøi a jejich výsledky
V roce 2009 se poèet chovatelù v Základní

organizaci chovatelù po�tovních holubù ve
Starém Mìstì sní�il na celkový poèet pìti
chovatelù. Z toho jsou dva ze Starého Mìsta,
ostatní z Buchlovic a Maøatic. Podle smìrnic
závodního øádu nesplòujeme platný poèet
chovatelù zasazovacího støediska a tím bychom

nemohli provádìt závody po�tovních holubù. Po�á-
dáme OV CHPH Uherské Hradi�tì a pøestoupení
do ZO CHPO Zlechov. Tím nastane situace, �e
po 60 letech konèí ve Starém Mìstì chovatelství
po�tovních holubù. V�em obèanùm Starého Mìsta
pøeji do roku 2009 hodnì zdraví, lásky a �tìstí.

Milan Hampala

Jeden z práce bohatý � druhý hrbatý.

Prù�vih tì neèeká nehnutì, hledá tì, hlodá tì, honí tì.

Dotìrný pøíbuzný hor�í ne� bolavý zub.

Berou rukama � vracejí nohama.

Netahej spícího tygra za fousy.

�ena je vizitkou mu�e, ona za to nemù�e.

�ít je jen vìèné trápení, ale umírat taky není �ádná radost.

Støídmost v jídle, støídmost v pití, prodlu�uje �ivobytí.

Moudra Mr. Orang Utana

Jakého stáøí
se do�ívají?
�ába 4-6 let, køeèek 5-7, hadi 6-8, zajíc 7-8,

je�ek 8-10, divoèák a li�ka 10-12, strakapoud
10-15, srnec 10-16, kukaèka 15-20, veverka
10-18, sova 25-30 let.

Na snímku mistr chovatelù po�tovních holubù Jaroslav �ik, který se mù�e pochlubit mnoha
úspìchy. Velmi dobrých výsledkù dosáhl také chovatel Jiøí Burda, jeho� holub zvítìzil v závodì
FEUBACH 2. Podìkování zaslou�í i dal�í chovatelé po�tovních holubù Vojtìch Spáèil, Milan
Hampala, Vladimír Lapèík, Jaroslav Navrátil, Jaroslav Zelinka.   Foto: MH, text: Milan Kubíèek

Celkové poøadí chovatelù
po�tovních holubù Pásmo 1

Celkové poøadí chovatelù
holoubat Pásmo 1

3. místo Jaroslav �ik 5886 b.
4. místo Jiøí Burda 5501 b.
9. místo Vojtìch Spáèil 4989 b.

27. místo Milan Hampala 1456 b.
31. místo Vladimír Lapèík 1160 b.

3. místo Jiøí Burda 1446 b.
4. místo Jaroslav �ik 1339 b.
5. místo Vojtìch Spáèil 1176 b.

19. místo Milan Hampala 450 b.
21. místo Jaroslav Navrátil 440 b.
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Dáme ti do rakve krabièku Ukrakve?
Dovedu si Tì pøedstavit vá�ený ètenáøi, jak

kroutí� hlavou a øíká� si, co tím nadpisem
chtìl mladý básník øíct. Ale hned vysvìtlím.
Nedávno se mi dostal do rukou ob�írný seznam
cigaret, které jsou v souèasnosti k dostání na
èeském trhu. Nevìøil jsem svým oèím, kdy�
jsem napoèítal 296 druhù. Jako první podle
abecedy jsou uvedeny Alky, následují znaèky
Americia, Astor, dále pod písmenem �B� je
uvedena také trojkombinace Best, Bond, Boss,
nechybí drahé cigarety znaèky Camel,
Davidoff Platinum, Kent, Marlboro Intense,
Rothmans, Pall Mall a dal�í. Z mrtvých vstaly
kdysi bì�né znaèky Astra, Detva, Letka, Lípa,
Ligeros, Partyzánka, Partagas, Zorka. Nechybí
kuriozity Black Death, Disko, Hifi, Harley,
Kiff, Kiss, OK!, Rambler a pøímo �lahodnì
znìjící� ukrajinská znaèka Ukrakva.

Vá�nivý spor nekuøákù, kuøákù a lékaøù,
zdali kouøení �kodí èi ne�kodí zdraví, snad
nikdy nebude mít konce. Jistì ètete v�echny
ty sáhodlouhé polemiky v tisku, varování na
krabièkách o zhoubných následcích nikotinu
a rakovinì, ale pøes v�echnu mazanou reklamu
tabákových koncernù najednou ubylo èlánkù
v bulvárním tisku, kde byli pøedstavováni
století staøíèci a staøenky, kterak se do�ili ve
zdraví po�ehnaného vìku, pøièem� od dìtství
hulili jak parní ma�iny. Pøi svých pravidelných
náv�tìvách plicního lékaøe, kterého nav�tìvuji
z preventivních dùvodù, se na vlastní oèi
pøesvìdèuji, jaký zhoubný následek má
kouøení na nìkteré z nás, a jak se tìmto lidem
zkomplikuje a velmi zkracuje �ivot.

Argumentaci lékaøské vìdy urèitì nelze
podceòovat. Pøestat s kouøením není vùbec
snadné. Nikotin je silnì návyková látka
a v�ichni známe lidi, kteøí zkou�eli pøestat
kouøit, aby po nìkolika málo mìsících
v kouøení pokraèovali. Ze studie, kterou jsem
nedávno èetl na internetu, vyplynulo, �e 75 a�
80 procent kuøákù si pøeje s kouøením pøestat
a jedna tøetina z nich se o to alespoò tøikrát
vá�nì pokou�ela.

Osobnì znám asi pìt lidí, kteøí nedávno
poslední krabièku cigaret vhodili do kanálu
a ji� se k tomuto ne�varu nevrátili. Vìt�inou
bývalí kuøáci pak pøiznávají, �e mimo zlep�ení
zdraví a úspory penìz, sami si zaèali své osoby
více vá�it a rychle se u nich sní�ila hladina
poci�ovaného stresu. Nakonec není vùbec
�patné zcela zanechat kouøení a osvobodit se

Velmi brzy zde na zemi s tebou bude konec, jen se lépe podívej, jak na tom jsi. Dnes èlovìk je,
a zítra ho není. A jakmile sejde z oèí, rychle sejde i z mysli. Jak otupìlé a tvrdé je lidské srdce,
�e uva�uje jen o vìcech pøítomných a nehledí víc do budoucích!
V�dycky by sis mìl ve skutcích i my�lenkách poèínat tak, jako bys u� dnes umíral. Kdybys mìl
èisté svìdomí, nebál by ses pøíli� smrti. Proto by bylo lep�í chránit se høíchù, ne� utíkat pøed
smrtí. Nejsi-li pøipraven dnes, jak bude� zítra? Zítøej�í den je nejistý, a kdo ví, zdali se zítøka do�ije�?

Tomá� Kempenský, Následování Krista I. /XXIII/1

od drogové závislosti. V�dy� jen hlupák mù�e
�kodit svému zdraví, obtì�ovat své okolí
smradem a kouøem. Mana�erùm tabákových
firem v�ak va�e naivita vùbec nevadí, vìdí, �e
nejvíce zbohatnout lze na hlouposti druhých. Ale
toto poøekadlo platí i pøi jiných èinnostech.

Není také pochyb, �e Evropané zaèali kouøit,
�òupat a �výkat tabák, ani� by znali nebezpeèí
nikotinu. Jeho zhoubný úèinek na lidský
organismus byl prokázán teprve v roce 1850
bìhem procesu s hrabìtem Bocarmé. Tento

chlapík v�elijak máèel, su�il a míchal tabákové
listy. Kdy� se mu jednoho dne znelíbil jeho
�vagr, otrávil ho nikotinem. Podobnì zesnul
básník, který vypil víno ze sklenky, do ní�
kdosi vyprázdnil obsah své tabatìrky.

