
mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí

ROÈNÍK XIX ² È. 4 ² DUBEN 2009 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 10 Kè

STAROMÌSTSKÉ
noviny

Fa�anková obchùzka a pochování basy

Z obsahu novin
Zprávy z radnice

Ko�t slivovice

Vítání obèánkù

Apríl! Apríl! Apríl!

Staromìstský kurýr

Sportovní aktuality

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Fa�anková obchùzka a pochování basy
Vìt�ina chlapcù a dìvèat z folklorního

souboru Dolina se vydala v nedìli 22. února
2009 krátce po 13 hodinì na fa�ankovou
obchùzku spoleènì s cimbálovou muzikou
primá�e Pavla Mitá�e.

První zastavení bylo na námìstí Hrdinù
u domu starosty Josefa Bazaly, dále fa�anèáøi
pokraèovali na Trávník, kde je èekalo milé
pøijetí a bohaté poho�tìní u domu è. p. 2095.
Potom bylo na programu je�tì mnoho zasta-
vení a k pochování basy do�lo na dvoøe
základní �koly 1000 na námìstí Hrdinù po
18. hodinì.

Poznáte zdravotní sestøièku? Nebo je to
snad zlatovlasý zdravotní bratr?  Foto: MK

Medvìd se své role zhostil bezezbytku dobøe.
Foto: Milan Kubíèek

Cimbálová muzika Dolina zahrála u domu starosty Josefa Bazaly.             Foto: Milan Kubíèek

Pøi pochování basy jsme si v�ichni sna�ili
zvesela pøipomenout, �e pøichází chvíle velmi
smutná, chvíle rozlouèení, �e �ivot se vlastnì
skládá z narození a smrti. A tady pøichází
v lidovém zvykosloví smrt. Je to obøad, pøi
kterém za slavnostního proslovu konèí rok
slavnosti, konèí rok hojnosti a nastává doba
postu. Tak�e basa, která tvrdí muziku, umírá,
odchází, odná�í se za pohøebních proslovù do
dal�ího klidného období. Popeleèní støedou
skonèil èas veselí, plesù a taneèních zábav.

Zaèínají pøípravy na nejvìt�í køes�anský
svátek � Velikonoce.                      Milan Kubíèek

Vodník si pochvaloval v�echny nápoje, které
podporovaly dobrou náladu.             Foto: MK

�enich s nevìstou � dvojice jak ze
�urnálu......                  Foto: Milan Kubíèek
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BYLO � NEBYLO, MOHLO BY TO ZAÈÍT JAKO V POHÁDCE....
Ve støedu 25. února 2009 v 17 hodin byla

zahájena v Mìstské knihovnì a Informaèním
centru ve Starém Mìstì výstava loutek
staromìstského rodáka Vratislava Schildera.

Dne�ní doba je plná zmìn, které pøede�lé
generace v takové rychlosti neza�ívaly.
Pøesto�e je plná poèítaèù a digitálních
pøístrojù, jsou urèité hodnoty, které stále
pøetrvávají. Mezi nì patøí právì loutkové
divadélko. Provází èlovìka od útlého dìtství
a nìkdy se k døevìným postavièkám vrací celý
�ivot. A� u� jako loutkoherec nebo vìrný
divák. Na ka�párka, princeznièku, krále a tøeba
je�ibabu u� chodili na�e rodièe a prarodièe
a s velkým zájmem se setkává loutkové
divadlo zvlá�tì u na�ich nejmen�ích. Ale
tradice pokraèují dál a oni se svými ratolestmi
se rádi pøijdou podívat znovu. O tom svìdèí
vìt�inou plná hledi�tì vdìèných divákù. Svìt
techniky nikdy nemù�e vytlaèit svìt fantazie,
zvlá�tì, kdy� v�dy vítìzí dobro nad zlem.

Do staromìstské knihovny si na�lo cestu
tøicet obèanù a pozvaných hostù. S úvodním
proslovem vystoupil starosta Josef Bazala.

Vratislav Schilder byl od dìtství okouzlen
pohádkami a pozdìji i loutkovým divadlem,
a to se mu stalo osudným. Nav�tìvoval Základní
�kolu ve Starém Mìstì, absolvoval Støední
ekonomickou �kolu v Uherském Hradi�ti, ale
pak ode�el studovat loutkoherectví na katedru
profesionálního Loutkového divadla Radost
v Brnì. Nejprve hrál, pak zaèal i re�írovat,
a nakonec v tomto divadle pùsobil 12 let jako
øeditel.

Hrál v desítkách inscenací, které loutkové
divadlo Radost uvádìlo nejen v Brnì a v Èeské
republice, ale i na mnoha zahranièních zájezdech.
Hráli pro publikum v Japonsku, Polsku, Francii,
Itálii, Venezuele, na Kubì a v Mexiku. Dlouhá
léta spolupracoval s amatérskými loutkáøi jako
lektor, porotce na pøehlídkách amatérských souborù,
nebo pedagog na letních hereckých �kolách.

Nejde opomenout také spolupráci s oddìlením
historie divadla Moravského zemského muzea
v Brnì � ta jej obohatila o hlub�í poznání dìjin
loutkového divadla, seznámila s prací i �ivotními
osudy koèovných loutkáøù a pøinesla radost
a potì�ení z práce na nìkolika obnovených
inscenacích tìchto lidových umìlcù. Loutkové
divadlo je internacionální umìlecký druh � a tak
i tentokrát hráli nejen doma, ale i ve Francii,
�panìlsku, Anglii a  Dánsku.

Od roku 1990 pracuje jako loutkáø ve
svobodném povolání, spolu s kolegyní hrají
v nejrùznìj�ích kulturních zaøízeních a mateøských
�kolách. Na repertoáru mají pøes dvacet
inscenací, a proto�e se na nich podílejí kvalitní
výtvarníci, vystavuje obèas také celé kolekce
loutek i scény pro radost dìtí i dospìlých.

Výstavu si mù�ete prohlédnout do 3. dubna
2009. Udìlejte si chvilku èasu a urèitì se pøijïte
podívat.                                          Milan Kubíèek

Vedoucí knihovny Milada Rokytová vítá úèastníky vernisá�e.                       Foto: Milan Kubíèek

Vratislav Schilder s loutkou mandarína.
Foto: Vladimír Kuèera

Na výstavì je k vidìní také èarodìjnice a perníková chaloupka.                  Foto: Milan KubíèekLoutka krásky z Orientu. Foto: Vladimír Kuèera

Èást vystavených loutek.               Foto: MK
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Usnesení z 44. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto
konaného dne 25. 2. 2009

Rada mìsta po projednání bodù programu:

I. schválila . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 pronájem pozemku p. è. 6073/61 orná

pùda o výmìøe 905 m2 v lokalitì ul. Tyr�ova
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, obèanskému sdru�ení Spolku pøátel
slivovice, Staré Mìsto, Erbenova 1182, na
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou �est mìsícù
a nájemné ve vý�i 1 % z ceny pùdy v daném
k. ú.  za jeden  ha a jeden rok nájmu, za úèelem
výsadby stromù � oskoru�e.

1.2 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, man�elùm panu
Ing. Stanislavu a paní Jitce Tròákovým, bytem
Staré Mìsto, Hu�tìnovská 705, na dobu neurèitou
s výpovìdní lhùtou �est mìsícù a nájemné ve
vý�i 1,- Kè/m2 a rok, za úèelem roz�íøení zahrady.

1.3 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 Uherského
Hradi�tì, spoleènosti MADIS, s. r. o., Staré
Mìsto, Hu�tìnovská 704, na dobu  neurèitou
s výpovìdní lhùtou �est mìsícù a nájemné ve
vý�i 1,- Kè/m2 a rok, za úèelem roz�íøení zahrady.

1.4 výpùjèku èásti pozemku p. è. 4508/1
ost. pl. o výmìøe 10 m2 v lokalitì Obilní ètvr�
ve Starém Mìstì, k. ú. Staré Mìsto u Uherského
Hradi�tì, který je ve vlastnictví ÈR, pøíslu�nost
hospodaøit Øeditelství silnic a dálnic ÈR,
Praha, Na Pankráci 546/56, na dobu urèitou �
do majetkoprávního vypoøádání stavby, za
úèelem investièního zámìru mìsta �Oprava
MK Obilní, Staré Mìsto, I. etapa�.

1.5 ukonèení pronájmu rybníku na po-
zemku p. è. 6064/215 vodní plocha o výmìøe
35.603 m2 v lokalitì Louky ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì, Centru pro
potápìní RAJZL, Uh. Hradi�tì, Dlouhá 205,
dohodou k 1.1.2009.

1.9 dodatky ke smlouvám - ceníky slu�eb
pro rok 2009 firem OTR, s. r. o., Masarykova
273, Buchlovice, Sbìrné suroviny UH, s. r. o.,
Prùmyslová 1147, Uherské Hradi�tì a KOVO-
STEEL, s. r. o., Brnìnská 1372, Staré Mìsto.

1.10 zøízení bezúplatného vìcného
bøemene ve prospìch mìsta Staré Mìsto na
právo vedení vypou�tìcího potrubí z vodní
nádr�e o prùmìru 200 mm na èásti pozemku
p. è. 2420/41 ost. plocha ve Starém Mìstì,
k. ú. Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì,  ve vlastnictví
Sportovního areálu �irùch, a. s., Praha 8,
Sokolovská 541. Výmìra bude upøesnìna po
vypracování GP.

Vìcné bøemeno spoèívá v povinnosti
povinného strpìt vedení vypou�tìcího potrubí
na pozemku p. è. 2420/41 a jeho 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 vypra-
covaného geometrického plánu, a to po celou
dobu funkèního u�ívání vypou�tìcího potrubí.

1.11 zøízení bezúplatného vìcného bøe-
mene ve prospìch mìsta Staré Mìsto na právo
cesty spoèívající v právu prùjezdu a prùchodu
pøes pozemek p. è. 2420/42 ost. plocha

o výmìøe 1.013 m2 ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì,  ve vlastnictví Sportovního
areálu �irùch, a. s., Praha 8, Sokolovská 541.

Vìcné bøemeno spoèívá v povinnosti povinného
strpìt právo prùjezdu a prùchodu pøes  pozemek
p. è. 2420/42 ost. plocha a jeho u�ívání, a za tím
úèelem vstupovat a vjí�dìt na pozemek za
podmínek stanovených ve smlouvì o zøízení
vìcného bøemene a to po celou dobu funkèního
u�ívání nemovitostí v areálu �irùch ve Starém
Mìstì, které jsou ve vlastnictví mìsta Staré Mìsto.

2.3 dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo na akci
�Prodlou�ení místní komunikace ulice Tyr�ova�
z dùvodu zmìny termínu dokonèení  stavby.

2.4 dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo na akci
�Chodník ulice Michalská� z dùvodu zmìny
termínu dokonèení  stavby.

3.1 - finanèní pøíspìvek Svazu nesly�ících
a nedoslýchavých v ÈR, Poradenské centrum
SNN Uherské Hradi�tì, Sociálnì aktivizaèní slu�by
pro seniory a osoby se zdravotním posti�ením na
provoz neziskové organizace ve vý�i 5 000 Kè.
- finanèní pøíspìvek Základní �kole a Mateøské
�kole speciální Uherské Hradi�tì na poøízení
pomùcek potøebných ke vzdìlávání handicapo-
vaných dìtí ve vý�i 5 000 Kè.

II. doporuèila zastupitelstvu mìsta
3.2 zvolit do funkce pøísedící Okresního soudu

v Uherském Hradi�ti pro volební období od
29. 5. 2009 do 29. 5. 2013 paní Janu Koláøovou.

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

III. rozhodla . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 o výbìru nejvhodnìj�í nabídky na akci

�Místní komunikace �irùch � projektová
dokumentace�. Nejvhodnìj�í nabídku pøedlo�il
uchazeè S-projekt plus, a. s., Tø. Tomá�e Bati 508,
762 73  Zlín.

IV. souhlasí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 - s uspoøádáním VII. roèníku Slováckého

okruhu - závodu historických motocyklù ve
dnech 8.-10. kvìtna 2009 ve Starém Mìstì.
- s pou�itím znaku mìsta Staré Mìsto na
oficiálních tiskovinách VII. roèníku Slováckého
okruhu v souladu s obecnì závaznou vyhlá�kou
è. 03/2001 èl. 6 odst. 4.

V. nesouhlasí . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 s pronájmem areálu koupali�tì ve Starém

Mìstì na sezonu 2009.
1.8 s pøevodem majetku - prodej spolu-

vlastnického podílu ve vý�i ½ k pozemku p. è. 2954
orná pùda o výmìøe 586 m2 a k pozemku
p. è. 2962/2 orná pùda o výmìøe 468 m2, v�e
v lokalitì Vinohrady ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì.

5.2 - s výstavbou fotovoltaické elektrárny na
pozemku p. è. 6044/34 v lokalitì �pílov vzhledem
k mo�nosti intenzivnìj�ího vyu�ití pozemku
s pøipojením na in�enýrské sítì a s pøímým
napojením na silnièní sí�.
- s umístìním fotovoltaických elektráren na
zemìdìlské pùdì v katastru mìsta Staré Mìsto.

VI. vzala na vìdomí . . . . . . . . . . .
2.1 informaci o zpracované hlukové studii

a investièním zámìru na akci �Venkovní pose-
zení restaurace Spoleèensko kulturního centra�

zpracované autorizovanou zku�ebnou hluku
a vibrací AZH 65 spol. s r.o. Brno a spoleèností
Hutní projekt Frýdek-Místek a. s. Z dùvodu
vysokých finanèních nákladù na zastøe�ení terasy
se v pøípravì této akce dále pokraèovat nebude.

4.1 �ádost o územní souhlas podle § 96
zákona è. 183/2006 Sb. v platném znìní podle
zápisu.

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

4.2 �ádost o zmìnu v u�ívání èásti pro-
dejních prostor podle zápisu.

7.1 sazby nájemného za u�ívání Spole-
èensko-kulturního centra nebo jeho èástí
v roce 2009.

7.2 informaci o hospodaøení spoleènosti
OTR s. r. o., Buchlovice.

7.3 vyhodnocení pøínosu regulace ve-
øejného osvìtlení ve Starém Mìstì za období
13. 1. � 12. 2. 2009.

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

1.6 ve spolupráci s øeditelem pøíspìvkové
organizace Sportovní a kulturní centrum Staré
Mìsto pøipravit podmínky pro provozování
koupali�tì pøíspìvkovou organizací.

