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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Polonéza žáků SOŠG Staré Město

Taneční klub Tweet Dívky z Doliny v barevných slovenských krojích

Staroměstský ples již po osmnáctéStaroměstský ples již po osmnácté
Předposlední lednovou sobotu se 

ve Společensko-kulturním centru již 
tradičně konal ples města. Krátce po 
dvacáté hodině přivítali návštěvníky 
místostarosta Mgr. Martin Zábranský  
se starostou Josefem Bazalou. Na úvod 
se představili žáci Střední odborné školy 
a gymnázia se svou polonézou,  precizně 
secvičenou pod vedením Anny Síkoro-
vé. V průběhu večera pak vystoupil také 
taneční klub Tweet a Soubor písní a tan-
ců Dolina.

Hudebně si jistě každý přišel na své, 
neboť ve třech sálech bylo na výběr mezi 
DH Skoroňáci, CM Bálešáci a skupinou 
Sory. Vítaným zpestřením byla ochut-
návka vín Hruška. Jako každý rok i letos 
byla tombola bohatá, ale i ti, na které se 
štěstí neusmálo, odcházeli z plesu spo-
kojení.
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Ples rodičů
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Ples rodičů, který každoročně pořádá SRPŠ při ZŠ Staré Město, 
připadl tentokrát na pololetní prázdniny. Zatímco si jiné děti užíva-
ly volna, žáci devátých ročníků již od rána pilně nacvičovali na SKC 
svou večerní premiéru. Pod vedením paní učitelky Jarmily Králové, 
Miroslavy Oharkové Foltýnové a pana učitele Jana Zábranského do-
laďovali poslední detaily, aby večerní polonéza, které se intenzivně 
věnovali již od září, dopadla na výbornou. A skutečně tomu tak bylo. 
Po zahájení plesu – úvodním slovu pana ředitele a pana předsedy 
SRPŠ – vstoupila ladným krokem na taneční parket první skupina  

a poté ji následovaly další dvě. Letos jsme měli možnost zhlédnout re-
kordních 36 párů a potlesk, jímž je obecenstvo obdařilo, byl zasloužený. 

Po polonéze se rozproudila zábava a parkety v obou sálech byly plné 
tancechtivých návštěvníků. K poslechu a tanci zahrála skupina POOL, 
o diskotéku se postaral DJ Jerry. Vystavené ceny lákaly všechny přítom-
né a po vyprodání tomboly jistě potěšily nejednoho účastníka plesu. 
Radost a dobrá nálada prostoupily všechny prostory Společensko-kul-
turního centra. Letošní ples se vydařil a my se již teď můžeme těšit na 
ten příští.                                          Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová
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Expediční kamera opět ve Starém Městě

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

Do Starého Města znovu zavítá 
největší outdoorový a cestovatel-
ský festival Expediční kamera. Po-
řadem, stejně jako v předchozích 
ročnících, bude provázet cestovatel 
David Švejnoha. Těšit se můžeme 
na krátké filmy z širokého rozpě-
tí lidských činností a sportů, např.  
o charitativním přejezdu Christo-
pha von Toggenburga na kole přes 
Himaláje, snaze dvou Britů pře-

plout na veslici Indický oceán bez 
doprovodné lodě, chození po laně 
napnutém mezi islandskými skalami 
či splutí téměř 5000 km dlouhé řeky 
Amur na kajacích.

Projekce navíc doplní David Švej-
noha svou přednáškou „Přežijí?“, 
zabývající se kmeny, které se ještě 
navzdory moderní době a civilizaci 
snaží udržet své tradice a kulturu. Ko-
lik musí v Etiopii zaplatit muž za svou 

budoucí manželku? Co znamenají 
hluboké jizvy na tělech hamarských 
žen a proč nosí mursijské dámy ve 
spodním rtu hliněný talířek? Jak je 
to v Barmě s prodlouženými krky 
Paduangů a co znamenají černé 
zuby tajemného etnika Enn? To vše 
se dozvíte 3. března v hlavním sále 
Společensko-kulturního centra.

PP

Na první malé přírůstky jsme si ve Starém Městě mu-
seli počkat v tomto roce až do 23. ledna, ovšem tento den 
se narodily hned dvě malé staroměšťanky.

Rodičům Pavlíně a Tomášovi Botkovým, pyšnícím 
se již dcerou Kateřinou, se narodila druhá dcera, Lucie. 
Radostná zpráva zastihla též rodinu Ševčíkovu, když ro-
dičům Igorovi a Aleně přibyla k dceři Denise druhá hol-
čička jménem Adriana.

První děti roku 2015

Malá Adrianka větší část gratulací v poklidu prospala.

Zástupci města s jednou ze dvou nejmladších staroměšťaněk, Lucií Botko-
vou.

16. února do obou domovů zavítali zástupci měs-
ta, Jana Nosková, starosta Josef Bazala a místostarosta 
Mgr. Martin Zábranský, aby popřáli dětem i rodičům 
zdraví a štěstí do budoucna. Předali též květiny, malé 
pozornosti a příspěvek pro první narozené dítě v no-
vém roce. Za redakci Staroměstských novin se připoju-
jeme k srdečným gratulacím a přejeme hodně spokoje-
ných let ve Starém Městě.

PP



4 Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1  - pronájem části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 136 m2, v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Miloslavu 
Býčkovi, Staré Město, Za Radnicí 1863, 
IČ 15252361, na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve 
výši 53,60 Kč/m2 a rok s inflační dolož-
kou + příslušná DPH, za účelem parko-
vání vozidel. 

- pronájem části pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační plocha  
o výměře 100 m2, v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, společnosti AREA 
ZLÍN spol. s r. o., Zlín-Příluky, Cecilka 
235, IČ 40994805, na dobu neurčitou  
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájem-
né ve výši 53,60 Kč/m2 a rok s inflační 
doložkou + příslušná DPH, za účelem 
parkování vozidel. 

- pronájem části pozemku p. č. 240/467 
ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře 100 m2, v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Aloisi Hučíkovi, Staré 
Město, Finská čtvrť 1494, IČ 62164309, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 Kč/
m2 a rok s inflační doložkou + příslušná 
DPH, za účelem parkování vozidel. 

1.2  ukončení pronájmu části nemo-
vitosti bez č. p. – zemědělské stavby na 
pozemku p. č. st. 1845/6 zast. plocha  
a nádvoří (sklad č. 6) v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Davidu 
Novákovi, bytem Staré Město, Vele-
hradská 1624, dohodou k 28.02.2015.

1.5  záměr na převod majetku – prodej 
části pozemků p. č. 2414/10 orná půda, 
 p. č. 4525/1 ostat. plocha, p. č. 4525/8 
ostat. plocha a p. č. 4525/9 ostat. plocha 
 o celkové výměře 632 m2 v lokalitě ul. 
Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město  u Uh. Hradiště.

1.7   uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON  Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 
28085400, zastoupené na základě plné 

moci společností E.ON Česká republi-
ka, s. r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 25733591 na právo 
umístění stavby „St. Město, úpr. DS, Va-
luch“ umístění distribuční soustavy – ve-
dení NN na pozemku p. č. 4529/178 ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště –  dle GP č. 3154b-
408/2014 ze dne 22.09.2014. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající ve vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 16 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2015 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.8  záměr na převod majetku – směnu 
části pozemku p. č. 293/2 ostat. plocha 
o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví pana 
Martina Prášila za část pozemku p. č. 
233/7 ostat. plocha o výměře cca 32 m2 ve 
vlastnictví města Staré Město a dále pře-
vod majetku – prodej části pozemku p. č. 
233/7 ostat. plocha o výměře cca 230 m2, 
vše v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem výstavby rodinného domu.

1.9   záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene ve  
rospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 28085400, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 25733591, na právo umístění 
stavby „St. Město, Velehradská, kab. NN“, 
umístění kabelu NN (kabel NN 144 m, 
pilíř 1 ks), na pozemcích p. č. 6053/310, 
4538/15, 4538/14, 4538/13, 4538/17, 
4538/12, 4538/3, 6046/13, 6046/251, 
6046/252, 6381/2, 6381/1, 4529/157  
a 6053/312 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

3.2   finanční dary přísedícím u Okres-
ního soudu v Uherském Hradišti za rok 
2014 dle  zápisu.

5.3  odpis pohledávek ve výši 3.872 Kč za 
umístění odpadu ve sběrném dvoře z dů-
vodu  změny předpisů plateb. 

5.6  odpisové plány majetku na rok 2015 
příspěvkovým organizacím, v souladu  

s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů:
 - Základní škola, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště
 - Mateřská škola Komenského 1721, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště
 - Mateřská škola Rastislavova 1800, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště
 - Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště

6.3   smlouvu o spolupráci s J. D. Pro-
duction, s. r. o., Palackého nám. 293, 
Uherské  Hradiště, provozovatelem regi-
onální televize TV Slovácko při výrobě  
a vysílání  zpravodajských pořadů – 105 
000 Kč + DPH, 50 reportáží v průběhu 
roku 2015 a pronájem 1. inzertní strany 
v TVS Plus magazínu v hodnotě 19 000 
Kč/rok.

6.4   změnu sazby placených služeb  
a poplatků v Městské knihovně a Infor-
mačním centru Staré Město.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.6  schválit převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6046/520 ostat. plocha/
manipulační plocha o výměře 402 m2 
v lokalitě ul. Velehradská (bývalý areál 
Doliny) ve Starém  Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Pavlo-
vi Chajdovi, Uh. Hradiště, Lechova 690, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem výstavby 
zázemí firmy.

5.4  schválit navýšení příspěvku města 
společnosti ČSAD BUS Uherské Hradi-
ště, a. s. na dopravní obslužnost v roce 
2015 o částku 35.541 Kč z důvodu navý-
šení počtu přepravovaných cestujících  
v kategorii bezplatná přeprava seniorů 
nad 70 let. Změna výše výdajů na do-
pravní obslužnost v roce 2015 bude ře-
šena rozpočtovým opatřením č. 1/2015 
na paragrafu 2221 Provoz veřejné sil-
niční dopravy.   

5.5  schválit „Zásady č. Z 01/2015 pro 
poskytování příspěvku na narozené 
dítě“ v souladu s ustanovením § 9 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a ustanovením  
§ 35 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů. 

6.5  změnu obsazení v Kontrolním vý-
boru – za dosavadního člena Bc. Kar-
la  Šuranského jmenovat paní Petru 
Bednaříkovou.
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6.6  změnu obsazení v Kontrolním vý-
boru – za dosavadního člena pana Mar-
tina Katrňáka jmenovat pana Mirosla-
va Horkého.

