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Staromìstský ples opìt na vysoké úrovni
V poøadí ji� dvanáctý Staromìstský ples se

uskuteènil v sobotu 24. ledna 2009 ve Spole-
èensko-kulturním centru ve Starém Mìstì.
V kulturním programu zatanèili studenti
Støední odborné �koly a Gymnázia ze Starého
Mìsta, kteøí pøedvedli polonézu, dále vystoupila
Dolina, taneèní skupina Rokaso, k tanci

Ples zahájil starosta Josef Bazala spoleènì s místostarostou Radoslavem Malinou. Za nimi
dechovka Vacenovjáci.                                                                                     Foto: Milan Kubíèek

a poslechu zahráli Vacenovjáci, skupina Zlý èasy.
Tombola byla tradiènì bohatá a v�ech 450 pøí-
tomných hostù a náv�tìvníkù plesu se velmi
bavilo. Byl to dal�í z velmi zdaøilých mìstských
plesù. Poøadatelé dìkují v�em pøíjemným lidem
za náv�tìvu a rovnì� tak velké uznání zaslou�í
mnoho dárcù do tomboly.             Milan Kubíèek

Polonéza patøí ji� nìkolik let k ozdobì plesu.                                                                    Foto: MK

Sympatický mladý pár se skvìle bavil.
Foto: Milan Kubíèek

Cimbalista Doliny Radek Dole�al. Foto: MK
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Krásná polonéza na plesu základní �koly
Sdru�ení rodièù a pøátel Základní �koly ve

Starém Mìstì uspoøádalo v pátek 30. ledna 2009
Ples rodièù. Pìkná kulturní událost se konala ve

Rù�e daly dívkám je�tì více vyniknout.
Foto: Vladimír Kuèera

Spoleèensko-kulturním centru a polonézu
�áku 9. tøíd vám pøiblí�íme v malé foto-
reportá�i.                                  Milan Kubíèek

Byla radost na�e mladé sledovat v tanci.                                                     Foto: Vladimír Kuèera

Ma�karní karneval byl hodnì veselý
Støedisko volného èasu Klubko, pøíspìvková

organizaci se sídlem ve Starém Mìstì v ulici
U �kolky 1409, organizuje mnoho zají-
mavých akcí pro dìti a mláde�. Jednu z nich
jme nav�tívili v nedìli 25. ledna 2009 ve
Spoleèensko-kulturním centru od 15 do
17 hodin. Ma�karní karneval si zde získal
tradici a do sálu pøi�lo více ne� 500 dìtí
spoleènì se svými rodièi nebo prarodièi. Na
programu byly zábavné hry a soutì�e, rej
masek, pøedná�ení a zpívání na jevi�ti, herci
Hoffmannova divadla zazpívali písnièky
z pohádek a byla vyhodnocena nejhezèí
maska. Dìti i dospìlí zaplatili za vstupné
symbolických 25 Kè a pro mnoho z nich
byly pøipraveny odmìny a pro v�echny
obèerstvení.

Organizátoøi karnevalu, v èele s vedoucí
støediska Klubko Marií Èablovou, zaslou�í
na�e velké podìkování.

Milan Kubíèek

Pohled do veselého sálu.                                      Foto: Milan KubíèekV prùbìhu karnevalu byla vyhodnocena nejhezèí maska.    Foto: MK

Marie Èablová rozdovádìla dìti.  Foto: MKVeronika Hájková a Tomá� Øíha.     Foto: PH
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Usnesení z 42. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 14. 1. 2009

Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 ukonèení pronájmu èásti pozemku

p. è. 263/1 ost. pl. o výmìøe 165 m2 v lokalitì
Finská ètvr� ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, paní Janì Komárkové,
bytem Staré Mìsto, �kroupova 1244, z dùvodu
prodeje domu è. p. 1341, ul. Tovární ve Starém
Mìstì.

1.2 ukonèení pronájmu èásti pozemku
p. è. st. 2587 o výmìøe 20,75 m2, který se
nachází pod gará�í v lokalitì ul. Velehradská
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, paní Bo�enì Veselé, bytem Staré
Mìsto, Velehradská 320, k 31. 12. 2008.

1.4 pronájem èásti pozemku p. è. 6081/34
ovocný sad  o výmìøe 850 m2 v lokalitì Zadní
Morávka ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, panu Lubomíru Bojkovi, bytem
Kunovice, Novoveská 868, od 1. 2. 2009 na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce
a nájemné ve vý�i 1 % z ceny pùdy v  daném
k. ú.  za jeden  ha a jeden rok nájmu, za úèelem
zemìdìlského obhospodaøování.

1.5 pronájem èásti pozemku p. è. 6081/34
ovocný sad a èásti pozemku p. è. 6081/35
ovocný sad o celkové výmìøe 1.100 m2, v�e
v lokalitì Zadní Morávka ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, panu Èeslavu
Kowalczykovi, bytem Popovice 350, od 1. 2.
2009 na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou
3 mìsíce a nájemné ve vý�i 1 % z ceny pùdy
v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu,
za úèelem zemìdìlského obhospodaøování.

1.6 pronájem èásti pozemku p. è. 6081/34
ovocný sad  o výmìøe 850 m2 v lokalitì Zadní
Morávka ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, panu Antonínu Vaòkovi, bytem
Popovice 349, od 1. 2. 2009 na dobu neurèitou
s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce a nájemné ve vý�i
1 % z ceny pùdy v daném k. ú. za jeden ha
a jeden rok nájmu, za úèelem zemìdìlského
obhospodaøování.

1.7 pronájem èásti pozemku p. è. 233/7
ost. plocha a èásti pozemku p. è. 6073/146 orná
pùda o celkové výmìøe 63 m2, které se nachází
za rodinným domem è. p. 1987 ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, man�elùm
panu Petru Pavlackému a paní MUDr. Veronice
Pavlacké-Vaverkové, bytem Staré Mìsto,
Brnìnská 517, za úèelem zemìdìlského
obhospodaøování � roz�íøení zahrady za
podmínek:
- v pøípadì oplocení pozemku bude toto
snadno rozebíratelné na náklady nájemce
- v pronajatém pozemku nebude provádìna
výstavba hospodáøských a rekreaèních zaøí-
zení
- výsadba døevin a keøù je mo�ná jen mimo
kanalizaèní sbìraè � pøi nedodr�ení této
podmínky nebude poskytnuta náhrada za
po�kození nebo znièení porostù v pøípadì
údr�by a opravy sbìraèe
- provozovateli kanalizaèního sbìraèe � SVK
Uh. Hradi�tì bude umo�nìn kdykoliv pøístup
komunální technikou za úèelem údr�by, èi�tìní
a oprav
- na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou �est
mìsícù
- nájemné ve vý�i 1,- Kè/m2 a rok

Zastupitelstvo mìsta pøi jednání v zasedacím sále na radnici. Na snímku zleva Jiøí Barto�ík,
Mgr.Vratislav Brokl, JUDr. Blanka Èerná, Ing. Ladislav Vanìk, Mgr. Martin Zábranský, Jaroslav
Pelka, Marie Hráèková, JUDr. Vlasta Dobe�ová, MUDr. Irena Pelechová.  Foto: Milan Kubíèek

1.9 dodatek è. 1/2009 o odvozu, vyu�ití
a odstranìní odpadu ke smlouvì s firmou
Odpady-Tøídìní-Recyklace a. s., Moravníky 905,
Uherské Hradi�tì.

2.1 projektovou dokumentaci �Rekonstrukce
a modernizace mìstského koupali�tì ve Starém
Mìstì� zpracovanou spoleèností GHC Invest,
s. r. o., Praha.

2.2 projektovou dokumentaci �Studna
pro mìstské koupali�tì� ve Starém Mìstì
zpracovanou Ing. Jaroslavem Bartoníèkem, Ratí�ko-
vice.

6.1 rozpoètové opatøení è. 5 � pøíjmy se
sni�ují ze 125 742 000 Kè na 125 607 000 Kè,
výdaje se zvy�ují ze 125 234 000 Kè na
125 317 000 Kè, financování se zvy�uje z
-508 000 Kè na -290 000 Kè.

6.2 rozpoèet sociálního fondu mìsta na rok
2009.

II. souhlasí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 v souladu s obecnì závaznou vyhlá�kou

è. 03/2001 èl. 6 odst. 4 s pou�itím znaku mìsta
Staré Mìsto na plakát  Celostátního hasièského
plesu, který se bude konat dne 7. 3. 2009 ve
Spoleèensko-kulturním centru ve Starém Mìstì.

III. nesouhlasí . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 s odprodejem èásti pozemku p.è. 242/1

ost. plocha o výmìøe cca 590 m2 v lokalitì Èer�ák
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, z dùvodu pøipravované revitalizace
slepých ramen øeky Moravy.

IV. vzala na vìdomí . . . . . . . . . . .
6.3 alternativy návrhu ÈSAD na øe�ení

pøepravy obèanù nad 70 let mìstskou hromadnou
dopravou.

7.1 zprávu o èinnosti Mìstské knihovny
a Informaèního centra Staré Mìsto za rok 2008.

7.2 informaci o prodeji èásti spoleènosti
OTR, s. r. o., Buchlovice a nabídce firmy vùèi
mìstu na odkoupení pozemkù v oblasti slepých

ramen Èer�áku. O nabídnuté pozemky nemá
zájem.

V. ulo�ila . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Odboru správy majetku a �ivotního
prostøedí

1.1 zveøejnit zámìr na pronájem èásti
pozemku p. è. 263/1 ost. pl. o výmìøe 165 m2

na úøedních deskách.
1.2 zveøejnit zámìr na pronájem èásti

pozemku p. è. st. 2587 o výmìøe 20,75 m2 na
úøedních deskách.

1.3 zveøejnit zámìr na pronájem pozemku
p. è. 4500/10 orná pùda o výmìøe 303 m2

a èásti pozemku p. è. 4500/11 orná pùda
o výmìøe 1.040 m2 na úøedních deskách.

1.10 - zveøejnit zámìr na pronájem èásti
pozemku p. è. 240/6 ost. plocha o výmìøe
42 m2, v lokalitì ul. Kosmova ve Starém
Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, na
úøedních deskách.
- zveøejnit zámìr na pøevod � výkup èásti
pozemku p. è. 240/6 ost. plocha o výmìøe
cca 42 m2, v lokalitì ul. Kosmova ve Starém
Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, na
úøedních deskách.

2. Odboru investic
2.1 zajistit vydání stavebního povolení na

akci �Rekonstrukce a modernizace mìstského
koupali�tì ve Starém Mìstì�.

2.2 zajistit vydání stavebního povolení
�Studna pro mìstské koupali�tì� ve Starém
Mìstì.
Josef Bazala                         Radoslav Malina
   starosta                               místostarosta

Pozvánka na
zasedání zastupitelstva

Veøejné zasedání Zastupitelstva
mìsta Staré Mìsto se koná v pondìlí
30. bøezna 2009 od 16 hodin v sále na
radnice. Obèané jsou srdeènì zváni.

Josef Bazala, starosta
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Usnesení z 43. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 26. 1. a 4. 2. 2009

Rada mìsta po projednání bodù programu:

26. 1. 2009

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

�Rekonstrukce a modernizace mìstského koupa-
li�tì ve Starém Mìstì. Nejvhodnìj�í nabídku
pøedlo�il uchazeè GHC INVEST, s. r. o.,
Korunovaèní 6, Praha.

4. 2. 2009

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 pronájem èásti pozemku p. è. 263/1

ost. pl. o výmìøe 165 m2 v lokalitì Finská ètvr�
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, panu Vojtìchu Zemánkovi, bytem
Staré Mìsto, Brnìnská 490, na dobu neurèitou
s výpovìdní lhùtou �est mìsícù a nájemné ve
vý�i 1,- Kè/m2 a rok, za úèelem u�ívání
zahrady a vybudování pøíjezdové cesty k domu
è. p. 1341, ul. Tovární ve Starém Mìstì.

1.5 pronájem èásti pozemku p. è. st. 2587
o výmìøe 20,75 m2, který se nachází pod gará�í
v lokalitì ul. Velehradská ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, paní Zdeòce
Dohnalové, bytem Staré Mìsto, Velehradská
320, na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou �est
mìsícù a nájemné ve vý�i 49,- Kè/m2 a rok za
úèelem doèasné stavby gará�e.

1.6 pronájem pozemku p. è. 4500/10
orná pùda o výmìøe 303 m2 a èásti pozemku
p. è. 4500/11 orná pùda o výmìøe 1.040 m2,
které se nachází v lokalitì Zerzavice ve Starém
Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,
spoleènosti ARAVER CZ, Vlènov, J. Plesla
556, na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou �est
mìsícù a nájemné ve vý�i 49,- Kè/m2 a rok
s platností od 1. 1. 2009, za úèelem umístìní
autobazaru.

1.7 výpùjèku èásti pozemku p. è. 240/6
ost. plocha o výmìøe 42 m2, v lokalitì ulice
Kosmova ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, ve spoluvlastnictví Sportovních
klubù Staré Mìsto, Brnìnská 1249, Staré
Mìsto a Tìlocvièné jednoty Sokol Staré
Mìsto, Brnìnská 1041, Staré Mìsto, na dobu
urèitou do 31. 12. 2013, za úèelem opravy
místní komunikace a chodníkù v ulici
Kosmova ve Starém Mìstì. 

1.10 znìní smlouvy o právu provést
umístìní a provedení staveb (in�enýrské sítì
� domovní pøípojky, vjezdy, sjezdy a pøístupy)
mezi stavebníkem a mìstem na pozemcích ve
vlastnictví mìsta.

1.12 nájem èásti pozemku p. è. 4547/9
ost. pl. o výmìøe cca 60 m2 a èásti pozemku
p. è. 4547/12 ost. pl. o výmìøe cca 5 m2 v loka-
litì ul. Velkomoravská ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, které jsou
ve vlastnictví Zlínského kraje, Zlín, Tøída
Tomá�e Bati 21, ve správì Øeditelství silnic
Zlínského kraje, pøíspìvková organizace, Zlín,
K Majáku 5001, na dobu urèitou od 1. 1. 2010
do 30. 11. 2010 a nájemné ve vý�i 9,- Kè/m2

a rok, za úèelem vybudování stavby �Odlehèo-
vací stoka SO1 IVa Staré Mìsto�.

1.13 zøízení bezúplatného vìcného bøemene
ve prospìch mìsta Staré Mìsto na právo
umístìní èásti stavby �Odlehèovací stoka SO1 Polní mlýn.                                                                      Foto: z archivu Bohumila Frydrychovského

IVa Staré Mìsto� na èásti pozemku p. è. st. 61/1
zast. pl. a nádvoøí ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, ve vlastnictví SYNOT
REAL ESTATE, a. s., Sokolovská 541/198,
Praha � Libeò.

Vìcné bøemeno spoèívá v povinnosti
povinného strpìt umístìní èásti stavby, a to
odlehèovací stoky na pozemku p. è. st. 61/1
a její u�ívání, provádìní údr�by, kontrol a oprav,
a za tím úèelem vstupovat a vjí�dìt na pozemek
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 této stoky.

1.14 zøízení bezúplatného vìcného bøemene
ve prospìch mìsta Staré Mìsto na právo umístìní
èásti stavby �Odlehèovací stoka SO1 IVa Staré
Mìsto� na èásti pozemku p. è. 6068/96 orná pùda
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, ve vlastnictví pana Vladimíra Grebenì,
bytem Staré Mìsto, Velehradská 448.

Vìcné bøemeno spoèívá v povinnosti
povinného strpìt umístìní èásti stavby, a to
odlehèovací stoky na pozemku p. è. 6068/86
a její u�ívání, provádìní údr�by, kontrol a oprav,
a za tím úèelem vstupovat a vjí�dìt na pozemek
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 této stoky.

2.2 projektovou dokumentaci �Chodníky
Staré Mìsto, ul. Hradi��ská - Východní� a podání
�ádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.

2.3 podání �ádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci �Úprava veøejného
prostranství, ul. Hradi��ská � sever, od ulice
Michalská po Shell, objekt SO 21 Chodník�.