A pokud Vám hodnì zále�í na zdraví
a vymýcení neøesti svých nejbli��ích, kupte
jim originální dárek k narozeninám nebo svátku
v podobì ukrajinských cigaret. A mù�ete
pøipsat i vìnování: Pro Tebe do rakve krabièku
Ukrakve!                                  Milan Kubíèek

Moudré my�lenky
l Na toho, jen� dobrovolnì trpí nevìdomost,
padá vina za v�echny zloèiny z nevìdomosti,
stejnì jako na toho, kdo zhasl svìtla majáku,
padá vina za v�echna ztroskotání. S. Johnson

l �Odi profanum vulgus et arceo.� Nenávi-
dím sprostou lùzu a vyhýbám se jí.   Horatius

l Není zloèinu, který by nebyl pokládán za
poèestné jednání ve spoleènostech, jim�
zloèin prospívá.                              Helvetius

l Pøed zlomyslným se mù�eme mít na pozoru,
pøed hloupým v�ak ne. Zlomyslnost mo�no
trestati, nikoliv v�ak hloupost.       Casanova

l Narkotika toliko odkládají splacení dluhu,
jeho� vý�e u�íváním stále roste.          J. Tati
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Zástupci spolkù hovoøili o své èinnosti
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.

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.

Nejprve promluvil Ing. Radek Novák,
který zastupoval støední generaci souboru
Dolina, která si øíká Doliòáci a podílí se
aktivnì na kulturním a spoleèenském �ivotì
na�eho mìsta. S pìkným pásmem Doliòáci
vystoupili na Vánoèním jarmarku, zúèastnili
se Michalských slavností, Slováckých slavností
vína, zabíjaèky a dal�ích akcí.

Potom se ujal slova Jan Novák, který
pøedstavil skauty. V létì byli na táboøe v obci
Dr�ková, zapojili se do akce �Vyzvìdaèi�,
skupina Permoníci bude slavit 10 let èinnosti.
Nutno poznamenat, �e tato mladá dru�ina je
velmi aktivní a chloubou na�eho mìsta.

Ing. Pavel Pluhaø zastupoval 42 èlenù
mysliveckého sdru�ení. Na�i myslivci sídlí
na Polním mlýnì, kde se konalo v prùbìhu
roku mnoho spoleèenských i kulturních akcí.
V roce 2008 se velmi zvý�il poèetní stav
divoèákù v revíru, celkem odstøelili 11 kusù.
Zaèátkem dubna chystají mysliveckou výstavu
v SKC-sokolovnì, kam také pozvou �áky
støedních a základních �kol.

Stanislav Mìrka je jedním ze sedmi èlenù
Spolku pøátel slivovice. Jedná se o kolektiv
sice malý, ale velmi aktivní a èiperný. Èlenové
spolku jsou vidìt na mnoha spoleèenských
akcích, pøipravují oblíbený ko�t slivovice,
který se koná 28. února 2009 v SKC � soko-
lovnì.

Robert Bellan, kulturní pracovník Spo-
leèensko-kulturního centra, podìkoval v�em
za úèast na akcích, které zaznamenávají
nárùst divákù a program se postupnì pøizpù-
sobuje po�adavkùm obèanù. Krátce po svém
proslovu v�ak Robert Bellan musel jednací sál
opustit, proto�e ho volali do Slováckého
divadla, kde zastupoval jednoho z protagonistù

hry Rychlé �ípy.
Milan Rachùnek hovoøil o èinnosti deseti

dru�stev �achového klubu a vyjmenoval
pøedev�ím na�e nejmen�í, kteøí získávají cenné
vavøíny. Napøíklad Martina Fusková, Ondøej
Stuchlý, Vojtìch Dobe�. Mezinárodního turnaje
FIDE OPEN 2008 se zúèastnilo 200 hráèù
z mnoha zemí a jedná se o jeden z nejvìt�ích
�achových turnajù v Èeské republice.

Pøedseda volejbalového klubu Ing. Petr
Straka hodnotil úspì�nou èinnost volejbalistù
VSK Staré Mìsto, kteøí byli zaèátkem prosince
v tabulce 1. ligy na tøetím místì. Poøádají
mezinárodní turnaje v hale na �irùchu, schází se
také na spoleèenských a kulturních akcích.
Potom krátce vystoupil pøedseda Sportovních
klubù Staré Mìsto Ing. Jan Nìmec a zmínil se
hlavnì o potí�ích veslaøù, kteøí stále nemají
odpovídající zázemí pro svùj sport.

Dagmar Zále�áková, pøedstavitelka Orla, se
pochlubila mnoha medailemi, které Orli získali
na turnajích. Nejèerstvìj�í akcí byla Mikulá�ská
nadílka pro 40 cvièencù. Pøipravují oslavu 100 let
Orla, která se uskuteèní ve dnech 20. - 21. èervna
2009 na Orlovnì. Opìt nechybìla sympatická
Barunka Halodová, která v�em pøítomným
upekla mikulá�ský perníèek a spolu s paní
Zále�ákovou rozdala vánoèní pøání.

Mìstská knihovna a Informaèní centrum
funguje naprosto skvìle v objektu v ulici Za
Radnicí a mnoho let zde pùsobí ochotná a vstøícná
vedoucí Milada Rokytová spoleènì s Janou
Trubaèíkovou. Pøipravují oblíbené akce Pasování
prvòáèkù za ètenáøe knihovny, Noc s Andersenem,
spisovatelka Bøezinová bude besedovat s dìtmi,
v�e zajímavé je uvedeno na webových stránkách
knihovny.

Marie Èablová hovoøila o èinnosti Klubka,
které sdru�uje desítky krou�kù a do nich
pravidelnì pøichází 600 dìtí a mláde�e nejen ze
Starého Mìsta, ale i z blízkého okolí. Pøipravují
zimní a letní tábory, tematické akce, vyvrcho-
lením jejich èinnosti je Galerie, poøádaná v�dy
zaèátkem èervna.

Martina V�etulová hovoøila o èinnosti
Rodinného centra Ètyølístek. Pùsobí zde také

Lenka Pleváková, paní Chlupová vede
Klubíèko, poøádají Rodinné nedìle, burzy
dìtského obleèení, oblíbený karneval se
uskuteèní 1. bøezna 2009.

Ludvík Trubaèík pøedstavil velmi úspì�nou
èinnost na�ich �ermíøù, kteøí získávají
medaile nejen v Èeské republice, ale i na
mistrovství Evropy. Mezi nejúspì�nìj�í patøí
Michal Trubaèík, Lucie Honsová, Táòa
Vrtalová, Martin Nekarda a dal�í.

Rybáøi mají 560 èlenù, z tohoto poètu je
50 mladých. O jejich èinnosti hovoøil Jiøí
Horsák, který si pochvaloval rekonstrukci
rybníku Bahòák, vyjmenoval i akce, na kterých
se rybáøi zúèastnili. V�e dal�í je uvedeno na
internetové prezentaci rybáøù.

Zástupce Místní organizace Èeského
zahrádkáøského svazu Ludvík Hynèica
pøedstavil èinnost zahrádkáøù, napøíklad
v øíjnu pøipravili výstavu ovoce a zeleniny
v budovì základní �koly na námìstí Hrdinù.

Kateøina Bazalová zastupovala Dolineèku
a cimbálovou muziku Bále�áci. Jedná se
o velmi aktivní soubory, které nechybí na
�ádné významné akci ve Starém Mìstì a okolí.
V�ichni pøítomní zástupci spolkù byli pozváni
na Vánoèní koncert, který se konal 28. prosince,
pøipravují Vyná�ení Maøeny 29. bøezna 2009
a zaèátkem èervna se uskuteèní kulturní
vystoupení souboru.

V minulosti bývalo ve Starém Mìstì a�
30 vèelaøù, nyní jich zbylo jen devìt. Mladí
se k nám pøíli� nehlásí, letos uhynulo mnoho
vèelstev, sdìlil dlouholetý vèelaø pan Blaha.

Pan Èejka zastupoval více ne� 400 èlenù
Sdru�ení zdravotnì posti�ených obèanù.
Mezi jejich èleny patøí nejen staøí lidé, ale
i nemocné dìti. Uspoøádali Mikulá�ské
posezení, schází se na výroèní schùzi v soko-
lovnì, organizují mnoho kulturních, sportovních
a spoleèenských akcí. Bohu�el nemají vlastní
klubovnu.

O fotbalovém klubu TJ Jiskra hovoøil
pøedseda Pavel Vlèek. Postì�oval si na
technické závady na høi�ti Rybníèek, �patné
fotbalové zázemí i nedostaèující poèet dìtí
v klubu. O výsledcích dru�stev TJ Jiskra
pravidelnì informuje okresní tisk.

Velitel Sboru dobrovolných hasièù
Franti�ek Ry�ka hovoøil o èinnosti 43 hasièù,
z toho je pìt �en. Zásahová jednotka má
19 èlenù, v roce 2007 vyjí�dìli k 14 po�árùm,
do zaèátku prosince 2008 mìli sedm zásahù.
Pøipravili 1. roèník okresní hasièské soutì�e
na høi�ti SO� a Gymnázia ve Starém Mìstì,
v�echny v sále pozval na ples Zimní pohádka,
který se koná 7. února 2009.