III.  neschválila
1.3  záměr na převod majetku – prodej 
částí pozemku p. č. 196/2 ostat. plocha/
jiná plocha a  změnu  umístění  nového  
oplocení  (posunutí  blíže  ke  stávající  
komunikaci), vše v lokalitě ul. Za Rad-
nicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

IV.  souhlasila
1.4 s vybudováním přístupu (sjezdu) 
– připojení nemovitosti p. č. 195/2 za-
hrada ve spoluvlastnictví paní Naděždy 
Demlové, bytem Řitka, Spojovací 230 
a paní Mgr. Kristiny Olivové, bytem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 103 na 
účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
196/2 ost. plocha/jiná plocha ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
 - s vybudováním přístupu (sjezdu) – 
připojení nemovitosti p. č. 196/1 zahra-
da ve vlastnictví Josefa Bazaly, bytem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 1902 na 
účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
196/2 ost. plocha/jiná plocha ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.
 - s vybudováním přístupu (sjezdu) – 
připojení nemovitosti p. č. 197/2 zahra-
da ve vlastnictví Josefa Vaňka, bytem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 101 na 
účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
196/2 ost. plocha/jiná plocha ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

3.3  s vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.03.2015 v rámci kampaně „Vlajka 
pro Tibet“.

5.1  s přijetím peněžitého daru ve 
výši 8.000 Kč pro příspěvkovou or-
ganizaci Mateřská škola, Komen-
ského 1721, Staré Město od firmy  
U – servis, Jaroslav Jirský, Staré Město, 
který je určen na pokrytí části nákla-
dů spojených s dopravou dětí na pla-
vecký výcvik do bazénu v Uherském 
Hradišti, v souladu s ustanovením  
§ 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle ustanove-
ní § 27 odst. 5 a § 39b odst. 1 zák.  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V.  jmenovala
6.2  na základě výběrového řízení pana 
Bc. Romana Janíka, Kosmova 1173, Staré 
Město, ředitelem příspěvkové organizace 
Sportovní a kulturní centrum Staré Město.

VI.  vzala na vědomí
3.1   Zprávu o řešení stížností v roce 
2014.

4.1   vyjádření města k žádosti o územní 
řízení dle § 87 odst. 1 stavebního zákona  
v platném znění dle zápisu.

4.2   vyjádření města k žádosti o zahájení 
společného územního a stavebního řízení 
dle § 94 a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

4.3   vyjádření města k žádosti o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona  
v platném  znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas dle § 96 stavebního zákona v plat-
ném  znění dle zápisu.

4.5  vyjádření města k žádosti o změnu 
stavby před dokončením dle § 118 staveb-
ního  zákona v platném znění dle zápisu.

6.1  nabídku společnosti SAURA, s. r. o., 
na zpracování Strategického plánu rozvo-
je Starého Města. 

6.4   Zprávu o činnosti Městské knihovny a 
Informačního centra Staré Město za rok 2014.

6.7  žádost Centra paliativní a hospico-
vé péče s. r. o., Mariánské náměstí 78, 
Uherské  Hradiště o pronájem pozemku v 
lokalitě Kopánky, parc. č. 340/130 za úče-
lem zřízení Centra paliativní a hospicové 
péče.

VII.  ustanovila
5.2  poradní skupinu pro schvalování 
účetních závěrek příspěvkových organi-
zací za rok 2014 a zároveň vyhodnocení 
podkladů k účetní závěrce a sdělení svého 
stanoviska zastupitelstvu města ve vztahu 
ke schvalované účetní závěrce města za 
rok 2014. Poradní skupina je ustanovena 
v tomto složení:
 -  Ing. Zdislava Zvardoňová
 -  Mgr. Martin Zábranský
-  Radoslav Malina

VIII.  zrušila
1.5   pronájem částí pozemků p. č. 
2414/10 orná půda, p. č. 4525/1 ostat. 
plocha,  p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. 
č. 4525/9 ostat. plocha o celkové vý-
měře 632 m2  v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Třineckým železárnám, a. s., 

Třinec, Průmyslová 1000, IČ 47675896, 
od 01.01.2015 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 6 měsíců a nájemné ve 
výši 53,60 K/m2 a rok + příslušná DPH, 
s inflační doložkou, za účelem vybu-
dování parkoviště pro osobní vozidla 
a následně parkování vozidel, který byl 
schválen na 2. zasedání rady města dne 
03.12.2014 pod bodem I./1.4.

IX.  uložila
1.   Odboru správy majetku a ŽP
1.5 zveřejnit záměr na převod majetku 
– převod částí pozemků p. č. 2414/10 
orná půda, p. č. 4525/1 ostat. plocha, 
p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 4525/9 
ostat. plocha o celkové výměře 632 m2   

v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.
T: ihned

1.8  zveřejnit záměr na převod majet-
ku – směnu části pozemku p. č. 293/2 
ostat. plocha o výměře cca 32 m2 ve 
vlastnictví pana Martina Prášila za 
část pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha 
 o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví měs-
ta Staré Město a dále převod  majetku – 
prodej části pozemku p. č. 233/7 ostat. 
plocha o výměře cca 230 m2, vše v lo-
kalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem  
výstavby rodinného domu.
T: ihned

1.9  zveřejnit záměr na uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 28085400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, 
Velehradská, kab. NN“, umístění ka-
belu NN (kabel NN 144 m, pilíř 1 ks), 
na pozemcích p. č. 6053/310, 4538/15, 
4538/14, 4538/13, 4538/17, 4538/12, 
4538/3, 6046/13, 6046/251, 6046/252, 
6381/2, 6381/1, 4529/157 a 6053/312  
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
T: ihned

2.  Tajemníkovi města 
6.1  jednat s firmou SAURA, s. r. o.,  
o cenových podmínkách při zpracová-
ní Strategického plánu rozvoje Starého 
Města. 
T: 15.03.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta
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Dne 7. 2. 2015 se uskutečnil ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě již 47. tradiční ples „Zimní pohád-
ka“, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Děkujeme tímto všem partnerům za jejich peněžní a věcné dary, kterými 
přispěli k vysoké společenské úrovni tohoto plesu. Jmenovitě jsou to: 

Město Staré Město, Stanislav Houdek bt servis SM, STAVAKTIV s.r.o., Ing. Lubomír Hučík SM, Ray Service, a.s. 
SM, Bobík nábytek J. Trubačík  SM, Megastro CZ s.r.o., Agro Zlechov a.s., ZEAS Polešovice a.s. , Lukrom Plus a.s. 
Lípa, Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů SM, Josef Dubovský autobusová doprava SM, C.S.O. kovoobrábění 
F. Chmelař SM, Spolek přátel slivovice St. Město, Látal s.r.o. stavební a obchodní firma SM, Pivovar Uh. Brod a.s., Na-
dace SYNOT  UH, Divadelní galerie UH, Vinařství u Kapličky Zaječí, 1. FC Slovácko UH, Papírnictví M. Červenková 
SM, Akvaristika SM, Pekárna Topek s.r.o. - Topolná, Angličtina Dagmar Stodůlková SM, Penzion EGO SM, Alma 
baterie SM, BestDrive SM, Anisport  sportovní prádlo, UH Perla cukrářská výroba p. Zetík SM, AMON SM, PI Parket 
- UH - Filip Janča SM, Autokarosárna  O. Skula SM, Petr Hájek – čištění koberců SM, Autokarosárna František Němec 
SM, Palnas spol. s.r.o. SM, Autoopravna Králík SM, Potraviny Kouřimová SM, Colorlak a.s. SM, Restaurace Na Špici 
SM, BARDOG  Vítězslav Polášek Tlumačov, POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM, CRD4 s.r.o., Potraviny Antonín Vaněk 
SM, CM Bálešáci SM, Potraviny Marie Hráčková SM, Cukrárna Švecovi SM, PVT Jan Palica SM FC club SM, Richard 
Klofáč SM, Eko UH ing. Antonín Uhlíř SM, Studio REGEVITA Kunovice, FONEGRY s.r.o. UH, Růže Hučíkovi SM, 
Hofman elektro s.r.o UH, Rybářské potřeby J. Dovrtěl SM, Inautic Popůvky, SDH Staré Město, Květiny Klofáčová SM, 
Studio EM M. Šobáňová  SM, Farnost Staré Město, Studio HAIRSTYLE UH, IRON MOTO SM, Skanska a.s. UH, Habe 
moda H.Benešová SM, SKC Staré Město, HAMÉ, s.r.o., SLUŽBY SM, s.r.o.  St. Město, Hasičská vzájemná pojišťovna 
a.s., Senzasport s.r.o. SM, Jarmila Nožičková potraviny Altéře SM, Sdružení rodičů Staré Město, Klub přátel vína SM, 
Stapak - obalový materiál SM, Kosmetický salon LINDA – L. Gajdošová UH, Přátelé Staroměstských hasičů ze Sušic, 
Masný krám Ve mlýně SM, Studio Proměny UH, Mg centrum s.r.o. Bzenec, Studio Bestlife Tlumačov, K+J Autoplus, 
s.r.o. SM, Svatební salon Pavlína SM, Kadeřnictví Taťána SM, Tegü  VUKO spol. s r.o. Březůvky, Kamenosochařství 
Petržel – Staněk  SM, Topdoors  dřevěné zárubně, dveře, Kavárna sv.Petr  SM, Truhlářství Hájek Ostr. Lhota, Keramika 
Blahovi SM, VTP Pelka s.r.o. SM, Keramika Ing. Roman Vaněk SM, Zahradní technika Robert Bílka SM, Klempířství 
p. Grebeň SM, Zdravá výživa Strnad SM, Kola Číhal - Stanislav Číhal SM, SDH Horní Bečva, Kovoplast v.d. Hluk, 
ZEAS Nedakonice a.s., Květiny, doplňkové zboží Markéta Nevrlová SM, Pneuservis Petr Verbík SM, MADIS  s.r.o. SM, 
Salon Sandra SM, Masérské a regenerační služby - M. Svadbíková , ZEVOS a.s. SM, Moravský rybářský svaz – MO 
UH, Pohřební služba pí. Horká SM, Móda Prostějov SM, Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM, MOKATE CZECH s.r.o., 
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM, Nábytek Hejda s.r.o. Babice, Soukromý zemědělec Ing. Talák SM, Nářadí Říha 
SM, Vladimír Kartusek-EKOSTAV SM, NODIS s.r.o. Babice, Zahrádkářské služby Ladislav Vaněk SM, OSH ČMS UH, 
Jegla nářadí SM, Papino SM, Tomáš Mazáč finanční poradce SM, Staroměstská kapela, ZŠ Tupesy.

Dále děkujeme dechové 
hudbě Staroměstská kape-
la, hudební skupině NA.EX  
a všem návštěvníkům Zim-
ní pohádky za vytvoření 
příjemné plesové atmosféry  
a společného kulturního zá-
žitku. 

