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Polonéza na plese po právu sklidila velký potlesk.

Školní folklorní soubor ukázal vysokou úroveň a nadšení, se kterým se 
studenti této činnosti věnují.

K poslechu i tanci hrála tradičně CM Bálešáci s primášem Ing. Tomá-
šem Vavříkem. Foto: Mgr. Benedikt Chybík

52. reprezentační ples SOŠGSM
V pátek 13. února 2015 se ve Spole-

čensko - kulturním centru Staré Město 
uskutečnil již tradiční ples naší školy.

Tombola s téměř 600 cenami a vy-
hlídka skvělé zábavy přilákaly velkou 
spoustu lidí. Celý program plesu byl 
zahájen promyšlenou a úchvatnou cho-
reografií nové polonézy v podání na-
šich žáků pod vedením studentky Anny 
Sikorové ze třídy 4.H. K poslechu, ale 
hlavně k tanci, hrála v hlavním sále Sta-
roměstská kapela, ve společenském sále 
Cimbálová muzika Bálešáci a sportovní 
sál zněl hudbou DJ Grebeníčka. V prů-
běhu večera se dvakrát představil Škol-
ní folklórní soubor pod vedením Mgr. 
Heleny Hlavačkové. Jejich úspěšný pro-
gram byl odměněn velkým aplausem.

Hosté si mohli zakoupit losy do tom-
boly rozlišené čtyřmi barvami. Téměř 
rychlostí blesku neměli žáci třetích roč-
níků ani jeden lístek, který by ještě moh-
li nabídnout. Ceny do tomboly věnovali 
firmy, instituce a rodiče žáků třetích roč-
níků, kteří se, jak je každoročně zvykem, 
podílí na organizaci plesu. Zatímco ně-
které ceny byly velmi praktické, např. 

52. reprezentační ples SOŠGSM

židle, jiné naopak poměrně kuriózní, např. 
fůra hnoje.

O bohaté občerstvení a pohoštění pro 
návštěvníky plesu se postarala firma Mari-
ana a Marian Panáčkovi ze Starého Města. 

Myslím, že se i letošní ples velmi vydařil 
a krásně prožitý večer s přáteli všechny 
potěšil.

 Gabriela Paulová, 3. G
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Blahopřání
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Milý Petře, 
dovol, abych Ti tímto podě-

koval, a to nejen za sebe, ale i za 
blízké spolupracovníky, volejba-
listy a širokou veřejnost, pro kte-
rou jsi pracoval. Děkuji Ti za spo-
lupráci a odvedení dobré práce 
pro město a občany města. Přeji 
Ti do dalších let hodně zdraví, 
spokojenosti a vzájemné rodinné 
pohody. Věřím, že se spolu ješ-
tě dlouho budeme setkávat při 
různých sportovních a společen-
ských příležitostech. Jistě budeš 
mít více času na rodinu a Tvého 
velkého koníčka, kterým je staro-
městský volejbal. 

Ing. Petr Straka nastoupil do 
Sportovně kulturního centra 
příspěvkové organizace v roce 
2007. Vedení města stálo před 
rozhodnutím, jak dále udržovat 
a hlavně využít nemovitosti, kte-
ré slouží občanům Starého Města 
pro různé společenské, sportovní  
a kulturní vyžití. Získáním bu-
dovy sokolovny na padesát let od 
TJ Sokol a SK Staré Město a její 
následná rekonstrukce si vyžá-
dala nový přístup vedení města. 
Vzhledem k velkému objemu ma-
jetku v hodnotě asi 135 milionů 
korun, do něhož je nutné započíst 
Městskou sportovní halu Širůch,  
Koupaliště Širůch a Sportovní 
areál Rybníček, se vedení měs-
ta v roce 2007 rozhodlo založit 
Sportovně kulturní centrum, pří-
spěvkovou organizaci, za účelem 
provozu těchto zařízení. Do nově 
založené organizace nastoupil 
Ing. Petr Starka, který se stal ře-
ditelem a vytvořil tým spolupra-
covníků, kteří o svěřený majetek 
pečují a zabezpečují chod tak, aby 
sloužil staroměstské veřejnosti  
a širokému okolí. Organizace 
pracuje s rozpočtem asi 4,5 mili-
onů korun ročně, který slouží na 
úhradu provozu, drobných oprav 

a k údržbě majetku. Investice 
pak zajišťuje město. Je nelehké 
někdy vyjít všem zájemcům 
vstříc tak, aby byli všichni 
uspokojeni a vše bylo připra-
veno na návštěvníky.  Píši tyto 
řádky proto, abych zdůraznil 
význam mimořádného úsilí, 
na kterém má velký podíl Ing. 
Petr Straka.

A tak ještě jednou, Petře, vel-
ké díky a do dalších let všechno 
dobré.

Josef Bazala
starosta  
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Poděkování sponzorům
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Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém mimořádném zasedání 

dne 25.2.2015 nová Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení. 

Zápůjčky z FRB jsou nyní úročeny sazbou 1% p.a. se splatností 5 let nebo 0,5% p.a. se splatností  
3 roky. Občan, který zápůjčku splácí, má možnost předčasné mimořádné splátky. Předčasná splátka 

obsahuje celý nedoplatek jistiny 
a úroky neuhrazené do dne předčasné splátky. 

Doufáme, že tato nová pravidla napomohou zatraktivnění čerpání prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení a ve výsledku zlepšení úrovně bydlení občanů.

Rada města Staré Město
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí zápůjček

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2015

Podmínky výběrového řízení:
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 19.3. 2015 do 15.5.2015. Žádost o zápůjčku musí být 
podána na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřed-

nostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivní-
mu dopadu na vzhled města nebo úrovně bydlení. 

Alokovaná částka pro rok 2015 je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč.
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na 

finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 104).

Spolek přátel slivovice Staré město děkuje sponzorům, kteří poskytli dary do tomboly na tradičním koštu 
slivovice. Jsou to:  A. Bilíková, Alena Pochylá, ALMA baterie, Anisport, Autoopravna Králík, Best Drive 
s.r.o, Brimová fashion, C.S.O. , Colorlak a.s. ,Cortensini, s.r.o., Cukrárna AIDA, Czopová Šance, Číhal 
nářadí, Dlažba s.r.o., Domácí štěstíčko, DORG trubní systémy, Dřevovýroba Kaštánek, EL-TEAM, Gaspro 
s.r.o., Groschaft Jiří, Halašta Martin, Hasiči St.Město, Házenkářky z Kunovic, Hospoda Na Lapači, Hospoda 
Na špici, Hotel Mlýn, Inoutic, JAMI sport, Jaroslav Dovrtěl, Jaroslav Strnad, Jiří Šprňa, Kadlček s.r.o., Ka-
menictví Petržel a Staněk, Kamex, Keramika Blaha, Keramika Svobodová, Klub přátel vína, Klub seniorů 
Bánov, Kominictví Holzner Igor, Košíková Monika, Kovačič Jiří- KOVAK, LA-BE, Ladislav Soviš, Leder 
Marie Křivová, Libor Hromada, Madis, Marie Hráčková, MEKS Červenák, Měrková Yveta, Město St.Měs-
to, Miloslav Mikulica, MRS Nedakonice, myslivci St.Město, Nábytek Bobík, Nábytek Hejda s.r.o., Obec 
Salaš, Ohnoutek, p.Běhávková, P+M Sukovití, Papíno , Parfumerie A. Čevelová, Pastell spol. s.r.o., Pavel 
Pochylý, Pehal jízní kola, Perla Zetík, Petr Čožík , Praspo s.r.o., Radek Chamrád, Reklamní agentura SHIFT, 
ROBE, Robert Januška, Royal Fharma Rozumek, Shot Jaroslav, SKC St.Město, Spolek přátel vína St.Město, 
Spotřebiče Pavlacký, Stapak, Svatý Petr, Šachový klub St.Město, Tony Běhávka, Tradix s.r.o., Václav Hrabec, 
Václav Talák, Vaculík JCB , Vaculík Zdeněk, VODO-TOPO Vlček Jan, VTP Pelka, Zahrádkářské potřeby 
Vaněk, Zámečnictví Josef Čapek Bánov, Zdeněk Pištěk, a ZEVOS a.s.



4 Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 6. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 25.02.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 ukončení Smlouvy o nájmu ze 
dne 20.11.2013 uzavřené mezi měs-
tem Staré Město a panem Květoslavem 
Staškem, bytem Staré Město, Úprkova 
1807, týkající se pronájmu části po-
zemku p. č. 6073/72 o výměře 25 m2  

v lokalitě ul. Trávník ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dohodou  
k 31.12.2014. 

1.2 ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 
20.08.2008 uzavřené mezi městem Sta-
ré Město a panem Pavlem Kneslem, 
původně bytem Staré Město, Amálie 
Škráškové 902, adresa pro doručování 
Staré Město, Kopánky 1731, týkající se 
pronájmu pozemku p. č. 241/7 zahra-
da  o výměře 998 m2 v lokalitě Čerťák 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, dohodou k 28.02.2015. 

1.3 zavření smlouvy mezi městem Sta-
ré Město a společností RWE GasNet, 
s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem,  
IČ 27295567  o nájmu plynárenského 
zařízení: 
• číslo 9414003523/180991 – STL ply-
novod-prům. část Staré Město I. etapa 
v celkové délce 544,92 m, 
• číslo 9414003687/181009 – Staré Měs-
to průmyslová část II. etapa v celkové 
délce 2.200,84 m,
• číslo 9414003377/181524 – STL 
plynovody-Trávníky v celkové délce 
759,21 m,
• číslo 9415000426/182111 – STL ply-
novod, ZTV Louky SO D 501, v celkové 
délce 736 m.

1.4 uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch  společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera  2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Čes-
ká republika, s. r. o., se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,  
IČ 25733591, na právo umístění stav-
by „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. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy spočívající v umístění kabelu NN (ka-
bel NN 144 m, pilíř 1 ks). 
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. 

2.1 Vnitřní směrnici č. S 02/2015 – Pravi-
dla pro zadávání  zakázek malého rozsahu 
zadávaných městem Staré Město a městem 
zřízenými příspěvkovými organizacemi.