Bohumil Vi�enka pøedstavil èinnost
skupiny historického �ermu Morrigan, Helena
Pilu�ová hovoøila o folklorním souboru
Dolina. Èinnost Doliny byla vskutku bohatá.
Vidìli jsme je na Staromìstském plesu,
absolvovali fa�ank i soutì� o nejlep�ího
taneèníka slováckého verbuòku, byli na
zájezdu v Istanbulu, excelovali na Slavnostech
vína i na Michalských hodech. V souèasnosti
vstoupilo do souboru hodnì nových taneèníkù
a hudebníkù. V�ichni pøítomní byli srdeènì
pozváni na �tìpánskou besedu u cimbálu,
která se konala 26. prosince 2008 v SKC-
sokolovnì.                                Milan KubíèekZástupci spolkù a spoleèenských organizací ve velkém sále na radnici.     Foto: Milan Kubíèek



Za devíti horami a jednou øekou Moravou
bylo jednou jedno království. Král, který
kraloval, si myslel, �e ví v�echno a chtìl se
pøesvìdèit jak moudøí jsou jeho poddaní. Tak
vyhlásil, �e kdo mu odpoví správnì na tøi
otázky, tomu dá truhlici zla�ákù, av�ak kdo
neodpoví v�echny otázky, pùjde do hladomorny
na pùl roku. Dlouho se nikdo nehlásil, a� jednou
pøi�el ku králi Honza, urostlý a pohledný mlá-
denec, a� panu králi bylo líto, �e Honza prohraje.

�Tak Honzo øekni mnì, proè je obloha modrá?�
Honza se tro�ku zamyslel a odpovìdìl: �Králi
mùj, obloha je ve skuteènosti èerná, ale okolo
na�í zemì je vzduchový obal a jak ty sluneèní
paprsky na nìj dopadnou, tak ty nejkrat�í,
ultrafialové, jsou krátké na proniknutí a lomí
se, proto je obloha modrá.� Král byl velmi
pøekvapen odpovìdí a tak polo�il dal�í otázku.

Stavba dominanty Starého Mìsta � shrnutí roku 2008
Vìt�ina ètenáøù se dovtípí, o kterou

dominantu jde. Na podzim jsme se zkou�eli
podívat na Staré Mìsto z vý�ky, z horko-
vzdu�ného balonu. Mìli jsme celé na�e mìsto
jako na dlani, a stavba kostela Svatého Ducha
v okolní zástavbì skuteènì dominuje!
I v blízkosti kostela je v poslední dobì mo�no
pozorovat stále více zvìdavcù, kteøí pøi
prùjezdu Starým Mìstem zastaví a prohlí�ejí
si neobvyklou stavbu ze v�ech stran.
Naznaèuje to, �e vize architekta Goropev�eka
je skuteènì nev�ední, �e zde rozhodnì
nenajdeme tuctovost a uniformitu.

Pøitom je pozoruhodné, jak celkem malé
zmìny na vzhledu stavby zvý�ily její
�sledovanost� v tak pozoruhodné míøe. Co
nám vlastnì na kostele za uplynulý rok
pøibylo?  Nejsou to obrovské kubatury betonu
a zdiva, jsou to subtilnì vyhlí�ející konstrukce,
které v�ak v sobì skrývají obrovské mno�ství
vysoce odborné, pøesné a odpovìdné práce.

Nejprve stavaøi z firmy staromìstského
obèana a farníka Josefa Budaøe dokonèili
�hlavu� vì�í � soustavu betonových sloupù,
trámù a desek � ve které bude umístìna
zvonice, a v nejhoøej�í èásti, v�em pøístupná
rozhledna. Následnì dal�í firma opatøila vì�e
sklo-hliníkovou støechou. Dosáhli jsme tak
nejvy��ího bodu kostela, 43 metrù nad pøilehlou
silnicí. Vý� u� nepùjdeme.

Pøi zvlá�� významných pøíle�itostech je tato
kostelní rozhledna pøístupná veøejnosti,
samozøejmì pod dohledem odpovìdných osob.
Bylo to o na�ich svatomichalských hodech,
kdy z vì�í zahrála Staromìstská kapela,
a obèané si mohli z vý�ky prohlédnout stavbu
kostela i daleké okolí. Bylo to vítané zpestøení
tohoto staromìstského svátku.

O �tìdrém veèeru se z vì�í do okolí nesla
píseò Tichá noc a dal�í koledy, opìt v podání
Staromìstské kapely.

Ihned po dokonèení prací na vì�ích
zapoèala firma Promont s výstavbou nosné
konstrukce hlavní chrámové lodi. Je to dvanáct
�elezných naklonìných sloupù a na nich
�elezobetonový prstenec ve vý�ce dvanáct
metrù. Jde o práci velmi slo�itou, nároènou
na pøesnost, práci ve velké vý�ce a s velkými
bøemeny. V�dy� váha prstence bude bezmála
300 tun! V souèasné dobì je prstenec z polo-
viny hotov. Beton je dobøe opatøen, aby se

mrazem neporu�il. Prstenec bude dokonèen a�
po odeznìní mrazù. Je zajímavé, �e tento prstenec
�normální smrtelník� je�tì nevidìl. Je skryt ve
spleti umìlecky tvarovaných konstrukcí z trubek
a betonáøských pøekli�ek ve vý�i dvanáct metrù,
nahoøe, na naklonìných sloupech.

Právì tyto slo�ité tvary, které ji� od zaèátku
upoutaly pozornost kolemjdoucích, na stavbì
nezùstanou. Po dokonèení prstence budou
odstranìny. Je to jenom pomocné le�ení, které
má umo�nit odlití betonu v takové vý�ce. Po jeho
odstranìní nám zùstane v podstatì jednoduchý
tvar prstence podepøeného dvanácti sloupy.

K èemu bude slou�it nosná konstrukce
takového neobvyklého tvaru?  Na tuto konstrukci
bude v dal�ích etapách umístìna baldachýnová
støecha kostela, její� krov bude nìkomu
pøipomínat pavouèí sí�, dále pak sklenìná
kopule, vnitøní klenba hlavní chrámové lodi
i obvodový plá�� kostela zdobený velkoplo�nými
sklenìnými vitrá�emi.

Významným poèinem, který probíhal soubì�nì
se stavbou, bylo vytvoøení umìleckých návrhù
liturgických pøedmìtù � oltáøe, svatostánku,

Stavba kostela Svatého Ducha dne 21. prosince 2008.                                 Foto: Franti�ek Ingr

procesního køí�e, køtitelnice, kropenky a dal�ího
vybavení interiéru kostela akademickým
sochaøem Otmarem Olivou. Tyto návrhy byly
zveøejnìny na výstavì �Staré Mìsto � dialog
vìkù�, která byla uspoøádána ve spolupráci
na�í farnosti, staromìstské radnice, Slováckého
muzea a øady dal�ích lidí, kteøí historii
i souèasnost na�eho mìsta pova�ují za nev�ední,
mimoøádnou.

Vyjímeènì rovnì� dopadla poslední veøejná
sbírka na stavbu na�eho kostela. Staromìst�tí
obèané, pøíznivci stavby kostela, dali dohro-
mady témìø 700 tisíc korun. To je o padesát
procent více, ne� tvoøily dosavadní sbírky.
Nevypadá to jako odpovìï tìm, kteøí kvùli
svému prospìchu zpùsobili finanèní krizi ?

A jak dál ? Letos se chceme pustit do stavby
støechy. Loni jsme probírali v�echny mo�né
varianty, abychom na�li tu nejvýhodnìj�í.
Oèekáváme, �e to bude dal�í oøí�ek, ne-li
pøímo oøech, pøi stavbì kostela Svatého
Ducha. Takových oøí�kù ale u� byla øada.
Vìøíme, �e zvládneme i tento.