Za Sbor dobrovolných ha-
sičů Staré Město

Antonín Martínek
 starosta sboru
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Nový typ jízdného v MHD - přestupní jízdenka

 VČS jednoty Orla ve Starém Městě
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Společnost ČSAD BUS Uherské 
Hradiště nabízí pro cestující v Měst-
ské hromadné dopravě nový typ 
jízdného. Jedná se o tzv. přestupní 
jízdenku, která je určena pro cestují-
cí využívající návazných spojů v síti 
MHD v regionu Uherskohradišťska. 
Příkladem může být cestující, který 
potřebuje cestovat z Kunovic nebo ze 
Starého Města například do nemoc-
nice v Uherském Hradišti. Doposud 
cestující, který nevyužíval předplatné 
časové jízdné (obvykle měsíční nebo 
čtvrtletní časovou jízdenku), platil 
dvě desetikorunové jízdenky za ces-
tování dvěma různými linkami. Cena 
nové přestupní jízdenky tak byla sta-
novena na 15 Kč při hotovostní platbě. 
Jízdenku je možno využívat na všech 
linkách, které obsluhují zastávky 
označené v jízdním řádu symbolem 
MHD ve městech Uherské Hradiště, 

Staré Město a Kunovice. Jedinou podmín-
kou pro uplatnění přestupní jízdenky je 
její využití na dalším spoji v časovém li-
mitu 45 minut od vydání jízdenky. Tento 
čas bude na jízdence výrazně uveden.

Použití přestupní jízdenky je velmi 
snadné:
•	Cestující	 při	 nástupu	 do	 autobusu	

oznámí řidiči typ jízdného – přestupní 
jízdenka
•	Po	zaplacení	obdrží	jízdenku,	na	které	

bude kromě ostatních informací výrazně 
uveden čas, do kterého musí cestující na-
stoupit do návazného autobusu v rámci 
spojů obsluhujících MHD
•	Po	výstupu	z	autobusu	cestující	použi-

je jízdenku jako jízdní doklad, kterým se 
prokáže řidiči v návazném autobusu. Ten 
pouze zkontroluje, zda cestující dodržel 
podmínku časového limitu pro přestup.

Přestupní jízdenka je určena zejména 

těm cestujícím, kteří náhodně cestu-
jí v rámci MHD více na sebe nava-
zujícími spoji a kteří nejsou držiteli 
finančně výhodnější měsíční nebo 
čtvrtletní časové jízdenky MHD. 

ČSAD BUS Uherské Hradiště spo-
lečně s městy Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice Vám přeje příjem-
né cestování.

MHD dnes zahrnuje 7 základních 
linek, které jsou doplňovány všemi 
linkami v pravidelné autobusové 
dopravě zastavujícími na zastávkách 
označených symbolem MHD v regi-
onu Uherskohradišťska. Celkem se 
jedná o 1,2 mil. km ročně a v rámci 
MHD společnost ČSAD BUS Uher-
ské Hradiště přepraví každý rok více 
než 2 miliony cestujících.

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Výroční členská schůze naší orelské 
jednoty se konala 6. 2. 2015 v malém 
sále Orlovny. Po zahájení a přivítání 
vzácných hostů byla orelská modlitba 
a krátká vzpomínka na zemřelou sestru 
Ludmilu Stuchlíkovou, cvičitelku dětí  
a obětavou učitelku.

Děti z oddílů Pohybové hry I a II 
přednesly básničku a zazpívaly pod ve-
dením Mgr. Jany Ferdové při kytaře 
písničku. Popřáli jsme také letošním ju-
bilantům hodně orelského elánu, zdraví  
a Božího požehnání do dalších let života.

Po schválení navrženého programu 
proběhla volba zapisovatele, mandátové 
a návrhové komise. Následovala kontro-
la usnesení z minulé VČS a zhodnocení 
celkové činnosti v roce 2014. Pak po-
dávali výroční zprávy cvičitelé a trené-
ři jednotlivých oddílů: Cvičení rodičů  
s dětmi, Pohybové hry I a Pohybové 
hry II, Rekreační sporty, Stolní tenis – 
žáci, Florbalové oddíly – žáci a  muži, 
Cvičení pro kluky, Pilates, Kondiční cvi-
čení, Aerobik a pilates, Florbal – vete-
ráni, Stolní tenis – dospělí, Badminton  
a Posilovna. Členská základna byla se-
známena s pokladní zprávou a poté se 
zprávou revizní.

Zvolili jsme delegáty na sjezd župy 

Velehradské, který bude 21. 3. 2015  
v Pitíně a byl schválen návrh delegátů na 
ústřední sjezd Orla 13. 6. 2015 do Boso-
noh. Dále proběhlo schválení finančního 
plánu na rok 2015 a plánu činnosti jed-
noty na rok 2015. Po schválení usnesení 
z VČS byli odměněni všichni vedoucí  
a trenéři novými tričky s logem orla za je-
jich nezištnou práci a reprezentaci jedno-
ty. Výroční členská schůze byla po krátké 
diskusi ukončena písní „Vzhůru Orle slo-
vanský“.

Děkuji všem, kdo přispěli k pohodo-
vé atmosféře celé schůze, zvláště pak 
sestře Emílii Zemánkové z župy Vele-
hradské, duchovnímu otci Mgr. Miro-
slavu Suchomelovi a Ing. Kamilu Psot-
kovi – zastupiteli Města Staré Město 
– za jejich upřímná a povzbudivá slova.

Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty 

foto: Ing. Bohumil Ferda
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Z naší farnosti – březen 2015
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Doba postní může být časem milosti
Období postní je pro mnoho lidí spojeno s odepřením masa 

či dobrého jídla vůbec. Ale to není přesné pochopení, o čem 
půst vlastně je. Jde o pokání, tedy o změnu smýšlení v Duchu 
svatém. Pak to bude i dobou milosti. Jde o to, abychom se ote-
vřeli víc Bohu, vnitřnímu probuzení a oživení naděje. Zřek-
nutím se zábavy a toho, v čem si libujeme, se více soustředíme 
na Boha i jinak, než jen modlitbou. Zdrženlivost je blahodár-
ná pro duši i pro tělo. V zamyšlení se nad svým životem nám 
může pomoci i duchovní obnova. V našem okolí se nabízí

Postní duchovní obnova
- Pro dívky nad 17 let - 6. – 8. 3. 2015 nabízí Karmelitánky ve 
Štípě, kontakt: karmel@volny.cz a 13. – 15. 3. 2015 u Mil. se-
ster Sv. Kříže v Kroměříži, kontakt: dokromeriz@gmail.com
- Pro mladé muže nad 17 let – Olomouc 27. 2. – 1. 3., in-
fo+kontakt: www.knezskyseminar.cz/vir
- Pro muže – jednodenní 14. 3. 2015 v Olomouci, více http://
www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26
- Pro manžele – 27. – 28. 3. 2015 Vranov u Brna na téma 
Adam a jeho žebro, info na  http://www.crsp.cz/mladi-part-
neri-manzele/92-postni-a-adventni-duchovni-obnova-manel
- Pro všechny – Velehrad 12. 3. – 15. 3. 2015. Téma „Proměna 
srdce“  a dále
- Pro seniory – Velehrad 27. – 29. 3. 2015, obě akce na http://
www.stojanov.cz/program-akci.html 
V naší farnosti zveme o nedělích (1. – 5. neděle postní) do 
kostela Sv. Ducha v 15 hodin na kající zamyšlení  a před ve-
černí mší sv. v pondělí, středy, pátky od 17 hod. na pobožnosti 
Křížové cesty. 

25. 3.  je církevní svátek. Slavnost Zvěstování Páně
je oslavou podivuhodného a pro lidstvo rozhodujícího 
okamžiku. Václav Renč jej ve své básni popsal takto: Ač 
Král, Duch Boží, svatá Panno, vyčkává na tvé ne či ano. 
Svobodně vol a odpověz.“ (Nestojí volba, zda poslechnout 
Boha před vlastním přáním, také  před námi?)  A Ma-
ria volila a řekla „Ano“ na poselství Gabriela, že se má stát 
matkou Mesiáše, když v ní začal lidský život Boží syna.                                                                                                                                         
Proto ráno, v poledne a večer nejen v naší vlasti zvoní zvony 
kostelů a vyzývají k pokleknutí a k této modlitbě:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Tento den je také dnem modlitby za úctu k počatému ži-
votu. Na Slavnost Zvěstování Páně příhodně připadá záro-
veň Den nenarozených dětí (Při pobožnosti Křížové cesty  
v 17:00 hodin a při mši svaté se spojíme v modlitbě na tento  
úmysl). 

Návštěvy nemocných 
Před velikonočními svátky ve čtvrtek 26. 3. a v pátek 27. 3. 

dopoledne vždy od 8 hodin duchovní otec Miroslav navštíví 
nemocné a špatně pohyblivé osoby, které si to přejí, s nabíd-
kou služby svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných  
a svátostí Eucharistie. Prosím, nahlaste do 20.3. na tel. 572 
541 277 nebo v sakristii kostela Svatého Ducha.

O Bolestném pátku před Květnou nedělí už řadu let je 
Křížová cesta ulicemi Starého Města. Také letos v pátek  
27. 3. 2015 po mši sv. o 17 hodině půjde ulicemi průvod s kří-
žem na připomenutí bolestné cesty Kristovy na smrt. Připo-
jíte se také? 

Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově
Mladí křesťané jsou ti, kteří budou vytvářet budouc-

nost církve. Proto již sv. Jan Pavel II. vyzýval, aby se mladí 
scházeli na setkáních, kde se navzájem mohou utvrzovat ve 
víře a navazovat nová pevná přátelství víry a zažívat spole-
čenství církve. K tomuto setkávání slouží také setkání mlá-
deže naší arcidiecéze. To se koná pravidelně každé dva roky  
v sobotu před Květnou nedělí. Letos se toto setkání uskuteční  
28. března v Prostějově v tamním Společenském domě. Začá-
tek je naplánován na 10:00 hod. Mladí se mohou těšit na před-
stavení jednotlivých děkanátů, katechezi otce arcibiskupa  
a svědectví. V odpoledním bloku si pak mohou vybrat z řady 
zajímavých přednášek: například na téma Jak žít s Bohem, 
Média, Povolání atd. Kromě toho bude v nabídce celá řada 
workshopů (Lectio divina, výtvarné dílny atd.), koncerty  
a také možnost tiché adorace. Kromě Společenského domu 
budou také využívány prostory Cyrilometodějského gymná-
zia i jiné objekty ve městě. Celé setkání bude ukončeno mší 
svatou. Předpokládaný konec je naplánován na 16.30. Účast-
nický poplatek činí 50 korun. Na akci se není třeba registro-
vat. 

Květnou nedělí (29. 3.) 
začíná Svatý – pašijový týden  

Vstupní obřady bohoslužeb  v 7:00 a 10:00 hodin se konají 
před kostelem, následuje průvod s ratolestmi (na památku Je-
žíšovy cesty do Jeruzaléma) do kostela a mše svatá.  (Obřady 
se také konají v sobotu 28. 3. v 17:00 hodin)

Očista duše ve svátosti smíření (zpovědi): vždy půl hodi-
ny přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. 
V SOBOTU 28. 3. V DOBĚ 14:30 – 16:30 HODIN BUDOU 
PŘÍTOMNI TŘI ZPOVĚDNÍCI! Od pondělí 23. 3. až do stře-
dy 1. 4. zpovídají také duchovní otcové uherskohradišťského 
děkanátu v Uherském Hradišti (ve farním kostele sv. Františ-
ka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., u františkánů od 15:00 
– 18:00 hod.)