2.2 - výsledek výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
Event centrum u Památníku Velké Mora-
vy – dodatečná izolace části plochy SO 07 
– Odpočinkové terasy. Vybraný uchazeč 
CGM Morava s. r. o., U Habrovky 247/11, 
140 00 Praha 4, IČ 28962265 s nabídkovou 
cenou 480 960 Kč bez DPH, 581 962 Kč 
včetně DPH. 
 - uzavření smlouvy o dílo na stavební 
práce Event centrum u Památníku Velké 
Moravy – dodatečná izolace části plochy 
SO 07 – Odpočinkové terasy s uchaze-
čem  CGM Morava s. r. o., U Habrov-
ky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ 28962265  
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze za-
dávací dokumentace.

5.3 účetní závěrky  za rok 2014 v sou-
ladu s vnitřní směrnicí č. S 05/2013 ke 
schvalování účetní závěrky a vyhláškou  
č. 220/2013 Sb., těmto zřízeným příspěv-
kovým organizacím:
 - Základní škola, Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště, IČ 75022567
 - Mateřská škola Komenského 1721, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště,  
IČ 75022532
 - Mateřská škola Rastislavova 1800, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště,  
IČ 75022541
 - Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 

1823, Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, IČ75022559
 - Středisko volného času Klubko Sta-
ré Město, U Školky 1409, Staré Město,  
IČ 75833328
 - Sportovní a kulturní centrum, Brněn-
ská 1249, Staré Město, IČ 75121824

5.4 hospodaření příspěvkových organi-
zací města za rok 2014 včetně rozdělení 
dosažených hospodářských výsledků do 
peněžních fondů příspěvkových organi-
zací za rok 2014.

6.2 uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Staré Město jako objednatel a Ing. 
Ivo Hermanem, CSc., Moravany, Na 
Vyhlídce 559/8 IČ 42588022 jako zho-
tovitel na vybudování přípojky elektric-
ké energie k venkovním elektronickým 
informačním panelům a zařízení pro 
uchycení panelů za cenu 16.411,23 Kč 
včetně DPH, v rámci projektu „KORIS 
– Komplexní odbavovací, řídící a infor-
mační systém veřejné hromadné dopra-
vy ve Zlínském kraji“.      

II. doporučila zastupitelstvu města 
schválit

5.1 rozpočtové opatření č. 1/2015:
 - zvýšení příjmů ze 133 650 000 Kč na 
133 660 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 114 130 000 Kč na 
114 481 000 Kč
 - změnu financování ve výši –19 520 
000 Kč na –19 179 000 Kč 

5.2 rozpočtový výhled města Staré 
Město na období 2016 – 2018.  

III.  vzala na vědomí

1.5 žádost Moravského rybářského 
svazu, místní organizace Staré Město,  
IČ 00557269 o vybudování rybníka  
v lokalitě Olší ve Starém Městě.

4.1 vyjádření města k žádosti  o  územní  
souhlas  dle  §  96 odst. 1, 2 a 4 staveb-
ního zákona v platném znění dle zápisu.
6.1 petici občanů z ulice Salašská.
 
6.3 cenovou nabídku od firmy CTP 
Property   XIX, spol. s  r. o., Central Tra-
de Park  D1 1571, 396 01 Hum-
polec za připojení na inženýrské sítě  
v lokalitě Špílov.
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U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 25.02. 2015

U S N E S E N Í

IV.  uložila

1. Odboru investic

1.5 zajistit projektovou dokumentaci 
na vybudování vodního díla v lokalitě 
Olší ve Starém Městě.
T: 31.05.2015

6.1 pokračovat v projektové přípravě 
akce rekonstrukce ulice Salašská a pro-
jednat s projektantem možnost zúžení 

vozovky za účelem odsunutí chodníku od 
fasád  rodinných domů.
T: ihned

2. Odboru finančnímu

2.2 zahrnout zvýšené náklady u inves-
tiční akce „Event centrum u Památníku 
Velké Moravy  –  dodatečná izolace části 
plochy SO  07  –  Odpočinkové terasy“ do 
rozpočtového opatření.
T: ihned

3. Odboru správy majetku a ŽP

6.3 objednat zátěžovou a dopravní 
studii o zatížení města v souvislosti se 
vstupem firmy CTP Property XIX, spol. 
s r. o., Central Trade Park D1 1571, 396 
01 Humpolec do lokality Špílov.
T: 31.05.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí

K bodu 6) zprávu o rozpracovaných 
regulačních podmínkách výstavby ro-
dinných domů v areálu Školního hos-
podářství. 

II.  schválilo

K bodu 2) „Pravidla pro tvorbu, čerpá-
ní a použití prostředků z Fondu rozvo-
je bydlení“ jako základního statutu pro 
hospodaření s peněžním fondem FRB 
v souladu s  ustanovením § 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovením  
§ 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 

K bodu 3) 
„Zásady č. Z 01/2015 pro poskytování 
příspěvku na narozené dítě“ v souladu 
s ustanovením § 9 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 35 odst.2, 
zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

K bodu 4) 
navýšení příspěvku města Staré Měs-
to společnosti ČSAD BUS Uherské 
Hradiště, a. s., na zajištění dopravní 
obslužnosti a úhradu prokazatelné 
ztráty z provozu městské hromadné 
dopravy pro rok 2015 o částku 35.541 

Kč, a to z důvodu navýšení počtu přepra-
vovaných cestujících v kategorii bezplat-
ná přeprava seniorů nad 70 let. Celková 
výše příspěvku města Staré Město pro rok 
2015 činí 269.250 Kč. Zvýšení výdajů na 
dopravní obslužnost v roce 2015 je řeše-
na rozpočtovým opatřením č. 1/2015 na 
paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční 
dopravy. 

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 1/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 650 000 Kč na 133 
660 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 114 130 000 Kč na 114 
481 000 Kč
 - změnu financování ve výši –19 520 000 
Kč na –19 179 000 Kč 

K bodu 7) 

7.2 členství města Staré Město v MAS 
Staroměstsko, z. s., v souvislosti s novými  
 Stanovami ze dne 02.10.2014, dle nového 
občanského zákoníku.

7.3 - změnu obsazení v kontrolním výbo-
ru – za dosavadního člena Bc. Karla Šu-
ranského jmenovat paní Petru Jara Bed-
naříkovou.

- změnu obsazení v kontrolním výboru – 
za dosavadního člena pana Martina   
Katrňáka jmenovat pana Miroslava Hor-
kého.

III.  delegovalo

K bodu 7)
7.1 v souladu s § 84, odst. (2), písm. f)  
a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
v platném znění:

• starostu pana Josefa Bazalu na val-
né hromady obchodních společností, 
v nichž má město majetkovou účast 
a pověřuje jej zastupováním města  
v ostatních orgánech těchto společnos-
tí:
 - Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště
 - OTR, s. r. o., Masarykova 273, Buchlo-
vice
 - mikroregion Staroměstsko, nám. Hr-
dinů 100, Staré Město
 - MAS Staroměstsko, z. s., nám. Hrdinů 
100, Staré Město
• místostarostu pana Mgr. Martina Zá-
branského jako zástupce města Staré 
Město ve Sdružení obcí pro rozvoj Ba-
ťova kanálu a vodní cesty na řece Mo-
ravě.

Josef Bazala - starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

 Josef Trňák
předseda návrhové komise
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Pozvánka:

11.4. SORY
Restaurace Na Rudém
rezervace 572541192

18.4. MIDVA
Restaurace Na Špici

rezervace 572541190
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Zlatá réva 2015

KARNEVAL V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE

V sobotu, poslední den měsíce úno-
ru se na Farním domečku v Kunovicích 
konal další ročník tradiční župní reci-
tační soutěže jednotlivců „Zlatá réva“. 
Přijely děti z jednot Pitín, Kunovice  
a Staré Město. Jednotu Orla Staré Měs-
to reprezentovala výprava 14 dětí, a to  
v kategorii mateřská školka Sárin-
ka Feldvábelová, Barunka Halodová, 
Olinka Halodová, a Pavlík Jarotek.  
V kategori předškoláků Eliška Jarotková 
a Drahuška Slováková. V kategorii 1.tří-

da to byla Maruška Kolaciová a Maruška 
Krejcarová. Největší zastoupení jsme měli 
v kategorii 2.třída a to Esterku Feldvábe-
lovou, Petříka Jarotka, Rostíka Procházku, 
Magdalénku Slovákovou, Anetku Šléglo-
vou a Natálku Vlachynskou. Všechny děti 
se velmi snažily, jejich výkony byly hodně 
vyrovnané, takže porota ve složení Mgr. 
Hana Drštičková, Mgr. Andrea Olbertová 
a Mgr. Eva Pěchová neměla vůbec lehké 
rozhodování. Staroměšští Orli nakonec 
získali v kategorii předškoláci l.místo – 

Eliška Jarotková a 3.místo – Olin-
ka Halodová.V kategorii 2.a 3.třída 
2.místo – Rostík Procházka a 3.mís-
to – Magdalenka Slováková. Zvláštní 
cenu poroty si odnesla v kategorii 
1.třída  Maruška Krejcarová.

Děkuji nejen soutěžícím za repre-
zentaci jednoty a našeho města, ale 
zvláště jejich rodičům, kteří své ra-
tolesti dobře připravili a přivezli na 
soutěž.

Dagmar Zálešáková, 

Je úterý 17.2. a karnevalové řádění 
v naší školce právě začíná. Po ran-
ním sletu masek, pohádkové svačině 
a srazu všech dětí se společně sejde-
me v jedné třídě, kde nás čeká před-
stavení masek a povídání s klaunem. 
Karnevalové veselí propojujeme 
nejrůznějšími soutěžemi a tanci ve 
veselých podobách. Na závěr karne-
valu nechybí ani naše společné foto 
a odměna pro všechny zúčastněné.

Gábina Kovářová

Společná fotografie účastníků recitační soutěže.
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2015 

v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě
Pátek - 27. 3. 2015 Křížová cesta ulicemi Starého Města se 3 zastaveními po mši sv. v 17:00 hodin

Sobota - 28. 3. 2015 Od 8:00 hodin – úklid chrámu Svatého Ducha, (děkujeme, že přijdete pomoci!)
14:30 – 16.30 hodin – Velikonoční svátost smíření (svatá zpověď) u 

Svatého Ducha (budou přítomni tři zpovědníci!)

NEZAPOMEŇTE SI ZMĚNIT ČAS NA LETNÍ (ze 2:00 na 3:00 hod.)!
Květná neděle - 29. 3. 2015

PAŠIJOVÁ NEDĚLE 
(Přineste s sebou Postní almužnu! Děkujeme!)