Franti�ek Køivák

�A proè jsou èervánky èervené?� �Mùj králi, ve
sluneèním svitu jsou také paprsky velmi dlouhé,
infraèervené a ty mají schopnost pronikat
i vodními parami veèer nad na�í zemìkoulí,
a proto jsou èervené èervánky.�

Král byl opìt pøekvapen odpovìdí a tak se
urychlenì ptal: �Honzo, øekni mnì, co je vìènost?�
A Honza odpovìdìl: �Mùj králi, to neví nikdo
na svìtì, ale podívej se z tvého okna a vidí� tam
skálu. Na ni jednou za rok pøiletí ptáèek a nabrousí
si zobáèek. A� z té skály zùstane jen hromádka
písku, tak uplynula jedna vteøina vìènosti.�

Král byl nadmíru spokojen s odpovìdí a dal
Honzovi truhlici zla�ákù. Honza si postavil
domeèek, koupil stádo kravièek a �il spokojenì,
jestli u� neumøel. A z té pohádky plyne pouèení:
�Nemysli si nikdy, co v�echno ví�, toho, co neví�,
je mnohem víc!�                        Miroslav Ra�tica

PEKAØSTVÍ �
CUKRÁØSTVÍ
HRACHOVSKÝ

Oznamuje zákazníkùm, �e jsme
otevøeli prodejnu, ve které nabízíme
ná� �iroký sort iment  pekaøských
a cukráøských výrobkù jako jsou chleby,
bì�né a jemné peèivo, knedlíky, zákusky,
dorty, svatební koláèky a oblo�ené
chlebíèky.

Ve�keré toto zbo�í si mù�ete u nás
objednat. Najdete nás ve Starém Mìstì
na Velkomoravské ulici 64, kde se tì�íme
na va�i náv�tìvu.                                   PI

Staromìstská pohádka
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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

Jsme na nové adrese!

Nyní nás najdete na Brnìnské ulici 544.

Mìsíc prosinec byl mìsíc kouzelný, plný pøekvapení. Dìti z mateøské
�koly Rastislavova se peèlivì pøipravovaly na vánoèní svátky. Vyrábìly
dáreèky, uèily se známé zimní básnièky a koledy, které pøi rozzáøeném
stromeèku zazpívaly v�echny dìti svým nejbli��ím. Na stolech vonìlo
cukroví, atmosféra byla pøíjemná a odmìnou nám v�em byla rozzáøená
oèka dìtí u stromeèku se spoustou dárkù.

Tímto bychom chtìli podìkovat v�em sponzorùm: panu Sadílkovi
z firmy KOVOSA ze Starého Mìsta, nadaci DKS, mìstu Staré Mìsto,
pánùm Koskovi, Vlkovi a �rámkovi, kteøí se velkou mìrou podíleli na
dìtské radosti. Dále dìkujeme za výtì�ek získaný z Prèovského bálu.

Veronika Holèáková

Vánoèní zpívání u Beru�ek

Trampské osady
Ná� èlánek o trampských osadách vzbudil zvlá�tì u na�ich star�ích

obèanù znaènou pozornost a vzpomínky na mládí, které jsou zvlá�tì
pøíjemné.

Osada Hawai byla pøímo semeni�tìm vynikající staromìstské povìsti,
pøedev�ím ve volejbalu. K druhé osadì TOS (Turistická osada stopaøù),
je� mìla své pùsobení na Støíbrnských pasekách a zde se kamarádila
s hradi��skou osadou OLK (Osada líných koster), se vá�e humorná
událost jednoho nedìlního odpoledne.

Bylo po druhé svìtové válce a lidé byli laèní po ka�dé zábavì. Chtìli
se bavit. Toho vyu�il hostinský Antonín �varc dobrou povìstí
�trakaøových závodù� za první republiky. Nechal natisknout poutavé
plakáty �Sláva trakaøových závodù obnovena� a ty rozeslal snad po celém
okrese. Sehnal v Buchlovicích 15 trakaøù a patøièný poèet závodníkù.
Toho dne dlouho pøed 14 hodinou proudily pøímo davy zvìdavcù na
Smraïavku. Odhad tohoto poètu byl pøímo dìsivý, asi 5.000 divákù.
Trakaøe stály pøed startovní èárou, ale sjednaní závodníci, kdy� vidìli
takové poèty divákù, jednodu�e utekli. Jak jsme psali v døívìj�ích
Staromìstských novinách, osady OTS (Osada turistických stopaøù)
a OLK (Osada líných koster) mìly svá víkendová pùsobi�tì na
Støíbrnských pasekách a tak se chlapci dohodli na spoleèné náv�tìvì.
�Sám Pán Bùh vás posílá, jste jediná moje mo�nost. Dám bednu piva,
kdy� budete startovat a v�echna alotria, co nám dìláte, budou odpu�tìna,�
volal na nás hostinský �varc. (Oni toti� pøi sobotním odchodu na paseky
mu pochytali v�echny slepice, udìlali køídou èáru na stoly a na ní podr�eli
slepicím zobáky a slepice sedìly jako mrtvé, ba mnohé vypustily kuøince).

Stále se mno�ící poèty divákù stupòovaly odmìnu: �Dám dvì bedny
piva a litr slivovice,� znìla nabídka. �Pro Boha, ka�dému závodníkovi
dám krabièku sardinek a v�em �tangli salámu,� a to u� byla po válce
velmi dobrá nabídka. Dav zaèal hluèet. Situaci zachraòuje kytarista Osady
líných koster Bob Stehlík. Vezme olejnièku a jde mazat koleèka trakaøù.
Dav se zklidòuje, ale jenom na chvíli. �Pro Boha, zachraòte mì, nebo
mnì to tady vybílí.� Lítostivý výraz Antonína �varce zapùsobil. Vydává
startovní èísla a výstøel z lovecké dvojky nahrazuje startovní pistoli. V ten
moment 15 závodníkù vyrazilo. Závod se brzy zmìnil v opravdové
závody. Pod �Lehko�ilovou vilou�, asi 300 metrù pøed cílem, se cesta
roz�iøuje. Zaèíná závìreèný spurt a okam�itì srá�ka nìkolika trakaøù za
ohromného nad�ení poèetného diváctva. To u� ale Vojta Rosùlek
(Turistická osada stopaøù) vbíhá do cíle. Druhý Svetozar Voda (Osada
líných koster). Závìr byl veselý. Cesta domù je�tì veselej�í.

Tak krásná so�ka sportovce zdobí byt èilého pìtaosmdesátníka. Jo
mládí je mládí�.                                                           Miroslav Ra�tica
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Brzy bude
Valentýna

Øíká se, �e svatý Valentýn je patron zamilo-
vaných a ke svému kultu se dostal, stejnì jako
celá øada dal�ích svatých, a� na základì ústní
lidové slovesnosti. Málokdo v�ak ví, �e se
nejedná o patrona zamilovaných, ale o patrona
dobrého man�elství. Svátek má souvislost
i s pohanským svátkem, 14. února toti� ve
starém Øímì slavili svátek bohynì Juno, které
se také pøipisovala patronace nad zamilovanými.
Zvlá�tì lidé vzdìlaní si 14. února pøipomenou
daleko významnìj�í událost. Právì 14. února
zemøel sv. Cyril. Naopak 14. února se narodil
starosta Josef Bazala, dále vedoucí odboru správy
majetku a �ivotního prostøedí Ing. Markéta
Hru�ková. A nejenom oni. Dne 14. února oslaví
90. narozeniny cestovatel Miroslav Zikmund
a 14. února se také narodil øímský císaø a král
Zikmund Lucemburský.           Milan Kubíèek

Napsali o morálce
Ka�dý èlovìk má také svou morální zadnici,

kterou odhalí jen v nouzi, a kterou pøikrývá
jak nejdéle to jde gatìmi slu�ného chování.

Lichtenberg

Leden s labutìmi
Na øece Moravì se mù�eme ka�doroènì

setkat s labutìmi. Nejvíce se letos shro-
ma�ïují u lávky pøes Moravu a Ba�ùv kanál.
Napøíklad v nedìli 4. ledna jsme tu napoèítali
celkem 27 labutí a z toho bylo 12 popelavých
mláïat. Od 7. ledna nastaly tøeskuté mrazy
a napøíklad v pátek 9. ledna jsme namìøili
-18°C. Labutí na na�em zimovi�ti pøibylo a
v nedìli 11. ledna jsme jich napoèítali 42 a
z toho bylo 19 mladých. Øeka Morava byla
zamrznutá, bruslilo se na Ba�ovì kanálu.