Druhý ročník akce Absolventský Velehrad o víkendu  
6. – 8. února 2015 navázal a rozšířil tradice ročníků Student-
ský Velehrad. Sjelo se sem víc než 180 mladých mužů a žen od 
21 do 35 let. Absolventský Velehrad  je určen k setkávání mla-
dých věřících vysokoškoláků zapojených v profesním životě, 
k setkávání s přáteli a poznávání nových, prostřednictvím 
přednášek a diskuzí k inspiraci, povzbuzení, získání zkuše-
nosti. Pro zájemce o další ročník slouží web www.absolvent-
skyvelehrad.cz a kontakt: absolventskyvelehrad@vkhcr.cz

SV
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Zápis dětí do prvních tříd

Opět jedeme na republiku!

Pejsek s kočičkou poznávali s předškolními dětmi písmena. 
Foto: Mgr. Monika Gejdošová

Děti při zápisu přivítal vodník.
Foto: Mgr. Monika Gejdošová

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

V pátek 23. ledna se uskutečnil 
na Základní škole ve Starém Městě 
zápis dětí do prvních tříd. Zápisu se 
zúčastnilo 98 dětí. Budoucí prvňáč-
ky provázely zápisem, jenž se nesl 
v pohádkovém duchu, postavičky, 
ve které se proměnili žáci 1. stupně 
naší školy. 

Děti se překonáním tunelu dosta-
ly do pohádky, kde je přivítal vod-
ník krátkou básničkou, poté děti 
pomáhaly vodníkovi přišít kabá-
tek. Cesta pohádkou pokračovala 
překonáním potoku k čarodějnici. 

Tady děti stavěly chaloupku z geo-
metrických tvarů. Dále narazily na 
loupežníka Lotranda, se kterým si 
zahrály kuželky. Cestu jim zpříjem-
nil i motýl Emanuel, se kterým se děti 
trochu protáhly u písničky „Hlava, 
ramena, kolena, palce“. Ten pak uká-
zal budoucícm prvňáčkům svoji lou-
ku plnou krásných barevných květů.

Zdoláním tunelu a skokem přes ka-
meny se děti dostaly z jedné pohádky 
do druhé. Tady už na ně čekal Pejsek 
s kočičkou. Děti pomáhaly pejskovi 
a kočičce posbírat pověšené prádlo  

s písmenky. Písničkou nebo básnič-
kou probudily princeznu, se kterou 
poznávaly zvířátka a přesvědčily 
ji, že poznávání pravé a levé ruky 
je hračka. Druhá pohádka byla za-
končena malováním obrázku ma-
minky nebo tatínka.

Po splnění všech úkolů si děti vy-
braly dáreček, který vyráběli starší 
žáci prvního stupně. 

 Již nyní víme, že se do prvních 
tříd těší 75 nových prvňáčků. 

Mgr. Monika Gejdošová

Suverénní vítězství šachového 
družstva  I. stupně ZŠ St. Město  
v krajském kole  přeboru škol zna-
mená jediné – postup do celostátní-
ho kola přeboru. Stejně jako v loň-
ském roce byli členy vítězného týmu 
Viktorie Všetulová,  Robin Čapek  
a Stanislav Foltýnek. Jako čtvrtý 
člen družstva letos poprvé repre-
zentoval naši školu Jan Vávra. Kro-
mě úspěchu celého družstva, které 
zvítězilo s výrazným bodovým 
rozdílem před druhou postupující 
školou z Jasénky, je nutné vyzdvih-
nout i osobní úspěch v hodnocení 
šachovnic – Robin Čapek získal  
1. místo na čtvrté šachovnici.

Jana Trubačíková
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Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz
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POhlADíMe VáM bříšKA 
ZA KAžDéhO POčASí!

ROZVOZ KVAlitNích OběDů 
7 DNí V týDNu ZA 60,- Kč

iNfO NA tel.: 777 783 447
hOtel SyNOt StARé MěStO

Staroměstská kapela 
blahopřeje Josefům

I v letošním roce můžete slyšet vyhrávat 

Staroměstskou kapelu 
při obchůzce po Starém Městě. Stalo se již tradicí,  

že kapela každoročně potěší a popřeje kamarádům  

a známým v den jejich svátku.

Letos budou muzikanti vinšovat pěknou písničkou trochu 

netradičně v pátek 20. 3. 2015.

úterý 3. března

EXPEDIČNÍ KAMERA
začátek 18.00 hod., vstup: 70,- Kč

sobota 7. března

KOŠT SLIVOVICE
Účinkují: VSP band, CM Harafica
začátek: 16.00 hod.

Sobota 14. března

SVČ KLUBKO – RC ČTYŘLÍSTEK
bURzA DĚTSKÝCH VĚCÍ, 8.00 – 11.30 hod.
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Slovo starosty
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Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozdravil  
a podělil se s Vámi o několik nových informací, které se 
v našem městě udály, a také o závěry ze zasedání rady 
města. Koncem roku 2014 byl zastupitelstvem města 
schválen rozpočet města. Počítá s investicemi v hodnotě 
32 milionů korun. Z toho 19 milionů by měly pokrýt do-
tace. Zbylých 13 milionů použijeme z vlastních prostřed-
ků. Rozpočet, s celkovými příjmy asi 133 milionů korun, 
je naplánován přebytkový, s roční úsporou v hospodaření 
přibližně 5 milionů korun. V průběhu roku jej budeme 
měnit na základě vývoje ekonomiky a požadavků inves-
tičního odboru, popřípadě potřeb města. 

Kromě mnoha vydařených kulturních a společenských 
akcí proběhla v našem městě úspěšně tříkrálová sbírka, 
kterou organizovala Charita Uherské Hradiště.  V kostele 
Svatého Ducha ji pro celý obvod zahájil arcibiskup Jan 
Graubner. Jen ze Starého Města se této akce zúčastnilo 
přes sto dětí a dobrovolníků.  

Z jednání rady bych zdůraznil doporučení zastupitel-
stvu města provést změnu Pravidel pro poskytování zá-
půjček z Fondu rozvoje bydlení. Je navrženo snížení úro-
kové sazby, která bude dvoupásmová, podle celkové doby 
splátkového kalendáře. Dlužiteli budou při předčasném 
splacení zápůjčky prominuty úroky ke dni mimořádné 
splátky. Zápůjčky tak budou atraktivnější a přístupněj-
ší pro větší okruh žadatelů. Dále rada města doporučila 
zastupitelstvu města zvýšit příspěvek na nově naroze-
né dítě, které má trvalé bydliště ve Starém Městě, a to  
z 3000,- Kč na 5000,- Kč. Podmínkou poskytnutí pří-
spěvku je, že rodiče dítěte nemají vůči městu žádný dluh 
nebo nedoplatek a jejich trvalý pobyt není nahlášen na 
úředně stanovené adrese (Staré Město, náměstí Hrdinů 
100). 

Významným krokem rady bylo výběrové řízení na 
ředitele příspěvkové organizace SKC, jejíž stávající ře-
ditel Ing. Petr Straka odchází do důchodu. Na zákla-
dě výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem  
15 uchazečů, výběrová komise doporučila radě města pana  
Bc. Romana Janíka, který byl na jednání rady města dne 
4. 2. 2015 jmenován ředitelem SKC k 1. 4. 2015. Chci 
tímto poděkovat Ing. Petru Strakovi za spolupráci a jeho 
obětavou práci pro město a jeho občany. Přeji mu do dal-
ších let hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody. 
Těším na spolupráci s novým panem ředitelem, kterého 
čeká spousta práce, mnoho nových úkolů a příležitostí.  

K 1. 4. 2015 bude mít i Školní hospodářství s.r.o. no-
vého jednatele, neboť Ing. Arch. Vladimír Erben požádal 
o uvolnění z funkce. I jemu patří poděkování za odve-
denou práci, především při převzetí obchodní společ-
nosti a převedení jejího majetku na město Staré Město. 
Tuto náročnou část se nám podařilo úspěšně zvládnout 
a nyní může celé vedení města pracovat na regulativech 
budoucího prodeje stavebních pozemků v areálu školní-
ho hospodářství. Jedná se o určení velikosti a rozmístění 
stavebních parcel, určení stavební čáry a výškové omeze-
ní rodinných domů. Tyto regulativy by neměly nijak za-
sáhnout do pohody bydlení, ba naopak ji vylepšit. Naším 
zájmem je upravit podmínky tak, aby se stavby rodin-
ných domů vzájemně nevylučovaly a umožňovaly maxi-
mální míru soukromí. Předpokládáme, že první stavební 
pozemky bychom mohli začít nabízet v průběhu roku 
2016. V první etapě se bude jednat asi o čtrnáct řadových 
domů, které budou umístěny v ulici Velehradská. Cena za 
metr čtvereční ještě nebyla stanovena.

Za zmínku stojí i to, že developerská společnost CTP 
Invest, spol. s r.o.  vstupuje do našeho města. Její činnost 
se v současné době soustřeďuje v lokalitě Špilov. Zde by 
měl vzniknout CTPark Staré Město, který má sloužit jako 
překladiště a zázemí pro obchodní společnosti. V první 
etapě bude zastavěno celkem 60000 metrů čtverečních.  
I tato etapa je rozdělena do tří částí, kdy v současné době 
probíhá posuzování z hlediska životního prostředí na  
halu o rozloze 17000 metrů čtverečních. Diskutujeme  
o tom, zda kamionová doprava příliš nezatíží naše měs-
to. Máme k tomu vybudovány obchvaty, které by měly 
zajistit, aby se životní podmínky a bezpečnost ve Starém 
Městě nezhoršily. Dobrou zprávou je, že by v první etapě 
mělo vzniknout až 150 pracovních míst. 

Josef Bazala
starosta
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Projekt Erasmus+ na SOŠGSM

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

Naše škola je opět zapojena do 
mezinárodního projektu Erasmus+: 
Comenius – KA2 s názvem Water 
– formula, life, poesy. Spolupracuje-
me se středními školami ze Španěl-
ska, Portugalska, Francie, Německa, 
Itálie, Bulharska, Lotyšska a Bulhar-
ska. Tato mezinárodní spolupráce je 
pro žáky velmi obohacující, neboť 
všechny výstupy stejně jako komu-
nikace na mezinárodních projek-
tových setkáních jsou v anglickém 
jazyce.