Památka slavného vjezdu Ježíše Krista do 
Jeruzaléma

(Dominica in palmis 
de passione Domini)

Přineseme si ratolest jívy - „kočičky“.
Obřady začnou před novým kostelem, 

kde budou ratolesti požehnány 
a průvodem přejdeme do kostela

Mše svaté: 
7:00 hodin
9:30 hodin

v sobotu večer 28. 3. v 17:00 h.

Zelený čtvrtek - 2. 4. 2015
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM PASCHALE – VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ“ 

Mše na památku 
Poslední večeře Pána

 (Missa in Coena Domini)
(ustanovení mše svaté, ustanovení 

svátosti  kněžství, nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv.hodinová adorace v Getsemanské 

zahradě  (noční adorace 
20:00-06:00)

Velký pátek - 3. 4. 2015 Obřady na památku 
umučení Ježíše Krista
(in Passione Domini)
Den přísného postu

Kostel bude otevřen k soukromé modlit-
bě od 11:00 – 17:00 hodin

Společná pobožnost Křížové cesta v 9:00 
hodin

Obřady v 18:00 hodin
(20:00 -   06:00 hodin

 noční bdění v modlitbě 
u Božího hrobu)

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!
Bílá sobota - 4. 4. 2015

Neslaví se liturgie 
(Sabbatum Sanctum)

Boží hrob bude přístupný k adoraci od 
9:00 do 18:00 hodin

9:00 –Společná modlitba
Ranních chval a Četby z Breviáře

9:30 – Obřad Effata katechumenů

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNA JEŽÍŠE

Slavnostní obřady začnou 
před novým kostelem

20.00 hodin
(s křtem dvou našich

katechumenů)
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY!

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE!
Velikonoční neděle - 5. 4. 2015 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA  JEŽÍŠE 
KRISTA

(Boží hod velikonoční)

(Dominica Paschae 
in resurrectione Domini)

Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci

Žehnání pokrmů na konci mše sv.
(Nádoby s pokrmy položte 

na připravené ubrusy)

8:00 hodin
10:00 hodin

Pondělí velikonoční - 6. 4. 2015
(Výroční den úmrtí sv.Metoděje – 1130 let)

Doba lidových tradic - šlahačka 7:00  hodin
10:00 hodin

Velikonoční oktáv -
týden po Velikonocích

 do 1. neděle Božího milosrdenství

Denně při bohoslužbách zaznívá chva-
lozpěv Gloria a Aleluja a čtou se evangelní 

úryvky o zjeveních vzkříšeného Krista

mše sv. v út. a čt. v 6:30 hodin
st., pá., so. v 18:00 hodin

Velikonoční doba trvá 50 dní a 24. 5. končí 
naplněním Kristo- va příslibu, že pošle Utěšitele -Sesláním 

Ducha svatého

40. den po Velikonocích 14. 5. je svátek 
Nanebevstoupení Páně -Ježíš odchází k Otci
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Z naší farnosti – březen 2015
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Nebojte se! 

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z ně-
hož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, 
co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A ko-
nečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání 
řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme 
dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že 
existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, 
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i ome-
gou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za 
slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)

Poslední velikonoční pascha Jana Pavla II. 

Před 10 lety 2. dubna 2005 odešel ke svému Stvořiteli v před-
večer svátku Božího milosrdenství Jan Pavel II., na stolci  
sv. Petra téměř 27 let první slovanský papež.  27. 4. 2014   
o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu papež Jan Pavel 
II. svatořečen. 

Velikonoce

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkří-

šení. 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2015 
v naší farnosti

Květná neděle  
– Připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma. „Lidé 
mu mávali olivovými ratolestmi a volali: Hosana Davidovu 
Synu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!“   
Obřady začnou v sobotní večer v 17:00 hod. před kostelem 
Ducha sv. na náměstí Velké Moravy, budou požehnány jívové 
ratolesti.  Při mši svaté jsou čteny Pašije - Umučení našeho 
Pána Ježíše Krista. Mše sv. 28. 3. v 17:00 hodin, 29. 3. v 7:00  
a v 9:30 hodin. Úprava času druhé mše svaté (9:30) v neděli je 
z důvodu Velikonočního jarmarku. 

 Velikonoční třídenní 

Zelený čtvrtek  
- Památka Poslední večeře, kdy byla ustanovena mše sv., svá-
tost kněžství. „Nové přikázání vám dávám – abyste se vespo-
lek milovali, jako já jsem miloval vás.“  Po mši sv. následuje 
bdění a adorace v „Getsemanské zahradě“, která pokračuje 
celou noc do 6:00 hodin ráno. Mše sv. 2. 4. v 18:00 hodin.

Velký pátek
 - připomínka smrti Ježíše Krista na kříži. Vrcholem v tom-
to dni není eucharistie, ale kříž. Je to den tichosti a úplného 
postu. V 9:00 hodin bude pobožnost Křížové cesty a pak  od 
11:00 do 17:00 hodin je otevřen chrám k soukromé modlitbě. 
Po obřadech  po celou noc bdění v modlitbě u „Božího hro-
bu“. Velkopáteční obřady 3. 4. v 18:00 hodin.

Bílá sobota 
– Kostel bude k soukromé modlitbě u „Božího hrobu“ ote-
vřen od 9:00 hod., kdy je možno připojit se k společné mod-
litbě breviáře, až do 18:00 hodin. Tento den se neslaví mše 
sv. Až po západu slunce, kdy začíná noc Vzkříšení, započnou 
slavnostní obřady Velké noci. Obřady Velikonoční  vigilie 
započnou v sobotu 4. 4. před kostelem Sv. Ducha ve 20:00 
hodin.

Velikonoční neděle 
– ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. 
Slavnost největších křesťanských svátků.  Ježíšovo vzkříšení 
je vykoupením člověka, důvodem naší víry a smyslem dějin 
spásy. Žehnání pokrmů na konci mše sv. Mše sv. 5. 4.  v 8:00  
a v 10:00  hod.

Velikonoční pondělí 
– Tento den začíná velikonoční oktáv – 8 dní trvající veliko-
noční slavnost se zpěvem Gloria  a  Aleluja! Také den lido-
vých zvyků souvisejících s novým životem. Mše sv. 6. 4. v 7:00   
a 10:00 hodin. 

Neděle Božího milosrdenství 
12.  4. Mše sv. v 7:00 a 10:00 hodin, v sobotu 11.4. v 18:00 
hodin.

Vstal z mrtvých ten, který pro nás visel na dřevě kříže; 
Pán opustil hrob. Toto jsou poslední a definitivní slova dnů 
Svatého třídenní: po slovech při Poslední večeři, po modlitbě  
v Getsemanech a po slovech Velkého pátku. Po hlubokém 
mlčení Bílé soboty na úsvitu velikonočního rána zaznívá u 
hrobu zvěst: „Byl vzkříšen, není zde.“ Ty, vítězný Králi, smiluj 
se nad námi. Amen. Aleluja! 

/Z poselství Jana Pavla II. Urbi et orbi o velikonoční nedě-
li,7. dubna 1996/

 Od 1. 4. se změnou na letní čas posunuje 
začátek večerních bohoslužeb na 18:00 hodin.

Tábory s farností 

Pro děti 1.-5. třída – tábor v Dřevohosticích od 1.do 8. srpna 
2015. Cena 1500 Kč.

Pro děti 6.-9. třída – tábor ve Štítarech od 10.-22.srpna 2015. 
Cena 2900 Kč.

Podrobné informace a přihláška na http://www.farnoststa-
remesto.cz/                                                                              -SV-
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Vernisáž v knihovně

Notičky z MŠ Komenského

Zástupci vedení města spolu s oceněnými dětmi.

Každoroční únorový karneval se v mateřské škole Komenského konal ve znamení zvířátek. Tančilo se 
hodovalo a vesele soutěžilo a všichni se výborně bavili.

Zimní radovánky v mateřské škole Komenského Mnoho sněhu nenasněžilo, ale i to málo si děti na 
zahradě užily.

Ocenění malí výtvarníci Jakub Šarátek  
a Kristýna Cíchová.

Ve středu 11. 2. 2015 v 15.30 hod. 
se uskutečnila již čtvrtá vernisáž sou-
těže nesoucí název „S Večerníčkem“. 
Té se zúčastnilo celkem 362 malých  
i velkých výtvarníků. Výběr nejlepších 
prací byl velmi složitý, neboť každá 
kresba nesla své kouzlo. Nejtěžší výběr 
byl v kategorii č. I, která byla určena 
dětem navštěvujícím mateřské školky.

Velké poděkování patří paní učitel-
ce výtvarného oboru Janě Bouzkové, 
která svým profesionálním pohledem 
a srdcem nakonec vybrala ty nejlepší  
z děl. Děkujeme SVČ Klubko za spolu-
práci při soutěži a všem návštěvníkům 
za účast na vernisáži. Věříme, že příští 
rok se sejdeme v knihovně při dalším 
předávání cen těm nejlepším.

Knihovna SM 

Večerníček slaví 50 narozeniny
Ve Starém Městě tyto narozeniny 

Staroměstská knihovna oslavila vy-
hlášením výtvarné soutěže. Nejstarší 
děti z mateřské školy Komenského 
namalovaly svůj oblíbený večerníček. 
Některé výkresy jsme zaslali do sou-
těže. 1. místo získala Kristýna Cícho-
vá s výkresem Pohádky ovčí babičky  
a 2. místo Jakub Šarátek s výkresem 
Krteček. Vítězi se stali ale všichni, kte-
ří si s chutí ponořili do malování ve-
černíčkových pohádek.

Text i foto: Věra Hansliánová,
učitelka MŠ Komenského.

 Staroměstské noviny 4/15 Staroměstské noviny 4/15



 

10 Kultura
d

u
b

e
n

 2
0

1
5

cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

Sobota 4. dubna

VElikoNočNÍ bigbÍt
ReFLexY ORIGINÁL + GONG
Začátek: 20.00 hod.

Sobota, neděle 11. - 12. dubna

MySliVEcké SdrUžENÍ lÍPA St. MěSto
OKReSNÍ PŘeHLÍdKA TROFeJÍ
Vstupné: 50,- Kč

Pátek 24. dubna

doliNEčkA – PrEMiérA

NAŠi NEJSÚ doMA 
Účinkují: dolinečky, CM bálešáci, CM dolinka ZuŠ St. 
Město a CM dolinečka
Začátek: 16:00 a 19:00 hodin
Vstupné 80,- Kč. 
Předprodej od 13. 4.,  IC (knihovna) ve St. Městě

Sobota 25. dubna

bigbEAtoVá zábAVA
VSP bANd
Začátek: 20.00 hod.
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NA kolE ViNoHrAdy 
UHErSkoHrAdiŠŤSkA 

letos i na koloběžce nebo pěšmo
Jubilejní 10. ročník oblíbené akce 

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA se pojede v sobotu 
25. dubna 2015. Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti 

se před desátou hodinou odstartuje 6 tras. Stezky, pojmenované 
podle odrůd vína (Muškát moravský, Rulandské bílé, Blatnický 

Roháč) nebo regionálního místopisu (Za Moravú, Dolní Poolšaví, 
Velehrad) měří od 26 do 66 kilometrů. Cyklisté z nich mohou vybírat 

nejenom podle názvu, délky a náročnosti, 
ale i doporučených zastávek. 