Napøíklad v lednu 1998 bylo na Moravì
k vidìní 75 labutí, Vánoce 1999 se postaraly
o dal�í rekord, kdy� 28. prosince 1999 bylo
pod �eleznièním mostem shromá�dìno krátce
po 10 hodinì 86 labutí a z toho bylo 21
nedospìlých ptákù, 14. ledna 2001 jich bylo
72. A jestlipak víte, kdy byla nejvìt�í zima.
Od 9. listopadu 2001 se ochladilo, a pak mrzlo
a� pra�tìlo. Zaèátkem ledna 2002 byly mrazy
pøes 20°C.  Øeka Morava byla zamrznutá více
ne� dva mìsíce, bruslilo se pøedev�ím na
�Ba�áku� , ale i na Moravì.

Labu� bílá vá�í asi 20 kilogramù a vìt�ina
párù �ije v absolutní vìrnosti. Pøi ztrátì
partnera do�ívá samec èi samice osamìle
a èasto hyne brzy po svém �ivotním druhovi.
Jsou to krásní ptáci, ti labutí jino�i a labutí
sleèny.                                       Milan Kubíèek Labu� bílá � krasavice k pohledání.  Foto: IN

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáøi

V únoru je potøeba posilovat ledviny, které
v tìle hospodaøí s vodou a mají vliv na krevní
tlak.

Dne 1. února � ve znamení Berana. Od
bolesti hlavy uleví èaj z majoránky. Odeberte
�tìpy na roubování.

Dne 2., 3., 4. února � ve znamení Býka.
Pøi nachlazení smìs èajù: bezový kvìt, �ípky,
meduòka, mateøídou�ka (po jedné l�ièce) �
15 minut vyluhovat. Oslaïte medem, ��áva
z citronù.

Dne 5., 6. února � ve znamení Blí�encù.
Pøedpìstujeme pelargónie. Vysejte hliznaté
begonie, voskovky, petúnie. Zakoøenìné øízky
mu�kátù rozsaïte.

Dne 7., 8. února � ve znamení Raka. Ranní
pití podporující proces odbourávání tukù
z tìla: do sklenice vody 2 l�ièky jableèného
octa a 2 l�ièky medu.

Dne 9., 10. února � ve znamení Lva. Dne
9. února v 15:49 hod. úplnìk, dr�íme pùst.
Bìhem dne vypijte alespoò 1,5 � 2 litry vody.

Dne 11., 12. února � ve znamení Panny.
Zaènìte s pøesazováním  pokojových rostlin.
Pøeneste mu�káty a fuchsie do tepla.

Dne 13., 14. února � ve znamení Vah.
Vysévejte letnièky.

Dne 15., 16., 17. února � ve znamení �tíra.
Zalévejte rostliny.

Dne 18., 19. února � ve znamení Støelce.
Prevence proti øídnutí kostí jsou semena, dýòová,
sezamová, sluneènicová. Jejich nenasytné tuky
sni�ují cholesterol.

Dne 20., 21., 22. února � ve znamení Kozo-
roha. Proveïte øez ovocných stromù a keøù.

Dne 23., 24. února � ve znamení Vodnáøe.
Pohanka je nejlep�í pøírodní zdroj rutinu, který
zabraòuje tvorbì køeèových �il.

Dne 25., 26. února � ve znamení Ryb. Rù�e
hluboce seøíznìte a pøihnojte.

Dne 27., 28. února � ve znamení Berana.
Pøi bolestech hlavy vypijte horký mátový èaj
s medem. Vysévejte papriky.                   M. J.

V budovì základní �koly na námìstí Hrdinù 1000 se bude konat v pátek 6. února 2009 v dobì od
11 do 17 hodin zápis dìtí do prvních tøíd.                                      Ilustraèní foto: Milan Kubíèek

Úspì�né projekty
Z více ne� 800 �kol z celé republiky, které

reagovaly na výzvu M�MT, uspìla v závìru
roku 2008 Základní �kola Staré Mìsto jako
jediná v kraji hned se dvìma projekty. Finanèní
pøínos byl více ne� 170 000,- Kè. Vybrány byly
Tvoøivé psaní a ètení a Slovensko � ná� blízký
soused.

O co v projektech jde? Realizací prvního
chceme u �ákù podpoøit zájem o ètení, posílit
jejich ètenáøskou sebedùvìru, aby lépe
porozumìli ètenému textu. Polo�íme i základy
k tvoøivému psaní. Díky novì zakoupeným

knihám a ostatním aktivitám umo�níme dìtem
pro�ít hezké chvilky nad knihou.

Cílem druhého projektu je pøiblí�it �ákùm
slovenský jazyk a Slovensko v u��ích souvislostech.
Chceme v dìtech vzbudit touhu po poznání
na�eho nejbli��ího souseda, budovat pøirozený,
kladný vztah ke slovenskému jazyku a Slo-
vensku. �áci zatím vycestovali do Bratislavy,
zúèastnili se besed s rodilou mluvèí.

Jsme rádi, �e díky finanèní dotaci zlep�íme
i materiální vybavení �koly.

Josef Jurnykl
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GO a REGIONTOUR 2009 � støedoevropské veletrhy cestovního ruchu
Na veletrhu REGIONTOUR, který se usku-

teènil od 15. do 18. ledna 2009 na brnìnském
výstavi�ti, se opìt pøedstavily v�echny kraje
Èeské republiky, tuzemské regiony a inco-
mingové agentury, ve zvý�eném poètu i regiony
z okolních zemí. Na soubì�nì konaném
veletrhu GO prezentovali nové nabídky pro
rok 2009 zástupci významných tuzemských
cestovních kanceláøí a agentur, zahranièní
turistické centrály a touroperátoøi.

Støedoevropské veletrhy zaznamenaly 33%
nárùst vystavovatelù z okolních zemí, pøedev�ím
Maïarska, Polska, Rakouska a Slovenska.
Pozornost byla letos vìnována rozvojovým
tématùm � kongresovému a incentivnímu
turismu a novì kulturnímu a golfovému
turismu. Ji� 7. roèníku workshopu se
zahranièními touroperátory MEETING
POINT, se zúèastnili nákupèí z osmi zemí se
zájmem o Èeskou republiku.

O významu veletrhù pro podporu cestovního

Východní Morava � èarokrásný kraj. Foto: MK

V na�í expozici nechybìli sympatiètí prùvodci
a prùvodkynì, ko�tovalo se lahodné vínko.

Foto: Milan Kubíèek

ruchu v regionech svìdèila i dvoudenní úèast
novì zvolených hejtmanù jednotlivých krajù
Èeské republiky. Pøítomnost osob s nejvy��ími
rozhodovacími pravomocemi v regionální
politice je v�dy pøedpokladem efektivních
veletr�ních jednání, které pøispìjí rozvoji
cestovního ruchu.

První den veletrhu, ve ètvrtek 15. ledna
v 10 hodin, se uskuteènila v administrativní
budovì BVV tisková konference Zlínského,
Jihomoravského, Olomouckého a Moravsko-
slezského kraje. Tého� dne v 11:30 hodin se
konal køest spoleèného propagaèního materiálu
ètyø moravských krajù v pavilonu �V�. �Morava
a Slezsko, region plný chuti a zá�itkù,� tak se
jmenuje turistický prùvodce gastronomií,
folklorem a tradicemi. Hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesaøík sdìlil: �Morava je dùle�itou
znaèkou, kterou chceme dále rozvíjet. Proto je
dobré, �e podobný materiál vznikl. Kdy�
oslovíme turisty spoleènì, mù�eme jim toho
nabídnout více.� Hejtman Tesaøík pøi�el na
setkání v hanáckém kroji a budil zaslou�enou
pozornost. �Jak se pozná Hanák?�, zeptal se

hejtman Tesaøík pøítomných. �Ve dne je v kroji
a v noci je cítit tvarù�kama.�

Stanislav Mi�ák, hejtman Zlínského kraje,
pak polo�il divákùm otázku: �Co musí udìlat
Valach, aby mìl 0,5 promile v krvi? Tøi dny
nepit!� Na veletrhu bylo veselo, ale také bylo
pøedstaveno mnoho propagaèních materiálù.

Hejtman Mi�ák uvedl nový produkt �Ba�ùv
kanál � ideální místo pro �kolní výlety�
s marketingovým názvem �Vzhùru na palubu.�
První mu� Zlínského kraje pak  prospekt
pokøtil nápojem námoøníkù � rumem. Dopro-
vodný program mìl název �Východní Morava
� voda v pìti promìnách� (slivovice, víno,
voda z Ba�ova kanálu, voda ze sv. Hostýna,
luhaèovické prameny).