Život na Zemi bez vody není 
možný. Žáci budou během dvou 
školních roků sledovat vodu 
z různých hledisek. Ve dnech 
1. – 6. prosince jsem se spolu  

s Mgr. Marcelou Chovancovou zú-
častnila přípravné schůzky projektu 
v Rize. S místním gymnáziem naše 
škola spolupracovala již na předcho-
zím projektu Comenius v letech 2010-
2012. S ostatními partnery jsme do-
mlouvali konkrétní podmínky práce 
na projektu, plánovali jsme termíny 
schůzek v jednotlivých zemích. 

Od 15. do 20. ledna proběhlo prv-
ní mezinárodní projektové setkání 
v Cluses ve Francii. Naši školu za-
stupoval čtyřčlenný tým – Monika 
Trlidová, Kristýna Gabrielová, Mgr. 
Soňa Patočková a RNDr. Radka Gu-
recká. Žáci prezentovali výsledky své 
práce – video s pokusy demonstrují-
cími vlastnosti vody a postery, jejichž 

tématem byly fyzikální a chemické 
vlastnosti vody. Voda nás provázela 
po celou dobu pobytu – pršelo, sně-
žilo, měli jsme příležitost pozorovat 
halové jevy v atmosféře, vyzkoušet 
sněžnice a někteří i lyže, vyjeli jsme 
na ledovec Mer de Glace v Chamo-
nix, navštívili jsme vodní elektrárnu 
a vyzkoušeli si hledání pomocí lavi-
nové sondy. Vznikla nová přátelství 
a při loučení také tekly slzy (opět 
voda).

Všichni se už těšíme na další 
schůzku, která proběhne od 19. do 
23. března v naší škole.

RNDr. Radka Gurecká
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Zůstaň chvíle, jsi krásná...

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na březen

		V březnu vítr, v dubnu déšť - 
pak jistě úrodný rok jest.

		Jestli březen kožich stáhl, du-
ben rád by po něm sáhl.

		Mnoho dešťů březnových - hu-
bené léto.

		Kolik mlh v březnu k nebi stou-
pá, tolik bude ještě mrazů po 
velikonocích.

		Skřivan si v březnu musí vrz-
nout, i kdyby mněl zmrznout.

		Zima, kterou Tomáš nese, dlou-
ho námi ještě třese.

		Je-li na svatého Josefa hezky, 
urodí se málo obilí.

		Panny Marie zvěstování vlašto-
vičky zpět přihání.

NI

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené 
zásuvky, byť jsou prázdné.

Morálka začíná od maličkostí a od každého 
z nás. Je prostým součtem milionů životních 
postojů.

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být 
moudrý včas.

Dobrý vypravěč je člověk, který má dobrou 
paměť a doufá že ti druzí ji nemají.

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapo-
mínání ho činí snesitelným.

Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co 
nejsme, a smysl pro humor jako náhradu za to, 
co jsme.

 S R A N D O V N A

Jedno smutné zimní odpoledne, dlouhý 
večer před námi, únava koncem týdne..... 
A my jsme se pokusili o vytržení ze stere-
otypu zimních všedních dní.

Doma nám nic neuteče, tak proč se ne-
zdržet o chvíli déle v MŠ, nezapojit se do 
tvořivé činnosti, o které od svých dětí jen 
slýcháte, proč nepoznat zevnitř prostředí, 
do kterého denně děti ve spěchu odkládá-
te v dobré víře, že jsou tam šťastné?

A tak jsme se všichni na chvíli zastavili, 

zapomněli na spěch a povinnosti a užili si  
i s dětmi klidné odpoledne při tvoření a hraní  
v Křesťanské mateřské škole. 

A nebylo poslední. Těšíme se, že příště se 
zastavíte zase na kafe, tvoření, hraní a poví-
dání, abychom se jen ve spěchu nezdravili ve 
dveřích, a že k nám do školky budete chodit 
stejně rádi, jako vaše děti.

Já jsem odcházela s pocitem krásně proži-
tého dne.

A.V. KMŠ St. Město

Mámo, táto, 
pojď si hrát...

Zveme všechny rodiče s dětmi, které 
ještě nenavštěvují žádnou MŠ, aby si 

přišli pohrát do 
Křesťanské MŠ Za Radnicí

 ve St. Městě.
Dny otevřených dveří budou probíhat 

každé pondělí v měsíci březnu od 
15:00 do 16:00 hod.
Těšíme se na Vás !!!  

„Viděl jsem tě dneska na obědě s ci-
zím chlapem, chci okamžitě vysvětlení  
a pravdu.“
„No tak si to napřed ujasni, chceš vy-
světlení nebo pravdu?“
 
Není dobré učit se od mládí jen jedno-
mu plaveckému stylu.
Například jeden můj známý spadl do 
studny, uměl plavat jenom motýlka  
a umlátil se o stěny.



14 Aktuality

Večírek s degustací vína

DomanínSký Slavíček 2015
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Staroměstští vinaři, sdružení v Klubu přátel vína o.s., uspo-
řádali v pátek 23. ledna již tradiční lednový večírek s degustací 
vína pro své podporovatele a příznivce. 

Premiérově byl, jako místo konání, vybrán stylový jezuitský 
sklep pod Památníkem Velké Moravy. Pro více jak padesát-
ku hostů bylo přichystáno 40 vzorků vína od místních vinařů 
Jana Batůška, Karla Čejky, Ivana Hulckého, Jaroslava Pelky, 
Luďka Vávry, Dalimila Vrány a Martina Zábranského.  

„Tento večer pořádáme vždy na začátku roku jako poděko-

vání našim podporovatelům, kterých rok od roku přibývá. Je to 
příležitost ochutnat vína předchozího ročníku, naplánovat dal-
ší společná setkání a připomenout blížící se staroměstský košt, 
který letos bude 9. května. Letos nám přišli zahrát také Bálešáci 
a vzhledem k tomu, že ještě po půlnoci s nimi celý sklep zpíval 
jejich písničky, myslím, že to bylo setkání vydařené,“ zhodnotil 
za pořadatele Dalimil Vrána.

Foto: vinaristaremesto.cz

Do Domanína se sjeli soutěžící  
z Moravského Písku, Žarošic, Staré-
ho Města a Domanína. I tento rok ze 
Starého Města přijelo 12 soutěžících. 
Před samotným vystoupením se děti 
rozezpívaly za pomocí písniček, dopro-
vázené na kytaru domanínskou orlicí. 
Účinkující a jejich doprovod přivítal  
Ing. Antonín Zelina, místostarosta Orla  
a  jednoty Domanín. Dvoučlenná poro-
ta si vyposlechla zpěv 28 účinkujících. 
Po vystoupení na soutěžící čekal slad-
ký dezert a dobrý čaj. Než porota vy-
hodnotila výsledky, děti si zatancovaly 
a zazpívaly. Všichni účastníci dostali 
diplom a věcnou odměnu. Děkujeme 

jednotě Domanín za organizaci soutěže  
a také všem soutěžícím i jejich rodičům, 
kteří se podíleli na přípravě svých dětí. 

Naše jednota si přinesla tato ocenění: 
V kategorii předškoláci se na 2. místě 

umístila Agátka Valentová s písní Pod 
naším okýnkem, a také Eliška Jarotková s 
písní Běžela ovečka. Na 3. místě se umís-
tila Olinka Halodová s písní Karkulka  
a Barunka Halodová s písní Sněhurka. Na 
4. místě zůstaly Anička Ferdová s písní 
Myška tanečnice, Drahuška Slováková  
s písní Broučkova ukolébavka a Pavlík Ja-
rotek s písní Holka modrooká.

V katregorii 1. – 2. třída stříbrnou 

pozici obsadila Kamilka Holčíková  
s písní Lítala si vlaštověnka a 3. místo 
Klárka Spáčilová s písní Před naším 
je mostek. Do Starého Města si taky 
bramborovou medaili dovezly Magda-
lénka Slováková s písní Staroměstská 
hospoda a Viktorka Jusčáková s písní 
U panského dvora.

V nejstarší kategorii se umístila 
Marcelka Pelková na krásném 2. místě  
s písní Nejsu já z Bílovic.

Za reprezentaci jednoty všem ještě 
jednou velké díky a velká gratulace!

Mgr.Jana Ferdová, 
jednota Staré Město
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DěKujeMe VáM, 
že PAtříte MeZi 

čteNáře 
StAROMěStSKých 

NOViN

PRODáM ZDěNý byt 3+1, OV, 83M2, 4.P., 

PO ReKONStRuKci, VlAStNí tOPeNí, bAl-

KON, SKleP 8M2, StARé MěStO - KOPáNKy, 

tel. 728226567 PO 19. hODiNě.

musí být báječné zažít dvacetiny 
... už potřetí dokola.

VZPOMÍNKA

Dne 21. 2. 2015 uply-
nuly 4 roky, co nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek  
a dědeček Bohuslav 
Bilavčík. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky 
zůstávají. Dne 8. března 
to bude patnáct let, kdy 
nás opustila paní Fran-
tiška Hejdová. Stále 
vzpomíná dcera Monika 
s manželem, vnoučata 

Magdalénka, Vojtík, František a celá 
rodina.

Poděkování
Děkujeme všem, kte-

ří se přišli 2. 2. 2015 
rozloučit na poslední 
cestě s paní Marií Va-
vruškovou. Velmi dě-
kujeme za slova útěchy 

a květinové dary. Zvláště děkujeme také 
duchovnímu otci staroměstské farnos-
ti, p. Miroslavu Suchomelovi, za jeho 
vřelá slova útěchy.

Manžel Miroslav Vavruška a dcery  
s rodinami

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

ReDAKce StAROMěStSKých NOViN Se 
OMlOuVá PANu jOSefu OtéPKOVi ZA 
NešťAStNé uMíStěNí blAhOPřáNí  

V MiNuléM číSle.

Věrko Š.,  zdravíčo, štěstíčko, lásku a mnoho elánu 
minimálně do další dvacítky přejí

J+J+H+E+Z+M+J+J+K+H+K+J+K+M+B+H+R+J+A+P+J+R

ZVEME VŠEChNY DěTI NA TáBOR fARNOSTI!
Jak už je dlouholetým zvykem, tak farnost pod záštitou o. s. Sarkander ( www.sarkander.cz ) 
pořádá každoročně tábory pro mladší děti 1. – 5. třída ZŠ a pro starší děti 5. – 9. třída ZŠ.

letošní letní prázdniny tyto tábory proběhnou v termínech:
- pro mladší děti: 1. - 8. 8. 2015 na faře v Dřevohosticích.
hlavní vedoucí je Marie chlachulová ( tel.: 732 516 032 ). 

cena tábora je  500,-.
- pro starší děti: 10. - 22. 8. 2015 na táborové základně junior štítary

(sousedí s Vranovskou přehradou). 
hlavními vedoucími jsou Zuzana Milisová a Kristýna Vaculíková (tel.: 724 296 340). 

cena tábora je  900,-.
Pokud budete chtít, aby Vaše dítě s námi strávilo část prázdnin nad  připraveným programem  

a spoustou zábavy, kontaktujte nás na výše u vedených tel. číslech, kde Vám rádi odpoví-
me na Vaše dotazy hledně tábora. Přihláška je ke stažení na: www.farnoststaremesto.cz,  

i k odebrání v kostele Svatého Ducha.