2.4 podání �ádosti o dotaci z OP�P, prioritní
osa 1. � Zlep�ování vodohospodáøské infra-
struktury a sni�ování rizika povodní, oblasti
podpory 1.1 � Sní�ení zneèi�tìní vod a podoblasti
podpory 1.1.1 � Sní�ení zneèi�tìní z komu-
nálních zdrojù na akci �Odlehèovací stoka
OS IVa Staré Mìsto�.

3.1 výsledek výbìrového øízení na �Zpracování,

sazbu a tisk Staromìstských novin�. Vybraný
uchazeè: Leopold Vy�enka L. V. Print, 686 01
Uherské Hradi�tì, Stará Tenice 1132.

3.2 odmìny soudcùm pøísedícím Okresního
soudu v Uherském Hradi�ti dle zápisu.

3.4 termíny svatebních obøadù - 20. 2.
a 9. 5. 2009.

II. doporuèila zastupitelstvu mìsta
1.11 schválit návrh smlouvy o vzájemné

spolupráci za úèelem realizace a zaji�tìní
udr�itelnosti projektu �Znaèení kulturních
a turistických cílù Zlínského kraje�.

3.3 zvolit do funkce pøísedících Okresního
soudu v Uherském Hradi�ti pro volební období
od 29. 5. 2009 do 29. 5. 2013 paní Vìru
Peterkovou, paní Janu Kuøímskou, paní
Miladu Kandrnálovou, pana Jiøího Horsáka
a paní Jarmilu Martínkovou.

III. souhlasí . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 s pøipojením se k mezinárodní kampani

�Vlajka pro Tibet� a s vyvì�ením tibetské
vlajky dne 10. 3. 2009 na budovu mìstského
úøadu.

IV. povìøila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10 odbor správy majetku a �P uzavíráním

smluv o právu provést umístìní a provedení
staveb (in�enýrské sítì � domovní pøípojky,
vjezdy, sjezdy a pøístupy) na pozemcích ve
vlastnictví mìsta.

V. odvolala . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 stávající zástupce místního sdru�ení

ODS Ing. Zdeòka Tùmu a p. Stanislava
Rokytu z Redakèní rady Staromìstských
novin.

VI. jmenovala . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 zástupce místního sdru�ení ODS

Ing. Jiøího Tichého a p. Ta�ánu Valovou
novými èleny Redakèní rady Staromìstských
novin.

VII. vzala na vìdomí . . . . . . . . .
2.2 finanèní spoluúèast �adatele - mìsta

Staré Mìsto pro rok 2009 na akci �Chodníky
Staré Mìsto, ul. Hradi��ská - Východní�
v pøedpokládané vý�i 587.499,- Kè.
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2.3 finanèní spoluúèast �adatele � mìsta
Staré Mìsto pro rok 2009 na akci �Úprava
veøejného prostranství, ul. Hradi��ská � sever,
od ul. Michalská po Shell, objekt SO 21
Chodník� v pøedpokládané vý�i 306.622,- Kè.

2.4 finanèní spoluúèast �adatele � mìsta
Staré Mìsto na akci �Odlehèovací stoka
OS IVa Staré Mìsto� v pøedpokládané vý�i
5.138.000,- Kè.

3.5 - zprávu o pøijatých stí�nostech a peti-
cích v roce 2008.
- výroèní zprávu o poskytování informací
v souladu se zákonem è. 106/1999 Sb., o svo-
bodném pøístupu k informacím v roce 2008.

4.1 �ádost o územní øízení dle § 87, odst. 1
zákona è. 183/20006 Sb. v platném znìní
podle zápisu.

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

7.1 zápis ze sociální komise ze dne 21. 1.
2009.

7.4 nabídku spoleènosti GG Archico na
zpracování urbanistické studie zástavby
lokality Staré Mìsto SM 39.

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

1.1 zveøejnit zámìr na pronájem pozemku
p. è. 6073/61 orná pùda o výmìøe 905 m2,

Michal Bednaøík se pøedstavil na karnevalu
25. ledna 2009 jako policista. Slu�ivou
uniformu mu u�ila jeho babièka paní
Zdeòka Kopecká, která je skuteèná
profesionálka ve svém oboru.

Foto: Milan Kubíèek

v lokalitì ul. Tyr�ova ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, na úøedních deskách.

1.2 zveøejnit zámìr na výpùjèku èásti
pozemku p. è. 4508/1 ost. pl. o výmìøe cca 50 m2

ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, na úøedních deskách.   

1.3 zveøejnit zámìr na nájem èásti pozemku
p. è. 97/2 ostatní plocha o výmìøe cca 2.200 m2,
èásti pozemku p. è. 97/3 ostatní plocha o výmìøe
cca 220 m2 a pozemku p.è.97/4 ostatní plocha
o výmìøe 333 m2, v�e  v lokalitì Dvorek ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,
na úøedních deskách.

1.8 zveøejnit zámìr na pronájem èásti
pozemku p. è. 6053/307 orná pùda o výmìøe
100 m2, v lokalitì za zahradami ul. Hu�tìnovská ve
Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,
na úøedních deskách.

1.9 zveøejnit zámìr na pronájem èásti
pozemku p. è. 6053/307 orná pùda o výmìøe
75 m2 a èásti pozemku p. è. 4539/3 ost. plocha
o výmìøe 10 m2, v�e v lokalitì za zahradami
ul. Hu�tìnovská ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, na úøedních deskách.

1.15 zveøejnit zámìr na výkup pozemku
p. è. 6068/96 orná pùda o výmìøe 34 m2 v lokalitì
Louky ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto
u Uh. Hradi�tì, na úøedních deskách.
Josef Bazala                             Radoslav Malina
   starosta                                   místostarosta

Poøadatelé Dìkanátního plesu ve Starém
Mìstì (17. 1. 2009) dìkují sponzoru plesu,
kterým byl  STAVAKTIV, s. r. o. Dále patøí
podìkování v�em, kteøí pøispìli svým darem
do tomboly: Bzenecký ocet, a. s., INPOST
Uh. Hradi�tì, HAMÉ Babice, BARVY LAKY
DROGERIE Hrabinec, KOVOMAT Marie
Masaøíková, Radochová Ostro�ská Lhota,
LECTRA TRADING Vlèek, PROMONT
Budaø, OREL Staré Mìsto, P. Miroslav
Suchomel Staré Mìsto, DÙM BAREV Helena
Karlíková, MEKS Èervenák, Ing. Ludvík
Hovorka, poslanec, farnost Sady, VINAØSTVÍ
D. Sovi� Blatnice p. sv. Antonínkem,
BD SENSORS Buchlovice, METAL�ROT,
CUKRÁRNA Budaø, FAVEX TRADE,
OREL Kunovice, BIO a zdravá vý�iva,
Maòásková St. Mìsto, p. Rostislav Vanda
St. Mìsto, Grebeníèkovi St. Mìsto, POTRAVINY
Kouøimová St. Mìsto, Ingrovi St. Mìsto,
BOIRON,  P. Petr Pøádka Velehrad, LIMA,
PRÁDELNA Blaha, Sbor dobrovolných
hasièù Staré Mìsto, Staromìstská kapela,
Antonín Výstup Bor�ice, OREL �upa
velehradská, prodejna kol ÈÍHAL St. Mìsto,
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Uherské Hradi�tì,  Jelínkovi Modrá, Lékárna
STANCL Uh. Hradi�tì, Lékárna Velehrad,
p. Josef Trubaèík, IRMA St. Mìsto, Josef
Bazala, starosta St. Mìsto, RYBÁØSKÉ
POTØEBY Dovrtìl, TOPOS-T, SM �Slu�by
Sýkora, PRASPO, s. r. o., AUTODOPRAVA
Dubovský, KOVOSTEEL, ZEVOS, a. s.,
Jass � Uni, s. r. o. Jalubí, HUTNÍ PROJEKT
Frýdek-Místek, POTRAVINY Hráèková,
TRADIX St. Mìsto, VTP s. r. o. Pelka,

EKOSTAV Kartusek, Mìsto Staré Mìsto,
p. Franti�ek Slavík, DEDRA Petra Foltýnková,
SKLENÁØSTVÍ Franek St. Mìsto, VÝTAHY
Vymyslický, VODO TOPO Vlèek, AUTOKA-
ROSÁRNA Oldøich Skula, PROGRES-T,
INKERA Popová, LA Food s. r. o. Napajedla,
SEVEZA spol. s r. o., KOLONIÁL J. Krpalová
Kostelany n. Moravou, C. S. O. St. Mìsto,
STAMOS spol. s r. o., Parfumerie BETY,
Klempíøství GREBEÒ, DICOM spol. s r. o.,

Podìkování sponzorùm Dìkanátního plesu

Na plesu vládla dobrá nálada a na parketu bylo plno.                                   Foto: Franti�ek Ingr

KERAMIKA Lenka Svobodová, pí Jitka
Hasníková, ØEZNICTVÍ Petr So�ko Nedako-
nice, dechová kapela Nedakoòanka, p. Martin
Hanák, PURUPLAST Kostelany n. Mor.,
V.I.P. LANGUE Topolná, BAUMAX,
DOLINA Staré Mìsto, a. s., Ing. Václav Talák,
�kolní hospodáøství, s. r. o., TRIDIF Antonín
Vavru�ka, PEDIKÚRA KOÈÍ Nedakonice.
Podìkování také v�em dárcùm, kteøí nechtìli
být jmenováni.                      Ing. Kamil Psotka
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Sponzoøi Staromìstského plesu
STAVAKTIV, Ing.Lubomír Huèík, PRASPO,

INTERIER GROUP St. Mìsto, ZEVOS,
OPZ Pavlacký a spol., Mìsto Staré Mìsto,
Myslivecké sdru�ení Lípa St. Mìsto,
Plastmont Bure� St. Mìsto, C.S.O St. Mìsto,
Kartusek EKOSTAV, Jaroslav Dovrtìl -
Rybáøské potøeby, Kovoobrábìní Fr. Sadílek,
ARAVER, SDH St. Mìsto, Rybáøi St. Mìsto,
PROMONT, Vodo topo J.Vlèek St. Mìsto,
Pohøební slu�by St. Mìsto, COLORLAK,
TOPOS St. Mìsto, SYNOT W a. s., Stavebniny
Kodrla, Spolek pøátel slivovice, FLOART,
MADIS, Stavby Øíèany, Pneuservis Verbík,
PaPP, Zahrádkáøské slu�by St. Mìsto, JASS
UNI, SKANSKA, Hotel Synot, HAMÉ, EVA
- kvìtiny, dárkové zbo�í, Ing. Jaroslav Kunèík,
VAG Václav Guryèa, autodíly, Slu�by Staré
Mìsto, STAMOS, SKKS Skucius Ladislav,
VTP Pelka, R. K. Servis, dárce, Kamenoso-
chaøství Petr�el Stanìk, HOÈ Staré Mìsto,
IRON MOTO St. Mìsto, Sportovní-kulturní
centrum St. Mìsto, INTERSPAR St. Mìsto,
Kadeønictví Táòa, J. Strnad BIO a zdravá

vý�iva, Ing. Václav Talák, Dolina St. Mìsto a. s.,
Man�elé Hudeèkovi SKC St. Mìsto, Nábytek
BOBIK J. Trubaèík, ConfiTrade Services, Hutní
projekt, P. Miroslav Suchomel, PAPINO
St. Mìsto, Shell, CHEDOS, KB Uh.Hradi�tì,
Ing. Seménka, St.Mìsto, ALMA baterie,
AXISPRO, FLOART Uh. Hradi�tì, Anisport
Ing. Pavlíèková, Topdoors, R. K. Servis Uh. Hra-
di�tì, Keramika Blaha, MUDr. Pelechová,
ÈSAD Uh. Hradi�tì, Drogerie P. Sukovitý,
INKERA, Hospoda Na Lapaèi, Kola Stanislav
Èíhal, Barvy, laky Hrabinec, Krby Polách
St. Mìsto, Kovosteel Staré Mìsto, TRADIX,
MOKATE, Potraviny Hráèková, Ing. Habrovanský,
Z Bar, Papírnictví Èervenková, Autodoprava
Vybíral, Mìsto Staré Mìsto, Potraviny Vaòková,
Mìstská kina Uh. Hradi�tì, Hutní projekt.

HLAVNÍ SPONZOØI PLESU:
STAVAKTIV, Ing. Lubomír Huèík, Kartusek
EKOSTAV, Plastmont Bure�, C. S. O. Staré
Mìsto, STAMOS Uherské Hradi�tì, R. K. Servis
Uherské Hradi�tì, FLOART Uherské Hra-
di�tì, Mìsto Staré Mìsto.

Houslista Petr Tuèek zahrál s cimbálovou
muzikou Dolina v malém sálu.

Foto: Milan Kubíèek

Nad �álkem kávy s Robertem Staufèíkem
S vedoucím odboru investic Mìstského úøadu

ve Starém Mìstì Robertem Staufèíkem jsem
se se�el u ranní kávy 17. února 2009. Zajímal
jsem se pøedev�ím o revitalizaci sídli�tì
Kopánky, co� je leto�ní nejvìt�í investièní akce
na území mìsta, která je financována
z regionálního operaèního programu.

l Ji� více ne� tøicet let stojí sídli�tì
Kopánky a urèitì potøebuje zkvalitnit
vìt�inu veøejných funkcí, které poskytuje
zde bydlícím lidem. Obèanùm je na
Kopánkách ji� hodnì tìsno, stejnì jako
lidem v mnoha jiných sídli�tích v regionu.

Sídli�tì Kopánky bylo vybudováno
v �edesátých a sedmdesátých letech minulého
století a jeho technická infrastruktura je
v souèasné dobì na hranici �ivotnosti
a neodpovídá dne�ním po�adavkùm, technickým
mo�nostem a �ivotnímu stylu. Rovnì� vybavení
sídli�tì mìstským mobiliáøem a vybavení
dìtských høi�� je na hranici �ivotnosti,
høi�tì pro malé dìti zcela chybí, høi�tì pro
vìt�í dìti je tøeba vybavit hracími prvky.
Není tady klidová zóna urèená pro procházky
a ka�dodenní rekreaci jak obyvatel sídli�tì,
tak i obyvatel pøilehlých ètvrtí rodinných
domù.

l Jaká je zde souèasná situace a co se bude
mìnit?

Projekt revitalizace sídli�tì øe�í roz�íøení
stávajících komunikací, zvý�ení poètu
parkovacích míst, chodníky pro pì�í,
propojení s hromadnými gará�emi, rekonstrukce
a doplnìní veøejného osvìtlení, prostory
pro ukládání tøídìného odpadu, rekonstrukce
a nové vybavení dìtských høi��, vytvoøení
klidové zóny � parku, vybavení sídli�tì
mìstským mobiliáøem (lavièky, odpadkové
ko�e, stojany na kola) a výsadbu zelenì.

lKdy bude akce realizována a jaké budou
náklady?

Jedná se o akci dlouhodobou, která se
uskuteèní od bøezna 2009 do kvìtna 2010.

Ce l kové  n á k la d y  s e  p ø ed p o k lá d a j í
36.100.000,- Kè, dotace je 30.683.000,- Kè, to
znamená pøibli�nì 85% z celkové èástky.
Z vlastních zdrojù pak uhradíme 5.417.000,Kè.

Milan Kubíèek

Termíny
svatebních obøadù

V sobotu 14. bøezna,
4. dubna, 16. kvìtna
a 13. èervna 2009.

Zápis dìtí do
v�ech M� ve
Starém Mìstì

V týdnu od 30. bøezna do
3. dubna 2009 se uskuteèní zápis
dìtí na �kolní rok 2009/2010 do
M� Rastislavova 1800, M�
Komenského 1721 a KM� Za
Radnicí 1823.                          IP
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Ples Støední odborné �koly a Gymnázia Staré Mìsto
V pátek 16. ledna 2009 se ve  Spoleèensko

- kulturním centru  Staré Mìsto uskuteènil
46. reprezentaèní ples Støední odborné �koly
a Gymnázia Staré Mìsto, který odstartoval
leto�ní plesovou sezónu. Stalo se ji� tradicí,
�e ka�dá �ena dostala hned po pøíchodu
kvìtinu. Letos to byly nádherné rù�e od firmy
Ján Balko -  Velkoobchod kvìtinami Brno.