1.7 zveøejnit zámìr na prodej èásti pozemku
p. è. 5212/1 ost. plocha o výmìøe cca 3 m2

v lokalitì ul. Al�ova ve Starém Mìstì, k. ú. Staré
Mìsto u Uh. Hradi�tì, za úèelem vypoøádání
majetkoprávních vztahù pod venkovním
schodi�tìm do RD na úøedních deskách.
l provìøit zdravotní stav stromu na hrázi
rybníka na �irùchu.
l pøipravit výbìrové øízení na dodavatele
elektrické energie pro objekty v majetku mìsta
Staré Mìsto.

2. Odboru investic
2.1 pøedlo�it zprávu o stavu reklamaèního

øízení ve vìci zatékání  do objektu bowlingu.

3. Finanènímu odboru
1.6 pøipravit zmìnu rozpoètu mìsta tak,

aby koupali�tì mohla provozovat pøíspìvková
organizace Sportovní a kulturní centrum Staré
Mìsto.
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

Solidarita
s tibetským lidem

Rada mìsta Staré Mìsto souhlasila na svém
zasedání dne 26. ledna a 4. února 2009 s pøipo-
jením se k mezinárodní kampani �Vlajka pro
Tibet� a s vyvì�ením tibetské vlajky dne
10. bøezna na budovu mìstského úøadu.

Právì 10. bøezna 2009 tomu bylo 50 let od
chvíle, kdy vypuklo v hlavním mìstì Tibetu
Lhase lidové povstání proti èínskému útlaku.
Èínská armáda toto povstání potlaèila
leteckým bombardováním, pøi nìm� jen
v oblasti Lhasy zahynulo 87.000 lidí.        MK
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Dopravní prùzkum v ulicích mìsta
Koncem února leto�ního roku bylo provedeno

sèítání dopravy na silnicích III/42824
ul. Hu�tìnovská, II/428 ul. Velkomoravská
a místní komunikaci ul. Východní. Komunikací
v ulicích Hu�tìnovská a Velkomoravská je
vedena výpadovka z centra mìsta severním
smìrem na Otrokovice. Ulice Východní
pøivádí dopravu do obchodní zóny na Loukách
a zároveò plní funkci obchvatové komunikace
východní èásti mìsta.

Místní komunikace ulice Východní byla
dostavìna a zprovoznìna na podzim roku
2006. Za více ne� dva roky provozu u� je
komunikace v plné míøe vozidly vyu�ívána,
øidièi si na její komfort zvykli a výsledky
sèítání dopravy jsou tedy vzhledem k cíli

dopravního prùzkumu objektivní.
Cílem dopravního prùzkumu bylo zjistit, jaké

je dopravní zatí�ení na krajských silnicích II/428
ulici Velkomoravské a III/42824 ulici Hu�tìnovské
a na místní komunikaci ulici Východní, která
odvádí èást dopravy pùvodnì vedené na tìchto
krajských komunikacích.

Výsledky prùzkumu prokázaly, �e rozdíl intenzit
dopravy mezi ulicemi Východní � 12.168 voz./
24 hodin a Velkomoravskou 6.773 voz./24 hodin
je takøka dvojnásobný a mezi ulicemi Východní
� 12.168 voz./24 hodin a Hu�tìnovskou �
2.719 voz./24 hodin dokonce více ne� ètyøná-
sobný.

Dal�í markantní rozdíl se projeví, pokud
porovnáme výsledky sèítání dopravy v silnièní

síti z roku 2005 s výsledky dopravního prùzkumu
v roce 2009. Na ulici Velkomoravské byla
v roce 2005 seètena intenzita dopravy
10.831voz./24 hodin a dnes v roce 2009
6.773 voz./24 hodin. Na ulici Hu�tìnovské
projelo v roce 2005 8.895 voz./24 hodin a dnes
jen 2.719 voz./24 hodin! Uvedené porovnání
navíc nezohledòuje meziroèní nárùst dopravy.
S jeho zapoètením by byl rozdíl dopravních
intenzit je�tì výraznì vy��í.

Výsledky provedeného dopravního prùzkumu
jednoznaènì prokázaly, �e místní komunikace
ulice Východní splnila zámìr mìsta zklidnit
dopravu v centru a pøevést ji mimo obytnou
èást na obchvatovou komunikaci.

Ing.Vladimír Kuèera

Køi�ovatka Hradi��ské a Východní ulice v ji�ní èásti Starého Mìsta.Vìt�ina vozidel jedoucích ve smìru Uherské Hradi�tì � Otrokovice ji� neprojí�dí støedem
na�eho mìsta, ale jezdí ulicí Východní a dále po malém obchvatu a� ke kruhovému objezdu smìrem na Hu�tìnovice.  Ilustraèní foto: Vladimír Kuèera

Vzteklina je velmi nebezpeèná nemoc, proto
se urèitì nevyplatí oèkování svého psího
miláèka ignorovat.         Ilustraèní foto: MK

Vakcinace proti vzteklinì
V sobotu 18. dubna 2009 v dobì od 9 do

10:30 hod. na prostranství pøed Mìstským
úøadem ve Starém Mìstì bude provedena
vakcinace psù proti vzteklinì. Vakcinace je
povinná. Informace na tel: 731 616 901.

Na výroèní schùzi MO KDU � ÈSL Staré Mìsto byli zvoleni noví èlenové výboru.
Foto: Franti�ek Ingr ml.

Volební schùze KDU-ÈSL○ ○ ○ ○ ○ ○

V pondìlí 2. bøezna 2009 probìhla výroèní
a tentokrát také volební schùze místní
organizace KDU-ÈSL. Na schùzi byla nejprve
provedena kontrola èinnosti a kontrola plnìní
volebního programu. Poté byli zvoleni noví
èlenové výboru KDU-ÈSL Staré Mìsto.
Stávající pøedseda Franti�ek Ingr se rozhodl
ji� nekandidovat. Jeho dlouholetou èinnost
v èele KDU-ÈSL ve Starém Mìstì èlenové

hodnotili velmi kladnì. Novým pøedsedou byl
zvolen Ing. Kamil Psotka a novým místo-
pøedsedou Josef Bazala. Dále byl schválen
plán èinnosti pro rok 2009. Na schùzi byli
pøítomni i pozvaní hosté Ing. Michaela �ojdrová
a Ing. Ludvík Hovorka � poslanci Parlamentu
Èeské republiky a Ing. Zdenìk Pícha, pøedseda
Okresního výboru KDU-ÈSL Uherské Hradi�tì.

KD
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Hostinec Na �pici
Historie hostince Na �pici, který stojí na

námìstí Hrdinù, se pí�e ji� více ne� 200 let.
Vrchnostenský hostinec Na �pici si pro-
pachtoval v roce 1792 �imon Steiner,
hostinský z Napajedel. Roku 1795 v licitaci
zakoupil hospodu zednický mistr z Uherského
Hradi�tì Filip Vanìk za 510 zlatých. Roku
1798 pøepsán hostinec na dceru Rozálii
Vaòkovou. Roku 1801 koupil hostinec
vala�ský mlynáø Josef Políèek za 560 zlatých.
Roku 1812 pøipsán na syna Jana Políèka.

Roku 1829 koupili hostinec za 3.250
konvenèní mince man�elé Franti�ek a Josefa
Svobodovi. Roku 1845 prodán man�elùm
Tadeá�i a Josefì Vítìzùm. Pøed rokem 1878
vlastnil Franti�ek Novák, pak Franti�ek
a Pavlína Tatrmanovi v letech 1878 � 1894.
Eliá� Strauss byl majitelem v letech 1894-
1904 (nájemce Franti�ek Novák), Ludwig
Wittgenstein z Vídnì 1904-1912 (nájemcem
Vojtìch Husek), Vojtìch Husek 1912 � 1949,
Vladimír Kleèka 1949-1950. Ludwig
Wittgenstein z Vídnì byl navíc majitelem
Hotelu Vraný (Na Brnku) v letech 1904-1909,
nájemce Jaroslav Vraný. Je�tì za Rakousko-
Uherska se Na �pici poøádali vyhlá�ené plesy.
Svìdèí o tom i pozvánka na ples, která byla zve-
øejnìna ve Slováckých novinách v lednu 1911.

Souèasný stav objektu hostince Na �pici není pøíli� potì�ující, jak vidíme na snímku z 5. bøezna
2009. Asi nejvíce �ivo je zde v dobì podávání obìdù, kdy je výbìr ze dvou meníèek v cenì 60 Kè.
V pátek se pravidelnì podává sma�ený øízek s bramborem. Strávník, který si pøiplatí 5 nebo
10 Kè, mù�e dostat dennì i sma�ený sýr nebo sma�ený hermelín. Poutaè na stìnì budovy láká na
pøerovské pivo znaèky Zubr. Kavárna byla v dobì na�í náv�tìvy uzavøena, poutaè nad okny
hlásal její znovuotevøení v polovinì bøezna.                                        Text + foto: Milan Kubíèek

Mìstská policie upozoròuje cyklisty
Vzhledem k tomu, �e dochází èasto ke støetùm

vozidel s cyklisty, rádi bychom upozornili
�kolaøe� na jízdu po stezce pro cyklisty v úseku
ulic Brnìnská, námìstí Hrdinù a Hradi��ská.
l Cyklista je povinen pou�ít stezku pro
cyklisty, pokud je tato zøízena a tím pádem
nesmí jet po hlavní komunikaci.
l Pokud stezka pro cyklisty sousedí bez-
prostøednì se stezkou pro chodce, nesmí na
tuto cyklista vjí�dìt (to neplatí pøi odbo-
èování, objí�dìní atd.)
l A to nejdùle�itìj�í! Pokud cyklista pøi jízdì
po stezce køi�uje èi pøedjí�dí pozemní
komunikaci, musí dát pøednost vozidlùm
jedoucím po této komunikaci. Má to zpravidla
upraveno navíc i dopravní znaèkou �Dej
pøednost v jízdì�. Jedná se  konkrétnì o napojení

ulic na hlavní komunikaci a to: ulice Kroupova,
U �kolky, Klicperova, Karoliny Svìtlé, Amálie
�krá�kové, Tyr�ova, Za �picí, Za Radnicí a Na
Výsluní.

Cyklisté se mylnì domnívají, �e auta, která
vyjí�dìjí z tìchto ulic, by jim mìla dát pøednost.
Není tomu tak. Vozidla, která pøijí�dìjí z tìchto
ulic na hlavní komunikaci, nemusí dávat pøednost
cyklistùm jedoucím po stezce pro cyklisty, pokud
tato není souèástí hlavní komunikace, a to ve
Starém Mìstì není.

Strá�níci jsou oprávnìni mimo jiné øe�it ka�dé
poru�ení zákona o provozu na pozemních
komunikacích, kterého se dopustí cyklista, a to
pokutou a� do vý�e 2.000 Kè.

Miroslav Nosek, velitel
Mìstské policie Staré Mìsto

Bombardování cukrovaru
Dne 16. dubna 1945 okolo sedmé hodiny

ranní vzlétá z pie��anského leti�tì skupina
sovìtských bombardérù. Cíl Staré Mìsto
cukrovar, kde údajnì u Mayù (majitelù) má
své sídlo dílèí �táb nìmecké armády. Mnoho
chodníèkù a èastý pohyb zde tomu rovnì�
mohlo nasvìdèovat. Ono zatím tudy chodili
lidé mìnit za nìmeckými vojáky cukr za
cigarety. Okolo 7:30 hod padá první bomba,
zøejmì vìt�í váhy, a to u� se zem otøásá dal�ími
výbuchy. Dobrovolní hasièi staromìst�tí
i z Uh. Hradi�tì (bylo Velké Hradi�tì) vyjí�dìjí
k zásahu, bombardovanému cukrovaru. U�
cestou byl ve Starém Mìstì napaden v blízkosti
hostince U Mayerù maïarský trén (vozatajstvo).
Roztrhaní vojáci, konì, prostì otøesný pohled
a to byl teprve zaèátek. U brány cukrovaru le�í
dìvèátko s konvièkou na cukr, s otevøenýma

oèima a v nich taková hrùza, �e to vyvolává pocity
na zvracení. Výbuch bomby ji zøejmì roztrhal
plíce. Urychlenì zahajujeme hasební práce. Tu
a tam pomáháme odklízet zavazející mrtvoly.
Nejedli jsme, ani jídlo není ani pomy�lení, spí�
na zvracení. Jedna mrtvola byla zvlá�tì otøesná.
Utr�ená ruka, pravé rameno a hlava, vedle ní
honící pes, aè sám ranìn, na høbetu vytrvale
olizuje mrtvolu svého pána, kterou tak pomohl
identifikovat. Byl to Ing. Kru�ík, zamìstnanec
Státních lesù, který sem pøijel dojednávat
dodávku døeva na zhotovování bednièek na cukr.
A to u� nesou, nebo spí� vláèí Jaroslav Duda
a Ladislav Vystavìl mrtvolu star�ího mu�e
s èagánkem. Jak hasili u vchodu do kostkárny,
pocítili divný a odporný zápach. Proudem vody
odehnali kouø a na plechové spojnici s kostkárnou
sedìl dìdeèek, oèi otevøené, èagánek pøed sebou.

Vezmou ho v podpa�í a pøi zvednutí jim spodek
tìla zùstává viset na vnitønostech. Støepina
bomby mu pøerazila zøejmì páteø a bøicho.
Mezitím pøijí�dìjí dal�í jednotky dobrovolných
hasièù, Babice, Hu�tìnovice, Buchlovice,
Velehrad (poslal pro nì èetnický strá�mistr Günter
(Èech jak poleno) motospojkou. Èas od èasu
pøelétávají stíhaèky, aby naru�ily hasební práce.
Pozdìji veèer poci�ujeme u� hlad. Okolo 21. ho-
diny odjí�díme, abychom se v noci do Starého
Mìsta opìt vrátili, doha�ovat nová ohniska.

Úspì�ným zásahem hasièi zachránili 3.000
vagonù cukru, co� po válce byla znaèná pomoc
v zásobování. Byla to tì�ké chvíle, ale byli
jsme mladí. V�ichni hasièi jsou kamarádi, jak
se øíká, na �ivot a na smrt. I zde se potvrdilo
to staré: �Bohu ke cti, bli�nímu ku pomoci
a vlasti k ochranì.�               Miroslav Ra�tica

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spoleèenstvo Øemeslných �ivností ve St. Mìstì
poøádá v nedìli dne 5. února 1911 ples v hostinci
Na �pici u pana Vojtìcha Huska. Hudba
knì�polská, vstupné 1 K, dámy 80 hal., rodina 2 K.