Expozice Zlínského kraje byla na plo�e
222 m2, také se zde pøedstavil Mikroregion
Staromìstsko a osobnì se zúèastnili starosta
Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina.
Náv�tìvníci veletrhu si mohli vybrat z nìkolika
variant propagaèních materiálù Starého Mìsta
a Mikroregionu Staromìstsko. Významného
ocenìní se dostalo katalogu Kam na Slovácku
v roce 2009, který je zamìøený na celoroèní
prezentaci nabídky na�eho regionu. Sdru�ení
Region Slovácko opìt po roce získalo cenu
Grand prix Regiontour Brno.

Ve Starém Mìstì máme dvì velká turistická
lákadla. Hodnì pozornosti ji� bylo vìnovánu
Ba�ovu kanálu a také lodím, hausbótùm
i vodní turistice. Nyní nás èeká mravenèí práce
na pøípravì kvalitních propagaèních materiálu
Památníku Velké Moravy a pøilehlého námìstí
Velké Moravy s kostelem sv. Ducha. V�dy�
rekonstrukce Památníku Velké Moravy by
mìla být dokonèena ji� koncem roku 2009
a náv�tìvníky zde bude èekat nová multime-
diální expozice a podstatnì vylep�ené výstavní
exponáty.                                  Milan Kubíèek

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

Keramická dílna
V úterý 10. února od 16:30 do 18:30 hodin

Pøijïte si vyrobit originální keramický kvì-
tináè ve tvaru domeèku.

Cena za 1 kus 60,- Kè. Pro èleny Tvoøivých
dílen 40,- Kè.
S sebou: pøezùvky a pracovní obleèení.

Tvoøivá dílna
V úterý 24. února od 16:30 do 18:30 hodin

Tentokrát si vyrobíme z netradièního mate-
riálu zvaného Fimo korálky a �perky.
Cena za 1 kus 60,- Kè. Pro èleny Tvoøivých
dílen 40,- Kè.
S sebou: pøezùvky a pracovní obleèení.

Rodinné centrum
Pondìlní hraní s miminky

V pondìlí 23. února od 9:00 do 12:00 hodin
Øíkanky, písnièky a cvièení. Pro maminky

s dìtmi od 3 do 12 mìsícù.
S sebou: pøezùvky a deku pod miminko.
Vstupné: 40 Kè.

Pøipravujeme - Rodinné centrum
Karneval pro nejmen�í

V nedìli 1. bøezna od 16:00 do 18:00 hodin
Karneval pro rodièe s dìtmi od 0 � 4 let.

Vstupné: za rodinu 50,- Kè.
S sebou: pøezùvky.                                       SVÈ
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Archeolog Dr. Ludìk
Galu�ka zve na výstavu

Fotografie na doklady
Ve Starém Mìstì u �irùchu, fotografka Ivana Cetkovská, ulice

V Zahradì 1853, mobil 777 810 415, e-mail: JACET@seznam.cz.
Digitální fotografie na obèanský prùkaz, pas, øidièský prùkaz,

portréty, kopírování èernobíle, barevnì, fotoreportá�e, svatby (úøad,
kostel, zámek Buchlovice a jiné akce), oslavy. Amatérská fotografie,
prodej filmù a baterií, fotografie na pomník. Oprava fotopøístrojù v�ech
znaèek i digitální.

Pracovní doba:    Po - Pá  �  13 - 17 h.,     støeda  �  9 - 18 h.

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

Velkomoravský bojovník.
Foto: Vladimír Kuèera
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�achisté zatím ve støedu tabulky
1. liga

Po tøech vítìzstvích v øadì pøi�la u �A� mu�stva na domácí pùdì
v nedìli 14. prosince 2008 v 5. kole neèekaná porá�ka 4,5-3,5 s mu�stvem
Slavia Kromìøí�. Vyhrál Honza Sosna, Petr Ba�ant sr., a Laïa Kòazovèík,
remízu pøidal Mirek Pl�ek.

2. liga
V 4. kole zají�dìlo �B� mu�stvo v nedìli 7. prosince do Hole�ova,

kde se utkalo s domácími hráèi a odvezlo si po zarputilém boji bod za
remízu 4-4. Vyhrál Petr Kapusta a Milan Krèa, remízu pøidali Honza
Hudeèek, Jarek Buráò, Antonín Vavru�ka a Radim Stuchlý.

Velké pøekvapení se málem zrodilo ve Starém Mìstì, kdy �C� mu�stvo
hrálo s vysokým  favoritem mu�stvem Litovel �B� a nakonec prohrálo
nejtìsnìj�ím rozdílem 4,5-3,5. Vyhrál Jo�ka Knotek, Radovan Studený
a Jenda �míd st., remízu pøidal Honza Horsák.

Smùla na paty se  pøilepila obìma mu�stvùm v nedìli 21. prosince,
kdy se hrálo øádné 5. kolo uvedené soutì�e. �B� mu�stvo prohrálo
v domácím prostøedí se sousedními hráèi se Zlína. Samotné utkání
probíhalo v pøátelské atmosféøe, av�ak závìreèný výsledek 4,5-3,5 ve
prospìch Zlína hodnì mrzí.

�C� mu�stvo hrálo v Brnì s domácími �achisty Lokomotivy �B� a
dlouho to vypadalo na vítìzství pro na�e barvy. Av�ak �tìstí stálo pøi
domácích, kteøí nakonec vyhráli v pomìru 4,5-3,5, èím� se na�e mu�stvo
propadlo do spodních pater prùbì�né tabulky.

6. kolo, které bylo na programu 11. ledna 2009, pøineslo obrovskou
radost pro �C� mu�stvo, které se na domácí pùdì utkalo s mu�stvem
Lokomotivy Brno �C� a po skvìlém výkonu zvítìzilo 5,5-2,5. Vyhrál
Jarek Shánìl, Jakub Uøièáø, Pavel Dvouletý a Radovan Studený, remízu
pøidali Jo�ka Knotek, Michal Staufèík a Petr Blaha.

Bohu�el bez bodù odjí�dìlo �B� mu�stvo po zápase s domácím
mu�stvem �umperka, kdy� prohrálo 5-3. Zvítìzil Mirek Pl�ek, remízu
pøidali Jarek Buráò, Robert Staufèík, Petr Kapusta a Milan Krèa.

V tabulce není zapoèítán výsledek povinné  pøedehrávky 7. kola, kdy
proti sobì nastoupila v derby utkání mu�stva �B� a �C�. Zku�enìj�í �B�
mu�stvo splnilo úlohu favorita a dokázalo pøehrát své oddílové kolegy
celkovì 5,5-2,5. Za �B� mu�stvo vyhráli Fera Vrána, Mirek Pl�ek a Petr
Kapusta, remízou skonèily partie Buráò-Horsák, Stuchlý-Studený,
Omelka-Staufèík M., Krèa-�míd sr. a Burda-�míd jr.

Krajský pøebor
Soubojem o 2. místo v tabulce bylo utkání 5. kola mezi �D� mu�stvem

a Kromìøí�i �B�, které se hrálo v nedìli 14. prosince. Na�im hráèùm se
utkání nevyvedlo podle svých pøedstav, co� mìlo za následek fakt, �e
hostující mu�stvo si odvezlo 3 cenné body za vítìzství 5,5-2,5. Vyhrál
Jarek Shánìl, remízu pøidali Roman Omelka, Milan Krèa a Tomá� Hlíva.

Velmi dùle�ité utkání sehrálo �E� mu�stvo s domácími hráèi Brumova
a pøípadný tøíbodový zisk by na�e hráèe hodnì pøiblí�il k vytou�ené

Tabulka 2. ligy

záchranì v nároèné soutì�i. Proto se oèekával urputný boj o ka�dý
prùbì�ný bod v utkání. V�echny pøedstavy o tì�kém boji se naplnily do
puntíku. Domácí byli na�emu mu�stvu rovnocenným soupeøem, a tak se
zrodila spravedlivá remíza 4-4. Vyhrál Honza �míd jr.a David Luka�tík,
remízu pøidali Michal Staufèík, Tonda Vrána, Ros�a Pukl a Honza
�míd sr.                                                                            Milan Rachùnek

Pøedstavujeme staromìstský oddíl �ermu

Pøedseda oddílu �ermu v roce 2008 Ludvík Trubaèík, trenér Michal
Trubaèík.
Skupina sedící zleva: T. �krabal, K. Bachanová, V. Jabùrek, P. Patka.
Stojící zleva: Michal Trubaèík, K. �evèíková, R. Poznerová, A. Ko�e-
luhová, S. Patková, T. Vrtalová, K. Flíborová.   Foto: Ivana Cetkovská

Tabulka krajského pøeboru
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Zápis do prvních tøíd
Øeditel Z� Staré Mìsto oznamuje, �e zápis dìtí narozených 1. 9. 2002

a� 31. 8. 2003 se koná dne 6. 2. 2009 v pøízemí budovy Z� Staré Mìsto,
námìstí Hrdinù 1000 od 11 do 17 hodin.