Kromě stezek určených pro cyklisty budou letos vytyčeny i dvě kratší 
trasy, na které se bude možné vydat pěšky nebo třeba na koloběžce. 

Právě tento stylový dopravní prostředek si zájemci můžou nově půjčit 
v provozovně Městského informačního centra Uherské Hradiště, 

hlavního pořadatele akce.
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Malí čtenáři KMŠ

Nad obrázky křížové cesty

Ekotým se vydal do spalovny

Březen je měsíc knihy, a proto jsme se všichni vyda-
li na návštěvu knihovny. Mladší děti navštívily knihov-
nu ve Starém Městě a předškolní děti vyrazily pěšky do 
Uherského Hradiště do knihovny B. B. Buchlovana. 

Společně s paní knihovnicí se dozvěděly, jak se cho-
vat a starat o knížku, jaké druhy knih máme, poslechly si 
krátkou pohádku a prohlížely si knihy dle svého výběru.

Věříme, že se budoucím čtenářům návštěva knihovny 
líbila a budou se sem rádi vracet.

ŠM

Již dva dny po Popeleční středě, na začátku postní doby 
do KMŠ přišel otec Miroslav, aby nás poutavým způso-
bem uvedl do tohoto důležitého liturgického období.

Děti se nad obrázky křížové cesty mohly vcítit, jak 
Pánu Ježíši bylo, když na něj vložili kříž, když se zbičova-
ný a trním korunovaný setkal se svou matkou, Šimonem, 
Veronikou a když jej nakonec ukřižovali.

Povídání bylo proloženo pohybovými postními pís-
ničkami „Kříž k nebi tam ční“ nebo „Když vím“ a dalšími.

I přes nižší množství dětí kvůli chřipce jsme si tyto 
chvíle užili a uvědomili si, co pro nás Pán Ježíš vykonal.

GG   

V úterý 3. března jsme s ekotýmem navštívili spalovnu ko-
munálního odpadu v Brně. Vyjeli jsme ráno vlakem. Cesta 
rychle ubíhala a za chvíli jsme byli v Brně. Tam jsme přestou-
pili na tramvaj (brněnským hantecem „šalinu“), projeli jsme 
několik zastávek a vystoupili u spalovny – cíle naší exkurze.

Spalovnu komunálního odpadu provozuje společnost 
SAKO. Spálí se zde ročně asi 240 000 tun odpadů, které by ji-
nak skončily na skládkách.

Na vrátnici nás čekala paní průvodkyně, která nás nejprve 
zavedla do zasedací místnosti, kde jsme zhlédli zajímavý do-
kument o spalovně a teoreticky jsme se seznámili s procesem 
likvidace komunálního odpadu z domácností. Poté jsme vyfa-
sovali přilby a pestré vesty, aby nás bylo v provozu dobře vidět 
a vyrazili jsme. Do provozovny přijíždělo jedno auto za dru-
hým a přivezený odpad i z dalekého okolí Brna byl vysypáván 
do velké jímky, odkud je obrovský drapák překládal do kotlů. 
Překvapením pro nás byla informace, že oba kotle se nenachá-
zejí pod zemí. Poté jsme přešli do sekce, kde se dováží odpad 
z barevných kontejnerů (plasty a papír), tedy vytříděný. Ten 
se ale musí ještě dotřídit na speciální dotřiďovací lince. Odtud 
jsme přešli do řídícího centra celé spalovny a dále do míst, kde 
se shromažďuje škvára z kotlů, která se auty odváží na skládky. 
Objem odpadů se procesem spalování redukuje o 90%, přitom 

se vytopí 40 000 domácností a 20 000 domácností má díky spa-
lovně elektřinu. Na závěr jsme se všichni společně zvážili na 
váze pro auta  – Ekotým váží 900 kg.

Celá exkurze se nám velmi líbila, získali jsme spoustu zají-
mavých informací. Doufáme, že se Česká republika vydá stej-
nou cestou jako státy v západní Evropě a takových spaloven 
bude u nás víc. Zatím jsou na území ČR tři – v Praze, Liberci 
a v Brně. Je to asi dobrá cesta, která řeší problémy s velkým 
množstvím odpadů ve světě.

Mgr. Renata Hájková
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Florbalisté SOŠ a Gymnázia Staré Město jsou v republikovém finále!

Dne 20. února 2015 vyrazil náš 
školní florbalový tým na kvalifikač-
ní turnaj o postup na republikové 
finále, které se koná v Brně. Naši 
hráči předtím postupně vyhráli 
okrskové kolo v Uherském Hradi-
šti, okresní a krajské kolo konané  
v Uherském Brodě. Kvalifikační tur-
naj se odehrál v Holešově. Chlapci 
se měli utkat o postup se dvěma dal-
šími středoškolskými týmy. Hned 
v úvodním ranním utkání čekal na 
naše kluky soupeř Gymnázia Olo-
mouce. Od začátku jsme měli více 
ze hry a první gól na sebe nenechal 
dlouho čekat, když se po přihrávce 
Dudy prosadil střelou pod horní 
tyčku Jirka Chromek. Soupeře jsme 
prakticky nepouštěli k naší bráně  
a další branku přidal po dorážce na 
brankovišti Duda. Stav 2:0 vydržel 
až do třetí třetiny, kdy po nenápad-

né střele snížil olomoucký hráč na 
2:1. Klid na florbalky přinesl ke konci 
utkání mladík Gajzur, který prostřelil 
vše, co mu stálo v cestě. Úvodní zápas 
jsme tedy vyhráli 3:1, a tak jsme moh-
li jít sebevědomě do rozhodujícího 
zápasu. Vzájemný zápas Olomouce 
a Příboru skončil drtivým vítězstvím 
Příboru 9:1.

Rozhodující zápas sehráli kluci  
s Masarykovým gymnáziem Příbor. 
V tom začal lépe soupeř, který se ujal 
vedení. Utkání se poté neslo ve vy-
rovnaném duchu. Vyrovnání zařídil  
v poslední vteřině první třetiny stře-
lou k tyči Duda. Ve 2. třetině byly  
k vidění převážně gólové šance na-
šeho týmu. Stav 1:1 vydržel až do 
samotného závěru zápasu. 40 vteřin 
před koncem zařídil postup na re-
publikové finále přízemní střelou od 

mantinelu kapitán týmu Duda, kte-
rý po zbylých několik desítek vteřin 
zápasu držel takticky míček za sou-
peřovou bránou, a tak mohla pro-
puknout euforie z vítězství. 

Je potřeba poděkovat také bran-
káři Zelenému, který na turnaji 
předvedl výborný výkon v obou 
utkáních a všem dalším hráčům za 
perfektní výkony a stoprocentní na-
sazení. Přejeme, ať se klukům daří  
i na republikovém finále v Brně  
30. a 31. března!

SOŠ a Gymnázium Staré Město : 
Gymnázium Olomouc 3:1

SOŠ a Gymnázium Staré Město : 
Masarykovo gymnázium Příbor 2:1

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy a trenér

Vítězné družstvo SOŠGSM Staré Město.
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Z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na duben

		Dubnový sníh pole hnojí a déšť 
jim požehnání přináší.

		Duben hojný vodou - říjen vínem.
		Hrom v dubnu - dobrá novina, 

mráz květů více nepostíná.
		Bouřky v dubnu zvěstují dobré 

léto.
		Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude 

málo třešní.
		Na Boží hod velikonoční prší, su-

cho úrodu poruší.
		Do sucha zaseti do svatého Jiří jest 

velmi dobře, ale do mokra je hrob.
NI

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při ná-
stupu do práce zvolá: „A pozítří už máme středu!“

Věda je uspořádané vědění, kdežto moudrost je 
uspořádaný život.

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou 
možnost.

Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím 
pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj 
základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených 
nebo skrytých podmíněností.

Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří 
lidé nic nedělali.

Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj 
rozum.

Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc 
na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a 
ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, 
vůbec netouží mít jej víc než mají.

 S R A N D O V N A

Krásné fotografie ledňáčka nám zaslal 
pan Vladimír Kučera. Ledňáčků je na 
světě na devadesát druhů, ovšem v Ev-
ropě se vyskytuje pouze jeden, ledňáček 
říční. Spatřit jej můžeme u všech blízkých 
vodních ploch, jak vyčkává na svou ko-
řist, většinou malé rybky, pro něž se může 
vrhnout střemhlavým letem až jeden 

metr pod vodní hladinu. Pod vodou se led-
ňáček orientuje pouze podle dotyku, proto 
je úspěšný asi jen jeho každý desátý pokus. 
I přesto, že se počty ledňáčků na našem úze-
mí zvyšují, stále je řazen mezi silně ohrožené 
živočichy. Průměrný věk tohoto pouze okolo 
40 gramů vážícího překrásně zbarveného 
ptáka je 7 let.

Na chodbě zastaví šéf svého podříze-
ného:
„Jak to, že jdete o dvě hodiny později do 
práce?“
„Včera jste mi sám řekl, abych si noviny 
přečetl doma!“

Sedí holčička v parku na lavičce a straš-
ně nadává.
Jde kolem chlapík, slyší to a povídá jí: 
„Poslouchej, děvče, to se vůbec nehodí, 
abys nadávala jako dlaždič!“
Ona na to: „Tak si sedněte ke mě a já 
vám povím, proč nadávám.“
Chlap si přisedl a dívka mu něco po-
šeptala.
Chlap začal nadávat: „Za*raný svět!“
Slyšela to babička, která šla okolo, a na-
pomenula chlapíka, aby tak neklel, že 
je to nekulturní a nesluší se to. Chlapík 
na to: „Pojďte si sednout, babi, já vám 
řeknu, proč tak nadávám!“
Stařenka si sedla, chlap jí něco pošeptal 
do ouška a ona hned: „No, do p*dele!“
Uslyšel to kolem jdoucí děda a povídá 
babce: „No, že se nestydíte, paní, nadá-
vat takhle tady před malou holčičkou!“
Babička na to, ať se posadí, že mu řek-
ne, proč tak nadává.
Dědek si sedl a ona mu povídá: „Ta la-
vička je čerstvě natřená!“

Aby pokryl energetické nároky, spořádá denně ledňáček množství potravy, které odpovídá asi 60 procentům 
jeho hmotnosti.                                                                                                                           Foto: Vladimír Kučera
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Napoleonské války živě

Valentýnský stánek

Dobu napoleonských válek přiblížili žákům rodiče některých z nich.