Èistý výnos bude vìnován spolku Svépomoc.
Podle podkladù v knize Staré Mìsto

v promìnách staletí a v dobovém tisku
zpracoval: Milan Kubíèek, kronikáø mìsta

Podìkování poctivému nálezci
Dìkuji uctivì touto cestou panu Daliboru

Michalíkovi, taxikáøi ze Starého Mìsta, který
v nedìli 8. bøezna 2009 po pùlnoci na�el a poctivì
vrátil mou pøíruèní ta�ku s mobilem, doklady
a hotovostí, která mi vypadla z auta, kdy� jsem
vezl syna na vlak. Nálezce skromnì odmítl
i odmìnu.     Bc. Miroslav Panáèek, Pole�ovice

Pozemek na prodej
Prodám stavební pozemek ve Zlechovì, plocha

1240 m2, cena 850 Kè/m2. Tel: 737 334 534.

Významná výroèí r. 2009
1140 let � v roce 869 zemøel sv. Cyril, by-
zantský uèenec a misionáø.
1140 let � v roce 869 zemøel kní�e Rastislav,
velkomoravský panovník, autor pozvání bratrù
Cyrila a Metodìje na Velkou Moravu.
1115 let � v roce 894 zemøel Svatopluk,
velkomoravský kní�e.                                MK
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Výstavba nového �eleznièního mostu pøes silnici II/427 si vy�ádá
i opravu silnice v daném úseku. Na snímku motorový osobní vlak ze
Starého Mìsta do Kunovic, který dopravuje motorový vùz øady 810
mezi �eleznièáøi zvaný �orchestrion�.                  Foto: Milan Kubíèek

�eleznièní most byl v minulosti nìkolikrát po�kozen i nezodpovìdnými
øidièi, kteøí pøevá�eli nadrozmìrný náklad a do prùøezu mostu se prostì
neve�li. Øidiè na snímku s nákladem dubových kmenù na�tìstí projel,
ale bylo to jen o fous.                                             Foto: Milan Kubíèek

Od 18. bøezna do 15. èervna 2009 nepojedou
vlaky na trati Staré Mìsto � Uherské Hradi�tì

Z dùvodu dlouhodobé výluky, její� konání
je pøedpokládáno ve dnech 18. bøezna a�
15. èervna 2009, bude vlakové spojení mezi
stanicemi Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì �
Uherské Hradi�tì a zpìt nahrazeno náhradní
autobusovou dopravou. Pro náhradní
autobusovou dopravu v úseku Staré Mìsto
u Uh. Hrad. � Uherské Hradi�tì a zpìt platí
výlukový jízdní øád. Nìkteré spoje odjí�dìjí
s pøedstihem a� 7 minut, oproti údajùm
v jízdním øádu Èeských drah 2008/2009. proto
si dùkladnì prostudujte nové odjezdy vlakù
ze Starého Mìsta a Uherského Hradi�tì.

Vlaky Ex 525, Ex 526, Ex 527, Ex 528,
Ex 529, R 702, R 704, R 705, R 706, R 707,
R 708 a R 709 budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou v úseku Staré Mìsto �
Luhaèovice a zpìt. Vlaky Ex 524, R 703
a osobní vlak 12204 budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou v úseku v úseku Staré
Mìsto u Uh. Hrad. � Veselí nad Moravou
a zpìt. Spì�né vlaky 1721, 1723, 1725 budou
ukonèeny ve stanici Uherské Hradi�tì a spì�né
vlaky 1726, 1728, 1730 budou výchozí ve

stanici Uherské Hradi�tì.
Dìtské koèárky se pøepravují jako spoluza-

vazadla pouze pøi dostateèné kapacitì spojù
náhradní autobusové dopravy. Pøeprava ostatních
spoluzavazadel ve spojích náhradní autobusové
dopravy není po dobu výluky zaji�tìna. Bli��í
informace získáte na www.cd.cz ve slo�ce
�Cestování vlakem/výluky trati�, pøípadnì
dotazem na telefonním èísle 840 112 113, nebo
na e-mailové adrese: info@cd.cz

Hlavním dùvodem výluky je celková rekonstrukce
�eleznièního mostu nad silnicí druhé tøídy 427
ve smìru na Nedakonice. Most má nízkou
podjezdnou vý�ku a jeho technický stav je �patný.
Po dokonèení rekonstrukce bude podjezdná vý�ka
pod mostem zvý�ena na 4,8 m (+ 0,15 m), to je
navý�ení o 40 centimetrù a �íøka mostu bude
10,5 m. Smìrovì je celý úsek øe�en v pøímé, jeho
celková délka pouze s úpravou krajnic je 143 m,
z toho nová konstrukce vozovky s novým �íøkovým
a vý�kovým uspoøádáním je 89,7 m. V celé délce
budou osazeny ocelová svodidla a to oboustrannì.
Stavba bude provedena podle projektové doku-
mentace vypracované Ing. Monikou Chrenkovou,

autorizovaným in�enýrem v oboru dopravních
staveb.

Rozpoèet stavby je ve vý�i 60 milionù
korun. I kdy� výluka �eleznièního provozu by
mìla skonèit 15. èervna 2009, rekonstrukce
má být definitivnì ukonèena a� v záøí 2009.

Milan Kubíèek

Na silnici ze Starého
Mìsta do Nedakonic

bude objí�ïka
V dobì od 18. bøezna do 27. èervna 2009

bude na silnici II/427 Staré Mìsto �
Nedakonice v úseku pod �eleznièním
mostem úplná uzavírka v souvislosti
s rekonstrukcí tohoto �eleznièního mostu.
Objízdná trasa bude vedena po silnici
I/50H smìr Staré Mìsto, Zlechov, napojení
na silnici I/50 a� po køi�ovatku se silnicí
II/422 (smìr Bor�ice) a zpìt na silnici I/50
a� na køi�ovatku se silnicí II/427 � smìr
Nedakonice.                                             IDZ
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Vzpomínka na Pavla Nováka

Pavel Novák pod oknem staromìstské
sokolovny v roce 1970.

Foto z archivu Jaroslava Boèka

V mìsíci únoru 2009 jsme s hlubokým
zármutkem pøijali smutnou zprávu o úmrtí
Pavla Nováka z Pøerova, populárního a oblíbe-
ného zpìváka, muzikanta, skladatele, textaøe,
scénaristy, spisovatele, sportovce a pedagoga,
který prohrál stateèný boj s nevyléèitelnou
nemocí ve vìku 64 let.

Pavel Novák rád jezdil do Starého Mìsta
a úzce spolupracoval s bývalým oddílem
ledního hokeje TJ Jiskra Staré Mìsto.
S tehdej�í skupinou VOX hrál a zpíval k tanci
i poslechu na akcích poøádaných hokejovými
funkcionáøi napø. Randez-vous, zábavách,
spoleèenských veèerech a diskotékách, pøi
kterých byly v�dy sály Sokolovny ve Starém
Mìstì pøeplnìny nejen mladými lidmi a pøímo
praskaly ve �vech.

Navíc mìl Pavel Novák v sokolovnì jedno

koncertní vystoupení se svojí skupinou VOX,
hájil post brankáøe v pøátelském a propagaèním
utkání v kopané proti týmu funkcionáøù, trenérù
a hokejistù staromìstské Jiskry na kvalitním
travnatém høi�ti legendárního stadionu �irùch
a v roce 1975 po volbì Miss roku dekoroval
vítìzky této soutì�e na podiu Sokolovny ve
Starém Mìstì.

Po dobu 10 rokù pomáhal plnit pokladnu oddílu
ledního hokeje a hlavnì rozpoèet pro zaji�tìní
nároèné èinnosti nákladného druhu zimního
sportu ve Starém Mìstì. Jeho vrozeným talentem,
�armem, nenapodobitelným hlasem a pìknými
písnièkami lákal a bavil tøeba tisíce fanou�kù
i fanynek z blízkého a vzdálenìj�ího okolí
slováckého regionu, kteøí ho mìli rádi, za co� mu
patøí podìkování adresované do muzikantského
nebe ze Starého Mìsta.               Jaroslav Boèek

Smutné louèení s Jirkou Sta�kem
Pán �ivota a smrti k sobì povolal pana Ing.

Jiøího Sta�ka, staromìstského rodáka, který
nás opustil a pøekroèil nebeské brány
v nedo�itém vìku 53 let. Smutná zpráva o jeho

Dru�stvo TJ Jiskra Staré Mìsto v roce 1982 postoupilo do II. fotbalové ligy.
Foto z archivu Jaroslava Boèka

pøedèasném odchodu z tohoto svìta na vìènost
do fotbalového nebe a otcova domu v této postní
dobì nás hluboce zarmoutila.

Jirka Sta�ek se základùm abecedy kopané
nauèil v mateøském oddílu TJ Slavoj Jaro�ov.
V roce 1978 z Jaro�ova pøestoupil do Starého
Mìsta, kde v dobì nejvìt�í slávy oblékal
�lutomodrý dres, pùsobil v nároèné funkci
kapitána i asistenta trenéra úspì�ného kolektivu
TJ Jiskra Staré Mìsto.

Byl skromným, nenároèným, výborným,
uznávaným fotbalistou, mìl vrozený talent od
Pána Boha, o jeho schopnostech, kvalitách
a umìní se èastokrát hovoøilo v kuloárech i ve
sportovním tisku psalo v superlativech.

Má velké zásluhy a podíl na úspìchu
staromìstských fotbalistù po dobu ètyø sezon
v moravskoslezské divizi, hlavnì v roce 1982,
kdy tým TJ Jiskra Staré Mìsto poprvé v 62-leté
historii postoupil pøímo z divize, kterou
suverénnì vyhrál, do druhé národní fotbalové

ligy, tøetí nejvy��í soutì�e Èeskoslovenska.
Navíc se nìkolikrát Staré Mìsto stalo vítìzem
soutì�e slu�nosti a v roce 1989 skonèil na
2. místì a mnoho nechybìlo k postupu do první
fotbalové ligy.

Nejen v prostorách legendárního a víceúèe-
lového stadionu �irùch ve Starém Mìstì, ale
i na horké pùdì soupeøù, Jirkovi a celému
kolektivu reprezentantù TJ Jiskra Barvy a laky
Staré Mìsto bouølivì tleskaly tisíce divákù
a pøíznivcù sportu è. 1. Po ukonèení kariéry,
kopaèky na høebík definitivnì nepovìsil, ale
vzornì reprezentoval mu�stvo lékaøù,
pracovníkù ve zdravotnictví a fotbalistù
Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradi�tì

Ochotnì a rád pomáhal organizovat pravi-
delné a radostné setkání bývalých spoluhráèù,
tzv. internacionálù staromìstské Jiskry, kteøí
hráli proti sobì fotbal rekreaènì.

Jirku Sta�ka jsme doprovodili na jeho
poslední cestì a rozlouèili se s ním dùstojnì
dne 26. února 2009 pøi m�i svaté v kapli a na
høbitovì v Maøaticích

Budi� èest jeho svìtlé památce.
Jaroslav Boèek

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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Z na�í farnosti Vzpomínka

Dát sbohem nezna-
mená zapomenout, ale
uchovat si vzpomínky
v nitru na�ich srdcí.

Dne 28. 4. 2009 by se
do�il 80 let pan Ludvík
Pa�ka a dne 2. února
jsme vzpomnìli 23 let od jeho úmrtí.
Dìkujeme v�em, kteøí vzpomenou s námi.
Man�elka Rù�ena a dìti s rodinami.

Dne 27. 2. 2009 uply-
nulo pìt let od doby, kdy
nás s bolestí v srdci
nav�dy opustila ve vìku
38 let paní Jarmila
Frydrychovská. Vzpo-
míná man�el s dìtmi
a rodièe.

ªªªªªªªªªªªªªªª

Velikonoce ve farnosti
sv. Michaela archandìla

ve Starém Mìstì
Velikonoce � Svátky radosti z nového �ivota.
Køes�ané slaví Velikonoce, proto�e vìøí, �e
Je�í� Nazaretský, který byl ukøi�ován, �ije.
Jestli�e se k tomu hlásíme, mù�eme slavit
Velikonoce s radostí.
Velikonoce � to je smích se slzami v oèích.
Velikonoce � to je údiv s nìkolikerými
nevyslovenými otázkami.
Velikonoce � to jsou svátky neuvìøitelnosti.
Navzdory vnìj�ímu zdání toti� �Projekt Je�í��
neztroskotal � �Projekt Je�í�� se podaøil.
Navzdory bolesti a výsmìchu, navzdory v�em
tì�kostem, které ho na jeho cestì provázely,
vstoupil Je�í� svou smrtí do �ivota.

A pøeji to i Tobì, milý ètenáøi, abys,
navzdory v�em tì�kostem, které pro�ívá�, �il,
�il s tou dùle�itou  dávkou optimismu, dùvìrou
v Bo�í blízkost a Jeho pomoc.

Po�ehnané chvíle Velikonoc
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti

KØÍ�OVÁ CESTA ULICEMI STARÉHO
MÌSTA: Pátek pøed Kvìtnou nedìlí
zv. �bolestný� - 3. 4. 2009 (m�e svatá je
v 17:00 hodin, po ní vyjde prùvod s køí�em
ulicemi mìsta, pobo�nost se uskuteèní na tøech
místech).
V sobotu 4. 4. 2009: 15:00 � 18:00 hodin:
mo�nost oèi�tìní du�e ve svátosti smíøení.
Budou pøítomni tøi zpovìdníci! Vyu�ijte této
pøíle�itosti!

KVÌTNÁ NEDÌLE  �  5. 4. 2009
7:00 hodin a 9:00  hodin (v sobotu 4. 4. 2009
v 18:00 hod.)

Oslava Svatého týdne zaèíná na Kvìtnou
nedìli prùvodem, který symbolicky naznaèuje,
�e následujeme Pána na jeho cestì utrpení
a úèastníme se jeho køí�e, abychom dostali
také podíl na jeho vzkøí�ení a na jeho �ivotì.
Tuto my�lenku vyzdvihuje zvlá�tì �ehnací
modlitba nad ratolestmi: �� po�ehnej také
nás, a� s radostí jdeme za svým Králem
Kristem.�

Obøady zaènou u køí�e v nové èásti
høbitova, následuje �ehnání ratolestí a prùvod
do kostela. (Doneseme si  jívové ratolesti -
�koèièky�.)