Zápis se týká také dìtí, které mìly pro �kolní rok 2008/2009 povolen
odklad �kolní docházky.

Vzhledem k plynulému prùbìhu zápisu budete v mìsíci lednu
v mateøských �kolách seznámeni s èasovým rozvrhem. Dìkujeme za
pochopení a tì�íme se na Va�i úèast.

Rodièe pøijdou s dítìtem a pøinesou s sebou:
�ádost, obèanský prùkaz, popøípadì jiný doklad toto�nosti, rodný list

dítìte, vyplnìný �Dotazník pro rodièe �áka 1. roèníku Z��.
Pokud rodièe budou �ádat o odklad �kolní docházky, pøinesou s sebou

�ádost o odklad �kolní docházky, která bude dolo�ena vyjádøením
pøíslu�ného dìtského lékaøe a vy�etøením pedagogicko-psychologické
poradny nebo SPC.

Dotazník obdr�í rodièe v mateøské �kole nebo si jej mohou vyzvednout
v základní �kole.                        Josef Jurnykl, øeditel Z� Staré Mìsto

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 Staro-
mìstských novin mù�ete vyu�ít e-mail:  kubicek@staremesto.uh.cz

Úspì�ní mladí tenisté
Loòskou tenisovou sezonu zakonèil Jakub Jurásek ze Starého Mìsta

vítìzstvím v celostátním tenisovém turnaji mlad�ích �ákù, který se
uskuteènil 12. - 13. prosince 2008 v Polièce. Spoleènì s Janem Momèilem
zvítìzili ve ètyøhøe a porazili první nasazenou dvojici výsledkem 6:7,
6:3, 10:6 (supertiebreak) Na fotografii jsou hráèi spoleènì s trenérem
Ing. Pavlem Pokorným z PTA Uherské Hradi�tì.                                   JS

Na snímku zleva: Jan Momèil, Ing. Pavel Pokorný, Jakub Jurásek.
Foto: JS

Pravidelné cvièení �en v Sokole

Jóga pro du�evní a tìlesnou pohodu

Na snímku sedící zleva: M. Fusková, B. Pochylá, M. Lihanová,
O. Plachá, Z. Dobrozemská, E. Slováèková, H.Verbíková,
M. Barto�íková, M. Velecká, O. Paroulková, M. Vaòková, M. Pleváková,
M. Bure�ová, J. Hrabalová, M. Bure�ová, A. �afáøova.
Na snímku stojící zleva: A. Vavru�ková, J. Vránová, V. Svobodová,
Z.Vi�enková, D. Kiszová, P. Vybíralová, A. Øádková (cvièitelka).

Foto: Ivana Cetkovská

�eny pøi cvièení.                                                 Foto: Ivana Cetkovská

Ka�dé pondìlí v dobì od 18:45 do 19:45 h. se schází cvièenci jógy.
Na snímku le�ící zleva: F. Pelí�ek, R. Kohel.
Sedící zleva: �krabalová, Slavíková, �krabalová, Hájková, �áchová,
Salaquardová, Hru�ková, Mar�álková.
Stojící zleva: Vendelová, Kohelová, Sládalová, Vávrová, Pavlíèková,
Poláková, Hrouzková.                                        Foto: Ivana Cetkovská

Cvièení pro radost a pro zdraví.                       Foto: Ivana Cetkovská
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Vánoèní zpívání pøed zaplnìným sálemVánoèní zpívání pøed zaplnìným sálem

Na Bo�í hod zahrála Staromìstská kapela

Staromìstský ko�t vína se zabíjaèkou
V sobotu 13. prosince 2008 se uskuteènil

první roèník Staromìstského ko�tu vína
spojeného s ochutnáváním zabíjaèkových

Koncert Staromìstské kapely se konal
ve ètvrtek 25. prosince 2008 v 15 hodin
v kostele sv. Michaela ve Starém Mìstì.
Muzikanti Staromìstské kapely vystoupili
s velmi vydaøeným vánoèním programem,
který si mìli mo�nost poslechnout v závìru
roku i náv�tìvníci koncertù v Halenkovicích,
Nedachlebicích, Blatnici pod svatým
Antonínkem a také diváci na Velehradì.
Byl to velmi pìkný koncert, kterého se
zúèastnilo mnoho divákù a mezi nimi
nechybìli starosta Josef Bazala, místostarosta
Radoslav Malina, duchovní otec staromìstské
farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel a dal�í.
Pøed koncertem si mohli diváci prohlédnout
malou výstavu jeslièek v kapli sv. Jana Køtitele.

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

Milan Kubíèek

V nedìli 21. prosince 2008 ve 14:30 hod.
se uskuteènilo v sále Spoleèensko-kulturního
centra ve Starém Mìstì dal�í velmi vydaøené
Vánoèní zpívání. V úvodu promluvil starosta

Josef Bazala a poøadem provázel místostarosta
Radoslav Malina.

Vystoupení chlapcù a dívek z Dolineèky, Orla,
ZU�, Chrámového sboru a Klubíèka se pøítomným

divákùm velmi líbilo a úèinkující odmìnili
velkým potleskem. Byla to pøíjemnì pro�itá
poslední adventní nedìle pøed blí�ícími se
svátky klidu a pohody.             Milan Kubíèek

Na výbìr bylo více ne� 300 vzorkù.                 Foto: Vladimír Kuèera Zahrála country kapela �trùdl.                         Foto: Vladimír Kuèera

specialit. Místem konání byl areál ZD Dolina,
konkrétnì místní jídelna.

Se�lo se 216 pøíznivcù dobrého vína a ochutná-

vali více ne� 300 vzorkù. Atmosféru ko�tu vína
vám pøiblí�íme alespoò dvìma fotografiemi.

 Milan Kubíèek

Staromìstská kapela rozehøála srdíèka pøítomných divákù.                           Foto: Milan Kubíèek

Zazpívaly dìti z Orla.                                            Foto: Milan Kubíèek Dolineèka s cimbálovou muzikou.                        Foto: Milan Kubíèek
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Jak vyjdou noviny?
Pøí�tí èíslo Staromìstských

novin vyjde 27. února.
Uzávìrka je 16. února 2009.

Vánoèní koncert Dolineèky a muziky Bále�áciVánoèní koncert Dolineèky a muziky Bále�áci

Anekdoty na poslední stranu
lVincek Prcek se chlubí: �Ná� Lesan
je tak inteligentní, �e kdy� mu dám
10,- Kè, pøinese mi z automatu �vý-
kaèky.�

�To není pravda, nesouhlasí Lojzík.
�Pøed hodinou jsem mu dal dvaceti-
korunu a je�tì se nevrátil.�

�No jasnì. S dvackou chodí na kolo-
toè.�

lØíká paní �amejzová man�elovi:
�Dìlej nìco s tím na�ím jezevèíkem,
venku honí dìti na kolobì�ce!�

�To si neumí� poradit sama? Prostì
mu tu kolobì�ku seber!�                    PI

Asi nejvíce plno bylo v prùbìhu Vánoc
v kostele sv. Michaela pøi vystoupení dìtského
folklorního souboru Dolineèka a cimbálové
muziky Bále�áci. Poøadem provázel Pavel
Pluhaø, na trubku zahrál Martin Schreier a na
varhany Jan Plevák.

Vánoèní koncert Dolineèky s názvem
Poslouchejte køes�ané se uskuteènil v nedìli
28. prosince 2008 v 15:30 hod. a pøispìl tak
k radostnému pro�ití Vánoc pøítomných divákù.
V�ichni, kteøí si na�li chvíli a pøi�li si poslechnout
vánoèní pøíbìh a zazpívali si spoleènì vánoèní
koledy a písnì, urèitì nelitovali.