Ples byl zahájen v 19.30 hodin slavnostní
polonézou �ákù �koly.  Poté, co øeditelka �koly,
Ing. Zdislava Svobodová, pøivítala hosty, se
zábava rozbìhla v plném proudu. Ve velkém
sále k tanci a poslechu hrála dechová hudba
BOJANÉ, v druhém sále probíhala diskotéka
DJ  MATHES  & DARK. V salóncích vyhrávala
cimbálová muzika HARAFICA a country
skupina �trùdl. Tato pestrá hudební nabídka
uspokojila ka�dého (tance èi poslechu chtivého)
náv�tìvníka plesu.

Program plesu zpestøilo vystoupení taneèní
skupiny ROKASO z Uherského Hradi�tì.
Náv�tìvníci plesu hojnì vyu�ili mo�nost
�iroké nabídky  alko i nealko nápojù èi malého
obèerstvení. Velkým hitem plesu byla bohatá
a hodnotná tombola s témìø 500 cenami.

Podìkování za pro�ití pøíjemného veèera
plného  zábavy patøí v�em organizátorùm, kteøí
se podíleli na pøípravì, programu a organizaèním
zabezpeèení plesu, a taky v�em sponzorùm.

SO� a G
Na polonézu se naprostá vìt�ina studentù velmi tì�ila.                                           Foto: SO� a G

Ve støedu 21. ledna 2009 se konalo na
Základní �kole ve Starém Mìstì okresní kolo
Matematické olympiády �ákù z 5. a 9. tøíd.

Ve velké konkurenci nejlep�ích poètáøù
z celého okresu zvítìzil v kategorii 5. tøíd
Jakub Balga, �ák 4. B ze Z� Staré Mìsto.
Gratulujeme a nejen jemu pøejeme hodnì
dal�ích úspìchù.                                           Z�

Okresní kolo
Matematické
olympiády

V na�í �kole se se�li nejlep�í poètáøi z celého okresu Uherské Hradi�tì.                         Foto: Z�

III. KLOBOUKOVÝ BÁL SE SVATÝM PLUKEM
V sobotu 21. bøezna 2009, na první jarní den, se v uherskohradi��ské

Redutì uskuteèní tøetí roèník kulturnì spoleèenské akce s benefièním
posláním � KLOBOUKOVÝ BÁL.

Diakonie ÈCE � støedisko CESTA a Klub kultury Uherské Hradi�tì,
poøadatelé akce, si pro vás jako ji� tradiènì pøipravili bohatý kulturní
program i øadu pøekvapení. K tanci a poslechu zahraje Duo Paráda,
DJ Zdenìk Nedbálek a Svatý Pluk. O extravagantní zábavu a taneèní
inspiraci se postará kouzelník Jiøí Hada� a taneèní klub Rokaso. Bohatou
tombolu, kde nebude chybìt let balonem a dal�í atrakce, vystøídá pùlnoèní
pøekvapení.

Jako ka�doroènì nebude nouze o spoustu zábavy, o dobré víno a chutné
obèerstvení, jako� i o mno�ství originálních i sváteèních kloboukù, jak
u� praví samotný název plesu. Neváhejte a pøipojte se! Tøeba�e úèast
v klobouku není povinná, ka�dý �okloboukovaný� úèastník získá malý dárek.

III. KLOBOUKOVÝ BÁL je akcí benefièní. Ve�kerý výtì�ek pomù�e
støedisku CESTA, dennímu stacionáøi pro klienty s hlub�ím mentálním
a kombinovaným posti�ením. Vstupenky je mo�né zakoupit v bì�ném
pøedprodeji na Klubu kultury nebo v Mìstském informaèním centru
Uherské Hradi�tì od 23. února 2009.
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Z na�í farnosti Vzpomínka

Dne 16. bøezna vzpo-
meneme první smutné
výroèí, kdy nás opustil
n á �  s y n  M i ro s l a v
Èechmánek. Vzpomí-
nají rodièe a sestra Sylva
s rodinou.

S bolestí, úctou a láskou
jsme si 11. února 2009
pøipomnìli nedo�itých
88 let pana Bedøicha
Hladkého. Na jeho
usmìvavou tváø nikdy
nezapomeneme. Za ti-
chou vzpomínku v�em pøátelùm a známým
dìkuje dcera Hana s rodinou.

ªªªªªªªªªªªªªªª

Benedikt XVI. vìnoval
své poselství k postní
dobì 2009 hodnotì

a smyslu postu
Vyzývá v nìm mimo jiné k obnovì prastaré

církevní praxe poøádat sbírky pro chudé z toho,
co jsme si sami odøekli.

�Jaký smysl má pro nás køes�any odpírat si
to, co by samo o sobì bylo dobré a u�iteèné?�
� ptá se pape� v úvodu svého poselství
a odpovídá� �Písmo svaté a celá køes�anská
tradice uèí, �e pùst je velkou pomocí v pøed-
cházení høíchu a v�emu, co k nìmu vede.�
V Novém zákonì Je�í� ukázal hluboký smysl
postu, který je v plnìní vùle Nebeského otce,
který �vidí i to, co je skryté�. Benedikt XVI.
cituje dál z kázání sv. Petra Chrysologa:. �Pùst
je du�í modlitby a milosrdenství je �ivotem
postu, a tedy kdo se modlí, a� se postí. Kdo se
postí, a� je milosrdný. Kdo chce být vysly�en
ve svých prosbách, nech� vysly�í toho, kdo se
s prosbou obrací k nìmu. Kdo chce nalézt Bo�í
srdce otevøené, a� nezavírá své pøed tím, kdo
jej prosí�. Dne�ní doba, poznamenaná vyhle-
dáváním materiálního prospìchu, význam
postu posunula a pøièítá mu terapeutickou
hodnotu pro zdraví tìla, konstatuje Svatý otec.
A dodává, �e pro vìøící má pùst zùstat
pøedev�ím �terapií�, která èlovìka léèí z toho
v�eho, co mu brání uskuteèòovat Bo�í vùli.
Postní doba je tedy pøíle�itostí vrátit se
k pradávné postní praxi, která pomáhá potlaèit
vlastní egoismus a otevøít srdce lásce k Bohu
a bli�nímu. Dal�í rozmìr postu je sociální.
Mù�eme se dobrovolnì zøíci nìèeho ve
prospìch druhých. Pape� proto vyzývá farnosti,
aby se v postní dobì intenzivnìji zamìøily na
osobní i komunitní pùst, na naslouchání
Bo�ímu slovu, modlitbu a dobroèinnost.

V závìru pape� pøipomíná, �e k postní dobì
patøí vìt�í pozornost k modlitbì a k èetbì
evangelia, svátost smíøení a aktivní úèast na
eucharistii.

Podle Vatikánského rozhlasu
Z poselství pape�e chápeme, �e mù�eme do

svého �ivotì vnést nìco lep�ího, dokona-
lej�ího.  Jsme vyzváni k obrácení: Obra�te  se
a vìøte evangeliu. Obrácení neznamená jenom,
�e ze svého �ivota budeme odstraòovat to co
je �patné. Obrácení znamená, �e posuneme
o nìco vý� la�ku svého �ivota. Budeme dìlat
nìco lep�ího, dokonalej�ího � sly�eli jsme:
Buïte svatí, nebo� já Hospodin jsem svatý.
Jít o kousek dál. Tím, �e máme pùst, sebezápor
� od zábavy, cigaret, poèítaèe, alkoholu,
televize � sebezápor nemusí být jen od nìèeho,
ale mù�e být k nìèemu. Já se zapírám a získá-
vám èas, který mohu vìnovat rodinì, pøátelùm,
modlitbì, konání dobra, naslouchání druhým,
apod. Kdy� mluvíme o sebezáporu, nemyslíme
jen od nìèeho nebo, �e nìco chceme ve svém
�ivotì zru�it. To znamená, �e chceme v na�em
�ivotì nìco nového, lep�ího, dokonalej�ího
v �ivotì uskuteènit.

Sebezápor mù�e být smyslem postní doby
� tak jako Pán Je�í� pøijal tì�ký køí� � také
nás v �ivotì nìco bolí, trápí, pøed èím utíkáme,
uhýbáme, co se sna�íme odhodit. Pán Je�í�
øíká: Chce�-li jít  za mnou, vezmi svùj køí�
a následuj mì. Tato doba je dobou, kdy se
uèíme objímat køí�, jít s ním �ivotem.

A tak v modlitbì, kdy probereme s Bohem
v�echno dùle�ité ve svém �ivotì, v èetbì Bo�ího
slova, v konání dobrého, kdy dáme svùj èas
a zájem i prostøedky nejen osamìlým, ale i svým
blízkým, v postu, tedy zøeknutí se toho, co je
v na�em �ivotì zbyteèné � mù�eme najít novou
sílu k smíøení s Bohem, s lidmi kolem nás i se
sebou samými. To Vám upøímnì pøeji.

P. Miroslav Suchomel, duchovní otec

Mo�nosti pro�ívání postní doby
v na�í farnosti sv. Michaela:
POPELEÈNÍ STØEDA pøipadá na

poslední  únorovou støedu 25. 2. 2009. M�e svatá
v 6:30 a 17 hodin bude spojena s udìlením
znamení kajícího smý�lení, zv. Popelec. Je to den
pøísného postu, nejen od masa, pro dospìlé
s výjimkou tìhotných, nemocných a starých lidí.
Tímto dnem zaèíná období 40denní doby postní
a� do Velkého pátku, která pøedchází
Velikonocùm � svátkùm Vzkøí�ení.

Ka�dé pondìlí, støeda a pátek v�dy od 17 hodin
v kostele bude POBO�NOST (SPOLEÈNÁ
MODLITBA) KØÍ�OVÉ CESTY. Modlitby
budou moderovat jednotlivá spoleèenství farnosti
(senioøi, cursillisté, terciáøi, otcové, matky,
rodiny, mláde�, ministranti, dìti). Letos se pøidá-
vají biømovanci, jejich� pøíprava k biømování
postní dobou zaèíná). POSTNÍ  DUCHOVNÍ
OBNOVA MLÁDE�E probìhne ve dnech
13. - 15. 3. Mezi na�e mladé zavítá  P. Mgr. Josef
Nuzík, vicerektor knì�ského semináøe v Olomouci.
Zahájíme v pátek v 17 hodin m�í svatou v kostele
sv.Michaela, potom bude program probíhat
na Orlovnì. Ukonèíme v nedìli m�í svatou
v 9 hodin opìt v kostele. Bli��í informace:
http://www.signaly.cz/postni-duchovni-s2009,
nebo také: Ivana Tala�ová (ivatal@centrum.cz,
zprávou SMS: 604 17 32 65, skype: talanavi,
pøes signály nick: iva). Zveme v�echny mladé!
V pátek 3.dubna (zv.bolestný pátek) se uskuteèní
prùvod Køí�ové cesty po mìstì se tøemi zastaveními.

KAJÍCÍ POBO�NOST: V POSTNÍ NEDÌ-
LE V�DY ODPOLEDNE V 15.00 HODIN.
Mo�nost retrospekce (zadívání se do vlastního
nitra a zpytování svìdomí), modlitba uzdravení
a odevzdání �ivota. Na závìr v�dy uctívání
ostatkù Svatého Køí�e.

NÁV�TÌVY NEMOCNÝCH DOMA SE
SLU�BOU SVÁTOSTI SMÍØENÍ, POMA-
ZÁNÍ A SV. PØIJÍMÁNÍM se uskuteèní v dobì
pøed Velikonocemi, o kom víte, �e potøebuje,
nahlaste vèas v sakristii! (dne 2. 4. a 3. 4.)

Dr�et pravý pùst
(R. Herrick � 17. stol.) 

Je snad pravý pùst, vzdát se slaniny, zvìøiny?  Je
snad pùst vìcí úst?
Je snad pùst dát si slib z masa nepojíst, o to víc
na talíø si nabrat ryb?
Laènìt a v hadrech bloudit na odiv lidu, bez
klidu, klopit zrak, vzdechy loudit?
Ne, pùst je víc, to� sklizeò! Sva� snopy své a dej
jíst du�i, má hlad a �ízeò!
V ten èas se hnìvu vzdej, zá�tì, zlých øeèí, v�ech
køeèí, zmìò �ivot, smìr mu dej!
Jen silou ducha rostem, zmoø hladem høích, ne
bøich, pak pro�els pravým postem!

O dne�ním �ivotì mnohých si mù�eme èíst ve
starém anonymním textu, který uvádíme jako:

MOUDROST BLÁZNA:
Byl jednou jeden král a ten král mìl �a�ka.

Z �ertu mu dal hùlku s pestrými fáborky
a rolnièkami. Mìl ji mít u sebe do té doby, ne�
by se nalezl nìjaký je�tì vìt�í blázen, ne� je
sám. Do roka a do dne král ulehl na smrtelné
lo�e. �Kampak chce�?� ptá se ho �a�ek. �
Daleko odtud. � �Kdy se zas vrátí�?� tázal se
�a�ek. � U� nikdy. � �Co si vezme� sebou?�
zeptal se králùv blázen. � Nic. � �Jaké pøípravy
jsi vykonal pøed svou cestou?� � �ádné. � Tu
polo�il �a�ek svou Hùlku na královo smrtelné
lo�e a øekl: �Jde� daleko odtud a nestará� se o
to, co bude? Vezmi si hùlku, kterou jsi mi pøed
rokem dal. Na�el jsem èlovìka, který je vìt�í
blázen, ne�li jsem kdy v �ivotì byl já!�

O postu z léèebného
hlediska

V knize Zelené nadìje od Zentricha
a Joná�e èteme, �e návody na oèistné kúry
najdeme u mnoha národù, vyznávajících
nejen napø. buddhismus, islám èi indickou
ajurvédu a souèástí oèisty byl pùst. Tøeba
Izraelité  nemìli po �est dnù jíst vùbec a po
jedenáct dnù jen omezenì. Køes�ané podle
ètyøicetidenního období postu Je�í�e na pou�ti
tuto dobu zavedli zjara pøed Velikonocemi.
Dále pak pøed svátkem Seslání Ducha
svatého, v den Narození Pána a v pátek, den
Je�í�ovy smrti, pùst od masa.

A jak by mìla vypadat jarní oèistná kúra
v na�ich podmínkách? Zaènìme nejlépe
v pátek. Asi 14denní kúru uvedeme úplnou
tøídenní hladovkou. Pijeme, co hrdlo ráèí, ale
jen minerálky èi  bylinné èaje, kterým se øíká
�krev èistící�. Doporuèuje se slo�ení: list kopøivy
30 g, po 20 g na� tøezalky a na� øebøíèku, po
10 g na� pelyòku pravého, list rozmarýnu
a list �alvìje. 3 polévkové l�íce èajové smìsi
se veèer pøelijí asi ¾ litrem studené vody. Ráno
nechat pøejít varem a po odstátí scedíme.
Vypijeme sklenku na laèno a zbytek z termosky
bìhem dne. Ka�dý veèer pak je doporuèen
velký klystýr 1,5 l pøevaøené teplé vody.
V pondìlí veèer udìláme poslední klystýr
a zaèneme jíst. Jídlo je støídmé, hlavnì zelenina,
celozrnné obiloviny, kva�ené mléèné výrobky,
naklíèené obiloviny a jiná semena. Bìhem kúry
nejíme maso, nepijeme alkohol, nekouøíme.
Úèinek kúry podpoøí jednou týdnì zapaøovací
obklad  Priessnitzova typu. Po 2 a� 3 týdnech
oèistná kúra skonèí  jednodenní hladovkou.   SV

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª

ªªªªªªªªªªªªªªª

ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
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Herní plán Slováckého divadla
v Uherském Hradi�ti

DATUM MÍSTO ÈAS SKUPINA PØEDSTAVENÍ
1. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 H Tenor na roztrhání
2. pondìlí Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pohádka z klobouku
3. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 S V jámì lvové
3. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
4. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 O  25. repríza Medeia
5. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 X Tenor na roztrhání
7. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 L Tenor na roztrhání
8. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 HOST Èeské nebe (�i�kovské

divadlo Járy Cimrmana)
Upozornìní: Na toto pøedstavení nepøijímáme hromadné objednávky.