Žáci ocenili především možnost si vojenskou výstroj sami osahat. 
Foto: Mgr. Josef Jurnykl

Již potřetí předvedli nadšenci pro historii z řad rodi-
čů praktickou ukázku zbraní, vojenské výstroje i průbě-
hu nejznámějších bitev žákům ZŠ ve Starém Městě.  Po 
husitském období a třicetileté válce v minulém školním 
roce se současní osmáci účastnili i napoleonských válek. 
Ukázka se soustředila především na bitvu u Slavkova. Po 
prostudování taktiky jednotlivých armád si děti osahaly 
repliky historických braní a výstroje, měly možnost ob-
léci se do vojenských uniforem, seznámit se s prací léka-

řů přímo na bojišti a vidět střelbu z historických zbraní. 
A ohlasy? „Není nad to, když si pušku nebo pistoli mohu 
potěžkat v rukách“. 

Mgr. Josef Jurnykl

V pátek 13. února proběhla na ZŠ 
Staré Město oslava svátku svatého 
Valentýna. Stěžejní akcí byl Valen-
týnský stánek, který hned ráno pro 
žáky i učitele otevřeli členové škol-
ního parlamentu. Na projektu začali 
pracovat o týden dříve na stmelova-
cím pobytu na Smraďavce. Rozdě-
lili si úkoly, určili, co kdo připraví 
a donese. Týden strávili přípravami 
výrobků s valentýnskou tématikou.  
Žáci i učitelé měli možnost zakou-
pit si papírové i živé růže, přáníčka, 
štrúdl, pizzu ve tvaru srdíčka a dal-
ší. Sami parlamenťáci byli překva-
pení, jaký byl o stánek zájem. O po-
lední přestávce se vyprodala většina 
věcí a na konci vyučování zůstali se 
skoro prázdnými lavicemi a hlavně 
s kladnými ohlasy.

Byl to náročný týden plný příprav. 
Odměnou za všechnu práci byly 
spokojené úsměvy ostatních.  Mys-
lím, že projekt parlamenťáků uspěl 
na celé čáře.

Michaela Grebeňová, VIII.D
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DĚKUJEME VÁM, 
ŽE PATŘÍTE MEZI 

ČTENÁŘE 
STAROMĚSTSKÝCH 

NOVIN

VZPOMÍNKA

Dne 7. března 2015 
uplynulo 20 let, co nás 
navždy opustila naše 
kamarádka Anička 
Hlaváčková, rozená 
Hampalová. Za všech-
ny, kdo jste ji měli rádi, 

vzpoměňte se mnou. Kamarádka Lud-
mila

Dne 3. dubna by se 
dožil 50. narozenin 
Martin Rybár. S lás-
kou vzpomínají rodiče 
a sestra s rodinou.

V březnovém čísle Staroměstských novin bohužel vyšla pozvánka na tábor farnosti se špatně 
uvedenými cenami a některými kontakty. Za chyby se omlouváme. Zde je opravený text:

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 1 500,-.
- 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.: 724 072 947). Cena tábora je 2 900,-.

Pokud budete chtít, aby Vaše dítě s námi strávilo část prázdnin s připraveným programem a 
spoustou zábavy, kontaktujte nás na výše uvedených tel. číslech, kde Vám rádi odpovíme na 

Vaše dotazy ohledně tábora. Přihláška je ke stažení na: www.farnoststaremesto.cz či k odebrání 
v kostele Svatého Ducha.

Za týmy táborů se těší Maruška, Zuzka a Kristýna

2015 MŠ RASTISLAVOVA MŠ  ZA RADNICÍ MŠ  KOMENSKÉHO 

01.- 03.07.  otevřena otevřena otevřena

06.-  10.07. uzavřena otevřena uzavřena

13.- 17.07. uzavřena otevřena uzavřena

20. -24.07. otevřena uzavřena uzavřena

27. - 31.07. otevřena uzavřena uzavřena

03.- 07.08. uzavřena uzavřena otevřena

10.- 14.08. uzavřena uzavřena otevřena

17. - 21.08. otevřena otevřena otevřena

24. - 31.08. otevřena otevřena otevřen a

Informace o přerušení provozu mateřských škol 
v době letních prázdnin červenec a srpen 2015

 Staroměstské noviny 4/15 Staroměstské noviny 4/15

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25.4. se dožívá 

významného jubilea 80 let naše maminka 
a babička paní Anna Shánělová.

Do dalších let jí přeje hodně zdraví,  
spokojenosti a pohody celá rodina.

Zveme Vás na jednodenní zájezdy 
do okolních zemí s odjezdem 

z Uh.Hradiště.

18. 4. Maďarsko-Györ 
termály 499,-
23.5. Polsko 

- Osvětim a Krakow 669,-
24. 5. Rakousko - Vídeň 
- Schönbrunn/ZOO 549,-

27. 6. Německo
- Hitlerovo Orlí hnízdo 1199,-

B&B Travel, Velehradská 1206 - OD 
Centrum, 686 01 Uh.Hradiště
tel. 577 477 987, 773 003 001

www.bbtravel.cz
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PeS a jehO Pán

Informace pro život:  
Jak správně postupovat při opuštění  domácnosti/objektu při evakuaci?

Zdraví

Dne 16. března 2015 oslavil významné životní jubileum dlouholetý 
redaktor Staroměstských novin Milan Kubíček. 
Hodně zdraví a brzký návrat k milované práci mu za nás všechny 
popřáli starosta Josef Bazala a tajemník Ing. Vladimír Kučera.

Zima nás pomalu opouští, budeme více chodit na procház-
ky, které se ale hlavně pro maminky s dětmi stávají noční mů-
rou. „Nechoď do té trávy, dej pozor, ať do toho nešlápneš, co 
to máš na botičce?“ 

Že nevíte, o čem mluvím? Ale ano, každý z nás se s tímto 
problémem již setkal. Řeč je o pozůstatcích po psech, které se 
povalují všude kolem nás. Zkuste se vžít do pocitů maminky, 
která se bojí pustit dítě proběhnout, aby si na botě nepřines-
lo nechtěný „dáreček“. A to nemluvím pouze o trávnících, 
chodníky na tom nejsou o mnoho lépe. 

Nemám nic proti chovatelům psů, sama psa mám, ale kaž-
dý by si měl uvědomit, že má jisté povinnosti. Spousta z nich 
svým mazlíčkům vytváří podmínky, jaké někde nemají ani 
děti, ale venku je všechno jinak. Jistě, tam to není moje, tam 

se to může. Ale proč mají ostatní obyvatelé města trpět tím, 
že je majitel psa neukázněný? Když chci mít zvíře, musím za 
něj zodpovídat v každé situaci. 

Na radnici je možné si vyzvednout sáčky na psí exkre-
menty, ten by měl mít každý psovod v kapse, pokud vyrazí 
se svým psem ven. Nakonec není problém vzít si jakýkoliv 
sáček, jde jen o to chtít. Často slyším argument, že je málo 
košů, kam by se sáček dal odhodit. Vedení města rozhodlo 
o doplnění počtu odpadkových nádob, ale přesto jsem pře-
svědčena, že kdo chce, využije třeba i popelnici u domu, nebo 
prostě k nejbližšímu koši znečištěný sáček donese. 

Prosím proto závěrem o ohleduplnost, která v tomto pří-
padě nevyžaduje žádné velké oběti – pouze jeden igelitový 
sáček v kapse a ochotu pomoci udržet pořádek v našem pěk-
ném městě.

IAP

 Staroměstské noviny 4/15 Staroměstské noviny 4/15

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště, infor-
mace pro zopakování

Každému z nás se může stát, že bude muset narychlo opus-
tit svůj domov. Jak tedy postupovat, aby nedošlo k větším ško-
dám?

Krátkodobé opuštění domácnosti/objektu:
Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého 

domova/objektu již za několik hodin, postupujte takto:

- vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které 
máte v provozu,

- elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky 
a mrazničky),

- uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
- vypněte topení (plynový kotel),
- zhasněte před odchodem všechna světla,
- vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
- uzamkněte byt / kancelář,
- ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
- opusťte budovu podle únikového značení nebo podle po-

kynů toho, kdo evakuaci řídí.
 
Dlouhodobé opuštění domácnosti/objektu:
Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn 

k opuštění domácnosti, postupujte tak, jak je uvedeno v před-
chozím textu.

 
Mimo to, ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte:
 
- hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektři-

ny),
- na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy 

a kam se evakuoval, a kontakt, na kterém budete k zastižení. 
Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo ofi-

ciální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných 
(např. na své chatě, u příbuzných).

 
Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte oso-

bám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se shro-
mážděte na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je ne-
zbytné se zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po 
Vás nepátrali zbytečně v troskách budovy.

 
Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast bude 

hlídána policií či armádou a nepovolané osoby nebudou do 
této oblasti vpuštěny.
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Ploština 2015Karlovská padesátka

Foto: Archiv ZUŠ Uherské Hradiště

Při teplotách mírně nad nulou se v sobotu 21. 2. 2015 ve Velkých Karlovicích  pořádal celostátní 
tradiční závod v běhu na lyžích.Více než 500 účastníků závodu si mohlo vybrat ze dvou tratí. Kratší 
měřila 25 km a delší 50 km. Jednotu Orla reprezentoval br. František Slavík, který na kratší trati  
v kategorii nad 60 let zajel čas 2 hodiny,10 minut a 50 sekund. Umístil se tak  na třiadvacátém 
místě.