Za týmy táborů se těší Maruška, Zuzka a Kristýna
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Cukrovkáře trápí bolesti kloubů. Bez vůle a odhodlání se jich ale nezbaví

Zdraví  Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

O cukrovce jsme si toho v našem seriálu už povědě-
li hodně. A téma stále není vyčerpané. Zejména tehdy, 
když od svých pacientů často slýchám: „Pane doktore, 
vám se to řekne, že se mám víc hýbat. Mě ale všechno 
bolí. Když mě nebrní nohy, tak mám bolesti v kloubech.“ 
Pojďme se podívat na tento problém trochu zblízka.

Až 30 procent diabetiků má sníženou pohyblivost 
kloubů. Příčinou je dlouhodobá hyperglykémie, která 
vede k vzniku nekvalitního kolagenu, dále jsou to po-
ruchy cirkulace, porucha metabolismu vápníku, dia-
betická neuropatie. Výsledkem je ztluštění kloubního 
pouzdra, šlach, které vedou ke kloubním kontrakturám, 
omezené pohyblivosti a někdy bolestem.

U diabetiků se většinou nejedná o typickou artritidu, 
tedy zánětlivé onemocnění kloubu. Nejčastěji dochází  
k postižení struktury ruky a ramene. Na ruce jsou po-
stiženy drobné klouby ruky, prsty ruky jsou oteklé, je 
omezená pohyblivost. Velmi často dochází ke vzniku  
tzv. syndromu karpálního tunelu, kdy ztluštěním šlach 
v oblasti zápěstí dochází k útlaku cév a nervů. Projevem 
je pak bolestivost prstů, brnění, otoky zvláště při zátěži. 

Výskyt u diabetiků 2. typu je široký mezi 4 - 7 pro-
centy. Bolestivost ramene, ztuhlost, omezení hybnosti  
v ramenním kloubu se nazývá syndromem zmrzlého ra-
mene, které se vyskytuje až u pětiny diabetiků. Diabetici 
rovněž trpí častěji tzv. dnavou artritidou. Krystalky ky-
seliny močové se ukládají v chrupavce kloubů, typicky 
palce na noze. Pacienti s diabetem mají dále větší riziko 
výskytu tzv. osteoartrózy (artróza), což je v naší popula-
ci nejčastější onemocnění kloubů.

Artróza je velmi frekventované onemocnění, které po-
stihuje řadu lidí. Pacienti s diabetem 

2. typu trpí artrózou častěji, protože dlouhodobá hy-
perglykémie a diabetická neuropatie mohou postižení 
kloubů urychlovat. Artróza je výsledkem kombinace 
změn degenerativních, zánětlivých a reparačních, které 
postihují kloubní chrupavku, vazy a šlachy.  Chrupavka 
měkne, stává se méně odolnou a dochází k jejím ztrá-
tám. Artróza je onemocnění celé struktury kloubu, je 
velmi časté (trpí jí až 80 procent populace ve věku nad 
50 let) a přibývajícím věkem narůstá. Při diabetu je její 
výskyt ještě častější. Cukrovkáři totiž často podceňují 
uspokojivou metabolickou kompenzaci nemoci, a proto 
se jejich stav ještě zhoršuje.

A nyní asi to, co vás zajímá nejvíce: Jak se těchto bo-
lestí a trápení zbavit? Odpověď není snadná. Nicméně 

moderní medicína si díky kombinaci několika druhů 
léčby šitých na míru konkrétního pacienta umí poradit 
i s tímto problémem.

První krok je stejný, jako jsme si řekli už v předcho-
zích dílech: dbejte na důslednou kompenzaci diabetu. 
Tedy udržte si dlouhodobě hladinu krevního cukru  
v normálních mezích. S tím by vám měl pomoci každý 
správný diabetolog i praktický lékař. Ani další rady se 
neobejdou bez vaší vůle a odhodlání: S fyzioterapeutem 
se zaměřte na to, zda neděláte chyby v pohybu (takzvané 
stereotypy například při sezení). Opět je na vás, abyste 
se vybičovali k pohybu zaměřeného na udržení pohy-
blivosti kloubů a také na udržování přiměřené tělesné 
hmotnosti. 

Diabetik by si měl pravidelně prohlížet hlavně oblast 
chodidla a mezi prsty a včas léčit drobné trhlinky či po-
ranění, které jsou vstupní branou infekce.

 Jak vidíte, lékař většinou může pomoci až tam, kde 
jste své možnosti vyčerpali vaším odhodláním a vůlí. 
Medicína má několik možností – existují bezpečné léky 
na bolesti kloubů typu artrózy. Jsou to přírodní prepa-
ráty typu Condrosulf či výtažky z avokáda a sóji. Na 
předpis je lék Piascledine. 

Další metodou je podstoupení některé z fyzikálních 
terapií – jako je mesodiencefalická modulace (MDM), 
lokální magnetoterapie či fyzioterapie. V některých pří-
padech pomáhá i chirurgický zákrok. Další možnosti 
léčby jsou silná analgetika typu opioidů na netišitelné 
bolesti. Výhodou těchto léků je chybění orgánové toxici-
ty, tedy nepoškozují játra a ledviny.      

Diabetici by si měli dávat naopak pozor při užívání 
některých léků zejména kortikoidů, které mohou vý-
razně zhoršit kompenzaci diabetu. Rovněž dlouhodobé 
užívání nesteroidních antirevmatik (např. brufen) může 
naopak zhoršit stav ledvin u pacienta s diabetem. 

S netišitelnými bolestmi se můžete obrátit na ambu-
lance bolesti, jejichž seznam je např. na www.pain.cz    

Pevné zdraví přeje

MUDr. Emil Záhumenský

Angiologická a diabetologická ordinace

Podiatrická poradna, MDM Centrum

Lékařský dům Ormiga, Zlín  
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INTERAKTIVNÍ, ZÁBAVNÁ A VZDĚLÁVACÍ VÝSTAVA 
– VHODNÁ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

POZnEjTE SVěT VěDy 
A TECHnIKy ZáBAVnýM 

ZPůSOBEM

Výstava přináší zábavu i poučení a zahrnuje ně-
kolik desítek interaktivních exemplářů, které jsou 
přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutě-
žení.

U nás platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ 
PŘIKÁZÁNO, protože co si vyzkoušíte, tomu po-
rozumíte. Věda je zkrátka zábava!

Základním principem „Her a klamů“ je interak-
tivnost a zapojení co největšího množství smyslů. 
Návštěvníci všech věkových kategorií poznají pro-
střednictvím her a experimentů běžné jevy, které 
se dějí kolem nás.

Máte-li tedy chuť vyzkoušet si svoji šikov-
nost, ověřit si některé své znalosti, schopnosti 
a dovednosti, zjistit jak rychlé jsou Vaše reakce 
nebo vytvořit 3D otisk Vašeho těla, navštivte 
putovní interaktivní výstavu iQparku Liberec  
v Kongresovém centru společnosti REC Group od  
7. března do 31. května 2015. Těšit se můžete na 
experimenty, hlavolamy, hádanky, kvízy a další 
vychytávky!

Vážení  spoluobčané,  v minulém vydání Staroměstských 
novin byly uvedeny nepřesné termíny výdeje pytlů a plastů. 
Omlouvám se a uvádím termíny opravené:

TERMÍny VýDEjE PyTLů A KÓDů V ROCE 2015

Výdej pytlů a štítků na
II. čtvrtletí 

2015
III. čtvrtletí 

2015
IV. čtvrtletí 

2015
I. čtvrtletí 

2016
23. až 31. 

března 2015
22. až 30. 

června 2015
21. až 30. září 

2015
14. až 23. 

prosince 2015
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Seriál pro zahrádkáře – kapitola 1: Půda

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

Počínaje tímto číslem, budete se na stránkách Sta-
roměstských novin setkávat s pravidelnými články 
pro zahrádkáře a všechny amatérské pěstitele. Dou-
fáme, že přinesou inspirativní informace začínajícím 
zahrádkářům a ti zkušenější si alespoň mohou osvě-
žit své znalosti.

Půda je pro každého zahrádkáře základním vý-
robním prostředkem. Je výsledkem mnohasetletého 
vývoje, kdy se z matečné horniny začala tvořit or-
nice vhodná pro život rostlin. Rostliny jsou v půdě 
ukotveny svou kořenovou soustavou a přijímají z ní 
živiny a vláhu. Každá půda na dané lokalitě je svým 
způsobem jedinečná jednak svou historií vzniku, 
jednak svými vlastnostmi. Každý zahrádkář by měl 
o půdě na své zahrádce vědět co nejvíce, aby rostli-
nám připravil co nejlepší podmínky a ony se mu od-
měnily vysokým výnosem kvalitní produkce. Pokud  
v některých z ukazatelů, o kterých bude dále řeč, 
půda poněkud pokulhává, existuje spousta řešení, 
jak je upravit.

Pro zdárný vývoj rostlin je důležitá výška tzv. ve-
getačního profilu neboli hloubka ornice. O skutečné 
hodnotě se zahrádkář může přesvědčit odkryvem 
rýčem, dokud se nedostane až na podorničí. Ideálně 
by měla být vrstva ornice min. 40 cm hluboká. Na 
svazích se této hloubky často nedá dosáhnout. Pokud 
si nemůžeme pomoci návozem ornice odjinud, lze  
i na těchto mělkých půdách úspěšně pěstovat, a to 
především ovocné stromy či drobné ovoce, musíme 
se však této skutečnosti přizpůsobit. Především je 
třeba půdu často obohacovat organickými složkami 
(kompostem či uleželým hnojem), hnojit a zavlažo-
vat častěji, ale v menších dávkách.

Pod ornicí by se měla vyskytovat ideálně pro-
pustná spodina, jež by umožňovala nejen dobré 
vsakování dešťové či závlahové vody, ale naopak  
i dobré vzlínání podzemní vody v podmínkách su-
cha. Hladina podzemní vody je pro zdárné pěsto-
vání velmi důležitá, ale často zahrádkáři tento uka-
zatel neznají. Dá se zjistit vykopáním či vyvrtáním 
půdní sondy. Pro dobré pěstování zeleniny by hla-
dina spodní vody neměla být výše jak 80 cm pod 
povrchem, pro ovocné stromy pak výše jak 150 cm 
pod povrchem. Vyšší hladina znamená zamokření 
kořenů, vytěsnění půdního vzduchu a z toho vyplý-
vající omezení optimálního růstu rostlin. Při pěsto-
vání je vhodné se vyhnout zamokřeným místům, 
tato místa nejlépe poznáme v předjaří, kdy odtává 
sněhová pokrývka. Na zamokřených místech totiž 
sníh mizí nejdříve.