Max. poèet lístkù na osobu je 8 ks!
9. pondìlí Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Rychlé �ípy
10. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Tcháni aneb Jak

neprovdat dceru
12. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 Adéla je�tì neveèeøela
13. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 1+2=6 (Jeden a dvì je �est)
14. sobota Uh. Hradi�tì 10.00 Pohádka z klobouku
14. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 C Tenor na roztrhání
15. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Ka�dý den dobrý aneb

Ka�dý den, dobrý den
(hudební revue s D.Vacke, J. Fojtou, P. Va�kovou a T. �ulajem)

16. pondìlí Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pýcha a pøedsudek
17. úterý Uh. Hradi�tì 19.00 Malá scéna Rychlé �ípy

uzavøené pøedstavení
18. støeda Uh. Hradi�tì 18.00 U Adéla je�tì neveèeøela
20. pátek Uh. Hradi�tì 10.00 veø. gen. zk. Køídlo
21. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 P  premiéra Køídlo
23. pondìlí Uh. Hradi�tì 19.00 Tenor na roztrhání
24. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
25. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 N Adéla je�tì neveèeøela
26. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 B Køídlo
27. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 derniéra Pýcha a pøedsudek
28. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 A Køídlo
29. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 Donaha!
31. úterý Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Tcháni aneb Jak

neprovdat dceru

Bli��í informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
Pøedprodej na bøezen 2009 bude zahájen v úterý 10.2.2009 od 8.00 hod.

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

Pasování prvòáèkù 2009○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pasování se chlapcùm a dívkám velmi líbilo. A to i díky milému králi
Knihoslavovi a královnì Knihoslavì.                  Foto: Milan Kubíèek

Dìti se náramnì bavily. Není vùbec jednoduché nauèit se znát
písmenka a skládat z nich slova.                                              Foto: VK

Letos to bylo ji� po ètvrté, kdy na�i prvòáèci
byli pasováni mezi rytíøe �Øádu ètenáøského�.
Slib, �e kní�ky budou mít rády a budou je

opatrovat s úctou a láskou slo�ilo více ne� 50 dìtí.
Není vùbec jednoduché nauèit se znát

písmenka a skládat z nich slova, nato� pøeèíst

svou úplnì první kní�ku. A na�e dìti to
s pomocí svých rodièù a uèitelù dokázaly.
Nauèily se èíst a u� jim nic nebrání zaèít

Nejlep�í v kraji
S  velkým potì�ením jsme obdr�eli zprávu

od agentury Scio o ocenìní Petry Køenové,
�ákynì 9. D ze Z� Staré Mìsto, tøídy s roz�í-
øenou výukou matematiky a pøírodovìdných
pøedmìtù. V podzimních testech Scio dosáhla
nejlep�ích výsledkù v kraji a jednoho z nej-
lep�ích v rámci celé republiky v matematice.
Skvìlým zpùsobem tak reprezentovala �kolu.
Pøejeme jí hodnì úspìchù v olympiádách,
v soutì�ích, kterých se èasto úèastní a hlavnì
v pøijímacím øízení.                                      Z�

Den otevøených
dveøí v KM�

KM� ve Starém Mìstì Za Radnicí 1823
oznamuje, �e v mìsíci bøeznu ka�dé pondìlí
v dobì od 15:00 do 16:00 hodin, budou
probíhat dny otevøených dveøí. Zveme v�echny
dìti, které je�tì nenav�tìvují mateøskou �kolu,
aby si spoleènì se svými rodièi pøi�ly pohrát.

Kolektiv KM� Staré Mìsto

poznávat svìt kolem sebe a tøeba i pomocí knih.
Touto malou slavností jsme chtìli podpoøit

kní�ku a ètení, proto�e to mají v dobì internetu,
poèítaèù a televize stále tì��í. Chceme se
pokusit dne�ní dìti pøivést k samostatnému
ètení. Poukázat na dùle�itost knihy jako
pramene poznání i zábavy.

Dìti si pøipravily pásmo básnièek a písnièek
o abecedì, pak pøeèetly pohádku. Samotného
pasování se ujal král Knihoslav (místostarosta
Radoslav Malina) s královnou Knihoslavou
(knihovnice Jana Trubaèíková).

Poté  si mezi dìti pøisedl øeditel �koly pan
Josef Jurnykl. Dìtem ukázal kní�ky ze svého
dìtství a pøeèetl úryvek z knihy Josefa Lady
Kocour Mike�.

Odmìnou pro dìti byla pohádka Ka�párek
a víla Jasmínka, v podání loutkového divadla
z Uherského Hradi�tì pod vedením Marie
Kelerové.

Milada Rokytová a Jana Trubaèíková

bøezen 2009
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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

Plán akcí
DÍVÈÍ VÁLKA          Nedìle 1. bøezna

Divadelní spoleènost BAVSA
Zaèátek: 17:00 hod.          Vstupné: 80,- Kè

Pøedprodej: Informace v mìstské knihovnì St. Mìsto

Mode line 2009          Pátek 13. bøezna
Módní pøehlídka Svatava Kube�ová;

studio CHARIS s. r. o. + host  písnièkáø Honza Nevdìd
Zaèátek: 19:30 hod.          Vstupné: 150,- Kè

Pøedprodej: Informace v knihovnì ve Starém Mìstì nebo prodejna
studia Charis v Uherském Hradi�ti, vedle restaurace Rù�ena

GONG, REACH + REFLEXY ORIG.,
KATAPULT REVIVAL    bigbeat

Pátek 20. bøezna          Zaèátek: 19:00 hod.          Vstupné: 150,- Kè

PLES Z� UNESCO          Sobota 21. bøezna
Zaèátek: 19:30 hod.          Vstupné: 150,- Kè

�EBØIÒÁK 2009      Støeda, ètvrtek,  pátek - 25., 26., 27. bøezna
Soutì�ní pøehlídka dìtských divadel

�ACHOVÝ TURNAJ          Sobota 28. bøezna
Krajský pøebor dru�stev mlad�ích �ákù.          Vstup volný.

B Ø E Z E N

Rodinné centrum Ètyølístek
Karneval pro nejmen�í       1. 3. nedìle od 16:00 do 18:00 h.
Karneval pro rodièe s dìtmi od 0 � 4 let.       Vstupné: za rodinu 50,- Kè

Pozor NOVÌ!            Hraní s miminky
5. 3. ètvrtek od 13:30 do 15:30 h.         Cena: za rodinu 40,- Kè

Beseda s psycholo�kou       16. 3. pondìlí od 9:00 do 12:00 h.
Hlavní téma � Období vzdoru            Vstupné: dobrovolné

Hraní s miminky       23. 3. pondìlí od 9:00 do 12:00 h.
Vstupné: za rodinu 40,- Kè

Jarní burza       28. 3. sobota od 8:00 do 10:00 h.
Jarní burza dìtských vìcí.     Vstupné: prodávající 50,- Kè, kupující 1,- Kè

SVÈ Klubko
Reiky I       7. 3. sobota od 9:00 do 14:00 h.

Pokraèování semináø REIKY.

Pøímìstský tábor Medvìdí bratøi       9. 3. � 13. 3.
Pro pøedem pøihlá�ené dìti.

Tvoøivá dílna - Jarní svíèky      17. 3. úterý od 16:30 do 18:30 h.
Cena: 70,- Kè, pro èleny Tvoøivé dílny 50,- Kè

Recitaèní soutì�             18. 3. støeda od 13:00
Okresní kolo recitaèní soutì�e pro pøedem pøihlá�ené �koly.

Vajo�ou       30. 3. pondìlí
Pro pøedem pøihlá�ené 3. tøídy ze Z� Starého Mìsta.

V dobì JARNÍCH PRÁZDNIN 9. 3. � 13. 3. krou�ky nebudou!!!

Fa�anky v Domovì obyvatel
se zdravotním posti�ením
Také v leto�ním roce se u nás v domovì na Kopánkách konal

3. února 2009 karneval. Je tradicí, �e na karneval zveme hosty z jiných
zaøízení. Letos k nám pøijeli z domova Velehrad � Buchlovská. Sál jsme
vyzdobili pestrobarevnou dekorací, balonky a konfetami. K tanci
a poslechu hrál ELVIS, p. Jiøí Kura jen� rozzáøil nejednu tváø. Také letos
jsme mìli tombolu a výteèné obèerstvení. Kuchaøky nám pøichystaly
bájeèný koláè, jednohubky, kávu i limonádu. Za masky se pøedstavili:
Caesar, Vodník, Dámy v kloboucích, Køemílek a Vochomùrka, Král,
Stra�idla, Zahradník, �a�ek apod. Rej v maskách jsme si u�ili a tì�íme
se na ten pøí�tí.                                                                                    DZP

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

Srdeènì vás zve Spolek pøátel slivovice Staré Mìsto.

Bude se ko�tovat mnoho, velice mnoho vzorkù ovocných pálenek.
Foto: Milan Kubíèek

Ko�t slivovice
Spoleèensko-kulturní centrum St. Mìsto



11Hasièské plesyStaromìstské noviny  03/09lll Staromìstské noviny  03/09 lll

HASIÈI DÌKUJÍ

Tombola na Zimní pohádce byla vskutku bohatá.                                                         Foto: SDH

Dne 7.  2. 2009 se uskuteènil ve Starém
Mìstì ji� 41. tradièní ples Zimní pohádka,
který poøádal Sbor dobrovolných hasièù.
Dìkujeme tímto v�em sponzorùm za jejich
penì�ní a vìcné dary, kterými pøispìli
k vysoké spoleèenské úrovni tohoto plesu.
Jmenovitì jsou to:

Mìsto Staré Mìsto, Stanislav Houdek bt
servis SM, STAVAKTIV s. r. o. Ing. Lubomír
Huèík  SM, Ray service s. r. o. SM, VTP Pelka
s. r. o. SM, Dolina  St. Mìsto a. s., Miloslav
Býèek pøeprava sypkých materiálù SM, Josef
Dubovský  autobusová doprava SM, SYNOT
W, a. s. UH, Jazyková �kola FAST&EASY
D. Lapèíková UH, M&J Josef Martínek
autodoprava Petrov, Komárek Roman �
výroba døevìných hraèek SM, Keramika
Blahovi SM, D Plast a. s. Lu�kovice, HOÈ
truhláøství SM, Alma baterie SM, Nábytek
Hejda s. r. o. Babice, Zlatnictví Lanaj SM,
SAM HOLDING a. s. Myjava, Salon Sandra
St. Mìsto, Pivovar Janáèek UB, ZEAS
Nedakonice a. s., Hamé a. s. Babice, Divadelní
galerie UH, Kadeønictví Ta�ána SM, 1. FC
Slovácko, a. s., S.H. Intex, Penzion EGO SM,
Kovoplast Hluk, Tegü VUKO spol. s r. o.
Bøezùvky, Zahrádkáøi  p. Vanìk  SM, Náøadí
ROFR s. r. o. SM, Sádlík s. r. o. Moravský
Písek, Kvadro s. r. o. výroba ze døeva
Ostro�ská Lhota, MOKATE CZECH s. r. o.,
�kolní hospodáøství s. r. o. SM, Cukrárna
�vecovi SM, Ta�ána Valová Hospùdka Na
Lapaèi SM, Kamenosochaøství Petr�el �
Stanìk SM, Zdenìk Vala výroba kartáèù  UH,
Ekomasiv prodejna UH, Kuchyòské studio
EMKA 2000 SM, NODIS s. r. o. výroba
nábytku Babice, Slu�by SM s. r. o. SM,
Promont J. Budaø UH, CAMPING Babí Hora
Hluk, Autokarosárna Skula SM, POEX Velké
Meziøíèí s. r. o., LEDER ko�e�nictví M.
Køivová SM, Svatební salón Pavlína SM,
Motosport klub UH, Conti Trade Services s.
r. o. SM, K+J Auto-plus s. r. o. SM, Pila
Martinák SM, STAPAK spol. s r. o. SM, Textil
H. Parti�ová SM, Inkera  J. Popová SM, Josef
Trubaèík BOBÍK s. r. o. výroba nábytku Hluk,
Studio EM kadeønictví a nehtový design SM,
Eva prodejna SM, Autoservis Fiat Koneèný
SM, Keramika Ing. Roman Vanìk SM, P. I.
parket Jiøí Janèa SM, RS � TEX  s. r. o. Hluk
- Móda Prostìjov, Praspo  elektrospotøebièe
s. r. o. SM, Vladimír Kartusek - Ekostav SM,

OSH ÈMS UH, Klempíøství  p. Grebeò SM,
Pohøební slu�ba J. Horká SM, Pneuservis Petr
Verbík SM, Soukromý zemìdìlec Ing. V. Talák
SM, F. Ry�ka SM, IRMA - I. Salaguardová SM,
Smí�ené zbo�í Ing. L. Koneèná, Zbynìk
Hlaváèek SM, Nábytek EMKA SM, C.S.O. spol.
s r. o. SM, Pekárna TOPEK s. r. o. Topolná,
Potraviny Hráèková SM, Potraviny Marie
Kouøimová SM, Colorlak a. s. SM, Auto-
karosárna Nìmec SM, Tradix stavebniny
SM, Barvy, laky, drogerie � Hrabinec SM, Petr
Hájek � èi�tìní kobercù SM, Karel Blaha - práce
autojeøábem SM, Dana Pelková � èistící stroje
SM, Drogerie Sukovitý SM, SO� Technická
Mojmír 747, UH, Spolek pøátel slivovice SM,
Spinning Libor Vaïura SM, Zevos a. s. závod
01 SM, Z� a M� Ètyølístek s. r. o. SM, Alfima
s. r. o. Kunovice, Fastek spojovací materiál SM,
Metal�rot SM, Kovosteel a. s. SM, Martina Phan
SM, Duc Tang Van SM, Phan Thog Truye
Kostelany  n. Moravou, HABE  móda SM, Perla
A. Zetík cukráøská výroba SM, Auto opravna
p. Králík SM, Umìlecké kováøství p. Sukup SM,
Klempíøství p. Plevák SM, Vinaøství L. Skucius

SM, L. Vlèek SM, IRON MOTO SM, Farnost
St. Mìsto, A. Franek - sklenáøství SM, S. Èíhal
� kola St. Mìsto, SKANSKA DSUH a. s.,
Z. Pernièková SM, Zdravá vý�iva Strnad SM,
M. Pernièka zednické práce SM, pekárna
Ostro�ská Nová Ves, BE Group Pøerov,
Potraviny A. Vanìk SM, Telecom plus, s. r. o.,
TRI SOLAR, s. r. o., Fotoateliér Pøíleský UH,
Taxi M. Strá�nický Vlènov, AZ Toral SM, Fiat
prodejna SM, Benzinka OIL, s. r. o. SM,
EKO-UH, s. r. o. SM, TYDRUPA Jiøí
Pilu�a SM, MORAVIA FLOOR s. r. o. SM,
M. Èervenková papírnictví SM, M. Hrabec
Pole�ovice, ORN SM, OPRIMA Pole�ovice,
Maòásek SM, SDH Horní Beèva, kavárna sv.
Petr SM, CRD 4 Vratislavský a Veèeøa,
Restaurace Na �pici SM.

Dále dìkujeme dechové hudbì Staro-
mìstská kapela, hudební skupinì Trinom
a v�em náv�tìvníkùm Zimní pohádky za
vytvoøení pøíjemné plesové atmosféry
a spoleèného kulturního zá�itku.