Vítězné vavříny žáků ZUŠ Staré Město
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Nemalého úspěchu zaznamenali mladí hudebníci Základní 
umělecké školy Uherské Hradiště, pobočky Staré Město, kte-
ří se ve dnech 18. a 24. února 2015 zúčastnili okresního kola 
Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky  
v Bojkovicích a v Uherském Brodě. Ve hře na dechové žes-
ťové nástroje získali 1. místo s po-
stupem do krajského kola žáci p. uč. 
Martina Baláže Jan Janík (hra na 
trubku, I. kategorie), Václav Výstup 
(hra na trubku, II. kategorie) a Ma-
rek Nožička (hra na baskřídlovku,  
II. kategorie), ve hře na dechové dře-
věné nástroje získali 1. místo s po-
stupem do krajského kola žáci p. uč. 
Václava Ovčáčíka Vojtěch Zábran-
ský (hra na klarinet, I. kategorie)  
a Karel Špaček (hra na zobcovou 
flétnu, V. kategorie), jenž obdržel  
i titul Absolutní vítěz.

Dalšího velkého úspěchu dosáhla 
také cimbálová muzika ZUŠ Staré 
Město, nově si říkající CM Dolin-
ka, která na okresní soutěži cim-
bálových muzik konané 5. 3. 2015  
v Uh.Ostrohu obsadila 1. místo s pří-
mým postupem do kola krajského. 

O úspěch se pod vedením pana 
učitele Radima Snopka zaslouži-
li Tereza Čechmánková, Robin 

Feldvabel, Miguel Alexandr Jara, Milan Koželuha, Markéta 
Matyášová, Matěj Mazáč, Jan Mikuš, Lukáš Motyčka, Filip 
Najman, Martin Novák, Tomáš Snopek, Karel Špaček, Barbo-
ra Tymrová a Veronika Zábranská.

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v kole krajském!!!

V sobotu 7.2.2015 se konaly 
otevřené ústřední a župní zá-
vody v běhu na lyžích. Na Ploš-
tinu se sjeli zástupci z Běhat-
lonu z Val. Klobouk, Blažovic, 
Brumova, Drnovic, Fryštáku, 
Horní Lhoty, Klečůvek, Lysé, 
Městečka, Nedašova, Nivnice, 
Orlice, Sehranic, Valašských 
Klobouk, Vlachovic, Vsetína, 
Vysokého Pole, Zlína a Staré-
ho Města, aby změřili své síly 
ve čtrnácti kategoriích. Staro-
městskou jednotu Orla repre-
zentoval tentokrát pouze jeden 
zástupce. Br. František Slavík se 
v kategorii veteráni nad 50 let  
umístil na pěkném 5.místě.

Dagmar Zálešáková,
 starostka jednoty
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Seriál pro zahrádkáře – kapitola 2: Půda
Každý druh půdy má svá specifika. Lehké písčité 

půdy jsou záhřevné a na jaře na nich pěstovaná ve-
getace má časový náskok před ostatními druhy půd. 
Plodiny na lehkých půdách vyžadují častou zálivku, 
aby v nich rostliny netrpěly suchem. Dešťové srážky 
či závlaha se v lehkých půdách dobře vsakují a půdy 
lze obdělávat brzy po dešti. Na podzim se však tyto 
půdy rychleji ochlazují a teplomilné druhy zelenin 
tak končí dříve vegetaci.  Lehké půdy také obsahu-
jí méně humusu, který na sebe váže živiny, proto se 
musí hnojit častěji a v malých dávkách (platí to pře-
devším pro hnojení dusíkem). Vyloženě písčité půdy 
lze zlepšit tzv. zajílováním, např. zavezením vrstvou 
bahna z rybníka a jejím následným zapravením. 
Měli bychom však mít jistotu, že rybník neležel na 
přítoku znečištěné vody, abychom si tak do půdy ne-
zanesli škodliviny, především těžké kovy. Zajílování 
lehkých půd lze provést i bodově, např. při výsadbě 
broskvoní. Ty konkrétně po tomto zlepšení dávají 
větší a kvalitnější úrodu. Ke zlepšení obsahu humusu 
a tím pádem zvýšení absorpční schopnosti půdy pro 
vláhu a živiny není na lehkých půdách příliš vhodné 
provádět zelené hnojení, lepší je zapravení uleželého 
kompostu nebo rašeliny s otupenou kyselostí. Dal-
ší nevýhodou lehké půdy je nebezpečí větrné eroze 
především u mladých rostlin ve větrných polohách. 
Obnaží se tak kořínky rostlin a jejich vývoj se zpo-
malí, nebo na čas dokonce zastaví. Dá se tomu za-
bránit buď pokrytím záhonku netkanou textilií (toto 
opatření zvýší teplotu půdy a urychlí vegetaci, na 
druhé straně se zvýší nebezpečí výskytu houbových 
chorob). Jinou možností eliminace větrné eroze je 
vytvoření bariér proti rychlému proudění vzduchu 

např. z plastové fólie. 
Těžké půdy se naproti tomu na jaře jen pomalu 

prohřívají, po dešti bývají dlouho mazlavé a pod 
chodidly či koly mechanizace se za mokra ještě více 
stlačují, čímž se vytěsňuje z půdy potřebný půdní 
vzduch. Za sucha pak tento typ půdy tvrdne a ob-
dělává se s větší námahou. Tyto půdy se zkulturňují 
tzv. vylehčováním, do půdy se zapravuje písek nebo 
syntetické hmoty, např. perlit. V poslední době se 
používají geologicky mladé vápence, které mají na 
strukturu půdy velmi dobrý vliv. Nevýhodou těch-
to výrobků bývá ale poměrně vyšší cena. Drobi-
vost těžké půdy zvyšuje podzimní rytí a následné 
přemrznutí poryté půdy přes zimu. Těžké půdy je 
třeba hnojit vyššími dávkami hnojiv, ale intervaly 
mezi hnojením mohou být delší než u půdy leh-
ké. Velmi dobrým opatřením na těžkých půdách 
je zelené hnojení, zarývání slámy či zbytků rostlin  
a aplikace kvalitních organických hnojiv. Na těž-
kých půdách je též většinou vyšší potřeba vápnění, 
vždy je však nutno znát půdní reakci (o té někdy 
později). Těžké půdy mají výhodu ve větší vodo-
držnosti, rostliny v nich méně trpí suchem. Cílem 
zahrádkáře hospodařícího na těžké jílovité půdě by 
měla být její přeměna na kyprou, drobivou a snad-
no obdělávatelnou půdu.

Pro téměř všechny zahradní plodiny se jako ne-
jideálnější jeví středně těžká, hlinitá půda. Tato 
půda má ideální vodní, vzdušný i živinný režim, 
snadno se obdělává, rostliny v ní dobře prospívají a 
dávají dobrou a kvalitní úrodu.

Ing. Pavel Pluhař

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LÍPA STARÉ MĚSTO VE VŠECHNY PŘÍZNIVCE NA 

Okresní přehlídku mysliveckých 
trOfejí zvěře 

ulOvené v rOce 2014
AKCE SE USKUTEČNÍ VE DNECH 11. A 12 DUBNA 2015 V PROSTORÁCH SKC 
(SOKOLOVNY) VE STARÉM MĚSTĚ
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V SOBOTU OD 8:00 DO 16:00 HODIN, 
V NEDĚLI OD 8:00 DO 13:00 HODIN.

VSTUPNÉ 50 KČ, ŽENY A DĚTI DO 15 LET VSTUP ZDARMA.
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Sedmdesátka
Ano, je to už sedmdesát let od doby, 

kdy skončila druhá světová válka. Je 
to jako věk dospělého člověka s dětmi  
a vnoučaty.

Německá armáda utíkala na západ. 
Staré Město žilo poslední dubnovou noc 
v napětí. Osvobození se stalo skutkem. 
Byl konec německo.českým nápisům, ko-
nec zákazu vycházení, konec zatemnění. 
Z radiopřijímačů jsme sundali visačku  
s varováním: „Poslech zahraničního 
rozhlasu se trestá smrtí.“ Ve Starém 
Městě doznívaly důsledky bombardová-
ní cukrovaru, smutek nad zastřelenými 
rukojmími, nad škodami na domech  
a majetku lidí. Prvního května pak pře-
vládal duch radosti ze svobody, voněly 
šeříky, míhaly se trikolory, mávali jsme 
projíždějícím kolonám vojsk s koňmi, 
děly, auty. Viděno očima tehdy třinácti-
letého dítěte to byla tehdy báječná doba. 
Pryč byly útěky do krytů označených 
LSR – Luftschutz Raum, už nevzrušova-
lo kvílení sirén, strach z dělostřeleckých 
přestřelek, přelety stovek těžkých bom-
bardérů.

První voják, který se objevil na Nové 
čtvrti, byl Rumun s konvalinkami za čepi-
cí. Poprvé bylo slyšet cizí jazyky – rumun-
štinu, maďarštinu a ruštinu. Staroměst-
skou křižovatkou v tom čase projížděla  
i vojenská kolona s velkým otevřeným au-
tem, v něm generál či maršál, dítě prostě 
nezná šarže. Stála tam i slavobrána s az-
bukou psaným pozdravem Rudé armádě, 
obrazy státníků. Tak jsem vzala notýsek  
a poprosila ruskou děvušku, která řídila 
dopravu, co znamenají jednotlivá písmena 
a kdo je na těch velkých obrazech.

Dospělí měli, samozřejmě, jiné starosti: 
sehnat potraviny, dostat se do Uherského 
Hradiště a okolí. Většina mostů byla Něm-
ci zničena. Bylo nutné opravit všechno, co 
bylo za války poškozeno, a začít mírový, 
normální lidský život. Neměla to generace 
našich otců a matek snadné. Řada rodin 
byla bez živitele, děti potřebovaly dobrou 
stravu a oblečení. Téměř všechno byla na 
tzv. lístky, každý rohlík, chleba, maso,  tex-
til, obuv i to kouření. Zkrátka, moc krutá 
doba.

Krátce po osvobození dostávali občané 

i balíčky od UNRRY. Byly to americké 
vojenské balíčky s kávou, čokoládou, 
žvýkačkou, konzervami a pomazánkou  
z lískových oříšků.

Ovšem pracovitost a houževna-
tost staroměstských občanů byla,  
a dosud je, velká. Překonali všech-
ny válečné strasti, obnovili všechno 
potřebné. Velkou lítost vyjádřili nad 
nejméně sedmi desítkami zmařných 
životů svých rodáků. Těsně po vál-
ce byl naprosti radnice postaven jed-
noduchý památník obětem fašismu  
a války – bílé sloupky s fotografií, světlem 
a květinami. Později byl nahrazen jiným 
– sochou truchlící ženy v očekávání. 
Ano, v očekávání nového života, bez vá-
lek, v pohodě  aklidu. Lidé prostě nemo-
hou zapomenout na události před 70 lety,  
i když se zdá, že to bylo strašně dávno. 
My, pamětníci, nikdy nezapomeneme.