Důležitý je také druh půdy. Pro potřeby zahrád-
kaření postačí rozlišení na tři základní druhy: leh-
kou, střední a těžkou. Na posouzení druhu půdy 
si každý sám může udělat jednoduchou zkoušku: 
mezi palec a ukazováček vezmete špetku půdy  
a pod slabým proudem vlažné vody ji pomalu 
mnete mezi prsty. U lehké půdy cítíte mezi prsty 
především zrnka písku, u těžké naopak především 
velmi jemné jílovité částice. U středně těžké půdy 
je obsah obou frakcí přibližně stejný. Pro větši-
nu rostlin je nejvhodnější středně těžká půda, ale 
při vhodně zvolené agrotechnice se dá pěstování 
zvládnout i na méně vhodných půdách. Výjimkou 
jsou snad jedině slínovité slévavé půdy, těmto pů-
dám bychom se měli při pěstování vyhnout.

Ing. Pavel Pluhař

Zahrádkáři Staré Město 
Vás srdečně zvou na

PŘEDNáŠKU MIROSLAVA PŘASLIČáKA 
O PěSTOVáNÍ PECKOVIN

se zaměřením na trnku obecnou
Přednáška se uskuteční 7. března v 9 hodin 

na ZŠ Komenského 1720

Pozvánka
vÝRoČnÍ SCHŮzE

zo STaRÉ MĚSTo

Se uSKutečNí V NeDěli 15. břeZNA 

OD 9 hODiN 

Ve SPOlečeNSKO-KultuRNíM ceNtRu

SRDečNě ZVOu ZAhRáDKáři
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První Vítání občánků v roce 2015

 Staroměstské noviny 3/15 Staroměstské noviny 3/15

V pátek 30. ledna proběhlo v obřadní síni staroměstské rad-
nice první letošní Vítání občánků. Celkem se slavnosti, roz-
dělené do tří částí, zúčastnilo 21 dětí, z čehož tentokrát měli 
převahu jediného batolete kluci.

Prvních sedm dětí dorazilo se svými rodiči na třináctou ho-
dinu, další dvě skupiny vždy o půl hodiny později. K přítom-
ným promlouval místostarosta Mgr. Martin Zábranský, obřad 
uváděla matrikářka Helena Štěrbová. Ti popřáli přítomným 
vše nejlepší do budoucna a předali vedle květin a malých dárků 
i hotovost ve výši 3000 Kč odsouhlasenou Radou města Staré 
Město jako finanční příspěvek při narození dítěte.

PP

Na snímku zleva děti: Barbora Bublíková, Michal Teska, Lukáš Balga a Julie 
Balážová.

Na snímku matrikářka Hana Štěrbová a místostarosta Mgr. Martin Zá-
branský při slavnostním obřadu.

Na snímku zleva děti: Sofie Hůrková, Patrik Kavalec a David Krejčiřík.

Na snímku zleva děti: Samuel Peňáz, Adéla Horáková a Kateřina Horková.

Na snímku zleva děti: Jakub Bukvic, Natálie Burešová a Sofie Kotlárová.

Na snímku zleva děti: Nicol Korvasová, Antonín Kubela a Tomáš Trháč.

Na snímku zleva děti: Sára Švubová, Nela Švubová, Jiří Janík a Michal Straka.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROgRAM NA BŘEZEN 2015

  SVČ KLUBKO

ZUMBA MARATON
1. 3. neděle 17:00 – 19:00
SKC (sokolovna) Staré Město
Přijďte na již 4. pokračování úspěšné pohybově-taneční akce ve 
Starém Městě. Těší se na vás tři odborní lektoři, se kterými propotíte 
trika v rytmu mixu latinskoamerických tanců. 
Cena: 150,- Kč (předprodej) / 200,- Kč (na místě)

TVOŘIVá DÍLNA – ZAJÍC Z PROUTÍ
5. 3. čtvrtek 17:00 – 19:00
Přijďte si vyrobit jarně-velikonoční dekoraci na dveře domu. bude-
me tvořit věnec z proutí ve tvaru zajíce a dozdobíme jej různými 
jarními ozdobami.
Cena: 80,- Kč, pro členy TD 60,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

POMOZ SI SáM
Cyklus cvičení a aktivních přednášek s odbornou lektorkou Libuší 
Holznerovou (www.holznerova.cz)
březnové měsíční téma: zázračný komplex na uzdravení páteře  
a kloubů. Mimořádně účinné a jednoduché cvičení na odstranění 
bolesti pohybového aparátu. Jedná se o čtyřtýdenní program. Prv-
ní setkání již 10. března od 18:00 na RC Čtyřlístek! Více na www.
klubkosm.cz.

JARNÍ PRáZDNINY V KLUBKU:
VýLET – ZáBAVNÍ PARK GALAXIE ZLÍN
9. 3. pondělí 7:45 – 15:30 hodin
Vydejte se s námi protáhnout svá těla do Galaxie! budeme řádit, 
běhat, skákat, průlezkami prolézat, na skluzavkách jezdit a užívat  
si plnými doušky. Sraz je v 7:45 na vlakovém nádraží ve Starém 
Městě a příjezd v 15:30 tamtéž. Pro děti od 6 let, ale i dospělé, věk 
neomezuje. Na akci je potřeba se přihlásit předem do čtvrtka 5. 3.
Cena: 290,- Kč/dítě, 240,- Kč/dospělí

MIŠ-MAŠ DEN
10. 3. úterý 8:00 – 15:00 hodin, RC čtyřlístek
Den plný her, tvoření, zábavy a legrace. zveme kluky i holky od  
6 let. Hlaste se, prosím, předem.
Cena: 60,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn

hRáČSKé DOUPě – III. ročník turnaje v deskových hrách 
11. 3. středa 8:00 – 15:00 hodin, Svč klubko
Chcete poznat nové hry, jaké doma nemáte? Nemáte s kým hrát? 
Přijďte si za námi zahrát a zasoutěžit o drobné odměny. Pro děti od 
8 let, ale i dospělé. 
Cena: 60,- Kč 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn 

DEVATERO KOŘENÍ – VODA JAKO POKLAD
20. 3. pátek 16:30 – 18:00 na Svč klubko
Přijďte s námi oslavit Světový den vody. budeme si povídat o šetrné 
spotřebě vody, s dětmi si vyzkoušíme různé vodní pokusy a mnoho 
dalšího. zváni jsou všichni, kdo se o toto téma zajímají, zejména 
pak rodiče s dětmi.
VŠe Je zDARMA!

Na webových stránkách www.klubkosm.cz již naleznete informace 
o letních táborech SVČ Klubka.

RODINNé CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
MAMKAVáRNA
2. 3. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

hRANÍ S MIMINKY
9. 3. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BURZA DěTSKýCh VěCÍ
14. 3. sobota  8:00-11:30
Ve Společensko-kulturním centru Staré Město (Sokolovna). Prodej-
ní místa jsou již obsazena!
Vstupné: kupující 1,- Kč

MAMKAVáRNA
16. 3. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

BABY MASážE – MASážE MIMINEK
16. 3. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přá-
ní i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Cena: 70,- Kč

hRANÍ S MIMINKY
23. 3. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové 
hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BABY MASážE – MASážE MIMINEK
23. 3. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přá-
ní i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Cena: 70,- Kč

POháDKOVé ČTENÍ
24. 3. úterý 16:00-17:00
V Městské knihovně a Informačním centru Staré Město. Na progra-
mu říkánky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti

MAMKAVáRNA
30. 3. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. 
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

BABY MASážE – MASážE MIMINEK
30. 3. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přá-
ní i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Cena: 70,- Kč
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Dětský karneval ve Starém Městě

Vernisáž výstavy soutěže „S VEČERNÍČKEM“
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Koncem roku 2014 vyhlá-
silo Středisko volného času 
Klubko ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou výtvarnou 
soutěž na téma „S VĚČER-
NÍČKEM“, který slaví v le-
tošním roce 50. výročí. Do 
výtvarné soutěže se zapojilo 
326 dětí, žáků i dospělých  
z 20 mateřských a základních 
škol. Na slavnostní vernisáži 
byly za účasti pana starosty 
Bazaly i pana místostarosty 
Zábranského předány oce-
něným dětem diplomy a od-
měny. Vystavená díla všech 
výtvarníků jsou k zhlédnutí  
v knihovně ve Starém Městě 
až do konce března. Děkujeme 
všem za velkou účast a krásná 
díla.

Jana Navrátilová

Letošního Karnevalu pořádaného 
Střediskem volného času Klubko na 
SKC Staré Město se účastnilo téměř 400 
dětí s rodiči. Předtančovala jim naše 
„paní liška“ (Jana Březinová). V malém 
sále byla po celou dobu připravená zá-

bavná stanoviště, ve velkém sále pak pro-
bíhala promenáda masek a vyhlašování 
těch „nejoriginálnějších“, což byl velmi 
těžký úkol. Pro zpestření byla připravena 
pohádka O pejskovi a kočičce, jak pekli 
dort. Letošní novinkou bylo vystupování 

tanečních kroužků. Na závěr bylo vyhla-
šování tomboly, kde každé dítě vyhrálo 
cenu, a závěrečný tanec. Těšíme se na vás 
opět v příštím roce.

Petra Kraváčková
SVČ Klubko
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PhDr. Helena Šuranská v těchto 
dnech chystá první výstavu svých ob-
razů. Při této příležitosti jsme se jí ze-
ptali na několik otázek.

jak jste se k malování dostala?
V patnácti jsem chodila do výtvarky 

k profesoru Kubíčkovi. U něj jsem se 
setkala s Mirkem Malinou, který dnes 
vede obor malby na UMPRUM. Rodi-
če mi nedovolili jít studovat UMPRUM  
a já se na protest přestala malová-
ní věnovat, pouze jsem na Gymnáziu 
UH vedla výtvarnou stránku časopisu 
GYM. Ale vždycky jsem si říkala, že až 
jednou budu mít čas, že se k tomu vrá-
tím. Umění jsem se věnovala jen pasivně 
a malovala jsem akorát perníčky na Vá-
noce. Ta doba najednou asi před rokem 
a půl nastala, měla jsem nečekaně čas  
a opět jsem se setkala s Mirkem, který 
mi nabídnul chodit k němu do kurzu. 
Tam mě zase chytlo malování, i když 
jsem tam byla asi jen čtyřikrát. Poté, co 

„Kdyby malbu horkým voskem nevymysleli již před 2000 lety, 
musela bych si ji vymyslet sama...“

odtrhuji a nebýt ranního vstávání, ma-
lovala bych klidně celou noc.

V čem je technika malby horkým 
voskem specifická?