Za Sbor dobrovolných hasièù Staré Mìsto
Antonín Martínek,  starosta sboru

Zaujalo nás v Lunárním kalendáøi
V bøeznu posilujeme �luèník, spolu s trávícími ��ávami �luè rozkládá

potravu na chemické smìsi, které se prolnou støevní stìnou do krve.
Dne 1. bøezna � ve znamení Berana. Vysévejte papriky a rajèata.
Dne 2., 3. bøezna � ve znamení Býka. Vysévejte koøenovou zeleninu.
Dne 4., 5. bøezna � ve znamení Blí�encù. Vysévejte letnièky.
Dne 6., 7. bøezna � ve znamení Raka. Zalévejte rostliny.
Dne 8., 9. bøezna � ve znamení Lva. Znovu pøipomínám ranní jableèný

ocet s medem. Vysaïte do skleníku teplomilné rostliny.
Dne 10., 11. bøezna � ve znamení Panny.
Dne 11. bøezna 3:37 h. � Úplnìk. Dr�íme pùst. Nesázejte.
Dne 12., 13., 14. bøezna � ve znamení Vah. Vysázejte letnièky.
Dne 15., 16. bøezna � ve znamení �tíra. Za pøíznivého poèasí

vysévejte �penát, øedkvièky, petr�el, mrkev.
Dne 17., 18. bøezna � ve znamení Støelce. Vysévejte fazole, papriky, rajèata.
Dne 19., 20., 21. bøezna � ve znamení Kozoroha.
Dne 20. bøezna � jarní rovnodennost. Nechte pùdu i rostliny odpoèívat.
Dne 22., 23. bøezna � ve znamení Vodnáøe. Prevencí proti vzniku

køeèových �il je vitamin E (semena, avokádo, oøechy) a rutin (pohanka).
Dne 24., 25., 26.bøezna � ve znamení Ryb.                                  M. J.

Reprezentaèní ples
hasièù Èeské republiky

ve Starém Mìstì
Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska, GØ Hasièského

záchranného sboru ÈR a Oblastní sdru�ení hasièù Uherské Hradi�tì
uspoøádají Reprezentaèní ples hasièù Èeské republiky v sobotu
7. bøezna 2009 od 19 hodin ve Spoleèensko-kulturním centru
ve Starém Mìstì.

Prodej vstupenek OSH Uherské Hradi�tì, Palackého nám. 293
tel: 572 552 434, 603 908 642. Cena vstupenky s místenkou
150 Kè.

V divadelním sále hraje dechová hudba �arovec a taneèní
skupina �aryhan. Ve sportovním sále taneèní hudba Trinom.
V malém sále cimbálová muzika Mladí burèáci.

Ples se koná po zá�titou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava
Mi�áka.
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Novinky a zmìny v dopravì
S jízdenkou ÈD Net
kdykoliv a kamkoliv

Jednodenní sí�ová jízdenka ÈD Net platí
ve 2. tøídì v�ech vlakù Èeských drah. Bez
omezení poètu ujetých kilometrù tak mù�ete
vlakem cestovat po celé republice. Na rozdíl
od jízdenky SONE+, která platí v sobotu nebo
nedìli, mù�ete s ÈD Netem cestovat kterýkoli
den v týdnu. ÈD Net lze zakoupit ve variantách:
za 450 Kè pro jednoho cestujícího, za 900 Kè
pro 2-5 cestujících.

Obì varianty jízdenky ÈD Net jsou
nabízeny bez ohledu na vìk cestujícího. Do
povinnì místenkových vlakù (napø. spoje
SuperCity) je tøeba zakoupit místenku pro
ka�dého cestujícího. Více informací na
www.cd.cz/cdnet.

Regio Net � výhodné
cestování v krajích

Krajská jednodenní sí�ová jízdenka RegioNet
umo�ní cestování ve 2. tøídì osobních
a spì�ných vlakù po celém Zlínském kraji,
a samozøejmì i na tratích jiných krajù. Tratì
v kraji mírnì pøekraèují jejich skuteèné
hranice a tøeba ze Starého Mìsta mù�eme
cestovat na jízdenku platnou pro Zlínský kraj,
a� do Pøerova nebo Hranic na Moravì. Také
velmi výhodná je jízdenka, kterou si mù�eme
zakoupit pro Jihomoravský kraj a mù�eme
cestovat osobními a spì�nými vlaky ze Starého
Mìsta pøes Uherské Hradi�tì a Veselí nad
Moravou do Brna, nebo ze Starého Mìsta pøes
Hodonín a Bøeclav do Brna. Samozøejmì tato
jízdenka platí po celém území Jihomoravského
kraje do Ti�nova, Blanska, Letovic, Znojma,
Vy�kova a dal�ích �eleznièních stanic. RegioNet
na jeden den stojí 150 Kè pro jednoho cestu-
jícího a pouhých 300 Kè pro 2-5 cestujících.
Mapy se znázornìnými tratìmi, kde jednotlivé
RegioNety platí a více informací získáte na
www.cd.cz/regionet

Naprostý hit o víkendech
jízdenka SoNe+

Na jízdenku SoNe+ mù�e v sobotu nebo
nedìli kamkoli po republice cestovat a� 5 spolu-
cestujících, z toho maximálnì 2 mohou být
star�í 15 let. Jízdenka SoNe+ se prodává ve
dvou variantách. Za 150 Kè pro osobní a spì�né
vlaky Èeských drah a za 450 Kè pro v�echny
kategorie vlakù ÈD. Napøíklad sobotní výlet
ze Starého Mìsta do Prahy vlakem kategorie
Expres, EuroCity nebo InterCity va�i penì�enku

U� jste vyzkou�eli Pendolino? Jezdí �estkrát dennì na trase Praha � Ostrava (Bohumín), jednou
dennì v úseku Praha � Bratislava a dvakrát dennì zají�dí z Prahy do Vídnì.

Foto: Milan Kubíèek

vùbec nezatí�í, pojedete-li napøíklad dva dospìlí
a dvì dìti do 15 let. Za zpáteèní jízdenku zaplatíte
450 Kè, to je pouze necelých 57 Kè za jednu
osobu v jednom smìru. Pokud pojedou s vámi
tøi dìti do 15 let, zaplatíte jen 45 Kè za jednu
osobu v jednom smìru. Ale nemusíte cestovat
pouze do Prahy, mù�ete se vydat tøeba do Plznì,
Èeských Budìjovic, Liberce èi Ústí nad Labem.
A pak je cena jízdenka a� neuvìøitelnì výhodná.
Ale pozor, musíte se vrátit do 24 hodin soboty
nebo nedìle.

Víte nìco o slevách pro skupiny?
Na Èeských drahách platí, �e u� dva cestující

jsou skupina. Výhodnou mno�stevní slevu tak
nezískávají jen organizované skupiny èi �kolní
výlety, ale i malá parta kamarádù nebo cestující
pár. Sleva pro skupiny je poskytována ve 2. tøídì
a na jednu jízdenku mù�e být odbaveno a�
30 spolucestujících. První a druhý cestující ve
skupinì cestuje se slevou 25 % z obyèejného
jízdného, tøetí a ka�dý dal�í cestující získává
slevu 50 %. Je�tì vìt�í výhoda je pøi zakoupení
zpáteèní skupinové jízdenky. V tomto pøípadì se
jízdné pro cestující ve skupinì poèítá stejným
zpùsobem, ale vychází z ji� zlevnìného zpáteèního
jízdného.

Cestovní tipy a doporuèení
l Dìti od 6 do 15 let. Dùchodci a dr�itelé
prùkazù ZTP a ZTP/P mají ze zákona nárok na

sní�ené zvlá�tní jízdné. Z obyèejného jízdného
tak dìti u�etøí 50 % v 1. i 2. tøídì, dùchodci
50 % ve 2. tøídì a dr�itelé prùkazù ZTP
a ZTP/P 75 % ve 2. tøídì. Pokud máte zakoupenu
In-kartu/Rail plus s aplikací In-zákazník, v�ak
u�etøíte je�tì dal�ích 25 % z pøíslu�ného zvlá�tního
jízdného.
l Dìti do 6 let pøepravují Èeské dráhy zdarma
(nejvý�e 2 dìti na jednoho cestujícího nad
10 let, který má platnou jízdenku).
l Nestaèíte-li si koupit jízdenku na nádra�í,
mù�ete-li si ji zakoupit ve vlaku u prùvodèího
s manipulaèní pøirá�kou 30 Kè, pokud se
o její vystavení pøihlásíte je�tì pøed výzvou
k pøedlo�ení jízdních dokladù.
l Jízdenku na vybrané vlaky si mù�ete
zakoupit také telefonicky prostøednictvím
slu�by TeleTiket na telefonu 840 112 113.
Zaplacená j ízdenka bude zaslána na
e-mailovou adresu nebo si ji cestující mù�e
vyzvednout ve vybraných �eleznièních sta-
nicích.
l Vyplatí se vyu�ívat slu�bu eTiket a koupit
si jízdenky a místenky na www.eshop.cd.cz.
Elektronický obchod eShop neustále roz�iøuje
rozsah slu�eb.
l Po vyhledávání spojení mù�ete nav�tívit
stránky www.vlak.cz
l Pro zji�tìní ceny jízdného nav�tivte
www.jizdenka.cz

Podle podkladù Èeských drah
pøipravil Milan Kubíèek

Snímek z pøedposlední jízdy vláèku v èele s parní lokomotivou 464.202
pøi zastavení ve Starém Mìstì.                              Foto: Milan Kubíèek

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 Mezinárodního 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                                                        Milan Kubíèek

Parní vláèkem pod

vrcholky Bílých Karpat



Pranostiky na bøezen
l V bøeznu vítr, v dubnu dé�� � pak jistì

úrodný rok jest.
l Lépe od hada být u�knuta, ne� v bøeznu od

slunce ohøáta.
l Suchý bøezen, studený duben, mokrý máj �

bude v stodole ráj.
lMokrý bøezen od rolníkù nenávidìn.
l Jak pr�í v bøeznu, tak také v èervnu.
lMlha v bøeznu znamená za 100 dní

bouøku.
l Na svatého Bedøicha slunko teplem zadý-

chá.
l �e�ule, které v bøeznu velmi køièí, èáp,

který mnoho høeská, divoké husy, které se
ukazují, oznamují teplé jaro.
l O svatém Tomá�i sníh bøedne na ka�i.
lMráz po svatém Josefu neu�kodí kvìtu.

EM

S r a n d o v n a
l Neplij vpravo, anobr� v�dy vlevo, pøi
tvém pravém boku tvùj Andìl strá�ný,
zleva pak Ïábel poku�itel, anobr� na nìho
plij, mluv �ámen� a patou roztírej.

Ruské pøísloví

l Nezabývejte se pøíli� tím, èemu se øíká
pohostinnost, je to mrhání èasem a penìzi.
Vy�erou vás, ale nebudou si vás pro va�i
�tìdrost ani o trochu víc vá�it. Z va�eho
domu si udìlají hospodu, a nikoho nebude
zajímat, co tomu øíkáte vy. Èlovìk, který
se u nìkoho zdr�í na týden, zajímá ho na
tu dobu do otroctví.                   S. Johnson

l Vod èeho máme policii ne� vod toho,
aby nás trestala za na�e nectný huby.

Josef �vejk

Zajímavosti z pøírody
� dnes o vrabèácích

Ropucha
Ropucha není mezi �ábami urèitì �ádná

kráska. Je zavalitá, má krátké zadní nohy
a pohybuje se velmi tì�kopádnì. Navíc její
hrubá poko�ka je samá bradavice a kromì toho
je�tì obsahuje ko�ní �lázy, které vyluèují
drá�divý sekret buffotoxin. Není proto divu,
�e u vìt�iny lidí je odjak�iva symbolem
o�klivosti a je nemálo tìch, kteøí ji dokonce
hubí. Ale èasto ji nespatøíme. Teprve za �era
se vydává ze svého úkrytu na lov a loví velké
mno�ství èervù, pavouky a dal�í hmyz. Její
�ravost je pøísloveèná. Pokud ale objevíme
ropuchu na na�í zahrádce, dopøejme jí klid.
Proká�e nám velkou slu�bu hubením rùzných
slimákù, plzákù. Pova�ujme spí�e ropuchu za
krásnou zakletou princeznu, která za svùj zjev
vùbec nemù�e.                                            MK

Vrabec, zní to tak v�ednì a obyèejnì. Je�tì
za dob mého mládí se mnohosethlavá hejna
tìchto opeøencù dìlila o sklizeò se zemìdìlci.
Jen�e se èasy mìní a vrabec je v pøírodì èím
dál vzácnìj�í. Ji� není tím v�udypøítomným
ptákem, který je vidìt na ka�dém kroku a byl
mnoha zpùsoby huben. Není proto divu, �e byl
zvolen za ptáka roku 2003. Jeho poèetní stavy
v pøírodì neuvìøitelnì klesly.

Hnízda vrabcù domácích se vìt�inou nenachází
dále ne� jeden kilometr od nejbli��ího stavení.
Vrabec domácí se pøidru�il k èlovìku ji�

v dobách velmi dávných, kdy zemìdìlci zaèali
pìstovat obilí a prostøeli tìmto ptáèkùm dostatek
potravy. Pùvodnì pochází ze Pøední a Støední
Asie, jiní znalci se pøiklánìjí spí�e ke Støedomoøí.
Vrabec patøí mezi øád pìvcù, vá�í 35 gramù
a pozoruhodná je jeho tepová frekvence od 350
do 900 tepù za minutu. Nejvy��í zji�tìný vìk byl
19 let a 9 mìsícù. Hnízdí tøikrát a� ètyøikrát do
roka, vìt�inou v období od dubna do záøí. Snù�ka
èiní 4 a� 5 vajec, inkubaèní doba 11 a� 14 dní.
Vejce zahøívají a mláïata krmí oba rodièe.

Milan Kubíèek

Poznáte zvíøátko na snímku? Ano, je to ondatra.                                       Foto: Vladimír Kuèera

Kdy� nechytí� den za rohy, za ocas ho neudr�í�.

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznìní, kdy� není.

Ne� zaène� jinému jámu kopat � dobøe si zmìø, kolik mìøí�.

Komu souzeno, �e se udáví - tomu postaèí i komár mròavý.

Had mìní kù�i, ne povahu.

Kdo o kom pøed tebou, o tobì za tebou.

Jaká gramatika, taková politika.

Poctivost je ctnost, ale kdy� si døíví nenakrade�, zmrzne�.

�ít v chudobì není hanba, �ít ve �pínì ano.

Moudra Mr. Orang Utana
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Pomáháme seniorùm
Máte doma staré rodièe èi prarodièe

a nevíte, jak skloubit vlastní �ivot s pomocí
mámì, tátovi, babièce èi dìdovi? Vìzte, �e
existuje øe�ení, které vám mù�e velmi
pomoci. V Uherském Hradi�ti, hned za
mostem pøes øeku Moravu, na Moravním
nábøe�í, provozuje oblastní charita denní
centrum pro seniory. Na nìkolik hodin dennì
mù�e vá� rodiè èi prarodiè trávit svùj èas
v pøíjemném prostøedí denního centra.

�Existujeme, abychom na�im starým a nemo-
houcím spoluobèanùm pomohli se znovu
zapojit do bì�ného �ivota�, øíká Alena Mazurová,
vedoucí denního centra. �Nabízíme aktivity,
pøi jejich� naplòování dochází k rozvoji
schopností, dovedností a návykù u seniorù se
sní�enou sobìstaèností�, dodává se zaujetím.

Denní centrum, nebo pøesnìji Centrum
denních slu�eb pro seniory, zamìstnává tøi
pracovníky. Dvì kvalifikované pracovnice
zaji��ují individuální pøístup k seniorùm
a pomáhají s trávením jejich èasu v centru.
Dále tu je paní vedoucí, která je zároveò
sociální pracovnicí a stará se o dobrý chod
denního centra. Mezi slu�by patøí i doprava
do centra a z centra domù.

�Lidé, kteøí nemají mo�nost vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu se do centra
dopravit, mají k dispozici slu�bu dovozu
i odvozu charitním vozem�, popisuje vedoucí
a dodává, �e pro u�ivatele slu�eb centra
zaji��ují i stravování.