ZELENÝ ÈTVRTEK  �  9. 4. 2009
M�E NA PAMÁTKU POSLEDNÍ
VEÈEØE v 18:00 hodin

Støedem liturgie v bohoslu�bì slova je
ustanovení m�e svaté a Je�í�ova modlitba Otèe
ná�, ustanovení svátosti knì�ství, nové
pøikázání lásky � obøad umývání nohou,
a slavení Eucharistie.

Po m�i setrváme v hodinové adoraci
v Getsemanské zahradì (dal�í mo�nost
noèní adorace 20:00-06:00 hod.) Dary pøi
adoraci v Getsemanské zahradì se posílají na
opravy katolických chrámù ve Svaté Zemi.

VELKÝ PÁTEK  �  10. 4. 2009
OBØADY NA PAMÁTKU UMUÈENÍ 
JE�Í�E KRISTA v 18:00 hodin.

Støed liturgie je v uctívání køí�e. Proklet
je ka�dý, kdo visí na døevì (srov. Gal 3,13).

Je�í�ùv spásný èin spoèívá v tom, �e v�echen
následek høíchu dopadl na nìj, místo na nás. Vzal
na�e prokletí na sebe. Na køí�i protrpìl to, co
zpùsobuje høích � ztrátu Boha. Toto nejvìt�í
utrpení vytrpìl a� do dna. �Bo�e mùj, Bo�e mùj�
� zvolal na køí�i � �proè jsi mì opustil?�
(Mt 27,6).

Velký pátek je postním dnem � postem od masa
a újmy v jídle.

Kostel bude otevøen od 9:00 hodin
k soukromé adoraci. Pobo�nost Køí�ové cesty
zaèíná v kostele 9:00 hod. Noèní bdìní
v modlitbách u Bo�ího hrobu v kapli sv. Jana
Køtitele od 20:00 do 6:00 hod.

BÍLÁ SOBOTA  �  11. 4. 2009
Neslaví se liturgie. Rozjímáme o Kristovì

obìti. Bílá sobota je pøíle�itostí pro�ít u Kristova
hrobu skuteènost smrti, beznadìje a prázdnoty.
Tedy v�eho toho, v èem bychom byli díky høíchu
uvìznìni, nebýt Je�í�ova vítìzství, slaveného
o velikonoèní noci.

Kaple sv. Jana Køtitele bude otevøena od
9:00 � 18:00 hodin k modlitbám u Bo�ího hrobu.
Dary pøi náv�tìvì  u Bo�ího hrobu se posílají na
opravy katolických chrámù ve Svaté Zemi.

VELIKONOÈNÍ VIGILIE  � 11. 4. 2009
Obøady zaèínají u køí�e v nové èásti

høbitova ve 20:00 hodin. Noèní vigilie (bdìní)
má toto uspoøádání: slavnost svìtla - velikonoèní
svíce, bohoslu�bu slova, køestní bohoslu�bu,
slavení Eucharistie. Vigilie Vzkøí�ení bude
slavena v prosbì za farníky, spoluobèany
a dobrodince.

NEDÌLE � SLAVNOST ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ PÁNÌ 12. 4. 2009

M�e svaté v 8:00 hodin  a 10:00 hodin. (Na
konci m�e sv. �ehnání pøinesených pokrmù,
kterými se doma zahajuje slavnostní obìd.)

Kristus vstal z mrtvých za svítání �prvního dne
v týdnu�, neboli �prvního dne po sobotì� (která
byla podle �idovského kalendáøe posledním
dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovr�il
Bo�í stvoøitelské a vykupitelské dílo. Proto se
køes�ané v tento den zaèali pravidelnì scházet
k eucharistickému �lámání chleba� a tento den
nazvali �dnem Pánì�.  Ka�dá nedìle v roce je
tedy �oslavou Velikonoc� � zpøítomnìním
Kristova vykupitelského èinu, ze kterého
mù�eme èerpat posilu pro na�i vlastní cestu
zmrtvýchvstání.

Pondìlí velikonoèní   13. 4. 2009:
Bohoslu�by v 7:00 a 9:00 hodin.

Velikonoèní radost je v církvi slavena po 50
dnù a zavr�uje ji seslání Ducha Svatého.

Velikonoèní poselství o smíøení a o �ivotì,
který je silnìj�í ne� smrt a o lásce, která je silnìj�í
ne� nenávist, jde stále na své cestì lidskými
dìjinami a zu�lech�uje mnohá srdce. Ké� by je
zaslechl ka�dý z nás!

Je�tì dvì my�lenky k Velikonocùm
l Ti, kteøí odmítnou Krista jako Spasitlele,
potkají ho jednou jako soudce.        (R. Thought)
l Neradi vidíme, �e dìjiny svìta nekráèejí v�dy
od dobrého k je�tì lep�ímu. Drá�dí nás, �e i lidi
vìrné pravdì, a mo�ná právì je, potkává v �ivotì
nejedna nesnáz, komplikace, neporozumìní
i utrpení. A pøece Je�í� �el pøed námi cestou bolesti,
aby nám ukázal, jak máme bolest a utrpení sná�et
u sebe a jak proti nìmu bojovat u druhých.

Na náv�tìvì u P. Franti�ka
Adamce, bývalého

staromìstského administrátora
Na první nedìli postní (1. 3. 2009) se

zástupci na�í farnosti, kteøí pøijeli do
Vacenovic, mohli na vlastní oèi pøesvìdèit, jak
87 letý P. Franti�ek Adamec oplývá radostí
ze slu�by Pánu Bohu, jeho knì�ské a lidské
srdce je stále plné nad�ení a zájmu o v�echny,
které ve svém �ivotì potkal. Milý otec
Franti�ek nezapomíná v�echny rozhovory
koøenit tou potøebnou dávkou humoru.

P. Miroslav ho ujistil o modlitbách na�í
staromìstské farnosti za nìj a vyøídil pozdrav
od v�ech  farníkù a spoluobèanù. P. Franti�ek
toté� opìtoval! A� mu Bùh dá potøebné zdraví
a po�ehnání do dal�ích let!                        SV

ªªªªªªªªªªªªªªª

P. Franti�ek Adamec, administrátor farnosti
Staré Mìsto, pøi bohoslu�bì v kostele
sv. Michaela v roce 1973.

Foto z archivu: ZV
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Herní plán Slováckého divadla
v Uherském Hradi�ti

DATUM MÍSTO ÈAS SKUPINA PØEDSTAVENÍ
1. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 V V jámì lvové
1. støeda Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
2. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 K Tenor na roztrhání
3. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 30. repríza Adéla je�tì neveèeøela
4. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 G Køídlo
7. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 E Adéla je�tì neveèeøela
8. støeda Uh. Hradi�tì 17.00 M Medeia
9. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 D Køídlo
10. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 Donaha!
11. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 R Køídlo
14. úterý Uh. Hradi�tì 19.00 MS Rychlé �ípy
16. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 J Køídlo
17. pátek Uh. Hradi�tì 10.00 veø. gen. zk. Carmen
18. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 P  premiéra Carmen
19. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 F Køídlo
20. pondìlí Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. Pohádka z klobouku
21. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
22. støeda Uh. Hradi�tì 10.00 �kolní pø. 1+2=6 (Jeden a dvì je �est)
23. ètvrtek Uh. Hradi�tì 19.00 Q Carmen
24. pátek Uh. Hradi�tì 19.00 Pýcha a pøedsudek

pro velký zájem pøidána �druhá� derniéra
25. sobota Uh. Hradi�tì 19.00 L Carmen
26. nedìle Uh. Hradi�tì 19.00 derniéra Medeia
28. úterý Uh. Hradi�tì 18.00 Malá scéna Little Sister
29. støeda Uh. Hradi�tì 18.00 U Tenor na roztrhání

Bli��í informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz
Pøedprodej na bøezen 2009 bude zahájen v úterý 10. 3. 2009 od 8.00 hod.

tel. 572 55 44 55, 572 55 13 46 a 739 06 17 47, pokladna@sd.uh.cz
Telefonáty mají v�dy pøednost pøed maily!! Døívìj�í objednávky nepøijmeme!!

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

duben 2009

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

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

Rodinné centrum Ètyølístek
Ètvrteèní hraní s miminky        Ètvrtek 2. 4. od 13:30 do 15:30 h.

Vhodné pro maminky s dìtmi od 3 do 12 mìsícù.

Nedìlní hraní ve Ètyølístku        Nedìle 19. 4. od 16 do 18 h.
Pro rodièe i prarodièe s dìtmi od 1 do 7 let.

Hry, zpívání, tvoøení,pohádka, sladká odmìna�.

Pondìlní hraní s miminky       Pondìlí 20. 4. od 9 do 12 h.
Vhodné pro maminky s dìtmi od 3 do 12 mìsícù.

Beseda o zdravé vý�ivì         Støeda 22. 4. od 9 do 11 h.
Pøedstavení zdravých výrobkù, které jsou

na souèasném trhu s panem Jaroslavem Strnadem.

Kurz BAÒKOVÁNÍ s paní Holznerovou
Sobota 25. 4. a nedìle 26. 4.

SVÈ Klubko
Velikonoèní program pro pøedem pøihlá�ené �koly

Od 2. 4. do 8. 4.

Tvoøivá dílna � Stromeèek �tìstí
Úterý 14. 4. od 16:30 do 18:30 h.

Cena: 30,- Kè, pro èleny TD 20,- Kè

Den Zemì pro pøedem pøihlá�ené �koly
Od 16. 4. do 24. 4.

Tvoøivá dílna        Úterý 28. 4. od 16:30 do 18:30 h.
Druhá èást dílny, Domeèek jako kvìtináè � dekorum.

Dopravní soutì�        Od 28. 4 do 30. 4.
Jízda zruènosti + rychlostní závod na kolobì�kách.

Pro pøeden pøihlá�ené tøídy ze Z� Staré Mìsto.

Velikonoèní prázdniny
Velikonoèní tvoøení

Ètvrtek 9. 4. od 9:00 do 12:00 h.
S sebou 2x vyfouklá vejce a 20,- Kè.

Sportovní dopoledne
- nejen bláznivé míèe

Pátek 10. 4. od 9:00 do 12:00 h.
S sebou sportovní obleèení a 10,- Kè

Dìvèata a chlapci
z dìtského
folklorního

souboru

DOLINEÈKA
Vás zvou na

V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce
pøesouvá do SKC Staré Mìsto

smrtná nedìle
29. 3. 2009

VYNÁ�ENÍ
MAØENY

10:30 � sraz pøed
radnicí ve Starém Mìstì

Prùvod mìstem po ulici
námìstí Hrdinù, smìrem

ulice Brnìnská

11: 00 � krátké vystoupení
na parkovi�ti u Spoleèensko-

kulturního centra ve Starém Mìstì
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Na devátém ko�tu slivovice triumfovali Staromì��ané
V sobotu 28. února 2009 byl na programu

Spoleèensko-kulturního centra ve Starém
Mìstì v poøadí ji� devátý roèník ko�tu
slivovice. V katalogu jsme napoèítali 562
vzorkù (v minulém roce 615) a z tohoto poètu
bylo 323 slivovic.  Ovocné pálenky k nám
pøivezli pìstitelé z Luhaèovic, Mírova, Strání,
�umperku, Troskotovic, Velkých Pavlovic,
Horních Dunajovic, Hutiska �Solance,
Zábøehu na Moravì. Naprostou vìt�inu v�ak
tvoøili Staromì��ané a obèané z okolních obcí.

Své vzorky si nechal odbornì posoudit nejen
provozovatel vinárny a bowlingu Josef
Hudeèek, ale i duchovní otec staromìstské
farnosti P. Miroslav Suchomel, jeho� slivovice
patøila k tìm nejlépe ohodnoceným vzorkùm,
chutnala i jeho hru�kovice. Dále jsme mohli
oko�tovat pálenku kytaristy skupiny Reflexy
originál Ev�ena Czopa, autodopravcù Josefa
i Ale�e Dubovských, lahodná byla meruòko-
vice profesora Martina Zábranského i pálenka
z meruòky podnikatele Jaroslava Pelky,
dobrou slivovièku mìl Ing. Petr Straka,
motocyklový závodník Milan �obáò se zase
pochlubil broskvovicí.

Z �en byla nejlep�í spolumajitelka pohøební
slu�by Jana Horká, její� trnka 2007 získala
53,5 bodu. Zdenìk Petr�ela ze Starého Mìsta
soutì�il s trnkou z roku 1987, nejstar�í vzorek
pøivezl Radek Ra�tica z Uh. Hradi�tì. Jeho
trnkovice z roku 1974 v�ak získala jen
38,5 bodu.

Mezi kuriozity patøila úèast �neznámého�
pìstitele, Hu�tìnovského dìdy, nechybìli
èlenové Vèelarské baòky, Pøi samotném
ko�tování a v sálech jsme vidìli pomìrnì velké
procento �en a dívek. �Je to dobøe nebo zle?,�
ptal jsem se dvojice mu�ù právì ko�tující
trnkovici. �Co se diví�, na Ko�íkách a také
v Jankovicích chodí do hospody víc �enských
ne� chlapù,� odpovìdìl mi pro�edivìlý
padesátník. Letos jsme zaznamenali i dal�í
�enské rekordy. Vlastního hodnocení dodaných
vzorkù se v komisích zúèastnilo pìt �en: Marta
Czopová, Dagmar Millerová, A. Ondru�ková,
Dana Pelková, Jiøina Stroganová. Se svými
vzorky soutì�ilo 18 �en, z toho bylo 8 ze
Starého Mìsta (Jana Horká, Yveta Mìrková,
Markéta Mìrková, Vlasta Hamasová, Bo�ena
Crlová, Jindøi�ka Pavlíková, Táòa Valová
a Helena Lahodná).