Za Český svaz bojovníků za svobodu 
Staré Město

Zdenka Višenková
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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 DUBEN 2015

  SVč klUbko

 Staroměstské noviny 4/15 Staroměstské noviny 4/15

KAMPAŇ PTÁCI – ŽIJÍ TADY S NÁMI 
1. – 30. 4.
Žabka - centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko St. Město je již pátým rokem 
koordinátorem této kampaně, kterou pořádá ve spolupráci s Lískou, o. s. (www.
liska-evvo.cz) a dalšími organizacemi nejen ve Zlínském kraji. Více na www.face-
book.com/ptacizijitadysnami

POMOZ SI SÁM
Cyklus cvičení a aktivních přednášek s odbornou lektorkou Libuší Holznerovou 
(www.holznerova.cz)
Dubnové měsíční téma: Masáže ve dvojicích – účinná pomoc sobě i svým blízkým.  
Naučíte se masáž jílovou koulí, nohama, medem a tibetské protahování. Jedná 
se o čtyřtýdenní program. Setkání probíhají v úterý od 18:00 na RC Čtyřlístek v 
termínech 7., 14., 21. a 28. dubna! 

TVOŘIVÁ DÍLNA – MOZAIKA ZE SKOŘÁPEK
9. 4. ČTVRTEK 17:00 – 19:00
Nastal čas po hlavních velikonočních svátcích a vy jste jistě vykoledovali nebo byli 
obdarováni spoustou barevných vajíček. Přijďte na tvořivou dílnu, kde využijeme 
barevné skořápky a vytvoříme z nich mozaiku na vázu, která společně s jarními 
květinami ozdobí vaše domovy.
Cena: 70,- Kč nebo 50,- Kč pro členy TD
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ
18. 4. SOBOTA OD 13:30
Letos nás čeká již třetí ročník této akce, která nám napomáhá zútulňovat okolí 
Starého Města. Pojďte nám pomoci ulehčit našemu okolí od odpadků. Sejdeme se 
již tradičně na konci ulice Amálie Škráškové, u přírodní nádrže na staroměstských 
loukách či u zahrádkářské kolonie /popř. ale i na jiných místech, které potřebují 
uklidit/ v sobotu 18. 4. v 13:30 hodin. Poté nás čeká společné posezení s občer-
stvením a zábavou nejen pro děti od 14:30 hodin na zahradě SVČ Klubko Staré 
Město. Více na www.klubkosm.cz a samostatných plakátech.

DEN ZEMĚ V KUNOVSKÉM LESE 
19. 4. NEDĚLE, Uherské Hradiště – Kunovský les
8.00 – 10.00 hod. – Za ptačím zpěvem a jarem do lužního lesa /Kunovský les sraz 
u pískoviště/, procházka za hlasy ptáků, poznávání ptáků, pozorování krmítek a 
ptactva v něm. 
13:00 – 17:00 HOD. budou připravená zábavná stanoviště na naučné stezce, 
výtvarné stanoviště, ale také možnost seznámení se s bioprodukty popř. jejich 
zakoupení. V neposlední řadě proběhne pročišťování lesa od odpadků. Sledujte na 
www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz.

DEN ZEMĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI
22. 4. STŘEDA 9:00 – 12:00 HOD., Kunovský les 
Akce je určena převážně školám, ale může se jí zúčastnit kdokoliv. Pro děti budou 
připravená zábavná stanoviště na naučné stezce Kunovského lesa, výtvarné sta-
noviště a úkoly prezentujících organizací. Pro starší žáky bude uspořádána soutěž 
školních týmů a v neposlední řadě proběhne pročišťování lesa od odpadků. Více na 
www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz 

DNY ZEMĚ PRO ZŠ, ALE POTKÁME SE I V REC GROUP
Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko St. Město již osmý rok zpes-
třuje výuku žákům ze základních škol a napomáhá tak jejich porozumění přírodě, 
zákonitostem a ochraně. Tyto aktivity jsou na objednávku a uzpůsobeny potřebám 
školy či dalším zájemcům. Více na www.cevzabka.xf.cz     

DEVATERO KOŘENÍ – ZAHRADA I V TRUHLÍKU
24. 4. PÁTEK 16:30 – 18:00 ZAHRADA SVČ KLUBKO
Nemáte zahradu, ale přesto byste chtěli mít vlastní zeleninu? Přijďte se přesvědčit, 
že to jde! Společně osázíme vyvýšený záhon na zahradě SVČ Klubko. Dozvíte se, 
jaké má tento záhon výhody a jaké jsou jeho možnosti, ale i další alternativy pro 
„minizahradničení“. Zváni jsou všichni, kdo se o toto téma zajímají, zejména pak 
rodiče s dětmi.
VŠE JE ZDARMA!

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠťSKA
25. 4. SOBOTA
Letos nás čeká jubilejní 10. ročník. Již druhý rok se můžete vydat trasou, kterou 
vedou i pracovnice SVČ Klubko St. Město. Akce se jede za každého počasí a start je 
na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti 8:30 – 10:00 hodin dle výběru trasy.

V KVĚTNU OPĚT PROBĚHNE AKCE DO PRÁCE NA KOLE; sledujte www.do-
pracenakole.net a odměňte se za jízdu na kole do práce. Registrace do soutěže 
již od konce března! Pokud nenaleznete město, do kterého dojíždíte za prací, tak 
zaškrtněte to nejbližší – např. Uh. Hradiště.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH I POBYTOVÝCH TÁBORŮ NA LETNÍ PRÁZDNINY 
NA www.KLUBKOSM.CZ. 
Vydejte se s námi do krásných lokalit Žítkové v Bílých Karpatech za dobrodružstvím 
(www.facebook.com/navratvelkehomaga) nebo do minulosti ve Stroji času a geo-
cachingem. Těší se na vás tým zkušených táborových vedoucích.

rodiNNé cENtrUM čtyřlÍStEk
MAMKAVÁRNA
13. 4. 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

MASÁŽE MIMINEK
13. 4. PONDĚLÍ 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátko-
vání a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
20. 4. PONDĚLÍ 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, ří-
kanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
20. 4. PONDĚLÍ 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátko-
vání a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

MAMKAVÁRNA
27. 4. 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

MASÁŽE MIMINEK
27. 4. PONDĚLÍ 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátko-
vání a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč
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Jak se baví děti z Dolinečky, když rodiče nejsú doma?

DEN ZEMĚ

„Odcházíme. Buďte tady hodní. V ku-
chyni je nepořádek, tak ho ukliďte. Když 
budete mít hlad, tak si něco vezměte.  
A hlavně to tu nezbořte“, loučí se s dětmi 
rodiče a odchází. Děti jen souhlasně při-
kyvují a potutelně se usmívají. „Hurááá, 
už jsou pryč“, radují se a vymýšlí, jak se 
zabaví.

Když opouštíme náš dům a nechává-
me naše ratolesti bez dozoru, mnohdy 
ani netušíme, co se za zavřenými dveřmi 
děje. Jak si hrají děti z Dolinečky Vám 
předvedou v premiérovém pořadu pod 
názvem „Naši nejsú doma“.

V tělocvičně Základní školy ve Sta-
rém Městě se každý týden scházejí čtyři 
skupinky Dolinečky. Pod vedením svých 
učitelů poznávají taje folkloru, lidové 
zvyky a tradice a v neposlední řadě se 
učí tančit a zpívat. Stejně jako v před-
chozích letech i letos se dětský folklorní 
soubor Dolinečka rozhodl připravit pre-
miérový pořad.

Děti z Dolinečky I Vám předvedou, 
jak si dokáží poradit, když dostanou 
hlad a v lednici na ně nic nečeká. Vzpo-
menou si, jak dřív lidé dávali brambory 
do popela a pak si na nich s chutí po-
chutnávali. Rozdělají oheň, a aby jim če-
kání na brambory rychleji uteklo, zazpí-
vají si a zatančí Bílovskou sedlckou. Děti 
se také zapojí do práce v humně a ze za-
sazených sazeniček brzy vyrostou třeš-
ně. Tak mají košíky plné sladkých třešní 
a snad i doma za pomoc něco dostanou. 
Rodiče se mají za chvilku vrátit domů  
a v kuchyni je pořádný nepořádek! Děti 
se musí rychle pustit do práce a s písnič-
kou na rtech to jde vždy lépe. Ke zpěvu  
i k tanci jim zahraje CM Dolinka Zá-
kladní umělecké školy ve Starém Městě.

Dolinečka II se Vám představí s uko-
lébavkami a dojde i na počítání oveček. 
Poperou se taky se strachem, když slyší, 
že v komoře něco chrastí. Něco tam je, 
to je jisté. Ale je to bubáča nebo něco ješ-
tě strašidelnějšího? Skupinku doprovodí 
CM Bálešáci.

Nově vzniklá a nejmladší Dolinečka III 
si zahraje na dvoře, kde se snaží slepice  
i kohouti obhájit své místo kdákáním a ko-
krháním. Dozvíme se také, jak se seje, ros-
te, sklízí a nakonec jí mák. Dětem zahraje 
pod nohy CM Bálešáci a nově vzniklá CM 
Dolinečky.

Děti z Dolinečky IV a I objevují taje 
babiččiny skříně. Nezvyklé oblečení je za-
ujme natolik, že dokonce odloží mobily 
a tablety. Tancem, písničkou a hrou děti 
zkoumají jednotlivé krojové součástky  
a trumfují se, kdo toho ví víc o tom, jak 
se dříve chodilo. Zjišťují také, že jak o dív-
čím, tak o chlapeckém kroji se zpívá ne-
jedna písnička, při které je doprovodí CM 
Bálešáci.

Krom pásem jednotlivých skupinek se 
Vám představí každá cimbálová muzika se 

svým číslem. Cimbálová muzika Bálešáci 
zároveň letošní premiérou ukončí svou 
dlouholetou spolupráci s Dolinečkou 
a jejich „žezlo“ převezme nově vzniklá 
skupinka mladých muzikantů CM Do-
linečky.

Inu máte se na co těšit! Premiérový 
pořad Vám v celé své kráse děti představí 
v pátek 24. dubna, a to hned dvakrát – 
v 16.00 a 19.00 ve Společensko-kultur-
ním centru ve Starém Městě. Předprodej 
vstupenek se uskuteční od 13. dubna  
v Městské knihovně a Informačním cen-
tru ve Starém Městě.