Vystoupení na�ich muzikantù a zpìvákù
Vám pøiblí�íme v malé fotoreportá�i a pøidá-
váme i novoroèenky dìtí z Dolineèky a cimbálové
muziky Bále�áci.                       Milan Kubíèek

Pìkné vystoupení dívèího sborku.                                                                   Foto: Milan Kubíèek

Dìti z Dolineèky pøedvedly vánoèní pásmo.                                                  Foto: Milan Kubíèek

Dìvèata a chlapci z Dolineèky se svými vedoucími.                                                       Foto: DOL

Jedna z nejmlad�ích úèastnic koncertu
Dolineèky.                                    Foto: MK
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Rozpoèet mìsta pro rok 2009
PØÍJMY

Pods. polo�ek v tis. Kè
111 Danì z pøíjmù fyzických osob 15 850
112 Danì z pøíjmù právnických osob 20 700
121 DPH 24 300
133 Poplatky a odvody v oblasti �iv. prostøedí 3 053
134 Místní poplatky 640
135 Ost. odvody z vybr. èinností 450
136 Správní poplatky 550
151 Daò z nemovitostí 5 000
Daòové pøíjmy 70 543

211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 3 380
212 Odvody pøíspìvkových organizací 1 229
213 Pøíjmy z pronájmu majetku 4 640
214 Pøíjmy z úrokù 500
221 Pøíjaté sankèní platby 250
232 Ostatní nedaòové pøíjmy 730
245 Splátky pùj.prostø.od pøísp.organizací 83
246 Splátky pùjèek ze soc. fondu 100
Nedaòové pøíjmy 10 912

311 Pøíjmy z prodeje dlouhodob. majetku 7 100
312 Ostatní kapitálové pøíjmy 72 725
Kapitálové pøíjmy 79 825

411 Neinvestièní pøijaté dotace 6 125
Pøijaté dotace 6 125

PØÍJMY CELKEM 167 405

Financování
8115 stav fin.prostø.na bank.úètech 10 392
8117 operace øízení likvidity - pøíjmy z rezerv 8 000
8123 dlouhodobé pøij.pùjèené prostø. - úvìr 17 475
8124 úhrady splátek pøijatých úvìrù -4 200

Financování celkem 31 667

Celkem 199 072

VÝDAJE
Pododdíl,& v tis. Kè
101 Deratizace 35
221 Pozemní komunikace 2 450
222 Silnièní doprava 1 130
232 Odvádìní a èi�tìní odp. vod 27
233 Údr�ba vodohospod. dìl 100

3111 Pøed�kolní zaøízení 3 103
3113 Základní �kola 5 500
3231 Zákl. umìlecká �kola 45

331 Kultura 1 420
334 Staromìstské noviny 358
339 Ostatní zále�itosti kultury 415

341 Tìlovýchova 4 200
342 Zájmová èinnost a rekr. 1 730
361 Rozvoj bydlení a bytové hospod. 5 858
363 Komunální slu�by a úz. rozvoj 4 253
372 Nakládání s odpady 5 400
374 Péèe o vzhled mìsta a veø. zeleò 2 230
379 Ekologická výchova 50

417-419 Dávky soc. pomoci 1 200
433 Ost. soc. péèe a pomoc rodinì 280
531 Mìstská policie 2 305
551 Po�ární ochrana - dobrov. èást 220

6112 Zastupitelstvo mìsta 2 001
6171 Èinnost místní správy 19 142
6310 Výdaje z finanèních operací 2 400
6399 Platba danì z pøíjmù 5 500
6409 Neinv. dotace nezisk. org. a ost. sl. 1 270
Provozní výdaje celkem 72 622

Investice
Komunikace Trávník 10 000
Chodník Michalská 400
Chodník ul. Východní 1 950
Chodník Hradi��ská - Trávník 550
Chodníky Trávník I 600
Úprava veø.prostr. Hradi��ská-Shell 3 100
MK Obilní 1 500
MK Metodìjova 5 000
Prodlou�ení MK Tyr�ova 700
MK Kosmova 1. èást 2 000
Cyklistická stezka Ba�ùv kanál 3 400
Cyklistická stezka Trávník 7 400
Regenerace sídli�tì Kopánky 34 000
Obnova øemeslných tradic 3 000
Investièní transfery farnosti 2 000
Rek. elektroinstalace Z� 1720-1.etapa 1 000
Demolice objektu kuchynì M� Rast. 250
Areál pohyb. aktivit Z� 1720 5 700
Dìtská høi�tì 1 000
Modernizace technologie koupali�tì 6 500
Revitalizace sídelní zelenì 3 000
Rekonstrukce zdrav.støediska 7 100
Rekonstrukce DPS 1707 2 500
Inv. transfery obyvatelstvu 200
Slepá ramena øeky Moravy 650
Projekty 1 500
Odvod za odnìtí pùdy 200
Nákup pozemkù 500
Projekty ucházející se o evr. a nár.podp. 20 000
Pozastávky 300
Gará�e radnice 300
Auto-èinnost místní správy 150
Investièní výdaje celkem 126 450

VÝDAJE CELKEM 199 072
Ing. Ludmila Vendelová
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HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLO�ITELNÝCH
ODPADÙ (BIO) � hnìdé popelnice � lichý týden, KOMUNÁLNÍCH

ODPADÙ (KO) � èerné popelnice � sudý týden a PYTLOVÉHO
SBÌRU PLASTÙ  (P1, P2) Z RODINNÝCH DOMÙ

NA OBDOBÍ ÚNOR 2009 A� LEDEN 2010

P1 � svoz pytlù z ulic: A. �krá�kové, Brnìnská, Erbenova, Hradi��ská, Hu�tìnovská, K. Svìtlé, Klicperova, Klukova, Kosmova,
Luèní ètvr�, Máchova, Michalská,  Moravní nábøe�í, Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Hrdinù, Nerudova, Seifertova, Sées,
Sv. Èecha, Svatovítská, �kroupova, Trávník, Tyr�ova, U �kolky, Velkomoravská, Za Kostelíkem, Za Radnicí, Za �picí, Zerzavice.

P2 � svoz pytlù z ulic: Al�ova, Altéøe, Bratøí Mr�tíkù, Finská ètvr�, Gorazdova, Janáèkova, Jezuitská, Komenského, Konstantinova,
Kopánky, Krátká, Mahenova, Metodìjova, Mojmírova, Na Hradbách, Na Valech, Nad Høi�tìm, Nádra�ní, Nová ètvr�, Obilní
ètvr�, Rastislavova, Sadová, Sala�ská, Severní, Slavomírova, Sochorcova, Spojovací, Sportovní, Stojanova, Svatoplukova, Tovární,
U Potoka, U Sklépka, Úprkova, Velehradská, V. Hrubého, V Zahradì, Za Mlýnem, Za �kolou, Zelnitiusova.

UPOZORNÌNÍ: V obchodì paní Hráèkové na nám. Hrdinù je mo�né zakoupit speciální pytle na biologicky rozlo�itelný odpad.
Jedná se o pytle, které lze vhodit do popelnice s odpadem a nebude tak ohro�eno �ivotní prostøedí. Pytle jsou vyrobeny z biologicky
rozlo�itelného materiálu a v kompostárnì se rozlo�í stejnì jako jejich obsah.

Rada Mìsta Staré Mìsto na svém zasedání dne 3. 12. 2008
vyhlásila v souladu s ustanovením èl. 6, odst. 3, vnitøní smìrnice 3/2007

Zásady pro poskytování pùjèek z Fondu rozvoje bydlení:

Lhùta podávání �ádostí vèetnì v�ech pøíloh:
od 12. ledna do 20. února 2009

Tiskopis �ádosti o pùjèku a podrobnìj�í informace obdr�íte
na finanèním odboru mìstského úøadu (1. patro, dveøe è. 107).

Josef Bazala, starostaVe Starém Mìstì dne 15. 12. 2008

Mìstský úøad, nám. Hrdinù 100, 686 03 Staré Mìsto
e-mail: meusm@staremesto.uh.cz          www.staremesto.uh.cz

Pytle na sbìr plastù si lze bezplatnì
vyzvednout v informacích na Mìstském
úøadì ve Starém Mìstì.

S pøípadnými dotazy, pøipomínkami èi
problémy se obracejte na pracovnici Mìstského
úøad Staré Mìsto, odboru správy majetku
a �P Ing. Alenu Pluhaøovou, kanceláø è. 201,
tel.: 572416423, elektronická adresa:
pluharova@staremesto.uh.cz.

V�echny informace týkající se odpadù
naleznete rovnì� na internetové adrese
www..staremesto.uh.cz,  mìstský úøad �
odpady.

Dìkujeme v�em, kteøí pochopili význam
tøídìní odpadù a svým odpovìdným pøístupem
pomáhají chránit �ivotní prostøedí pro budoucí
generace.                                               IAP