Zdenìk Pi�tìk napsal v úvodníku katalogu

vzorkù: K hodnocení bezmála 570 vzorkù do�lo
v pátek 20. února. Pokud se vám ta èi ona
pálenka bude zdát lep�í ne� druhá, lépe
ohodnocená, do�lo k tomu jistì nedopatøením,
nebo� v�ichni èlenové jednotlivých degustaèních
komisí svìdomitì hodnotili jednotlivé vzorky
pálenek. A není vlastnì ka�dá pálenka originál?
V�dy� dnes máte jedineènou pøíle�itost ovìøit
si svou vytøíbenou chuti, více se dozvìdìt
o jednotlivých pálenkách a potkat se zde se svými
známými. V�em vystavovatelùm dìkujeme za
pøedlo�ené vzorky, pøejeme jim bohatou úrodu
modrého ovoce a doufejme, �e tradice dobrých,
neprùmyslových pálenek bude zachována i po
dal�í generace.

Výstavní výbor má ji� nìkolik let stabilní
sestavu a úspì�nì pracuje ve slo�ení: Stanislav
Mìrka, Ladislav Prostøedník, Jaromír Talák, Petr
�tefka, Lubomír Kolaøík, Jiøí Lahodný a Josef
Køivák. Na místì samotném jsme je opìt poznali
podle �lutých trièek s nápisem Spolek pøátel
slivovice.

V tombole bylo rekordních 473 cen (v loòském
roce 320). První cena byla opìt klasická � pìt

litrù slivovice od Spolku pøátel �slovácké
rosy�, následovala mikrovlnka, DVD pøehrá-
vaè, mobilní telefon, dárkové balíèky, rumové
kulièky, nechybìla koèka a �abky, balíèek na
práci i balíèek první pomoci.

A jaké byly koneèné výsledky? Nemohu
nevzpomenout minulý roèník, ve kterém zcela
propadli Staromì��ané. V roce 2008 v�echny
ceny putovaly do obcí v regionu, domácí
pálenky zcela propadly. Asi byla �patná voda.
Snad a� na jednu první cenu. Soutì� o nejhor�í
slivovici vyhrál a slepeckou bílou hùl získal
Ev�en Czop ze Starého Mìsta.

Letos tomu bylo opaènì. Staromì��ané byli
nejlep�í ve ètyøech z pìti hodnocených kate-
gorií.

V nejpresti�nìj�í kategorii Trnky +
durancie nejvíce 60 bodù získal a �ampionem
výstavy se stal velitel sboru dobrovolných
hasièù Franti�ek Ry�ka, který vypálil
trnkovici v pole�ovické pálenici. Druhé a tøetí
místo patøilo Josefu Niesnerovi ze Sala�e
s duranciemi roèníku 2007 (59,5 b.) a 2008
(59 b.), ètvrtý byl Franti�ek Synèák ze �umic.

Druhý �ampion výstavy Petr �tefka (vpravo) pøebírá ocenìní z rukou
místostarosty Radoslava Maliny. Vlevo starosta Josef Bazala a èlen
výstavního výboru Ladislav Prostøedník.             Foto: Milan Kubíèek

Country kapela Tarantule z Opavy hrála v divadelním sálu.
Foto: Milan Kubíèek

Je�tì pøed zahájením ko�tu, v sobotu 28. února v 16:30 h., do�lo k svìcení vystavených vzorkù
slivovice. Za úèasti ètyø èlenù výstavního výboru provedl duchovní otec staromìstské farnosti
P. Miroslav Suchomel.                                                                                     Foto: Jakub Smìták
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Jeho slivovice z duranciií získala 59 b. V první
dvacítce se dále umístili Staromì��ané: Martin
Bìlo�ek, Pavel Sukovitý, Miroslav Umlauf,
Antonín Dvouletý, Petr �tefka a Jiøí Tataøík.
Výborné umístìní z loòského roku obhájil
pouze Josef Niesner ze Sala�e, který byl v roce
2008 druhý v kategorii Trnky a také získal
druhé místo v kategorii Ostatní, kde zabodoval
s pálenkou z oskeru�í. �Jak to dìláte pane
Niesnere, �e máte stále úspìch v soutì�i? Co
za tím vìzí?�, zeptal jsem se sympatického
pìstitele. Odpovìdìl struènì a zcela výsti�nì:
�Práce.� Samotný vítìz soutì�e Franti�ek
Ry�ka neskrýval pøekvapení, soutì�il poprvé
a hned slavil triumf.

V kategorii Meruòka byl nejlep�í Petr
�tefka, získal 60 bodù a titul �ampion výstavy.
Druhý skonèil M.Vanda ze Støíbrnic (58,5 b.)
a tøetí byl loòský vítìz dvou soutì�í kategorie
Trnky a Jablka Franti�ek �ojdr ze �umic (58 b.)
Zde velmi zabodovala Radmila Slavíková
z Traplic, která se umístila na 4. místì, to je
nejlep�í �enské umístìní na leto�ním ko�tu.

Nejlep�í hru�kovicí se mù�e pochlubit
Franti�ek Danìk z Otrokovic (58 b.), druhý
byl Jaroslav Dobe� z Ko�íkù (57 b.) a tøetí
Karel Vybíral z Kostelan. Èest Staromì��anù
zachraòoval Stanislav Mìrka, který s hru�ko-
vicí roèníku 1995 skonèil na �estém místì
a získal 53,5 b.

V kategorii Jablko zvítìzil Ladislav
Talák ze Starého Mìsta (56,5 b.), druhý byl
Vítìzslav Kegler z Traplic (52,5 b.) a a tøetí
se umístil Franti�ek Juøièka ze Starého Mìsta,
který získal 50,5 b.

V kategorii Ostatní pálenky byl nejlep�í

Antonín �paèek ze Starého Mìsta s mirabelkou
a získal 59 bodù. Druhý skonèil Stanislav
Suchánek ze Starého Mìsta s letní smìsí (56 b.),
tøetí se umístil Antonín Adamèík z Hu�tìnovic.
Ten k nám pøivezl smìs ryngle, meruòky a trnky
a získal 56 b. Mezi ojedinìlé vzorky patøila
�pendlíkovice a tøe�òovice Staromì��ana Zdeòka
Vaculíka, Josef Malovaný se pochlubil pálenkou
z bezinky, s letní smìsí soutì�ili Alois Veèerka,
Karel Trubaèík a Pavel Sukovitý, v�ichni ze

Starého Mìsta.
Cena vzorkù byla

stejná jako loni.
�ampioni 59-60 bodù
malá �tamprlka za
15,- Kè, pálenky 45 �
58,5 b. za 10,- Kè,
nejvìt�í èást slivovic
44,5 a ménì bodù za
pìtikorunu.

�ivnostník Petr
H á j e k  p ø e d  l e t y
vymyslel originální
soutì� �O bílou sle-
peckou hùl.� Tuto
cenu získá vzorek,
který obdr�í od hodno-
titelù nejmen�í poèet
bodù. Letos zvítìzil

a bílou hùl získal Jan Polách ze �umperku,
jeho pálenka z jablka nasbírala pouze 17 bodù.
Loòský vítìz této soutì�e Ev�en Czop byl
o hodnì lep�í, získal 23,5 b. A tady se stalo
jedno z mála organizátorských fau paux. Petr
Hájek byl pøipraven pøed podiem pøedat bílou
hùl, ale èlenové výstavního výboru na nìj poza-
pomnìli a cenu nakonec pøedával starosta Josef
Bazala s místostarostou Radoslavem Malinou.
Vítìzný �umperák v�ak na místo ko�tu nedo-
razil a cenu za nìj pøevzal øeditel SKC Ing. Petr
Straka, který ji po�le Janu Poláchovi dodateènì.

K dobré pohodì na ko�tu zahrála v divadelním
sálu country skupina Tarantule z Opavy a ve
sportovním sálu skupina Sory. Byl to v mnoha
hlediscích ojedinìlý ko�t, který ve vìt�inì
kategorií suverénnì ovládli Staromì��ané.
Ko�t slivovice patøil také k tìm nejdel�ím.
Zaèal v únoru a skonèil v bøeznu.

Tì�íme se na va�i úèast na pøí�tím ko�tu
slivovice, který bude jubilejní � desátý.

Milan Kubíèek

Na snímku zleva vítìz hlavní soutì�e Franti�ek Ry�ka, dále Josef Bazala, Radoslav Malina
a Stanislav Mìrka.                                                                                           Foto: Milan Kubíèek

Ve sportovním sálu hrála kapela Sory.                 Foto: Milan Kubíèek

Petr Hájek (na snímku uprostøed) vymyslel soutì� �O bílou hùl�,
pøivezl slepecký èagánek, ale poøadatelé ho zapomnìli pozvat na
jevi�tì, aby tuto cenu pøedal.                                 Foto: Milan Kubíèek

Co tomu øíkáte? Vzorkù bylo 562.                         Foto: Milan Kubíèek

Ko�t slivovice na Sala�i
Jste srdeènì zváni na 22. roèník sala�ského

ko�tu slivovice, který se uskuteèní v sobotu
4. dubna 2009 v 17 hodin v hospodì Na
Dolinì. K poslechu a pohodì hraje cimbálová
muzika J. Èecha.                                          JN
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Tak tady �ijeme, hádáme se i milujeme
Po ètyøech radìji omdlela

Vìt�ina lidí pøichází k zubnímu lékaøi
s men�ím èi vìt�ím strachem. V na�em mìstì
se jeden pacient na neohlá�enou náv�tìvu
v ordinaci vyzbrojil pistolí. Ne snad, aby se
chránil pøed lékaøem, ale naopak, aby pøinutil
doktorku vytrhnout mu v�ech 32 naprosto
zdravých zubù. Aby dodal svému po�adavku
dùraz, øízl lékaøku do ruky. Zjevnì du�evnì
nemocný mu� tvrdil, �e v nìkterém ze zubù
má nasazený odposlouchávací mikrofon, který
je napojen na generální øeditelství fotbalového
klubu. Po ètyøech vytr�ených zubech lékaøka
omdlela. Po pacientovi, který se tolik bál
�tìnice v chrupu, pátrá policie.

Plenky pro ptáky
Mezi zbo�í, které jde na vyhlá�ené burze

u hradi��ského vlakového nádra�í nejvíc na
odbyt, patøí plenky pro ptáky. Jsou ve velké
oblibì mezi chovateli ptákù, kteøí své opeøence
nechávají volnì létat po bytì, ale nemají rádi

neèistotu, kterou ptáci po sobì zanechávají. Pro
velký zájem je na plenky vypsán poøadník a stojí
se velké fronty. Proto na nedìlní velkou burzu
pøijïte radìji ji� brzy ráno pøed pátou.

Není to pavián
Policie pátrá po toto�nosti 40 a� 45-letého

mu�e, který byl nalezen, zcela opu�tìn, na lavièce
u øeky Moravy. Jedná se o choromyslného, podle
sdìlení lékaøù analfabeta, který ani nemluví,
pouze vydává skøeky, které se dìsnì rozléhají po
okolí. Postavu má �tíhlou, je 172 cm vysoký, má
hnìdé krátké vlasy a zelenkavé oèi. Na sobì mìl
nepromokavý plá��, èerný oblek a rù�ovou ko�ili,
trenky znaèky Bombardier. Na hlavì èepici
zmijovku. V seznamu pohøe�ovaných osob není.

Hromadný rozvod
Hromadný rozvod se uskuteènil 11. bøezna na

svátek Andìly u soudu v okresním mìstì. Místní
advokát usoudil, �e rozvodové procedury trvají
pøíli� dlouho a pøesvìdèil proto soudkyni
Smutnou, aby vzala v�echny pøípady najednou.
U rozvodového soudu se tedy shromá�dilo 18 párù
nespokojencù z celého soumìstí a soudkynì
se jich zeptala, zda souhlasí s rozvodem. V�ech
36 pøítomných okam�itì zvedlo ruce a v pøí�tí
minutì byla jejich man�elství zru�ena. Na své si
pøi�el i fotograf Ptáèek, který si zøídil ojedinìlou
�ivnost. Nefotografuje svatby, ale pouze rozvody.
Tìch je ji� více ne� svateb a pro dal�í peripetie
po man�elství lidé rozvodové obøady a� neèekanì
dùkladnì dokumentují.

Záhadný staøeèek
Velký poprask zpùsobil v èièibaru �U �ida�

u vlakového nádra�í bì�enec z Pákistánu, který
v 10:40 h. vystoupil z vlaku EuroCity �Sobieski�
Vídeò � Var�ava. V jeho pasu byl napsán jako
datum narození 1. duben 1889. �tamgasti se
nevìøícnì shlukli kolem na pohled velmi dobøe
vypadajícího starce v turbanu a modrém
arabském chalátu, kterého jeho prùvodce oznaèil
za svatého mu�e a uji��oval, �e datum narození
není fale�né. Staré Mìsto tak mo�ná za�ilo
náv�tìvu nejstar�ího mu�e zemìkoule. Staøec se
chce v nemocnici podrobit lékaøskému vy�etøení.
Prý trochu nedoslýchá.

Komu chybí jazýèek?
Na policejní stanici se dostavila ve støedu

mladá èernovláska, polo�ila na stùl kus jazyka
a po�ádala o identifikaci jeho majitele. Udive-
ným policistùm vysvìtlila, �e ji v autobusu na
lince Uherské Hradi�tì � Staré Mìsto obtì-
�oval neznámý, ale velmi �armantní mu�,
a sna�il se ji políbit francouzským stylem. Ona
ji� toho v �ivotì opravdu hodnì za�ila, ale
tentokrát se tak vydìsila, �e mu �nechtìnì�
ukousla jazyk. Jeliko� ne��astný nápadník
jeèící bolestí z autobusu na zastávce u høbitova
utekl, po�ádala sleèna, aby ho policie vyhle-
dala a jazyk mu pøedala.
Odposlechl a zadokumentoval Milan Kubíèek

Sdìlovací prostøedky pøinesly zprávu
o úspì�né akci policistù, kteøí v týdnu od 9. do
13. února 2009 odhalili tøíèlennou skupinku
výrobcù pervitinu. Nejstar�ímu bylo pìtatøicet,
dal�ím tøicet a �estadvacet let. Stalo se v budovì
na rohu Hradi��ské a Velkomoravské ulice.
Prodejna byla uzavøena a na místo se neèekanì
dostavil dlouholetý �éf Národní protidrogové
centrály slu�by kriminalistické policie a vy�etøo-
vání nadplukovník Rudovous. �Pøijel jsem lovit
smrt,� øekl nám krátce pøed svým zásahem.
A protidrogoví fachmani se nestaèili divit.
V zadním traktu objektu byla objevena obrovská
varna pervitinu. Zvlá�tì díky této gigantické
varnì �perníku� byla Èeská republika evropskou
velmocí v u�ívání a výrobì pervitinu. S pícháním
drogy, odbornì zvané metamfetamin je ji�
konec. Depresím, halucinacím a stihomanu
ráznì odzvonilo!                                 Dr.Vo�tìp

Obrovská varna perv i t inu

Obøí varna pervitinu byla nalo�ena a odvezena do kriminalistického ústavu na expertízu.   Foto: Jájina

Staromìst�tí recesisté uspoøádali v jedné
nejmenované hospùdce naproti vlakovému
nádra�í pøehlídku �enské krásy s názvem
TRUC MISS STARÁK 2009. Královskou
korunu a poukaz na 100 hodin, zvlá�tì pro
mu�e, veøejnì prospì�ných prací si odnesla
pùvabná dívka na snímku.

