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Polonéza je ozdobou Plesu rodičů

Společná fotografie žáků 9. tříd s učiteli, kteří s nimi nacvičili polonézu. Na snímku zleva učitelé Mgr. Jarmila Králová a Mgr. Jan Zábranský, 
vpravo Mgr. Veronika Kašná.          Text MK, foto: Zdeněk Kašný

Polonéza je velkým lákadlem pro návštěvníky Plesu rodičů.             Foto. Zdeněk Kašný

V pátek 17. ledna proběhl ve 
Společensko - kulturním centru 
ve Starém Městě již tradiční 
Ples rodičů. Na úvod vystoupili 
žáci 9. tříd se svými polonéza-
mi, které od října pilně nacvi-
čovali. Jako první se představila 
skupina Mgr. Jana Zábranské-
ho, následovala skupina Mgr.
Veroniky Kašné a pak Mgr. Jar-
mily Králové. Poté se už roz-
proudila volná zábava. K tanci 
a poslechu hrála v divadelním 
sále kapela POOL. Ve sportov-
ním sále vládl DJ Jerry se svou 
diskotékou a laserovou show. 
Někteří hosté si domů dokonce 
odnesli zajímavé ceny z velmi 
bohaté tomboly. Jako každoroč-
ně se ples vydařil.

Jaroslava Kučová

Polonéza je ozdobou Plesu rodičů
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Ples rodičů pohledem tanečníka 

Již od října chlapci a děvčata z 9. tříd pilně nacvičovali. 
Foto: Vladimír Kučera

Taneční parket ozdobilo mládí. 
Foto: Vladimír Kučera

Děvčatům i chlapcům to velmi slušelo.
Foto: Vladimír Kučera

Slavnostní okamžiky. 
Foto: Zdeněk Kašný

A je to tady! Dlouhé přípravy a nácvik našich polonéz, které 
začaly v říjnu a vyvrcholily večerem, kde jsme předvedli, co jsme 
nacvičili. V pátek 17. ledna v 19:30 hodin v SKC - sokolovně ve 
Starém Městě začal tradiční Ples rodičů. Už nás nikdo nevedl, už 
nám nikdo neřekl, co a jak máme dělat. Teď už to bylo jen na nás! 
Při nácviku polonézy jsme zažili hodně legrace. Bavilo nás to, hol-
ky především. Ty od začátku šílely s šaty, účesy, boty apod. 

Byli jsme rozděleni do tří skupinek, každá nacvičila jinou sesta-
vu a měli jsme také odlišné oblečení. Aby vše ladilo tak, jak má, 
museli jsme si nechat na míru ušít vestičky, kluci z jiné skupinky 
si zase objednávali stejné košile nebo kravaty. 

Holky se samozřejmě s dostatečnou rezervou objednaly 
u kadeřnic, kosmetiček a na nehty, aby v ničem neměly nedostat-
ky. Musím uznat, že jim to nakonec všem moc slušelo. Nám chla-
pům samozřejmě taky! Nesmím zapomenout na rodiče, kteří nás 
ve všem podpořili, a to i finančně, protože měli nemalé výdaje, 
zejména s dcerami, a proto jim patří velký dík! Bez nich a našich 
učitelů, kteří s námi polonézu secvičili, by to nešlo. 

První skupinu vedl pan učitel Jan Zábranský, druhou skupin-
ku měla na starosti paní učitelka Veronika Kašná a naši skupinku 

učila sestavu polonézy paní učitelka Jarmila Králová. Patří jim 
velký dík! Celkem nás tančilo 32 párů. 

Napětí a nervozita stoupaly s každým dnem, kterým se blížil 
slavnostní večer. I když bylo nacvičeno a oblečení jsme měli na-
chystané, jedna „maličkost“ nám přece naše vystoupení znesnad-
ňovala. Nervozita, se kterou jsme většinou bojovali. Musím říct, že 
po odtančení první polonézy v 19:30 hod. z nás tréma spadla a dru-
hé tančení polonézy, které se událo ve 22:00 hod., jsme si pořádně 
užili. Rodiče, známí, učitelé, spolužáci a taky ti, kteří už polonézu 
měli za sebou, se na nás přišli podívat. Dočkali jsme se velkého po-
tlesku a byli jsme rádi, že je vystoupení za námi. 