Jak je vidìt, centrum slou�í jako výrazná
pomoc a odlehèení rodinám, starajícím se
o nemohoucí èleny rodiny. Díky slu�bám
tohoto zaøízení si mohou peèující na pár
hodin odpoèinout a ulevit od vyèerpávající
a velmi nároèné ka�dodenní péèe o mámu èi
tátu, babièku èi dìdu.

Denní centrum naleznete v Uherském
Hradi�ti, na Moravním nábøe�í 81, hned za
mostem pøes Moravu. Bli��í informace

získáte také na telefonních èíslech 725 520 983,
572 141 454 u vedoucí  Aleny Mazurové.

Anketa
Dvou u�ivatelù slu�eb denního centra, Franti�ka

Èably a Franti�ky Kolkové jsme se zeptali na
ètyøi jednoduché otázky. Zajímala nás spoko-
jenost s náplní èasu, stráveného v denním centru.

l Jak se Vám v denním centru líbí?
Víte, kdyby se mi tu nelíbilo, tak bych sem

pøece nechodil.

l V èem je èas strávený v denním centru jiný,
ne� èas pro�itý doma?

Jsem u� hodnì dlouho sám a tady znovu
poznávám rodinné zázemí a líbí se mi to.

l S èím jste zde nejvíce spokojený?
Je tu klid a pohoda. Dìvèata se sna�í ka�dému
vyhovìt a navíc tu je vzájemná spolupráce.

l V èem by pro Vás mohlo být denní centrum

je�tì zajímavìj�í?
Více lidí, mám toti� rád spoleènost

a potøebuji si stále s nìkým povídat.

l Jak se Vám v denním centru líbí?
Je to tu moc hezké a moc se mi tu líbí. Jsem

opravdu spokojená.

l V èem je èas strávený v denním centru
jiný, ne� èas pro�itý doma?
Tady èas lépe ubíhá ne� doma. Jsou tady
v�ichni solidní a upøímní. Kdy� jsem doma,
nedìlám nic a to mnì vadí. Tady s dìvèaty
máme stále co na práci.

l S èím jste tady nejvíce spokojená?
Nejvíce se mi líbí spoleènost dìvèat, a jak

s námi jednají. Je to opravdu fajn.

l V èem by pro Vás mohlo být denní
centrum je�tì zajímavìj�í?

Chtìla bych tu víc nových lidí. S tìmi co
sem chodí, se ji� známe, ale vìt�í spoleènost
je zajímavìj�í.                                              AM

Za devatero horami a jednou øekou Moravou
byl jednou jeden král. Vìøil, �e je nejchytøej�í
ve svém království. Moc si na své chytrosti
zakládal a byl domý�livý. A v té své domý�li-
vosti dal rozhlásit po celém svém království,
�e dá truhlici zlata tomu, kdo bude vyprávìt
nìco o èem král øekne, �e ten vyprávìjící l�e.
Nesplní-li to vyprávìjící, dá ho vsadit na rok
do hladomorny, kde bude �iv o kousku chleba
a tro�e vody.

Nikdo se nepøihlásil, a� jednou pøi�el na
hrad Honza, byl pìkný, urostlý a v�em bylo
líto, �e prohraje. �Tak spus� Honzo,� øíká král
a usmívá se, proto�e si myslel, �e urèitì
vyhraje. A Honza zaèal: �Jednou jsem pásl na
louce krávy, jako mùj tatínek, který ji� umøel.�

�To mù�e být pravda,� povídá král. A Honza
pokraèoval: �Le�ím na louce a naráz vidím, mezi
mráèky díru a modré nebe. Podívám se tam za
svým tatínkem.� �To mù�e být pravda,�
pøisvìdèil král. ��el jsem domù a donesl jsem si
lano,� pokraèoval Honza. Král na to: �V�dy� to
mù�e být pravda.� A Honza dále povídá:
�Nakonec mnì kousek chybìlo, abych se dostal
do nebe.� Také to mù�e být pravda,� odvìtil král.
A Honza zase vypráví: �Tak jsem slezl dolù a ze
spodu ten kousek odøezal, abych jej nahoøe
nadvázal.� �To urèitì také mù�e být pravda,�
pravil král. �Vlezl jsem do nebe,� sdìlil Honza.
�I to mù�e být pravda,� øíkal ji� s úsmìvem král,
jistý, �e vyhraje. A Honza se nedal a pokraèoval:
�V nebi jsem vidìl nádherné pastviny plné

krásných kravièek.� �To mù�e být pravda,�
øíká král vítìznì. �Pásli je dva pasáci a jeden
byl mùj zemøelý otec.� �To také mù�e být
pravda, pøitakával král, ale Honza stále
pokraèoval: �A ten druhý byl tvùj tatínek.�
Král se neudr�el a vztekle zavolal: �L�e�! Mùj
tatínek nikdy krávy nepásl.� �Králi, prohrál
jsi.� A král si uvìdomil, �e prohrál a musel
Honzovi dát truhlici zlata.

Honza si postavil nový domeèek, koupil
dal�í stádo kravièek, o�enil se a mìl dìti.
A jestli neumøeli, tak �ijí ��astnì doposud.

A z této pohádky plyne pouèení: Nemysli
si nikdy, �e jsi chytøej�í ne� tvùj protivník.
Poèítej s tím, �e je stejnì chytrý, není-li
chytøej�í.                               Miroslav Ra�tica

Nikdy si nemysli, �e jsi chytøej�í

Franti�ek Èabla.

Franti�ka Kolková.
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Pìkné umístìní v soutì�i �O keramickou popelnici.�
V budovì Krajského úøadu ve Zlínì

probìhlo vyhodnocení dal�ího roèníku
soutì�e �O keramickou popelnici.� Celkem
se zapojilo 298 obcí a mìst Zlínského kraje.
Soutì� se poøádá v rámci komunikaèní
kampanì ve tøídìní vyu�itelných slo�ek
z domovního odpadu. Soutì� navázala na
nultý a první roèník, poøádaný v letech 2006
a 2007. Staré Mìsto letos získalo vynikající
ocenìní a to díky obèanùm, kteøí dùkladnì
tøídí domovní odpad. V kategorii mìst jsme
se umístili na tøetím místì a získali �ek na
10 tisíc korun. Na�í obèané zopakovali stejné
umístìní pøed dvìma lety. Lep�í byly pouze
Kunovice s prùmìrnou výtì�ností 50,3 kg
vytøídìného odpadu na jednoho obèana,
druhou pøíèku obsadil Ro�nov pod
Radho�tìm.

V kategorii obcí do 500 obyvatel si nejlépe
vedly Kelníky (42,4 kg), druhé jsou
Bohuslavice a tøetí Jestøábí. V kategorii obcí
nad 500 obyvatel získaly prvenství Sehradice
(43,8 kg), druhé se umístily �umice a tøetí
skonèila Dolní Lhota.

V leto�ním roce vyhlá�ení keramické
popelnice zpestøily studentky Støední �koly
odìvní a slu�eb ve Vizovicích, které
pøedvedly vítìzné modely Velké módní
ekologické pøehlídky v kategoriích odìv
a úèes.

Symbolické Keramické popelnice pro tuto
pøíle�itost vyrobily dìti ze Speciální mateøské
a základní �koly Na Barboøinì v Kromìøí�i.
Na místì je pøevzali zástupci obcí a mìst, ze
Starého Mìsta pøijel starosta Josef Bazala
a Ing. Alena Pluhaøová z odboru správy
majetku a �ivotního prostøedí.

V souèasné dobì mají obèané Zlínského
kraje k dispozici celkem 9721 kontejnerù na
papír, plast, sklo a nápojový karton, co� je
o 2822 nádob více ne� v roce 2003.

Milan Kubíèek

Ing. Alena Pluhaøová s keramickými po-
pelnicemi za rok 2008 a 2006.    Foto: MK

Starosta Josef Bazala spoleènì s modelkami ze Støední �koly odìvní a slu�eb ve Vizovicích.
Foto: Milan Kubíèek
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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.

Ledn í  medvìd i
Dvì tøetiny z 25tisícové populace ledních medvìdù na severní polokouli

�ije v Kanadì. Lední medvìd musí plavat za potravou a� 100 kilometrù.
V souèasnosti jsou lední medvìdi ohro�ování táním arktického ledu
v dùsledku globálního oteplování. Kanad�tí pøírodovìdci oznámili vznik
veøejné konzultaèní skupiny, která má za úkol rozhodnout, jestli Kanada
oznaèí lední medvìdy za ohro�ený druh, jak to ji� uèinily USA.        MK
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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

572 543 091, 739 025 839
stolarstvi.hruska@seznam.cz

Holèièí nadìlení
Prosinec byl výjimeèný mìsíc. Narodilo

se 9 dìtí a z tohoto poètu byl pouze jediný
chlapec � Martin Dosedìl. Nutno dodat, �e to
byl ji� tøetí kluk v rodinì Dosedìlových.
Tatínka Karla jistì v�ichni znáte. Pracuje jako
vedoucí u Slu�eb SM pana Sýkory. Ostatních
osm dìtí byly holèièky. Na �tìpána se narodily
dokonce dvojèata - Lenka Straòáková a �árka
Straòáková. Dal�í dívenky dostaly jména
Alexandra, Eli�ka, Kristýna, Vanesa, Veronika,
Barbora.                                    Milan Kubíèek

Obrovitý durman

Durman 2,5 m vysoký vypìstovala ve Starém Mìstì paní Vlastimila
Vaòková. Rostlina kvetla v èervenci a v srpnu a mìla neuvìøitelných
60 kvìtù.                                                                          Foto: VV
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Vzpomínka na sportovce, trenéra a rozhodèího
V závìru minu-

lého roku zemøel
po tì�ké nemoci
ve vìku 83 let
podplukovník
v e  v ý s l u � b ì
Antonín Gajdo�.
Poslední rozlou-
èení probìhlo
9. prosince 2008
v Bojkovicích.

V�ichni jsme jej znali jako dlouholetého
obèana Starého Mìsta, bydlel a� do roku 1993
na námìstí Hrdinù. Vychoval tøi dìti, z nich�
je asi nejznámìj�í hudebník a profesionál ve
svém oboru Antonín Gajdo�, který nyní
pracuje ve funkci øeditele Domova dùchodcù
v Buchlovicích.

Podplukovník Antonín Gajdo� byl èlovìk,
který udìlal hodnì pro sport a fotbal ve Starém
Mìstì. Anga�oval se pøedev�ím v �ákovské
kopané a byl i fotbalovým rozhodèím.
V civilním �ivotì byl zamìstnaný na Okresní

Ráda bych Vám také alespoò tímto zpùsobem
podìkovala za dlouhá léta aktivní práce na poli
sportovní výchovy mláde�e. Vá� entuziasmus,
Va�e nezi�tnost a pøedev�ím neuvìøitelná vitalita
jsou ve Va�em okolí povìstné. A právì tyto
vlastnosti zaruèují, �e Va�i mladí svìøenci si od
Vás odnesou i nìco víc ne� �pouhé� základy
kopací techniky a pohybu na høi�ti.
Nìco z dlouhodobého hlediska
mnohem cennìj�ího.

Dopis ministrynì Petry Buzkové

Karneval v M� Rastislavova
Mìsíc únor pøiná�í období masopustu a s ním spojených ma�karních

rejù. I u nás ve �kolce se to dnes rojilo maskami zvíøátek, princezen,
indiánù, dráèkù a jiných krásných pohádkových postav. Od rána byly
dìti nedoèkavé, a� se promìní v kouzelné bytosti. Na karnevalu si dìti
zacvièily, zatanèily, tanèily dokonce tanec s ko�tìtem. Na konci taneèní
��ou� byla pøehlídka masek s odmìòováním. Masky byly krásné
v�echny a v�echny si zaslou�ily odmìnu. Nakonec probìhlo focení do
alba na památku. Tak zase a� za rok.

Je po karnevalu a èeká nás zápis do M�. Tímto zveme v�echny
maminky malých dìtí, které se chystají nastoupit do M�, aby pøi�ly
k nám do �Beru�kové �kolky�. Zápis se koná od 30. 3. do 3. 4. 2009.

Milena Ulmannová

vojenské správì v Uherském Hradi�ti. Po
odchodu do �umic trénoval a� do osmdesátky
malé fotbalisty a byl i uznávaným rozhodèím.

Pøi pøíle�itosti �ivotního jubilea 80 let, dne 30.
ledna 2006, obdr�el dopis od JUDr. Petry
Buzkové, ministrynì �kolství, mláde�e a tìlo-
výchovy.

Èeskomoravský fotbalový svaz udìlil
Antonínu Gajdo�ovi cenu JUDr. Václava Jíry za
celo�ivotní zásluhy o rozvoj fotbalu.

Vzpomíná man�elka s rodinou
a rodinný pøítel Petr Hájek

Opravna èerpadel Bauer
Pana Bauera znám ji� mnoho let. Patøí toti� k podnikatelùm, kteøí

dlouhodobì inzerují své slu�by v na�em mìsíèníku. Obdivuji jeho lidský
pøístup k zákazníkovi a odbornost. To je základ úspì�ného podnikání. A kdy�
to pìknì statisticky spoèítám, pan Jiøí Bauer si doposud podal nejvíce inzerátù
a s jeho nabídkou opravny èerpadel se mù�eme ve Staromìstských novinách
setkávat ji� více ne� 10 let.
     Mnozí si na nìj vzpomenou i z doby kruté povodnì, která na�e mìsto
postihla v èervenci 1997. �Pan Bauer nám hodnì pomáhal pøi opravì èerpadel,
která byla v onìch kritických dnech tolik potøeba,� vzpomíná tajemník
Mìstského úøadu ve Starém Mìstì Ing. Vladimír Kuèera.
    A je�tì jedna kuriozita. U Bauerù mìli mnoho let nìmeckého ovèáka, ale
nyní si poøídili nádherného psa. Pøiznám se, je to rarita ve zdej�í oblasti,
název plemene jsem ale dokonale zapomnìl. Rezavý pejsek støední velikosti
s èerveným èenichem je milým spoleèníkem i ochráncem zároveò.
     Firma pana Bauera se pøestìhovala z Nové ètvrti na Brnìnskou ulici.
Roz�íøili sortiment o více druhù èerpadel, vèetnì tradièní Sigmy. �Pokud si
u mì poøídíte èerpadlo znaèky Sigma, tak reklamace prostì neexistují,� tvrdí
sympatický podnikatel. Nyní si mù�ete u pana Bauera zakoupit i sortiment
vodo-topo, baterie, sprchové hlavice, topná tìlesa, �oupátka, ventily, novì
i sluneèní kolektory a solární systémy. �Kdy� nìkdo zùstane bez vody, sna�ím
se vyhovìt okam�itì a èerpadlo opravím, jinak zakázky vyøizuji bìhem
nìkolika dní�, øekl pan Bauer. K jeho zákazníkùm patøí tøeba �PSV Uherský
Ostroh, ale i lázeòský hotel Palace Luhaèovice.
     Pan Jiøí Bauer nemá potøebu podbízet se cenou slu�eb. Ty jsou pøibli�nì
stejné jako v regionu. Jeho vizitkou je kvalita slu�eb. Ochota a profesionalita.
Pøijïte se také pøesvìdèit.                                                        Milan Kubíèek

Jiøí Bauer v nové prodejnì na Brnìnské ulici.                              Foto: MK
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Prvoligový �achový tým na tøetím místì
1. liga

Po dlouhé pauze, dané nejen vánoèními svátky, zají�dìlo na�e
�A� mu�stvo v nedìli 1. února 2009 do Karviné, kde se utkalo v 7. kole
s domácími �achisty. Pøedchozí výsledky pasovali  �A� mu�stvo do role
favorita, a tak se èekal plný bodový zisk, který byl nakonec vyplnìn za
vítìzství 4,5-3,5. Vyhrál Mirek Jurásek, Radek Sluka, Laïa Kñazovèík
a Jarek Buráò, remízu pøidal Honza Sosna.