Text + foto: Isidor Kleofá�

Do Starého Mìsta pøijela vyhlá�ená
vyhledávaèka hadù baronessa Martina.
Aèkoli je�tì zdaleka není v dohledu svátek
svatého Jiøí, kdy ze zimních úkrytù vylézají
hadi a �tíøi, její pùldenní pobyt v na�em
mìstì byl neèekanì úspì�ný. V samém centru
mìsta odhalila dvojici hadù, navíc oba jsou
smrtelnì jedovatí. Martino dìkujeme!

Text + foto: Dr. Plácavý



Pranostiky na duben
l Ranní dé�� a dubnový èas je stejný.
l Panská láska a dubnový sníh za mnoho

nestojí.
l Teplé de�tì v dubnu, teplé dny v øíjnu.
l Je-li duben pìkný, bude kvìten je�tì

pìknìj�í.
l Pr�í-li o velikonoèním Hodu, bude v létì

nouze o vodu.
l Jasný Jiøí � pìkný podzimek.
l Potí-li se Dominik, bude Marek je�tì

v ko�i�e.
l V dubnu hrom � nebojí se mrazu strom.

EM

S r a n d o v n a
Chtìl mít hlavu jako on

Eskamotér a iluzionista Vincek Prcek
je na rekreaci ve Starém Mìstì, pøijde do
holièství a se smutným oblièejem se
nechává oholit, proto�e støíhat u� bohu�el
jaksi není co. Obsluhuje ho lazebník, který
má nádhernì èerné, husté a kudrnaté vlasy.
Vincek se na nìj dívá v zrcadle a povídá:
�Teda, já bych dal tøeba i deset tisíc korun,
kdybych mìl hlavu jako vy.�

Holiè rychle odpoví, �e dnes v dobì
samých laserù, �pièkových lékù a techno-
logií, atestù z Evropské unie, pøímo od
koumákù z Bruselu, a dal�ích vymo�eností,
to není �ádný problém.

�Dejte deset tácù na døevo, je�tì dnes
budeme hotoví, pochopitelnì bezbolestnì,�
øíká lazebník. Holohlavec neváhá ani
minutu a oèekává chod vìcí pøí�tích. A u�
holiè zapojuje svou ma�inku, mrkne na
hlavu Vinckovu, okem znalce vystøíhá si
ma�inkou celou svou palici, bøitvièkou
povrch vyhladí a krapet hojivé mastièky
do osiøelé poko�ky vetøe�.                MK

Zajímavosti z pøírody
Havran

Prvním zákonem pøírody je milovat rodièe.

Dobrého hospoda nezkazí a zlého kostel nenapraví.

Ka�dý velký èlovìk má mnoho nepøátel.

Pamatuj, �e cokoli se stane, stane se z nìjakého dùvodu.

Nedùvìra je moudrost hlupákù.

Prázdný pytel zpøíma stát nedoká�e.

Popel v�e srovná, nerovní se rodíme, rovni umíráme.

My� je malé zvíøe, ale nevìøí jedné díøe.

Chytrá hlava nakrmí sto hlav � hloupá ani sebe.

V�echny léky z apotéky nepomohou více, pokud, jak to urèil osud,
dohoøela svíce.

Nejvìt�í potupou je, kdy� èlovìka pochválí blbec.

Chytrý peníze nepotøebuje a hloupému nejsou nic platné.

Moudra Mr. Orang Utana

V leto�ní zimì jsme zaznamenali snad
nejménì havranù za posledních 20 let. Zvlá�tì
na pøelomu 20. a 21. století zimovalo obrovské
hejno èerných tulákù v Kunovském lese
a pozorovat jejich ranní odlety a podveèerní
návraty byl v�dy jedineèný zá�itek. Havrani
k nám pøilétají vìt�inou z Ukrajiny a Ruska
a celkový poèet zimujících ptákù na území
Èeské republiky byl døíve odhadován na
2-4 miliony, nyní jich pøilétá men�í poèet.

Havrani patøí k nejchytøej�ím a nejdéle �ijícím
ptákùm, do�ívají se a� 40 let. V poslední dobì
se èasto pohybují v mìstských parcích velkých
mìst a zvlá�tì o leto�ní dlouhé a snìhobílé zimì
vyhledávají a likvidují psí exkrementy.

Ti�e sedí na stromech v okolí �psích louèek�
a doslova v závìsu za venèenými chlupáèi tam
èekají na ranní dobrotu. Oblíbili si je proto, �e
psi jsou v posledních letech vìt�inou krmeni
kvalitními granulemi a konzervami.             MK

Opakem èerných havranù jsou snìhobílé labutì. U� jste nìkdy vidìli tolik hladových krkù na tak
malém prostoru? Snímek byl poøízen v nedìli 22. února 2009 v blízkosti lávky pøes øeku Moravu.

Foto: Vladimír Kuèera

Let´s talk about love! (Pojïme si povídat
o lásce!)   Text: MK, foto: Vladimír Kuèera
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Zajímavosti z �eleznice
l Oficiální zku�ební jízda s první aerodyna-
mickou parní lokomotivou ÈSD 386.001 se
uskuteènila za úèasti zástupcù ministerstva
�eleznic 1. bøezna 1938. Zvlá�tní rychlík, který
byl sestaven z mìøícího vozu a tøí ètyønápra-
vových rychlíkových vozù, projel tra� Pøerov
� Bøeclav za jednu hodinu a sedmnáct minut.
Stanicemi projí�dìl rychlostí 100 km/h a nej-
vy��í dosa�ená rychlost byla 106 km/h.

Pila Martinák s. r. o.,
Zlechovská 1956, 68603 Staré Mìsto,

tel./fax: 572 542 157, mobil: 603 549 371,
e-mail: pilamartinak@quick.cz

Popis èinnosti
Poøez ve mzdì, øezání staveb, impregnace

øeziva, výroba pergol a plotù, hoblování
øeziva, paletáøský program 22 mm, prodej
paliva, pilin, �tìpky.

Práce manipulátorem MANITOU
Zvedání bøemen (palet) do 5 m, naklá-

dání zeminy, suti, práce ve sva�itém terénu,
manipulace s panely.

Provádíme pøedev�ím drobné akce
v okolních obcích.

Duben v Mìstské knihovnì a Informaèním centru
Loutkové divadlo

Dìti ze v�ech staromìstských mateøských
�kolek uvidí v pátek 3. dubna 2009 v 10 hodin
loutkovou pohádku Tøi prasátka, Kùzlátka a vlk
v podání Loutkového divadla Vratislava
Schildera.

Hrát se bude na Lidovém domì (bývalé kino).
Touto pohádkou zakonèíme výstavu loutek v na�í
knihovnì.

Noc s H. CH. Andersenem
Také na dìti z 1.stupnì Z� èeká v pátek

3. dubna 2009 ji� tradièní spaní v knihovnì.

Opìt je pro nì pøipraven bohatý program ve
spolupráci se SVÈ Klubko.

Výstava  RNDr. Zdeòka
Habrovanského

Nezapomínáme ani na na�e dospìlé
pøíznivce. Na pátek 17. dubna 2009 v podveèer
je pro nì pøipravena vernisá� fotografií Èlovìk
a pøíroda. V�ichni jste srdeènì zváni.

Bli��í informace k pøipravovaným akcím
naleznete na na�ich internetových stránkách
www.stminfo.uh.cz nebo v na�í knihovnì.

Milada Rokytová a Jana Trubaèíková

Spisovatelka Ivona Bøezinová s dìtmi ze základní �koly.       Foto: MR

Bøezen � mìsíc knihy ve staromìstské knihovnì
Autorka dìtských kní�ek Ivona Bøezinová

V pondìlí 2. bøezna 2009 zavítala mezi dìti 1. stupnì základní �koly
spisovatelka Ivona Bøezinová. V SKC � sokolovnì autorku pøivítal
a uvedl místostarosta Radoslav Malina. Bìhem poutavého vyprávìní se
dìti dozvìdìly jak se knihy pí�í a co v�echno pøedchází jejich vzniku.
Souèástí povídání bylo i autorské ètení, autogramiáda a paní spisovatelka
dìtem ochotnì odpovídala na øadu zvídavých otázek. Besed se zúèastnilo
pøes 200 dìtí. Bylo to pøíjemnì strávené dopoledne. Tého� dne odpoledne
se paní Bøezinová podívala do na�í knihovny, podepsala nám nìkteré
knihy a vylosovala tøi výherce únorového kvízu pro dìti.

Milada Rokytová a Jana Trubaèíková
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XIV. REPREZENTAÈNÍ PLES HASIÈÙ ÈESKÉ REPUBLIKY
Sdru�ení hasièù Èech, Moravy, Slezska, Generální øeditelství

Hasièského záchranného sboru Èeské republiky a Okresní sdru�ení
hasièù Uherské Hradi�tì uspoøádaly v sobotu 7. bøezna 2009 od
19 hodin v poøadí ji� ètrnáctý Reprezentaèní ples hasièù Èeské
republiky, který se konal v prostorách Spoleèensko-kulturního centra
ve Starém Mìstì. Pøi pøípravì plesu a jeho organizaèním zaji�tìní
pomáhali také zástupci Sboru dobrovolných hasièù Staré Mìsto v èele
se starostou Antonínem Martínkem. Celostátní hasièské plesy se
v minulých letech konaly také v Uherském Hradi�ti a Kunovicích.

K tanci a poslechu zahrála v divadelním sálu dechová hudba �arovec,
ve sportovním sálu si dali dostaveníèko pøíznivci taneèní skupiny Trinom
a milovníci cimbálové muziky Mladí Burèáci byli k vidìní ponejvíce
v horním sálu. V kulturním programu vystoupila skupina bøi�ních

taneènic �aryhan a líbily se také ma�oretky. Zvlá�tì vzdálenìj�í úèastníci
plesu hasièù oceòovali pìkné prostøedí na�eho centra kultury, chutnalo
i obèerstvení a zaujala bohatá tombola s 217 cenami. Jednu
z nejpìknìj�ích cen � dort v podobì hasièského vozidla, vìnoval Sbor
dobrovolných hasièù ze Starého Mìsta.

Hasièský ples se konal pod zá�titou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mi�áka, vedení mìsta na plese zastupoval
místostarosta Radoslav Malina, radní Ing. Kamil Psotka a vidìli
jsme také poslance Ing. Antonína Seïu a senátorky Ing. Hanu
Doupovcovou a Ing. Janu Juøenèákovou. Úèastníci plesu hasièù se
bavili a� do èasných ranních hodin a vìt�ina z nich odcházela z místa
akce velice spokojena. Na Staré Mìsto budou mít velmi dobré
vzpomínky.                                                                      Milan Kubíèek

V divadelním sálu Spoleèensko-kulturního centra zahrála dechovka
�arovec.                                                                 Foto: Milan Kubíèek

V kulturním programu vystoupila skupina bøi�ních taneènic
�aryhan.                                                                Foto: Milan Kubíèek

lMezi  1. a 19. kvìtnem 1866, po dobu
prusko-rakouské války, bylo 430 vojenskými
vlaky pøepraveno rakouské vojsko na severní
i ji�ní frontu. Pøitom byla zachována omezená
veøejná doprava. V následujícím období od
20. kvìtna do 9. èervna 1866 patøily koleje staro-
mìstského nádra�í pouze vojenským vlakùm.
l V srpnu 1914 patøila tra� Bøeclav � Pøerov
� Bohumín � Lvov k pøepravì I. armádního
sboru na ruskou frontu. Jen v srpnu 1914 bylo
pøepraveno milion vojákù, konì, povozy,
zbranì, materiál a zásoby. V úseku Bøeclav
� Bohumín jezdilo dennì podle vojenského
jízdního øádu, který pøedpokládal dese-
timinutové intervaly mezi vlaky jedoucími
rychlostí 35 km/h., 60 párù vojenských vlakù
o 40 a� 50 vozech.
l Zaèátek roku 1929 byl poznamenán
nebývalou zimou. Nejhor�í situace byla od
ledna do bøezna, kdy mrazy dosahovaly a�
-39°C. Na trati Pøerov � Bøeclav se tvoøily
závìje, nákladní vlaky byly dìleny na dvì
èásti o hmotnosti maximálnì 600 tun.
l V roce 1931 projí�dìly pøes Staré Mìsto tøi
páry mezinárodních rychlíkù, pøibyl R 151/152
z Vídnì do Berlína. V rychlíkových soupra-
vách byly øazeny i vozy lù�kové a jídelní.
l V roce 1934 zaèal jezdit motorový rychlík
Olomouc � Bratislava, zvaný �Modrý �íp�. Pro
poruchu v�ak byl ji� v záøí 1934 nahrazen kla-
sickou soupravou s parní lokomotivou.     MK

Severní dráha císaøe
Ferninanda

l Jarní akce!! � doprava zdarma
l Mytí interieru vozu � 500,- Kè

l AKCE! � ke generálnímu úklidu mytí
interieru Va�eho vozu ZDARMA!
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Sýkora modøinka patøí k na�im neju�iteènìj�ím
ptákùm, navíc je velmi smìlá a zvìdavá,
dokonce i akrobaticky velmi dovedná. Asi
11,5 centimetrù dlouhý ptáèek vá�í 9-10 gramù.
Sýkora modøinka hnízdí dvakrát roènì
a sná�í 7 - 13 vajíèek.     Text: MK, foto: VK

V�em na�im �enám, babièkám i tetièkám
posíláme kytièku snì�enek. Zvlá�tì tìm, na
které jejich nejbli��í tak èasto zapomínají.
Snì�enky slu�ný èlovìk ale netrhá, pouze je
obdivuje v místì jejich výskytu.