Ples pokračoval volnou zábavou, na kterou jsme se všichni moc 
těšili. V hlavním sále hrála k tanci kapela Pool a ve druhém sále, 
kde jsme se shromáždili my, panoval DJ Jerry se svou diskotékou. 
Na tento večer budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Budoucí deváťáci, máte co dělat, abyste nás trumfli! 
Tomáš Horníček, 9. C

PS: SRPŠ a ředitel školy děkují všem rodičům tančících párů, 
nacvičujícím žákům i učitelům, organizátorům, bufetu paní 
Hráčkové a všem sponzorům za zdařilý průběh plesu.                JJ

Ples rodičů pohledem tanečníka 
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U S N E S E N Í
z 70. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 8. 1. 2014

U S N E S E N Í

 Staroměstské noviny 3/13 Staroměstské noviny 3/13

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1 ukončení pronájmu bytu č. 6 
v domě s pečovatelskou službou, Vele-
hradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Emí-
lii Horákové, dnes bytem Polešovice, 
Salajka 529, dohodou k 31. 12. 2013. 

1.2 ukončení pronájmu části pozem-
ku p. č. 240/368 ostat. plocha o výměře 
100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, panu Jaromíru Býčkovi, Huštěnovi-
ce 49, IČ 62827162, dohodou k 31. 1. 
2014, z důvodu přemístění parkování 
vozidel.

1.3 pronájem zemědělské stavby bez 
č. p. na pozemku p. č. st. 1845/3 – garáž 
o výměře 22 m2 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Tomáši Dudovi, bytem 
Staré Město, Velehradská 1624, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a nájemné ve výši 770 Kč/rok (35 Kč/m2 

a rok) + příslušná DPH, za účelem par-
kování vozidla.

1.4 pronájem části pozemku p. č. 4551/6 
ost. plocha o výměře 30 m2, který se 
nachází před RD č. p. 549, ul. Velkomo-
ravská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu 
Ing. Rudolfu Lošťákovi a paní Petře 
Lošťákové, společně bytem Uh. Brod, Za 
Humny 1836, na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 

52,90 Kč/m2 a rok, za účelem parkování 
vozidel.

1.5 pronájem části pozemku p. č. 
340/130 orná půda o výměře 50 m2, 
který se nachází u podnikatelského 
objektu, ul. Tovární ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti PNEU PLUS, s. r. o., Sudoměři-
ce 9, IČ 63474026, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájem-
né ve výši 8,60 Kč/m2 a rok, za účelem 
zřízení příjezdové cesty.  

1.6 prodloužení výpůjčky části pozem-
ku p. č. 240/6 ost. plocha o výměře 42 
m2, v lokalitě ul. Kosmova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, ve spoluvlastnictví Sportovních klu-
bů Staré Město, Brněnská 1249, Staré 
Město a Tělocvičné jednoty Sokol Sta-
ré Město, Brněnská 1041, Staré Měs-
to, na dobu určitou do 31. 12. 2018, 
za  účelem narovnání vlastnických vzta-
hů pod místní  komunikací a chodníky 
v ulici  Kosmova ve Starém Městě.  

Pohled na Staré Město ve směru od řeky Moravy.                                                                                                                                        Foto: Jiří Šicha
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V pondělí 20. ledna v 15 hodin se usku-
tečnilo v zasedací místnosti nové pří-
stavby radnice jednání ve věci projedná-
ní dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce ulice Zelnitiusova.“ 
Na jednání byli pozváni občané, kteří byd-
lí v ulici Zelnitiusova a na jejich otázky 

Připravuje se rekonstrukce 
ulice Zelnitiusova

Padal sníh 
a kvetly stromy

Zelnitiusova ulice byla pojmenována v roce 1957 podle významného učitele, archeologa a muzej-
níka. Dříve se ulice jmenovala Musejní (1945 – 1956). Antonín Zelnitius (12. 4. 1876 – 3. 3. 
1957) v roce 1922 založil „Muzejní spolek Starý Velehrad – Staré Město“. V roce 1929 se stal 
čestným občanem Starého Města. Papež Pius XII jej poctil udělením papežského řádu „Pro Eccle-
sia et Pontifice“ (Pro církev a papeže) za zásluhy o objasnění staroslovanských církevních dějin. 