Přijďte se podívat, jak se děti baví, 
když nejste doma. A možná se dozvíte 
něco, co by Vás ani ve snu nenapadlo

Těšíme se na Vás!
Simona Miskovičová
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V sobotu 18. dubna se v rámci oslav 
Dne Země uskuteční ve spolupráci se SVČ 
Klubko a CEV Žabka již tradiční úklid na-
šeho města a jeho okolí. Zapojit se může 
každý, komu není vzhled města lhostejný.

Letos se tak připojíme k celorepubliko-
vé akci Ukliďme si Česko, která je vyhláše-
na na stejný termín.

Podrobnější informace a časový har-
monogram akce budou jednotlivým 
spolkům a organizacím zaslány elektro-
nickou poštou, případné dotazy zodpoví 
koordinátorka  Bc. Petra Kraváčková, tel.  
602 643 117, případně je najdete na  ad-
rese www.cevzabka.xf.cz

IAP
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Už jen pár týdnů, potažmo 
dnů, zbývá do největšího světo-
vého ekologického svátku – DNE 
ZEMĚ, který letos poosmé osla-
ví také ve Starém Městě ve spo-
lečnosti REC Group. Slavit se tu 
bude tři dny – od 23. do 25. dub-
na 2015. První den bude patřit 
mateřským školám, druhý den 
školám základním, třetí den pak 
tradičně veřejnosti. 

DEN ZEMĚ PRO VEŘEJNOST 

Veřejnosti se brány areálu společnos-
ti REC Group otevřou v sobotu 25. dub-
na v 11:00 hod. Primárním cílem oslav 
pod majákem bude tradičně zábava  
a atraktivní kulturní vyžití pro malé  
i velké – to vše s významným ekologic-
kým posláním. Řada her, zábavných  
i adrenalinových programových prvků, 
prezentací i upomínkových předmě-
tů návštěvníkům nenásilnou formou 
připomene, kterak často nevědomky 
sami sobě škodí, když 
ničí životní prostředí  
a nepřispívají k jeho 
ochraně. Dozvědí se 
spoustu zajímavostí  
a mnohdy si i od-
nesou jednoduchý 
účinný návod, kterak 
se chovat ekologicky 
– a to nejen v tento 
vzácný den, ale kaž-
dičký běžný den je-
jich života. 

Záštitu nad akcí 
převzali senátor Ivo 
Valenta, hejtman 
Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák, staros-
ta Uherského Hradi-
ště Stanislav Blaha 
a starosta Starého 
Města Josef Baza-
la. Hlavními parte-
ry jsou společnosti 
Rumpold a Škoda 
Auto.

DEN ZEMĚ POD MAJÁKEM OPĚT NABÍDNE EKOLOGICKOU ZÁBAVU 
PRO MALÉ I VELKÉ

PŘÍRŮSTEK S HVĚZDNÝMI 
KMOTRY

Ani o křest nového přírůstku v KO-
VOZOO letos návštěvníci DNE ZEMĚ 
nepřijdou. Prozradit můžeme, že ne-
půjde o žádného drobečka. Jeho přiví-
tání na svět bude provázet bujará show 
se spoustou zábavy zejména pro děti. 
Jeho kmotrem bude kapela Děda Mlá-
dek Illegal band. Vedle jejich hvězd-
ného vystoupení se na pódiu v zahra-
dě představí kapela Sory a sbor Svatý 
Pluk. 

Na Den Země jste všichni srdečně 
zváni a již nyní se na vás těšíme!

Ing. Monika Ondruchová, 
koordinátor akce, 
tel: +420 775 704 372, 
email:akce@recgroup.cz
Web: www.recgroup.cz, 
www.denzeme2015.cz

PŘEKONEJME REKORD!

Tradičním vstupným na akci je vyslou-
žilý elektrospotřebič. Veškeré atrakce  
v areálu jsou na DNU ZEMĚ zdarma. 
Také letos bude snahou všech zúčastně-
ných překonat zajímavý ekologický re-
kord. Tentokrát se bude jednat o rekord 
ve sběru žehliček. Všichni, kdo zpytují 
svědomí, že matičku Zemi celý rok zatě-
žují odpadem, si to u ní nyní můžou ales-
poň trošičku vyžehlit.

Dárečky i lahůdky nakoupíte na bo-
hatém jarmarku. Hlad zaženou a chuťo-
vé pohárky potěší na DNU ZEMĚ nejen 
příznivci zdravé výživy, ale také milovní-
ci zabijačkových specialit nebo vyznava-
či poctivé italské kuchyně. Šlapáním na 
kole si zájemci mohou zábavně vyrobit 
vlastní džus. Ve vagonu si vychutnáte vý-
borné bio čaje od firmy SONNENTOR. 
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Nadšenci oživené historie - Slované, Varjagové, Vikingové  
i účastníci z období gotiky absolvovali již sedmé testování své 
ručně vyrobené historické zimní výstroje. Letos se pravidelné 
únorové putování konalo v Jeseníkách, se startem ve Filipo-
vicích – vesnicí pod Červenohorským sedlem. Celodenního 
terénního výšlapu hlubokým sněhem na vrch Točník, Červe-

nou horu, Červenohorské sedlo a zpět do Filipovic se účastni-
lo šestnáct pěších nadšenců a tři psi.  Ze staroměstské skupiny 
Morrigan se zúčastnili dva členové spolku. Pořadatelem pro 
tento rok byla skupina Vanir ze Zábřehu. Po zimních putová-
ních v Chřibech a dobývání hřebenů v Jeseníkách plánujeme 
pro příští rok výšlap pohořím Bílých Karpat na Velkou Javo-
řinu, tentokrát v režii našeho sdružení. Sníh a mráz nás ne-

Zimní putování 2015 – Jeseníky
odradí a těšíme se na přírodní podmínky, které nám připraví 
únorové počasí.

Po letošních zimních putováních a lukostřeleckých tur-
najích připravujeme prázdninové představení na téma rané 
historie na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Plánova-
ný termín akce je 22. srpna v odpoledních hodinách, s cílem 

ukázat historii z pohledu prostých středověkých lidí. Těšit 
se můžete na řemesla, bez kterých by se lidé ve středověku 
neobešli, ukázky historické lukostřelby, válečnictví a výuku 
dobových tanců. 

Za skupinu historického šermu Morrigan
Bohumil Višenka
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Gratulujeme oběma sourozencům ke krásnému úspěchu.
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Ve dnech 5. 2. – 7. 2. 2015 se v Brně uskutečnilo Mistrovství 
České republiky juniorů ve squashi, na které se tvrdě připra-
vovali i oba sourozenci Panáčkovi.

Patricie, studentka SOŠG Staré Město, přešla do kategorie 
dívek do 19-ti let (G19) a vstupovala do turnaje jako nasaze-
ná 5/6. První zápas měla pod kontrolou a patřil k těm jedno-
dušším, tak jej zvládla bez zaváhání. Ve čtvrtfinále se potkala  
s nasazenou Nikolou Věříšovou 3/4, se kterou nejednou sved-
la pětisetovou bitvu a ne vždy vítěznou. Patrika s nasazením 
bojovala od prvních míčků a prošla do semifinále ve třech 
setech. Po vítězných zápasech se jí nepodařilo porazit nasa-
zenou jedničku, a tak ji čekal velmi důležitý poslední zápas 
o bronz s Denisou Rohunovou opět nasazenou 3/4. Vstup do 
zápasu se jí vydařil a první set vyhrála, pak ale přišly dva sety, 
které jí o vlásek utekly a prohrávala 1:2. Zmobilizovala veškeré 
síly, hlavně ty psychické, a po výborném a bojovném výkonu 
se jí podařilo vývoj zápasu otočit a zvítězit 3:2. Zaslouženě jí 
tak patří na Mistrovství ČR juniorů v kategorii G19 3. místo.

Dvanáctiletý Marek, žák ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 
který patří do kategorie chlapců do 13-ti let (B13), si zahrál 
kromě své kategorie i se staršími v kategorii do 15-ti let (B15). 
Dvěma prvními zápasy v obou kategoriích prolétl bez ztráty 
setu a dostal se tak do čtvrtfinále obou kategorií. Ve čtvrtek 
ho ještě večer čekal velmi těžký zápas s kamarádem, ale také 
velkým soupeřem Peťou Nohelem, nasazeným jako turnajová 
3/4. Očekávala se velká bitva, která se odehrává vždy, když se 
ti dva potkají, ale tentokrát Marek s obrovským odhodláním 

SQUASH: Sourozenci Panáčkovi bodovali na Mistrovství ČR ve squashi

a nasazením svého soupeře přehrál a zaslouženě zvítězil ve 
třech setech a rázem byl v semifinále B15. Druhý hrací den 
si Marek dalším vítězným zápasem zajistil postup do semifi-
nále i v B13. V semifinále B15 Marek bojoval, ale jeho věkový 
a výškový handicap byl natolik velký, že bylo nad Markovy 
síly se prosadit. Večer hladce vyhrál semifinálový zápas ve 

své kategorii a mohl se tak těšit, že si poslední den turnaje 
zahraje jedno finále a jeden zápas o 3. místo. Někomu síly 
docházely, ale Marek to rozhodně nebyl, naopak. První set 

ve finále soupeře svým nasazením  
a tempem absolutně dostal. Ve druhém 
setu měl najednou neuvěřitelné štěs-
tí jeho soupeř a párkrát donutil také 
Marka chybovat, a ten prohrával 1:7, 
ale Marek stále soustředěně pokračo-
val ve hře a to se mu vyplatilo. Průběh 
druhého setu otočil a vyhrál jej 11:9. 
Ve třetím setu neponechal nic náhodě 
a lehce si došel pro titul Mistr České 
republiky juniorů v kategorii B13. Cíl, 
který si stanovil, už sice splnil, ale i tak 
ho ještě čekal boj o 3. místo v kategorii 
B15. Opět proti němu nastoupil soupeř  
o dva a půl roku starší a 40 cm vyšší, ale 
Marek jako vždy hrál a bojoval naplno 
ze všech sil. Soupeře potrápil a dokon-
ce mu vzal set, ale nakonec mu podlehl 
8:11  11:8  9:11  9:11. 

Za předvedené výkony děkujeme  
a gratulujeme!

Autor: MP

Taneční�večer�je�určen�pro širokou�veřejnost,
která�si�chce�osvěžit�své�taneční�dovednosti.
Zatančete�si�klasické�standardní�a�latinskoamerické
tance�jako�je�waltz,�valčík,�tango,�foxtrot, čača,�jive�...
za�doprovodu�hudební�skupiny�MADUSONG.
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vstupné:�80,-�Kč
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