Text: MK, foto: Vladimír Kuèera

Dvojice pestrobarevných kaèerù pøelstila
labu� bílou a spoleènì jí ukoøistili úlomek
rohlíku. Tak to v pøírodì nìkdy chodí. Ne�
se labutí sleèna vzpamatovala z neèekané
kaèeøí akce, drzí opeøenci byli pryè.

Text: MK, foto: Vladimír Kuèera

Foto objektivem Vladimíra Kuèery

K 70. výroèí okupace
Èeskoslovenska

Leto�ního 15. bøezna jsme si pøipomnìli ji�
70. výroèí okupace Èeskoslovenské republiky
hitlerovským Nìmeckem. Proces rozbití, který
zapoèal mnichovským diktátem z 29. záøí
1938, dovr�ilo nacistické Nìmecko obsazením
zbývajících èástí èeských zemí 15. bøezna
1939. Na základì Hitlerova výnosu byly
16. bøezna 1939 èeské zemì pøièlenìny
k nìmecké øí�i jako protektorát Èechy
a Morava. Na Slovensku byl ji� 14. bøezna
z vùle Adolfa Hitlera vyhlá�en samostatný stát.
Území Zakarpatské Ukrajiny okupovalo
hortyovské Maïarsko. Zatím, co západní
mocnosti vzaly tuto agresi po formálním
protestu na vìdomí, Sovìtský svaz rozbití
Èeskoslovenska rozhodnì odmítl uznat, stejnì
jako tvrzení, �e by na�e vlast znamenala
ohro�ení míru v Evropì, jak se v nìmecké nótì
uvádìlo. Právì nacistická okupace na�ich zemí
vyvolala demonstrace, domácí i zahranièní
odboj se v�emi následujícími dùsledky, jako
uzavøení vysokých �kol, vìznìní a vra�dìní.

Rozbitím Èeskoslovenska se nacistickému
Nìmecku uvolnila cesta k dal�í agresi.
Pøepadením Polska pod smy�lenou záminkou
1. záøí 1939 vypukla 2. svìtová válka,
nejstra�nìj�í v dosavadních dìjinách Evropy.
Válka nabyla svìtového charakteru úèastí
70 zemí.

Posílen ukoøistìnými zbranìmi z vítìzných
ta�ení na Západ, napadl nìmecký wehrmacht
22. èervna 1941 silou 150 divizí Sovìtský
svaz. Pøes tuhý odpor sovìtské armády
podaøilo se nìmecké armádì proniknout a�
k Leningradu, na Ukrajinu, k Moskvì. K tìm,
kdo vìøili neochvìjnì v koneèné vítìzství
Sovìtského svazu patøil èeskoslovenský
prezident Dr. Edvard Bene�, který jménem èsl.
exilové vlády uzavøel se Sovìtským svazem
12. 12. 1943 smlouvu o vzájemné pomoci
a pováleèné spolupráci. Podobnì i americký
prezident F. D. Roosevelt. Jeho emisar Harry

Hopkins mu pøinesl z Evropy zprávu, �e sovìtská
armáda je sice zatím na ústupu, ale vùle
a morálka obyvatelstva je neobyèejnì vysoká.
Jsem si touto frontou velmi jistý. Existuje zde
pevné odhodlání zvítìzit. Do námoøního pøístavu
v Archangelsku smìøovaly pak konvoje se
smluvnì dohodnutým váleèným materiálem.

V rozhodujících bitvách pod Moskvou,
u Kurska a Voronì�e a zejména u Stalingradu
do�lo k rozhodnému obratu v druhé svìtové
válce. Øadou porá�ek byla nacistická vojska
donucena k ústupu a� na vlastní území. Úèinnì
k tomu pøispívala i na�e armáda vedená
generálem Ludvíkem Svobodou v bitvì u Kyjeva,
u Dukly v Karpatsko-dukelské operaci, s party-
zány bojujícími v Slovenském národním povstání
a dále v týlu nepøítele na Slovensku, Moravì
i Èechách, kde vyvrcholilo povstání èeského lidu
v Pra�ském povstání 5. kvìtna 1945.

Na�i vojáci bránili Anglii, po boku západních
spojencù válèili v západní Evropì a pøispívali ke
koneènému vítìzství jako para�utisté a úkolem
pomáhat domácímu odboji a partyzánskému
hnutí nejprve zpravodajskou èinností, pak
i vojenským nasazením.

K bezpodmíneèné kapitulaci nìmecké armády
do�lo v noci z 8. na 9. kvìtna 1945 v Berlínì.
Válka zanechala znaènou èást Evropy v sutinách.
Ztráty na �ivotech èinily 55 milionù, materiální
a dal�í �kody byly nedozírné. Pøi bombardování
Starého Mìsta zahynulo 25 obèanù, z toho 18
v cukrovaru. Stalo se pøi pronásledování nìmecké
armády rumunským letectvem z Pie��an,
podporujícím sovìtskou armádu v bratislavsko-
brnìnské operaci.

Na v�echny 193 obìti druhé svìtové války
z øad staromìstských obèanù si opìt zavzpomí-
náme v pøedveèer 1. máje, 64. výroèí osvobození
Starého Mìsta. Polo�íme kytice kvìtin k památní-
kùm s jejich jmény, spolu s nimi vzpomeneme
také na na�e spoluobèany �idovské a rómské
národnosti.              Výbor ZO ÈSBS Staré Mìsto

Nav�tivte mìstské
www stránky

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

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

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

Oblíbený mìsíèník si mù�ete zakoupit
v centru Uherského Hradi�tì  v prodejnì tisku
a tabáku v Hradební ulici, naproti obvodnímu
oddìlení Policie Èeské republiky. Sna�íme se
vyhovìt i tìm Staromì��anùm, kteøí vìt�inu
dne tráví pøi plnìní pracovních povinností
v Uh. Hradi�ti, pøípadnì na�im rodákùm, kteøí
nyní bydlí za øekou Moravou.

Milan Kubíèek

Staromìstské noviny
také v Uh. Hradi�ti

Dìkujeme Vám, �e patøíte do
poèetné rodiny na�ich ètenáøù.

Redakèní rada Staromìstských novin

Moudré my�lenky
l Lidé nejsou ani bílí, ani èerní, ale
nádhernì kropenatí.                   Jan Masaryk

l Znát zákony neznamená zapamatovat si
jejich slova, ale pochopit jejich smysl
a význam.     Aulus Cornelius Celsus 1. stol.

l Èlovìk pøichází na svìt se za�atými
pìstmi, jako by pravil: �Celý svìt je mùj.�
Odchází z nìho s nata�enými dlanìmi, jako
by øíkal: �Podívejte se, nic si s sebou
neberu.�                                             Talmud
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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

Máte rád stra�idla?      (Iveta, studentka)
Pojï blí�, a� si tì prohlédnu! Miluji klekánice,

bludièky, èarodìjnice, hejkaly, lucifery, rará�ky,
vodníky, pekelníky a bubáèky v�eho druhu.

Hoïte do placu nìjaký bezva fór!
(Tomá�, student)

Faráø se ptá Pepíèka. �Modlíte se pøed
obìdem?� Pepíèek: �No, jen kdy� máme jíst
houby, co pøivezl z lesa tata.�

Vidìla jsem vás na ko�tu slivovice. Èasto
vyhledáváte podobné akce?        (Eva 47 let)

Na ko�t chodím pouze jednou za rok. Slopat
toti� není �ádná frajeøina, to ví ka�dý, jsou
v �ivotì lep�í vìci. Ale zase je fakt, �e kdy�
èlovìk nepije vùbec a nemá k tomu zdravotní
dùvod, tak je trochu podezøelý.

Myslíte, �e se vyplatí dlouho èekat na
toho pravého �enicha?          (Bára asi 20 let)

Vyplatí � nevyplatí. �ádný ze zá�itkù, které
ve svém �ivotì získáte, vám nikdo nikdy nesebere.
Pokud vás neznièí, zapí�í se minimálnì do va�í
tváøe nebo do du�e.. Øíkat si: �Teï budu èekat
na toho, který zcela urèitì pøijede na bílém
koni,� nemá smysl. Kdy� máte pocit, �e byste
mìla �ít naplno - �ijte tak. �koda ka�dého dne,
ka�dé minuty, kterou mladý èlovìk prome�ká.
�ivot je krátký a pomíjivý. Je �koda ho nevyu�ít.

Kterou znaèku automobilu máte nejra-
dìji?                                        (Michal 23 let)

Pokud jde o automobily, dìlí se Èe�i na dva
tábory. Ti první kupují vozy znaèky �koda,
proto�e je to �koda. Ti druzí nekupují vozy
znaèky �koda, proto�e je to �koda.

Chtìla bych si otevøít malý obchùdek.
Jaký sortiment ve Starém Mìstì nejvíce
chybí? V kterém oboru bych mohla být
úspì�ná?                                        (Pája 20 let)

Skoro v�ude mají nìjakou místní specialitu
a prodejnu, kde ji nabízí. Tøeba hoøické
trubièky, maøatický chléb, ostravské klobásy,
pardubický perník, pra�skou �unku,
�tramberské u�i, vlènovské koláèky. Proè
koneènì neotevøít obchùdek se staromìstskými
bále�ky? A jako doplòkový sortiment dopo-
ruèuji cukrovinky pro psy. Bude to bomba!

Vèera jsem jela vlakem a zase mìl
10 minut zpo�dìní. Je to normální?

(Bo�ena, støední vìk)
Já osobnì nìkolik minut zpo�dìní na dráze

v takovém hrozném poèasí nevnímám. Kdyby
v�e v tomto státì mìlo jen pár minut zpo�dìní,
byli bychom ji� asi o desítky let vpøedu.

Mù�ete mi poradit, jakou rychlostí se
pohybuje hlemý�ï?                (Jakub 10 let)

Hlemý�ï urazí za hodinu asi pìt metrù. Nìkde
dokonce poøádají �závody rychlých ulit�
a padají sázky na vítìze jako v kasinu. Mimo-
chodem, ví�, proè se �nek nepohybuje rychle?
Proto�e by mu vlály oèi....        Milan Kubíèek

Stalo se pøed 99 lety
Obce na�e a� zahanbí stát!

Je tisíce rodin u nás, které mají buï otce
nebo syny, pøípadnì i matky propadlé
nestøídmému pití lihových nápojù, buï piva,
nebo vína, neb koøalek.

Mnozí se stali pijáky vlivem blízké
pøíle�itosti, nebo vlivem zlého pøíkladu, nebo
chtìli v pití zapomenout na ne�tìstí, na
nezdary, na hanbu. U takových lidí dostavila
se naprostá slabost vùle, neschopnost
odporovati blízké pøíle�itosti.

Nìkteøí pijáci dìlají pohor�ení veøejné,
zvlá�tì koøaleèníci. Jiní obèané jsou klidnými
obèany, nedìlají zjevného pohor�ení, ale jejich
zdraví a jejich jmìní a jejich �ivnosti to
bolestnì poci�ují. Nemoc, náhlá smrt, nìkdy
výstøednosti zloèinné bývají uvolnìním
bolestné vá�nì pijácké. Rodina pijákova pláèe,
radí se, zapøísahá pijáka � ten slibuje, �e se
polep�í � a je�tì tý� veèer je opilý. Co s ním?
Zùstane-li ve své vá�ni, propije v�e, uvrhne
celou rodinu do bídy, do ne�tìstí. Kam s ním?
V nemocnici ho nepøijmou, v blázinci té� ne
(nezuøí-li ji� z pití). Jak mnohá rodina si
vzdychá?

Kdyby tak byl ústav nìjaký, kam bychom
ho nìkolik mìsícù poslali, aby se vzpamatoval
a poznal. A mnozí by rádi zaplatili a hodnì
zaplatili, ale ústavu takového u nás není. Do
�výcar nebo do Nìmecka je daleko a stálo by
to stra�ných penìz. Stát léèeben stavìt nebude,
nebo� èím více se pije, tím je stát na tom lépe.

Slovácké noviny, r. 1910

To tu je�tì nebylo
V obci stálo veèer nìkolik chasníkù, kteøí

náhodou nehlásí se k pokrokové stranì p. starosty
a místního hostinského. Starosta se oboøil na
chasníky: �Co tu stojíte, jdìte spat.� Chasníci
jenom odpovìdìli, �e nic �patného nedìlají a �e
pohovoøit si pøece mohou.

Starosta spustil hrùzu: �Hned a� jste pryè, kdo
neposlechne, nech� se tøese.� Tu jeden z chasníkù
prohodil: �Snad nejste starosto èert?� �Já su víc ne�
èert!� zahøímal starosta. A tak má Staré Mìsto tu
zvlá�tnost, �e jeho starosta je víc ne� èert, a èert je
pøece velikým pánem!�   Slovácké noviny 19. 2. 1910

Platy poslancù v roce 1910
V Rakousku, jak známo, dostávají poslanci

20 K dennì, v Uhrách 4.800 K roènì a 1.000 K
na byt. V Nìmecku 3.000 marek, z èeho� strhne
se 20 marek za ka�dou vynechanou schùzi. Ve
Francii dostávají poslanci 15.000 frankù, v Belgii
a Nizozemsku 4.000 frankù. Ve �výcarech 20 K
dennì, není-li pøítomen, nedostane nic. �véd�tí
poslanci dostávají 1.600 K roènì a nor�tí 16 K
dennì. Ru�tí 16 rublù (asi 40 K) dennì, v Japonsku
5.000 K za rok. Nejlépe placeni jsou poslanci ve
Washingtonì, kteøí dostávají 37.000 K a 600 K
na inkoust. Za to v Anglii, Itálii a �panìlsku nedo-
stávají poslanci nièeho. Pøedseda poslanecké
snìmovny v Rakousku dostává 40 K dennì,
v Uhrách 24.000 K roènì, ve Francii 72.000 frankù
a v Americe 60.000 K.     Slovácké noviny r. 1910

V Státním Okresním archivu v Uherském
Hradi�ti zaznamenal Milan Kubíèek

Ly�ování v rakouských Alpách

Spokojení úèastníci ly�aøského kurzu.                                                                             Foto: MM

Druhý roèník výbìrového ly�aøského kurzu
v rakouských Alpách dopadl úspì�nì ...