Foto: Milan Kubíček

V pátek 24. ledna napadl poprašek sně-
hu. Na snímku z náměstí Hrdinů vidíme 
zasněžený chodník a nad ním růžový-
mi kvítky rozkvetlé stromy japonských 
třešní – sakur. Nezvyklý přírodní jev na 
druhou polovinu měsíce ledna. I když 
nutno dodat, že sakury jsou symbolem 
pomíjivé povahy života. 

Milan Kubíček

1.7 Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě  
č. 00034/2013 – SM ze dne 12. 6. 2013 
o svozu  a likvidaci komunálního abio-
logickyrozložitelného odpadu na území 
města Staré Město, uzavřené mezi měs-
tem Staré Město a společností Odpady-
Třídění-Recyklace, a. s., Uherské Hra-
diště, Průmyslová 1153.

2.1 zadávací podmínky k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce na 
akci Rozcestí Velké Moravy zadávané 
v otevřeném řízení. 

2.2 zadávací podmínky k podlimit-
ní   veřejné zakázce na stavební práce 
na   akci Modernizace Azylového domu  
svatého Vincence ve Starém Městě za-
dávané v otevřeném řízení. 

3.1  rozpočet sociálního fondu na rok 
2014

II. jmenovala

2.1 komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavební práce na akci Rozcestí 
Velké Moravy, zadávané v otevřeném 
řízení, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení: čle-
nové - Josef Bazala, Ing. Robert Stauf-
čík, PhDr. Ivo Frolec (ředitel Slováckého 
muzea), Ing. Pavel Černý (organizátor 
veř. zakázky), Ing. arch. Miroslav Baleja 
(projektant), náhradníci - Radoslav Mali-
na, Ing. Jan Němec, Mgr. Miroslav Vaško-
vých, Ph.D. (zástupce ředitele Slováckého 
muzea), Ing. Věra Ptáčková (organizátor-
ka veř. zakázky), Ing. arch. Lenka Burýš-
ková (projektantka).

2.2 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce na akci Modernizace Azy-
lového domu svatého Vincence ve Starém 
Městě, zadávané v otevřeném řízení, kte-
rá provede i otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace ve složení: členové - Radoslav 
Malina, Ing. Robert Staufčík, Ing. Aleš 

Houserek (organizátor veř. zakáz-
ky), Ing. Jiří Jakeš (ředitel Charity), 
Ing. Michal Ondroušek (projektant), 
náhradníci  - Josef Bazala, Ing. Marké-
ta Hrušková, Lenka Potrusilová, DiS. 
(organizátorka veř. zakázky), Mgr. Oto 
Holeček (vedoucí Azylového domu), 
Ing. Jaromír Křižánek (projektant).

III.  uložila

1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části pozemku p. č. 
240/368 ostat. plocha/manipulační  
plocha o výměře cca 100 m2 v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

odpovídali starosta Josef Bazala, místosta-
rosta Radoslav Malina a pracovník odbo-
ru investic Ing. Jan Němec. Rekonstrukce 
místní komunikace a chodníků je naplá-
nována na druhou polovinu letošního roku 
a rozpočtové náklady budou činit dva mili-
ony korun.                                                           MK
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U S N E S E N Í
z 71. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29. 1. 2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  pronájem bytu č. 9 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Antonínu Slavíkovi, by-
tem Staré Město, Klukova 1724, od 1. 2. 
2014 na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2 snížení nájemného ve výši 
2.804,30 Kč za pronájem části pozemku 
o výměře 380 m2 v lokalitě ul. Zerzavi-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, občanskému sdružení 
Lodě-hausbóty, o. s., Staré Město, Zer-
zavice 2173, IČ 28554396, z důvodu 
dotčení pozemku výstavbou protipo-
vodňové hráze v měsících duben-listo-
pad 2013.

1.3 nájem části pozemku p. č. 97/2 
ostatní plocha o výměře 3.027 m2, čás-
ti pozemku p. č. 97/3 ostatní plocha 
o výměře 66 m2 a části pozemku p. č. 
97/4 ostatní plocha o výměře 333 m2, 
vše v lokalitě Dvorek ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a ve 
správě příspěvkové organizace Slovác-
ké muzeum, se sídlem v Uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179, na dobu 
určitou – do 31. 12. 2024, a nájemné ve 
výši 7,00 Kč/m2 a rok, za účelem umís-
tění stavby „ROZCESTÍ VELKÉ MO-
RAVY“.

1.4 smlouvu o pronájmu hrobového 
místa.