Tabulka 1. ligy

2. liga
Dùle�ité 3 body získalo v 8. kole �B� mu�stvo v nedìli 8.2. v Po�torné

za vítìzství 4,5-3,5. Vyhrál Jarek Buráò, Antonín Vavru�ka, Roman
Omelka a Milan Krèa, remízu pøidal Honza Hudeèek.

�C� mu�stvo hostilo v domácím prostøedí �achisty ze sousedního Zlína,
kteøí aèkoliv v prùbì�né tabulce byli a� na 11. místì byli v tomto utkání
favority. Na�e mu�stvo, které nastoupilo v nekompletní sestavì, stateènì
bojovalo, av�ak na zálohu Zlína nestaèilo a prohrálo celkovì 5,5-2,5.
Vyhrál Radovan Studený, remízu pøidal Jo�ka Knotek, Tonda Vávra
a Michal Staufèík.

Tabulka 2. ligy

Krajský pøebor
V nedìl 18. ledna pokraèoval krajský pøebor 6. kolem, ve kterém obì

na�e mu�stva zvítìzila.
�D� mu�stvo bylo v Napajedlích vysokým favoritem a svoji úlohu

beze zbytku splnilo vítìzstvím 6,5-1,5. Vyhrál Jarek Shánìl, Roman

Omelka, Jo�ka Knotek, Milan Krèa a Bohuslav Blaha, remízu pøidal
Radovan Studený, Jo�ka Burda a Jirka Marek.

Neèekaný zisk 3 bodù si pøipsalo �E� mu�stvo, které v domácím
prostøedí zvítìzilo nad mu�stvem Zlína �D� v pomìru 4,5-3,5. Vyhrál
Petr Kapusta, Honza �míd jr. a Luká� Fusek, remízu pøidal Ros�a Pukl,
David Luka�tík a Igor �tefanko.

Sedmièka v èísle kola se ukázala býti ��astnou v nedìli 1. února jak
pro �D� mu�stvo, tak i pro �E� mu�stvo. �D� mu�stvo neslevilo ze svých
postupových ambicí a vy�láplo si na �A� mu�stvo Bor�ic nad kterým
zvítìzilo 5,5-2,5. Vyhrál Petr Blaha, Roman Omelka, Jo�ka Knotek, Jo�ka
Burda a Bohuslav Blaha, remízu pøidal Milan Krèa.

Výrazný záchranáøský skok udìlalo �E� mu�stvo, kdy� pøekvapivì
dokázalo zvítìzit 4,5-3,5 na pùdì Hole�ova. Vyhrál Petr Kapusta, Ros�a
Pukl a Igor �tefanko, remízu pøidal Tonda Vávra, Honza �míd sr. a David
Luka�tík.

Dal�í vítìzství v krajském pøeboru zaznamenalo �D�mu�stvo v nedìli
15. února v 8.kole, kdy� vyhrálo venku nad nebezpeèným mu�stvem Zubøí
5,5-2,5. Vyhrál Jarek Shánìl, Radovan Studený, Jo�ka Knotek, Milan
Krèa a Jirka Marek, remízu pøidal Roman Omelka.

�E� mu�stvo pokraèuje ve vynikajících výkonech z pøedchozích utkání
a v tomto kole si vy�láplo na vedoucí celek Postoupek. Vítìzství v pomìru
5-3 znamená jistotu pro zbytek sezony. Vyhrál Petr Kapusta, Ros�a Pukl,
Honza �míd sr., Honza �míd jr., a Igor �tefanko.

Milan Rachùnek

Tabulka krajského pøeboru

Na snímku zleva Holanïan Dennis Brokken pøi partii s Markem
Vokáèem na mezinárodním �achovém turnaji FIDE OPEN 2008.

Foto: Milan Kubíèek
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Ji� v bøeznu zaènou investièní akce na území mìsta
Krátce pøed uzávìrkou bøeznového vydání

Staromìstských novin jsem se se�el se
starostou Josefem Bazalou. Ten mi poskytl
nejnovìj�í informace ohlednì zahájení
investièních akcí v roce 2009.

l Ji� v bøeznu má zaèít revitalizace sídli�tì
Kopánky. Jedná se o velmi nároènou
rekonstrukci, která si vy�aduje vèasnou
informovanost obèanù.

Ve støedu 4. bøezna 2009 probìhne na
radnici jednání s dùvìrníky v�ech bytových
domù z Kopánek, kde budeme hovoøit
o prùbìhu stavebních prací a doøe�íme
i nìkteré detaily.

l Na programu je také modernizace
koupali�tì. Budeme se letos koupat?

Rekonstrukce a modernizace technologie
koupali�tì je nezbytná. V�dy� na�e koupali�tì
slou�í veøejnosti pøes 30 let. Do poloviny
èervna bychom chtìli dokonèit modernizaci
technologie, aby lidé mohli koupali�tì v létì
vyu�ívat v plném rozsahu.

lObèané se ptají, kdy bude dokonèen
chodník spojující Velkomoravskou ulici
s Michalskou ulicí?

Na výstavbì chodníku jsme zaèali v roce
2008, propojku mezi Velkomoravskou
a Michalskou ulicí dokonèíme v prvních
jarních mìsících. Prodlou�ení komunikace
ocení zvlá�tì star�í lidé, kteøí ji� nebudou
muset obcházet Klukovou a Svatovítskou
ulicí.

l V loòském roce se vylep�il obraz Obilní
ètvrti, ale stále zde chybí dokonèit místní
komunikaci.

V rozpoètu máme èástku 1,5 mil Kè, se stavbou
komunikace zaèneme v dubnu a první etapu
dokonèíme ji v èervnu 2009.

l Také v Tyr�ovì ulici se bude prodlu-
�ovat místní komunikace, kdy se zaène
pracovat?

Hned jak to povìtrnostní podmínky dovolí.
Hotovo by zde mìlo být do konce èervna.

l Rekonstrukce zdravotního støediska ji�
byla nìkolikrát odlo�ena, zaène se zde nìco
dít letos?

Usilujeme o získání dotace pro rekonstrukci
zdravotního støediska, abychom je�tì v leto�ním
roce mohli zaèít. Pokud vyøe�íme v�e potøebné,
nejprve pøijde na øadu budova dìtského
zdravotního støediska.

l Státní fond dopravní infrastruktury by
mìl v brzké dobì rozhodnout o pøidìlení
finanèních prostøedkù na nìkolik investièních
akcí. Které to jsou?

Máme zpracovány �ádosti a jedná se o akce
Cyklistická stezka Trávník, Cyklistická stezka
Ba�ùv kanál, Chodník ve Východní ulici
a Úprava veøejného prostranství Hradi��ská
ulice � èerpací stanice Shell.

l Ji� druhým rokem je uzavøen Památník

Velké Moravy. Také zde se pracuje na
kompletní rekonstrukci budovy a pøipra-
vuje se multimediální expozice moderních
parametrù. Námìstí Velké Moravy získá
postupnì pøíjemnìj�í tváø.

Investorem této stavby je Slovácké muzeum
Uherské Hradi�tì, náklady zde budou asi
30 milionù korun. Je pøedpoklad, �e stavba
bude dokonèena v závìru roku 2009.

Jste v kontaktu s èlenem zastupitelstva
mìsta Ing. Josefem Vaculíkem? Jak se
mu daøí po dopravní nehodì z 11. záøí
2008?

S Ing. Josefem Vaculíkem jsem v kontaktu,
èeká ho je�tì operace, a potom dal�í
rehabilitace. Stále se zajímá, co je nového,
komunikuje s námi a ji� se tì�í na návrat mezi
nás. Dìkuje v�em, kteøí ho podpoøili v tì�kých
chvílích po nehodì. My mu také pøejeme
brzké uzdravení a vìøím, �e  se s ním
v dohledné dobì setkáme na radnici.

Rozhovor pøipravil: Milan Kubíèek

Dùm è. 406 ji� ve Starém Mìstì nenajdete. Spadl krátce po povodni v èervenci 1997. Poznáte
ulici na snímku?                                                       Foto: z archivu Bohumila Frydrychovského

Promìna Starého Mìsta

Staromìstská kapela vyhrává pøed domem starosty Josefa Bazaly.
Foto: JB

Staromìstská kapela bude vyhrávat Josefùm
Místní lidé ji� nejsou pøekvapeni, kdy� den pøed svátkem Josefa potkají

v ulicích Staromìstskou kapelu, která vyhrává nositelùm tohoto pìkného jména.
Letos v�ak 18. bøezen pøipadá na støedu, a to je den, kdy jsou vysoko�koláci
mimo Staré Mìsto a bez tìchto muzikantù by to nebylo ono. Proto letos bude
Josefovská obchùzka a� v pátek 20. bøezna 2009 a Staromìstská kapela
ráda zahraje v�em Pepíkùm a Jo�kùm.       Milan Kubíèek, Petr Lubìna

Josef � nejèastìj�í mu�ské jméno
Pøed �esti lety �ilo ve Starém Mìstì 235 Josefù, ale jejich poèet neustále

klesá. V bøeznu 2008 jsme napoèítali ji� jen 208 Josefù, ale svìte div se,
do�lo k obratu. Ke dni 19. února 2009 zde bydlelo 210 Josefù, co� je
pøírùstek o dva mu�e. Není to ale tím, �e by rodièe své syny pojmenovali
tímto hezkým jménem, ale prostì se k nám dva Josefové pøistìhovali.

Jméno Josef tak stále zùstává na prvním místì v poètu mezi mu�i ze
Starého Mìsta, naopak mezi �enami je nejvíce Marií.

Pokud by se v�ichni Josefové chtìli sejít a odjet na spoleènou oslavu,
muselo by pøijet pìt autobusù. Bylo by to ale parádní. Nepokusí se o to
�ikovný organizátor? Na nic neèekejte, podle mých odhadù, za pìt let ji�
nebude Josef nejèastìj�ím staromìstským mu�ským jménem.

Milan Kubíèek, kronikáø mìsta

Adam je v oblibì
Bìhem necelého mìsíce se narodili tøi chlapci, kterým rodièe dali pìkné

jméno Adam. Dne 14. øíjna se narodil Adam Pilu�a, 16. øíjna Adam
Abualhawa a 8. listopadu Adam Èutka. Dal�í dva Adamové se narodili
v srpnu a záøí, konkrétnì Adam Kalina a Adam Petøík.

Natálie
�enské jméno Natálie není pøíli� èasté. Pøesto byl ve Starém Mìstì

zaznamenán den, kdy se narodily hned dvì Natálie. Konkrétnì 16. záøí
2008 se narodila Natálie Vaculková a také Natálie Matìjíèková. Ve stejný
den tak budou slavit své narozeniny.                                                   MK
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R O K O K O
a n e b
R e d a k t o r
O d p o v í
K a � d o u
O t á z k u
K a � d é h o
O b è a n a
l Sly�ela jsem, �e vstáváte velmi brzy.
Proèpak?                                     (Alena 48 let)

Vìt�inou ve ètyøi, proto�e mi staèí jen
nìkolik hodin spánku. Navíc nejradìji
poslouchám ranní koncerty kosích bratrù
a do práce se vìt�inou tì�ím.

l Èeho se ze v�eho nejvíce bojíte?
(Richard 34 let)

Lidské hlouposti.

l Jste ��astný? Nìkdo øíká, �e moc ne�..
(Iva asi 40 let)

�ivot je nìco ú�asného. A být ��astný
znamená vyu�ít ka�dého okam�iku, nalézat
nìco dobrého ve v�em, co vás potká.

l Co se vám líbí z literatury a umìní?
(Monika 33 let)

Mým oblíbeným básníkem je Villon, rád
ètu ruské klasiky, Dostojevského, Pu�kina
a také Karla Èapka, Balzaca, Hemingwaye,
Steinbecka. Z malíøù si nejvíce vá�ím Renoira,
Vermeera, Botticelliho, z hudebníkù Bacha,
Èajkovského, Janáèka, Verdiho.

l Pìstujete nìjaké sporty?
(Libor 18 let)

Z mých bývalých spolu�ákù na Z�, S� a V�
ji� �est zemøelo, z toho ètyøi pøi sportu
(motorismus, �norchlování, horolezectví,
cyklistika). Døíve jsem hodnì jezdil na kole,
nyní provozuji nejzdravìj�í sport - støednì
rychlou chùzi. Jako divák se zajímám snad
o v�echny sporty.

l Brzy pùjdu do dùchodu a mám panickou
hrùzu ze stáøí. Jak se na tento vìk pøipravit?

(�ena asi 55 let)
Zajímavé, �ena má panickou hrùzu? Staøí

nemusí být s pomocí laskavých lidí kolem
bolestné. Hlavnì neztrácet optimismus.

l Nìjaký recept na úspìch by se nena�el?
(Jitka 23 let)

Tro�ku náhody, ale hlavnì práce, vytrvalost
a pevná vùle.

lKterá je va�e oblíbená historická postava?
(Tomá� + Markéta, asi 20 let)

Alexandr Makedonský, Kleopatra, Je�í�
Kristus, Karel Veliký, Rastislav, Metodìj,
Alexandr Nìvský, Pøemysl Otakar II.,
Èingischán, Karel IV., Jiøí z Podìbrad, Petr
Veliký, Franti�ek Josef I.

lKterých velkých osobností si vá�íte nejvíc?
(Tomá� a Markéta asi 20 let)

Tìch, které se sna�ily ulehèit �ivot svým
bli�ním: Pasteura, Fleminga�

Milan Kubíèek

DIVADELNÍ FESTIVAL �EBØIÒÁK
Ve Spoleèensko-kulturním centru ve Starém

Mìstì od støedy 25. do pátku 27. bøezna 2009
letos podruhé probìhne dal�í roèník diva-
delního festivalu �ebøiòák. Základem této akce
je soutì�ní pøehlídka dìtských divadelních
a loutkáøských souborù Dìtská scéna 2009.
Dìtská scéna 2009 je urèena dìtským
souborùm ze základních �kol, víceletých
gymnázií, základních umìleckých �kol,
�kolních dru�in a klubù, støedisek volného
èasu, domù dìtí a mláde�e a jiných kulturních
zaøízení ve vìku 6 � 15 let. Cílem pøehlídky je
pøedev�ím setkání souborù a jejich vedoucích,
pedagogù a veøejnosti, vzájemná inspirace
a výmìna zku�eností. Její nejinspirativnìj�í
soubory budou nominovány nebo doporuèeny
do národního kola Dìtské scény v Trutnovì.

Souèástí akce jsou doplòková pøedstavení
(tradièním hostem je napø. soubor ZU�
Bánovce nad Bebravou), veèerní pøedstavení
ochotnického spolku SKIVÉSKY a spoleèenský

veèer s jazzo-
vou kapelou.
Bìhem pøehlídky probìhnou diskusní kluby dìtí
i dospìlých se studenty JAMU a rùzné odborné
semináøe.

Pro veøejnost je pøipraveno divadelní pøedstavení
ochotnického spolku SKIVÉSKY (neboli Slovácké
Kivadlo Vésky). Jedná se o nové amatérské
divadlo v hradi��ském regionu, které zkou�í
v Kulturním zaøízení ve Véskách. Jeho první hrou
je inscenace Jaroslava Kolodìje �Postel pro
andìla� - premiéra probìhne 27. února ve Véskách.
Jedná se o jadrný veselý pøíbìh myslivce Ludvíka
Mysliveèka a jeho andìla strá�ného a soubor na
pøedstavení zve v�echny staromìstské milovníky
divadla (nejen èleny mysliveckých sdru�ení), webová
stránka souboru je http://www.kivadlo.unas.cz.
Pøedstavení ve Starém Mìstì se uskuteèní ve
støedu 25. bøezna v 19:30 hodin.