Technika malby horkým voskem mě 
nadchla na první pohled i dotek pro 
svou jednoduchost a efektnost. Jsem 
velmi netrpělivý člověk a s touto tech-
nikou se dá pracovat poměrně rychle  
a navíc není náročná na prostor.

jací jsou vaši oblíbení autoři?
Celoživotně navštěvuji galerie v kaž-

dém městě u nás i ve světě. Mám ráda 
tematické výstavy v Albertině ve Vídni, 
ale líbila se mi v poslední době i výstava 
Vaculkových, kteří se přátelili s mými 
rodiči, v Galerii Slováckého muzea. Líbí 
se mi tvorba Mirka Maliny, Jiřího Salaj-
ky, Borise Jirků a mnoha a mnoha dal-
ších, hlavně abstraktních malířů.

Kde může člověk vidět vaše obrazy?
Moje obrázky je možné vidět tzv. Ga-

lerii „K“, což je naše kuchyň ve Starém 
Městě, kde mám svůj kout. Vzhledem  
k tomu, že přestáváme mít doma do-
statek zdí, ráda bych expandovala i do 
dalších místností. No a první skutečná 
výstava mě čeká v Uh. Brodě od 2. 3. do 
22. 4. Bude probíhat ve foyer Domu kul-
tury, vernisáž bude 6. března.

mě Mirek seznámil s technikou horkého 
vosku, mi došlo, že to je přesně ta tech-
nika, která by mě bavila. Zásobila jsem 
se lesklými papíry a vosky a do výtvarky 
už jsem nešla, protože jsem stále malovala  
a malovala. Teď už zase toho času tolik ne-
mám, ale malování už mě nepustilo.

Z čeho čerpáte inspiraci, co se ve Vaší 
tvorbě  nejvíce promítá?

Spoléhám na své vnitřní informace, 
kterými jsou mé pocity, intuice a předsta-
vivost. Často v sobě cítím přetlak pocitů, 
které se tak nějak automaticky přetavují 
do barev a tvarů. Sama se dívám raději 
na abstraktní malby jiných autorů, proto-
že mi dávají prostor k dalším výkladům, 
nesvazují mou fantazii a i moje vlastní 
malování je živelným projevem, vychá-
zející z vlastního podvědomí. Mám ráda 
i zkratku, minimalismus a myslím, že i to 
se odráží v mých obrázcích.

jakým způsobem vznikají obrazy?
Snažím se naslouchat sama sobě, po-

znám už, kdy se mi bude dařit. Už taky 
vím, že nemá cenu si sedat k malování 
jen proto, že mám zrovna čas. Musí být 
provázen i správným rozpoložením. Po-
sledních pár měsíců už nemaluji tak často, 
ale občas se stane, že cítím velký neklid, 
pokud už příliš dlouho nemohu malovat. 
Když už se do malování pustím, těžko se 

Obrazy Heleny Šuranské, prozatím k vidění pouze v Galerii „K“, budou již brzy přístupné veřejnosti  
v uherskobrodském Domě Kultury.
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Šachy mají tradici i budoucnost
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Šachy – hra královská. Pouze pro vyvolené, pro vyšší vrst-
vy, případně podivíny s nadprůměrnou inteligencí. Takto 
byla tato hra vnímána v dobách dřívějších. Dnes je již pohled 
na tuto hru diametrálně odlišný – řada sociálních a psycho-
logických průzkumů prováděných po celém světě ukázala, že 
šachy pomáhají zvednout inteligenční kvocient (IQ), kladně 
formovat osobnost, zlepšují soustředění, schopnost rozho-
dovat se a nést důsledky svých rozhodnutí, rozvíjí logické 
myšlení i schopnost nacházet úspěšná řešení v každodenním 
životě. Šachy jsou součástí školní výuky ve více než třiceti ze-
mích světa. 

Jeden z nejrozsáhlejších výzkumů byl proveden s více než 
4 000 žáky druhé třídy ve Venezuele. Po absolvování pouze 
čtyřapůlměsíční systematické výuky šachu došlo k význam-
nému zvýšení skóre IQ, a to u většiny žáků, bez ohledu na 
jejich socioekonomickou příslušnost a pohlaví. Venezuelská 
vláda byla tak ohromena, že všechny venezuelské školy za-
vedly šachovou výuku počínaje školním rokem 1988/89.

Studie provedená v USA ukázala, že šachy dokáží rozvíjet 
děti účinněji než jiné logické nebo počítačové hry. Šachy jsou 
zřejmě účinnější i než tradiční způsob výuky, neboť italská 
studie prokázala, že i žáci, kteří měli jednu hodinu matema-
tiky nahrazenu výukou šachu, měli lepší výsledky v matema-
tických testech než žáci, kteří byli vzděláváni pouze v mate-
matice. Nepodařilo se identifikovat jeden či dva faktory, které 
způsobují, že šachy jsou tak efektivním nástrojem při rozvoji 
dětí. Zřejmě se jedná o souhrn více faktorů, které jsou „krá-
lovsky“ namíchány.

 

ŠK Staré Město
Šachový klub ve Starém Městě má bohatou historii sahající 

až do roku 1923, úspěšnou přítomnost i potenciál do dalších 
let jak pro pokročilé, tak především pro mládež a začínající 
šachisty. Týmy dospělých již léta pravidelně hrávají soutě-

Šachy mají tradici i budoucnost

(pokračování na str.. 24)

že od těch nejnižších (regionální soutěž) až po 1. ligu, tak-
že svou úroveň si najde opravdu každý. Letos jsme sestavili  
9 osmičlenných družstev, v regionální soutěži se tedy obje-
vuje družstvo Starého Města s písmenkem „I“. Mistrovské 
zápasy se hrávají v neděli s frekvencí jednou za dva týdny, což 
dává možnost i méně aktivním šachistům být pro družstvo 
plnohodnotnými hráči.

Šachy jsou specifické v tom, že se v jedné soutěži spolu mo-
hou poměřovat jak muži s ženami, tak i mládež s dospělými 
bez ohledu na věk. Často tak můžeme v nejnižších soutě-
žích vidět hrát osmileté děvčátko s muži v nejlepších letech  
– a není výjimkou, když tato mladá dáma odejde od partie 
spokojenější.

Naše turnaje
Z velkého množství turnajů, které pořádá ŠK Staré Město, 

má výsostné postavení mezinárodní turnaj Fide Open Staré 
Město, který se počtem účastníků i kvalitou hráčů řadí mezi 
desítku největších otevřených turnajů v ČR. Jedná se o deví-
tidenní zápolení hráčů z mnoha koutů Česka i světa a jeho 
novodobá historie píše druhou dekádu.

O prestižní umístění na stupních vítězů bojuje každoroč-
ně skupina hráčů ověnčených mezinárodními tituly, ale dílčí 
úspěchy si zde připisují i hráči vyhodnocováni v jednotlivých 
kategoriích, případně v rámci krajského přeboru.

Během turnaje probíhají doprovodné akce, například tur-
naj v bleskovém šachu, či simultánka s mezinárodním mis-
trem – v roce 2014 s Pavlem Šimáčkem premiérově hraná na 
náměstí Velké Moravy.

Za zmínku stojí i nápad kombinace šachu a pohybu – letos 
v létě jsme uspořádali 1. ročník Grand Prix Zbyňka Hráčka, 

Společná fotka družstev A, C, D, G, H, která hrála svá utkání 7.12.
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ligy družstev mládeže, skončili jsme třetí na MČR družstev 
starších žáků v rapid šachu, naši mladí hráči jsou pravidel-
nými účastníky Mistrovství republiky jednotlivců ve všech 
kategoriích (Vojtěch Dobeš, Jana Zpěváková, Ondřej Stuchlý, 
Lucie Ambrožová, František Mrkus, Alexandr Skalský, Vik-
torie Všetulová). 

Ostudu jsme neudělali ani na mezinárodním poli – Lucie 
Ambrožová se minulý rok probojovala na mistrovství světa  
v Abu Dhabi, letos hrála mistrovství Evropy v Batumi. 
Alexandr Skalský nás pak reprezentoval na Mistrovství Ev-
ropské Unie.

Úspěchy klubu se promítly i do spolupráce se ZŠ ve Starém 
Městě, kdy se žáci 1. stupně poprvé probojovali na celorepub-
likový přebor škol družstev v šachu.

V letošním roce jsme opět rozšířili naše aktivity – mimo 
pravidelně pořádané turnaje (Grand Prix Zlínského kraje, 
Memoriál Vratislava Hory, Krajský přebor mladších žáků) 
jsme pro mládež uspořádali šachové soustředění a v létě ša-
chový tábor, jehož náplní byly kromě šachu především spor-
tovní a soutěžní aktivity. Během loňských Vánoc jsme po-
řádali republikové soustředění mládeže za účasti kompletní 
mládežnické špičky ČR.

Jsme si vědomi, že tohle všechno by nebylo možné bez 
podpory rodičů, příznivců, nadšenců, sponzorů a především 
města Staré Město, které je našim nejvýznamnějším partne-
rem.

Radim Stuchlý – místopředseda ŠK Staré Město
Autorem fotek je Radovan Studený

Simultánka mezinárodního mistra Pavla Šimáčka na náměstí Velké Mo-
ravy

 3. místo na MČR družstev starších žáků (zleva: Ondřej Stuchlý, František 
Mrkus, Matyáš Kovařík, Martin Húsek, Alexandr Skalský, Lucie Ambrožo-
vá, kapitán Radim Stuchlý)

kde se dvojice proti sobě utkaly jak na šachovnicích, tak na 
tenisových kurtech a výsledky obou klání pak byly sečteny 
dohromady. Vyhrál kdo jiný než – velmistr Zbyněk Hráček, 
který je zároveň velmi dobrým rekreačním tenistou.

Mládež
Práce s mládeží je základním kamenem úspěchu našeho 

klubu. Staroměstský šachový klub patří již dlouhé desítky let 
mezi stabilní špičku mládežnického šachu v ČR. V součas-
nosti trénuje 4 dny v týdnu přes 40 dětí, z nichž několik jich 
je předškolního věku. Speciálně pro ně je určen interaktivní 
multimediální program Figurková školička, který se hravou 
formou zaměřuje na rozvoj intelektu dětí od 5 do 10 let.

V roce 2014 se nám podařilo rozšířit tým trenérů (Anto-
nín Horsák, Radim Stuchlý, Petr Lapčík, Antonín Machá-
ček) o jména z nejzvučnějších v celorepublikovém měřítku: 
velmistry Zbyňka Hráčka a Vlastimila Babulu, olympioniky  
a dlouholeté reprezentanty ČR (3. a 6. místo v aktuálním žeb-
říčku ČR). K nim se přidala ještě mezinárodní velmistryně 
Joanna Worek z Polska. Ten, kdo má o šachy hlubší zájem, 
má možnost využít služeb individuálního trenéra a šéftrenéra 
mládeže Zlínského kraje Martina Beila, který úzce spolupra-
cuje s naším oddílem. Mládež má tedy vytvořeny ty nejlepší 
podmínky k tomu, aby mohla rozvíjet svůj talent na nejvyšší 
úrovni.

Dlouholetá systematická práce s mládeží přináší i skvělé 
výsledky – v roce 2014 se nám podařilo postoupit do Extra-