Poèátkem února se �áci na�í �koly zúèastnili
výbìrového ly�aøského kurzu v rakouském
Schladmingu. Stejnì jako minulou zimu jsme
vyrazili do jednoho z nejvìt�ích a nejlépe
vybavených rakouských støedisek. Stejnì jako
vloni byl kurz sestaven ze �ákù na�í �koly
a studentù staromìstského gymnázia. Stejnì
jako vloni jsme si dlouhé, �iroké a upravené
sjezdovky ly�aøského støediska SKI AMADÉ
u�ili. Poèasí nám sice tolik nepøálo, ale to jsou
hory ... Aspoò se máme na co tì�it pøí�tí zimu ...

Kurzu se úèastnilo 18 �ákù základní �koly,

9 studentù gymnázia, 3 ly�aø�tí instruktoøi (Martin
Motyèka, Richard Polesný a Martin Zábranský)
a velmi dùle�itá osoba - kuchaø Kája Brhel, který
se celý týden staral o na�e plné �aludky. A musíme
øíci, �e dobøe ... Ubytovaní jsme byli v penzionu
ZEFFERER v obci Aich, odkud jsme ka�dé ráno
vyrá�eli k nìkterému z vrcholù �ètyøhoupaèky�
- tzn. ètyø vzájemnì propojených ly�aøských center
- Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Raiteralm.
Letos se nám je podaøilo nav�tívit v�echny ètyøi,
i kdy� Planai a Reiteralm jsme díky hustému
snì�ení a mlze prakticky nevidìli. Jsme ov�em
rozhodnutí, �e se tam pøí�tí rok vrátíme a jejich
krásu urèitì objevíme ...     Mgr. Martin Motyèka
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Prvoligové mu�stvo �achistù neèekanì zvítìzilo v Brnì
1. liga

O velké pøekvapení se postaralo na�e �A� mu�stvo v nedìli 1. bøezna
2009, kdy� v 9. kole dokázalo zvítìzit na pùdì vedoucího celku �K Duras
Brno 4,5-3,5. Vyhrál Vlasta Babula, Honza Sosna, Fera Vrána a Mirek
Jurásek, remízu pøidal Petr Ba�ant sr.

Ale 10. kolo, které bylo odehráno v nedìli 15. bøezna, vùbec nevy�lo
�A� mu�stvu, které v nekompletní sestavì prohrálo s celkem TJ Mittal
Ostrava 2,5-5,5. Vyhrál Laïa Kñazovèík, remízu pøidal Petr Ba�ant jr.,
Honza Sosna a Radim Stuchlý.

2. liga
Povinné vítìzství získalo �B� mu�stvo v nedìli 15. února v 9. kole,

kdy� porazilo v domácím prostøedí mu�stvo �K Duras Brno �C�
jednoznaènì 6-2. Vyhrál Honza Hudeèek, Mirek Pl�ek, Antonín Vavru�ka,
Radim Stuchlý a Jo�ka Burda, remízu pøidal Fera Vrána a Jarek
Buráò.

Naopak tì�ký zápas èekal na �C� mu�stvo, které zají�dìlo do dalekého
�umperka. Pøípadné vítìzství by na�e mu�stvo posunulo k vytou�ené
záchranì v této nároèné soutì�i. Samotné utkání bylo podle oèekávání
velmi dramatické a skonèilo nakonec remízou 4-4. Vyhrál Jarek Shánìl,
Jakub Uøièáø a Michal Staufèík, remízu pøidal Honza Horsák a Radovan
Studený. Boj o záchranu bude tedy tak jako ka�doroènì dramatický a�
do poslední partie.

Tabulka 1. ligy

Krajský pøebor
�D� mu�stvo dokázalo zvítìzit v 9. kole, které bylo odehráno v nedìli

1. bøezna. nad nováèkem soutì�e mu�stvem Bystøièky  celkovì 5,5-2,5
a stále je jedním z hlavních aspirantù na postup do vy��í soutì�e. Vyhrál
Radovan Studený, Roman Omelka, Jo�ka Burda a Tomá� Hlíva, remízu
pøidal Petr Blaha, Jo�ka Knotek a Jirka Marek.

Po tøech vítìzstvích pøi�la pro �E� mu�stvo porá�ka v pomìru 3,5-4,5
pro kterou si na�i hráèi zajeli do sousedních Bor�ic, kde se utkali
s domácím rezervním týmem. Vyhrál Honza �míd sr., a Vojta Dobe�,
remízu pøidal Tonda Vávra, Ros�a Pukl a Honza �míd jr.

Krajský pøebor v nedìli 15. bøezna pokraèoval ji� pøedposledním kolem
a obì mu�stva zahrála na jednièku. �D� mu�stvo si v domácím prostøedí
poradilo s Brumovem a vítìzství 6-2 znamená v pøípadì nepøíli� vysoké
porá�ky v posledním kole se sousedním Zlínem tou�ebnì oèekávaný
postup do 2. ligy. Vyhrál Jarek Shánìl, Radovan Studený, Petr Blaha
a Jo�ka Burda, remízu pøidal Roman Omelka, Jo�ka Knotek, Milan Krèa
a Milan Rachùnek.

�E� mu�stvo si zajelo pro vysoké vítìzství do Bystøièky, kde porazilo
domácí hráèe vysoko 6,5-1,5. Vyhrál Michal Staufèík, Ros�a Pukl, Honza
�míd sr., Igor �tefanko, Honza �míd jr., a Franti�ek Èíhal, remízu pøidal
David Luka�tík.                                                               Milan Rachùnek

Tabulka 2. ligy

Tabulka krajského pøeboru

Mezinárodní �achový turnaj FIDE OPEN Staré Mìsto 2009 se
uskuteèní v srpnu. Mù�eme zde potkat nejen �achové velmistry, ale
i malé dìti, které se rozhodly vìnovat královské høe.

Ilustraèní foto: Milan Kubíèek
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Vítání obèánkù s pøevahou dìvèatVítání obèánkù s pøevahou dìvèat

I.  skupina dìtí 6. bøezna 2009 v 13 hodin

II.  skupina dìtí 6. bøezna 2009 v 13:30 hodin

V pátek 6. bøezna 2009 se uskuteènilo v obøadní síni staromìstské
radnice leto�ní první Vítání obèánkù do �ivota. Celkem jsme pøivítali
14 dìtí, �est chlapcù a osm dívek, ve dvou skupinách. První batolata
pøijely na mìstský úøad v doprovodu rodièù a dal�ích rodinných
pøíslu�níkù v 13 hodin. V úvodní skupinì jsme napoèítali pouze jedno
dìvèátko a �est chlapeèkù. Zatímco v druhé skupinì, která mìla slavnost
v 13:30 h., byl pomìr pohlaví opaèný. Pøijelo sedm holèièek a �ádný
kluk. V roce 2008 jsme tøikrát vidìli v obøadní síni dvojèata, pøi prvním
leto�ním vítání se tato radostná událost opakovala.

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

Pøi mnoha minulých obøadech jsme se
vìt�inou setkávali s jevem, kdy témìø ka�dé
dítì mìlo jiné jméno. Tentokrát se to znovu
opakovalo podle zavedené tradice. Na
radnici pøijela Barbora, Eli�ka, Karolína, Kristýna, Lenka, �árka, Tereza
a Veronika a �ikovní ho�i Adam, Kevin, Martin, Petr, Sebastian a Tomá�.

V letech 2005-2006 se ve Starém Mìstì narodilo více dívek, v roce
2007 pøeva�ovali chlapci a v roce 2008 jsme pøi ètyøech obøadech na
radnici pøivítali 37 chlapcù a 42 dìvèat. Pøi prvním leto�ním vítání opìt
nepatrnì pøeva�ují dívky. Dìtí ve Starém Mìstì pøibývá a to je jistì
optimistický údaj. Vývojem demografie se stále zabývá Rada mìsta, byl
roz�íøen poèet tøíd, v�echny tøi mateøské �koly ve Starém Mìstì byly
zásadnì rekonstruovány, zatepleny a chlubí se nejen barevnými fasádami,
ale i novým vnitøním zaøízením. Rodièe dìtí pøevzali po skonèení obøadu
Vítání obèánkù hotovost ve vý�i 3000 Kè odsouhlasených Radou mìsta
Staré Mìsto jako finanèní pøíspìvek pøi narození dítìte. Navíc ka�dá
maminka obdr�ela kytièku a dítì malý dárek, který jim i po letech bude
pøipomínat tuto milou událost. Maminky a tatínci se podepsali do Pamìtní
knihy mìsta, fotografie v�ech dìtièek pravidelnì zveøejòujeme ve Staro-
mìstských novinách, na internetových stránkách mìsta a snímky z obøadní
sínì jsou souèástí fotokroniky na�eho mìsta za rok 2009.    Milan Kubíèek

Termíny svatebních obøadù

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

Moudré my�lenky
lMu� dá �ivot za toho, kdo ho chápe, �ena se obìtuje pro toho, kdo
ji lichotí.                                                                    Tamilské pøísloví

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

Na snímku zleva dìti: Tomá� Balga, Eli�ka Jarotková, Sebastian Tuèek,
Martin Dosedìl.                                                                       Foto: MK

Na snímku zleva dìti: Adam Èutka, Petr Matou�ek, Kevin Kotlár.
Foto: Milan Kubíèek

Na snímku zleva dìti: Veronika Bala�ovièová, Barbora Nìmcová,
Lenka Straòáková, �árka Straòáková.                 Foto: Milan Kubíèek

Na snímku zleva dìti: Karolína V�etulová, Kristýna Pejsarová, Tereza
Blahová.                                                                                  Foto: MK
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Jak vyjdou noviny?
Pøí�tí èíslo Staromìstských

novin vyjde 30. dubna.
Uzávìrka je 17. dubna 2009.

Parní lokomotiva 464.202 Rosnièka vezla také Chru�èovaParní lokomotiva 464.202 Rosnièka vezla také Chru�èova
Opìt po dvou letech se vydala v sobotu

7. bøezna 2009 parní lokomotiva 464.202
�Rosnièka� z Olomouce pøes Pøerov, Staré
Mìsto (zastavení pøi cestì tam v 9:57 h. zpìt
v 15:36 h.), Uherské Hradi�tì, Uherský Brod
a �pitínský Semmering� do Bylnice.

Hmotnost parní lokomotivy je 112 tun,
prùmìr hnacích dvojkolí 1625 mm, nejvy��í
rychlost 90 km/h., výkon 1250 kW, zásoba
vody 13 m3, uhlí 7 tun.

V soupravì vlaku byl vùz 1. tøídy, pìt osobních
vozù øady Be a Ce 2. a 3. tøídy, osobní vùz øady
Bdt, jako postrk motorová lokomotiva øady
749 a doprovodný osobní vùz DKV Olomouc.
Tradièní pøedjarní jízda pod vrcholky Bílých
Karpat se v leto�ním roce nesla ve znamení recese.

Zelená ma�inka z olomouckého depa se
prozatím s historickými jízdami na støední
Moravì rozlouèila, proto�e od èervence bude
èekat na velkou opravu. Poøadatelé slibovali,
�e leto�ní nostalgická akce bude velkolepá
a originální, a �e si ji nenechá ujít velké mno�ství
obdivovatelù historické �eleznice. A mìli pravdu,
vlak byl plnì obsazený, v nácestných stanicích
èekalo mnoho vyznavaèù za�lé slávy parních
strojù, tøeba v Uherském Hradi�ti jsem napoèítal
320 divákù a v Uherském Brodì, kde byl hlavní
program jízdy, to nebyly stovky, ale více ne�
tisícovka zájemcù o tuto velkolepou podívanou.

V Uherském Brodu toti� byla na programu
historická scéna, její� cílem bylo humorným
zpùsobem pøipomenout nejslavnìj�í jízdu této
lokomotivy, kdy v roce 1961 vezla z Bratislavy
do Vídnì nejvy��ího sovìtského pøedstavitele
Nikitu Sergejevièe Chrusèova na setkání
s americkým prezidentem Johnem Fitzeraldem
Kennedym.

Chru�èova ve vlaku doprovázel jeho osobní
tajemník, tlumoènice a v Uherském Brodu jej
obklopili pøíslu�níci LM, dùstojníci a vojáci
ÈSLA,  pøíslu�ník SNB, sovìtský dùstojník,
pionýøi, �ena v kroji, zaslou�ilá dojièka, která
se vyznamenala masá�í vemen dle metody
N. A. Jevtu�enkové a zvý�ila dojivost krav

Není to krása? Posuïte sami�. Lokomotiva 464.2 byla vyrobena
v roce 1956 a ÈSD za ni zaplatily 1.020.500 Kès.

Foto: Vladimír Kuèera
Doplnìní vody do tendru parní lokomotivy v Uh. Brodu pomocí
historické hasièské støíkaèky z roku 1912.              Foto: Josef Výstup

U� víte, proè se øíká tìmto lokomotivám parní?
Na snímku stroj 464.202, pøi odjezdu ze
Starého Mìsta do Olomouce.

Foto: Vladimír Kuèera

Nikita Sergejeviè Chru�èov byl asi nejslavnìj�ím
cestujícím, kterého vezla parní lokomotiva
�Rosnièka�.                Foto: Vladimír Kuèera

Souprava vlaku s ma�inkou 464.2 na �eleznièním mostu pøes øeku Moravu. Foto: Vladimír Kuèera

o 1132%. Nechybìl i provokatér!  Zvolal: �My
chceme maso!� Byl zatèen a partajní pohlavár
za ním volá: �Maso? Soudruhu bude! Bachaø ti
nadìlá jelit�.�

V Bylnici se uskuteènila soutì� v otáèení lokomo-
tivy na zdej�í toènì, a potom se ji� vlak vydal na
zpáteèní cestu. Cena jízdenka podle vzdálenosti
byla 100 � 290 Kè, dìti polovièní.
      Dal�í parní jízda se koná pøi pøíle�itosti pouti

na horu Øíp 25. dubna 2009. Zde bude øazena
parní lokomotiva 434.2186 �Ètyøkolák� a jsou
pøipraveny i dal�í atrakce. Více na stránkách
www.cd.cz                               Milan Kubíèek
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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

Co vlastnì
získá kuøák?
Mu�ný zjev, zápach odpuzující hmyz, chu�

na alkohol, bronchitidu, astma, cukrovku,
paradentózu, �aludeèní vøedy, bürgra, infarkt,
rakovinu plic, hormonální a sexuální poruchy,
rodièky � ménìcenný plod. Tì�íme se na vás!
Celestýn Duspivo � hostinský, Dr. Mrtvola �
lékaø, Alfons Lopatka � hrobník.                  PI