Akci poøádá Obèanské sdru�ení Nìkolikaspøe�í,
Základní umìlecká �kola Uh. Hradi�tì, NIPOS
ARTAMA Praha a Kulturnì-spoleèenské centrum
ve Starém Mìstì.           Mgr. Stanislav Nemrava

V souboru SKIVESKY hrají také staromìstské rodaèky.                                                     Foto: SN

Síla èesneku
Máte rádi èesnek a ji� jste sly�eli o jeho

vynikajících úèincích na zdraví organismu?
Zatím nejpøesvìdèivìj�í dùkazy o úloze èesneku
pøi ochranì lidského organismu pøinesly dvì
epidemiologické studie z Èíny a Itálie. Vìdci
z obou zemí tvrdí, �e pravidelnou konzumací
èesneku sní�íme rizika nìkolika chorob,
pøedev�ím rakoviny �aludku. Èesnek ale
pravdìpodobnì také zpomaluje rùst bunìk
zpùsobujících rakovinu prsu a prostaty, nìkolik
jeho slo�ek sni�uje srá�livost krevních destièek,
které se jinak mohou shlukovat a vytváøet
sra�eniny zpùsobující infarkt, èesnek brání
i kornatìní èi ucpávání tepen, má pozitivní vliv
na hladinu cholesterolu v krvi a jedna z jeho
slo�ek, allicin, pùsobí jako silné antibiotikum.

Èesnek pøímo zbo�òovala moje babièka �ofie.
Do�ila se 99 let.                            Milan Kubíèek
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Plesová sezona byla úspì�ná
Pomalu se konèí nejkrat�í mìsíc v roce únor.

I kdy� je nejmen�í mezi svými bratry mìsíci,
rozhodnì není bez významu. Ve Starém Mìstì
se bìhem ledna a února konalo mnoho
kulturním a spoleèenských akcí a o jejich
prùbìhu jsme si na �álkem kávy povídali
s místostarostou Radoslavem Malinou.

lKolik plesù v leto�ním roce probìhlo ve
Starém Mìstì, konkrétnì ve Spoleèensko-
kulturním centru, a jak je hodnotíte?

V pátek 16. ledna 2009 se uskuteènil jako
první v poøadí ji� 46. reprezentaèní ples
Støední odborné �koly a Gymnázia Staré
Mìsto. Hrály ètyøi skupiny, v tombole bylo
témìø 500 cen, v�echny sály byly plnì
obsazeny hlavnì mladými lidmi. V sobotu
17. ledna byl na programu Dìkanátní ples,
kde v divadelním sálu hrála Staromìstská
kapela a ve sportovním sálu taneèní skupina
Trinom.

O týden pozdìji, 24. ledna, se uskuteènil
v poøadí ji� dvanáctý Staromìstský ples, který
se urèitì velmi povedl, lidé se dobøe bavili.
V programu vystoupili studenti SO� a Gymná-
zia Staré Mìsto s polonézou, dále soubor
Dolina a taneèní skupina Rokaso. K tanci
a poslechu zahrála dechovka Vacenovjáci,
skupina Zlý èasy, cimbálová muzika Dolina.
Na Staromìstském plesu je v�dy tradiènì
bohatá tombola a tímto také dìkuji v�em
dárcùm do tomboly a sponzorùm plesu.

Ètvrtým lednovým plesem byl Ples rodièù
v pátek 30.  ledna, kde zahrála dechovka VHS
z Nedakonic a v druhém sále byla diskotéka.
Velmi se líbila polonéza �ákù 9. tøíd.

V únoru se uskuteènil hasièský ples Zimní

pohádka, který byl ji� jednaètyøicátý. O hudbu
k tanci a poslechu se velmi dobøe postarala
Staromìstská kapela a taneèní skupina Trinom,
tedy stejná hudební tìlesa, jako na Dìkanátním
plesu. Hasièi se na svùj ples v�dy velmi peèlivì
pøipravují a sál jedineènì vyzdobí. Tombola bývá
v�dy plná pìkných cen a o dobrou náladu také
nebyla nouze.

A� po uzávìrce novin se uskuteènil v sobotu
21. února první reprezentaèní ples firmy
Kovosteel, která si v leto�ním roce pøipomíná
10 let svého vzniku.

Plesová sezona se velmi vydaøila a celkový
poèet náv�tìvníkù pøekroèil hranici tøí tisíc.
Zvlá�tì lidé z okolních obcí a také obèané na�eho
mìsta, kteøí v SKC dlouho nebyli, ocenili
pøíjemné prostøedí a celkový stav bývalé
sokolovny po nároèné rekonstrukci.

l V minulých týdnech se konaly také dal�í
velmi nav�tívené akce. Které to byly?

Hned následující nedìli po Staromìstském
plesu se uskuteènil v SKC Karneval pro dìti. Do
sálu pøi�lo 25. ledna více ne� 500 dìtí s rodièi.
Na programu byly zábavné hry a soutì�e, rej
masek, vystoupili herci Hoffmannova divadla
a byla vyhodnocena nejhezèí maska.

V poøadí ji� ètvrtý roèník pasování prvòáèkù
mezi rytíøe �Øádu ètenáøského� se uskuteènil
ve støedu 28. ledna v divadelním sále Spo-
leèensko-kulturního centra. Slib, �e kní�ky
budou mít rády a budou je opatrovat s úctou
a láskou, slo�ilo více ne� 50 dìtí. Jsem rád, �e
jsem se mohl  aktivnì zúèastnit jako král
Knihoslav spoleènì s knihovnicí Janou Trubaèí-
kovou, která pasovala prvòáèky jako královna
Knihoslava.

Pasování prvòáèkù se konalo 28. ledna 2009
ve Spoleèensko-kulturním centru.

Foto: Milan Kubíèek

l V minulosti se konaly ve Starém Mìstì
také sportovní plesy, letos v�ak �ádný. Kam
se mají pobavit pøíznivci pohybu?

Ve Starém Mìstì se letos �ádný sportovní
ples neuskuteènil, ale ji� tuto sobotu 28. února
je na programu Ples fanou�kù fotbalového
klubu Slovácko, který se koná v uherskohra-
di��ské Redutì s velmi zajímavým programem.
A pokud ji� jste nìkteré plesy nav�tívili
a chcete zmìnu, doporuèují ko�t slivovice, který
probìhne ve Spoleèensko-kulturním centru ve
Starém Mìstì také v sobotu 28. února od
18 hodin. Bude se nejen ko�tovat slivovice,
ale i tanèit a poslouchat dobrá muzika.

Rozhovor pøipravil: Milan Kubíèek

na nové adrese
Franti�kánská 1333   l   686 01 Uherské Hradi�tì

Tel.: 572 540 339   l   Mobil: 774 728 200
Otevøeno: Po � Pá     8:30 � 17:30, So     8:00 � 11:00
Nabízíme: l mìøení zraku l prodej a zhotovení brýlí

l aplikace a prodej kontaktních èoèek
l odborné poradenství

Majitel Optikcentra pan Dude�ek pùsobil
dlouhá léta ve Starém Mìstì.            Foto: MK

Optikcentrum se nachází ve Franti�kánské
ulici naproti salonu Kohel.              Foto: MK

Pøijïte na bowling
k Hudeèkovi

Provozovatel restaurace, sklípku a bowlingu
v budovì Spoleèensko-kulturního centra ve
Starém Mìstì pan Hudeèek vás srdeènì zve
k náv�tìvì bowlingu a následnému posezení.

Kontakt: p. Hudeèek:  602 538 359
bowling:  728 055 804

Zemøelo
59 obèanù

l V roce 2008 zemøelo ve Starém Mìstì
59 obèanù, co� je o 13 více ne� v roce 2007.
Nejménì zemøelých jsme zaznamenali v roce
1998, kdy nás opustilo 42 mu�ù a �en. Úplnì
nejsmutnìj�í byl rok 1996, kdy ve Starém
Mìstì zemøelo 84 lidí, v roce 1994 to bylo
81 obèanù.
l V posledních dvou mìsících roku 2008
zemøelo pouze 9 lidí. V listopadu nás opustili
tøi mu�i a jedna �ena, v prosinci jsme se
rozlouèili se ètyømi �enami a jedním mu�em.
Nepøíli� radostnì zaèal nový rok 2009. Jen za
prvních jedenáct dní toti� zemøelo 6 obèanù,
3 mu�i a 3 �eny.

Jana Nosková, Milan Kubíèek
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Minulá sezona pohledem Karla KalinyMinulá sezona pohledem Karla Kaliny
Závodník Motosportklubu Uherské

Hradi�tì Karel Kalina hodnotí závodní
sezonu 2008 tak pùl na pùl.

Po sezonì 2007, kdy jsem získal titul
pøeborníka a vicepøeborníka Èeské re-
publiky ve tøídách 175 a 350 klasik, to
zaèalo ji� ve Starém Mìstì, kde jsem pro
technické problémy nenastoupil na start ve
tøídì 175 klasik. V následném závodì 300
zatáèek Gustava Havla v Hoøicích jsem
havaroval dvì kola pøed koncem závodu ve
tøídì 175 klasik ze druhého místa pro silný
dé�� a závody v dal�ích tøídách byly
pøedèasnì ukonèeny pro nezpùsobilost trati.
Odnesla to záda (u�típlé dva obratle)
a výsledkem bylo 5 týdnù klidu na lù�ku.
Pøesto jsem ji� po 6 týdnech startoval na
závodech opìt v Hoøicích, ale tentokrát
v kategorii Side v JPHZM zapoèítávaných
do ME se spolujezdcem Radkem Koòaøíkem.
Závod byl v posledním kole po tragické
nehodì zastaven.

Taky jsem si nechtìl nechat ujít závody
ve tøídì Supermono, vypsané jako Mezi-
národní mistrovství ÈR v Mostì, kdy první
závod na autodromu se jel jako souèást
UEM CUP-Mistrovství Evropy, kde jsem
celkovì dojel na 16. místì s plným poètem
kol (26 startujících) a v Mistrovství ÈR na
5. místì.

Dal�í závod v této tøídì se jel opìt na
autodromu Most, kde jsem dojel na bednu,
to je 3. místo. Oba mostecké závody byly
pro mì finanènì nároèné, ale diky podpoøe
sponzorù a fanklubu, kterým bych chtìl
tímto podìkovat, jsem je mohl absolvovat.

Dne 24. ledna 2009 se uskuteènilo v Hoøicích
v Podkrkono�í slavnostní vyhlá�ení nejlep�ích
jezdcù Mistrovství Èeské republiky v moto-
cyklovém sportu. V kategorie sajdkárù se
umístili na prvním místì a stali se pøeborníky
ÈR Petr Verbík a Milan �obáò mlad�í ze
Starého Mìsta. Èlenové Motosportklubu,
rodina a pøátelé jim pøejí v�e nejlep�í a dal�í
úspìchy v závodech.                                MSK

Petr Verbík a Milan �obáò vyhlá�eni mistry ÈR

Na snímku zleva Petr Verbík a Milan �obáò mlad�í.                                 Foto: Vladimír Kuèera

Ve tøídì 175 klasik jsem se zúèastnil jen
posledního závodu, a to v Kyjovì, kde jsem
dojel na 5. místì, z èeho� bylo celkovì
15. místo v pøeboru ÈR. V Kyjovì jsem také
získal cenu pro nejrychlej�í posádku v kategorii
SIDE (se spolujezdcem R. Koòaøíkem), kdy
jsme odstartovali z první øady poslední, ale
v cíli byli na rychlost první! Stejnì jako ve
Starém Mìstì. Jinak jsme se s Radkem
zúèastòovali JPHZM v kategorii SIDE -
celkovì 4. místo.

Tak�e nejlep�í umístìní v loòské sezonì

bylo v Mezinárodním mistrovství ÈR ve
tøídì Supermono, kde jsem získal 3. místo
v celkovém poøadí. Je�tì jednou bych
chtìl podìkovat mechanikùm F. Trávníèkovi
a P. Koòaøíkovi, celému fanklubu i Moto-
sportklubu a také sponzorùm a pøátelùm
PS Slovácko, LION CAR Kunovice, Døevo-
výroba Ka�tánek, Autodoor Uherský Brod,
Parfumerie Betty, Levior helme Vala�ské
Meziøièí, Pizzerie Viktoria Staré Mìsto,
IronMoto, Moto-wulf Bílovice a K K
Nedakonice.                                                Kal

Karel Kalina v popøedí s èíslem 7 pøi honièce s Ivem Divilou                  Foto: Vladimír Kuèera

Motocyklové
závody

Motosportklub Uherské Hradi�tì
ve spolupráci s mìstem Staré Mìsto
poøádá na okruhu ve Starém Mìstì
ve dnech 9. -  10.  kvìtna 2009
VII. roèník Slováckého okruhu, mezi-
národní závod historických motocyklù
�O cenu Bohumila Kováøe.�         MK
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Jak vyjdou noviny?
Pøí�tí èíslo Staromìstských

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

Volejbalisté skvìle reprezentují své mìstoVolejbalisté skvìle reprezentují své mìsto

Anekdoty na poslední stranu

Úrok jako hrom
�ándor a Gejza se vyptávají v baru

�U �ida� nedaleko vlakového nádra�í.
�Nevíte, kam nejlépe v Èechách investovat
úspory, kdy� u� máme na Slovensku ty
eura?� Barman Petr se zamyslí a øíká: �Do
absintu, kde jinde dostanete 70 procent.�

Pobìhlice
Nebyla sice ledajaká, ale ledaèí.

Není kachna jako kachna
Z vlaku EuroCity �Polonia� vystoupí

elegán v klobouku a vejde do nádra�ní
restaurace. Po chvíli si poruèí divokou
kachnu. Vyhlá�ený kuchaø Vladimír odpoví:
�Divokou kachnu nemáme, pouze tu domácí,
ale pro vás ji mù�eme rozzuøit.�              PI

Staromì��ané zmìøili své síly 22. srpna 2008 i s volejbalisty ze Spojených arabských emirátù
a zvítìzili 3:0.                                                                                  Ilustraèní foto: Milan Kubíèek

Do Mìstské sportovní haly na �irùchu si na�li cestu pøíznivci volejbalu. Vìt�ina zápasù bývá
velmi dramatická a diváci si odná�ejí spoustu neopakovatelných zá�itkù. Pøijïte také mezi nás!

Foto: Milan Kubíèek

Pøedseda klubu Petr Straka je také
dlouholetým rozhodèím, hráèem, poøada-
telem a hlasatelem.     Foto: Milan Kubíèek

V sobotu 24. ledna 2009 pøijeli do Mìstské
sportovní haly na �irùchu volejbalisté z Brna,
aby sehráli dal�í mistrovské utkání s týmem
VSK Staré Mìsto. Brnìn�tí mládenci si od
zaèátku poèínali lépe, vynikajícím smeèo-
vaným servisem nutili soupeøe k chybám
a rozdíl byl rovnì� v úspì�nosti blokù.

Staré Mìsto podlehlo Brnu B 1:3 (-23, 22,
-21, -21).  Z domácích volejbalistù byl nejlépe
hodnocen Hýsek. Na�e dru�stvo tak postoupilo
do ètvrtfinále play off. Zdatný soupeø k nám
pøijel z Havíøova.

V pátek 6. února byl sehrán první zápas
s Havíøovem s výsledkem 3:1 (20, -17, 18,
22) pro Staré Mìsto. Do základní �estky

nastoupili Kamler, Pecháèek, Kment, Herich,
�palek a Erman, na liberu Dosoudil.

V sobotu 7. února se zaèínalo v podstatì ve
stejných sestavách. I kdy� první set vyhráli
hosté, nakonec utkání skonèilo vítìzstvím
domácích 3:1 (-21, 17, 22, 22). V prùbìhu týdne
se Staromì��ané pøipravovali na odvetu
v Havíøovì, kde staèilo vyhrát jeden zápas.

V pátek 13. února byl úspì�nìj�í Havíøov,
který na domácí pùdì vyhrál 3:1 (16, 27,
-21, 24). Také v sobotu 14. února zvítìzil Havíøov
nad Starým Mìstem 3:1 (21, 17, -21, 24).
Ètvrtfinálová série s Havíøovem byla po
ètyøech zápasech nerozhodná 2:2 a rozuzlení
pøinesl a� pátý zápas v sobotu 21. února 2009.

Milan Kubíèek ( s pøispìním Petra Straky)