1.7 dodatek č. 1 ke smlouvě se Zlín-
ským krajem, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, 
o právu provést stavbu „ROZCESTÍ 
VELKÉ MORAVY“ na pozemcích p. č. 
97/2, p. č. 97/3 a p. č. 97/4 ve vlastnictví 
Zlínského kraje. 

2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci Obnova ekosystému odstavených 
ramen řeky Moravy z důvodu změny 
doby plnění zakázky.

3.4 poskytnutí finančních darů Zá-

kladní škole Staré Město od Nadace Synot 
v částce 10.000 Kč za účelem provozu fol-
klorního kroužku, SRPŠ v částce 7.420 Kč 
– úhrada  dopravy do divadla, Mercut,  
s. r. o., Kudlovice v částce 2.000 Kč na školu 
v přírodě a fy Ing. Jiří Šašinka Yaro v část-
ce 6.700 Kč na potřeby školní jídelny. 

3.5  finanční dary přísedícím u Okres-
ního soudu v Uherském  Hradišti za rok 
2013 dle zápisu.

5.1 vnitřní směrnici S 01/2014 o stravo-
vání zaměstnanců.

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.6  schválení převodu majetku – výkup 
pozemku p. č. 715/1 orná půda o výměře 
659 m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od města Uherské Hradiště, Uher-
ské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, za 
účelem stavby „Cyklostezka ulice Koste-
lanská Staré Město“, za cenu 250 Kč/m2.

III.  neschválila

6.1  finanční dar Občanskému sdružení Ba-
bybox pro odložené děti – STATIM, Hájek 
88, Praha 10, IČ 27006891, na zřízení baby-
boxu v nemocnici  ve Valašském Meziříčí.

IV.  souhlasila
3.3 s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 
2014 v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

V.  rozhodla
1.1  neobsazovat další byty v domě 
s pečovatelskou službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, z důvodu rezervy pro 
případnou rekonstrukci objektu, popř. 
ponechání rezervy pro nouzové ubytová-
ní občanů s trvalým pobytem ve Starém 
Městě.

VI.  ustanovila
5.2 poradní skupinu pro schvalování 
účetních  závěrek příspěvkových organi-
zací za rok 2013 a zároveň vyhodnoce-
ní podkladů k  účetní závěrce a sdělení  
svého stanoviska zastupitelstvu města, 
ve vztahu ke schvalované účetní závěrce 
města za rok 2013. 

 Poradní skupina je ustanovena v tomto 
složení: Radoslav Malina - místosta-
rosta, Ing. Rostislav Zábranský – člen 
finančního výboru, Ing. Zdislava Zvar-
doňová –  finanční odbor MěÚ.

VII.  vzala na vědomí
1.5  předloženou nabídku na převod 
majetku – výkup části pozemku p. č. st. 
22/1 o výměře cca 23 m2 v lokalitě ul. 
Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve spoluvlast-
nictví manželů paní Romany Kelblo-
vé a pana Tomáše Kelbla, bytem Staré 
Město, Hradišťská 212.

3.1   zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2013.

3.2  výroční zprávu o poskytová-
ní informací v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v roce 2013.

3.6  informaci o omezení provozu 
mateřských škol v měsících červenci a srp-
nu 2014,  v souladu s ust. § 3 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

VIII.  zrušila
1.3  nájem části pozemku p. č. 97/2 
ostatní plocha o výměře 2.680 m2, čás-
ti pozemku p. č. 97/3 ostatní plocha 
o výměře 36 m2 a části pozemku p. č. 
97/4 ostatní plocha o výměře 332 m2, 
vše v lokalitě Dvorek ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a ve 
správě příspěvkové organizace Slovác-
ké muzeum, se sídlem v Uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179, na dobu 
určitou od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2024, 
a nájemné ve  výši 7,00 Kč/m2 a rok, za 
účelem umístění stavby „ROZCESTÍ 
VELKÉ MORAVY“, který byl schválen 
na  63. zasedání Rady města ve Starém 
Městě dne 28. 8. 2013.

IX. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí 

1.8 zveřejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor o výměře 16 m2 v budo-
vě č. p. 100, náměstí Hrdinů ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem kancelářských prostor. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Se starostou města Josefem Bazalou 
jsem se sešel krátce před uzávěrkou 
březnového čísla Staroměstských novin 
a požádal jej o odpovědi na několik otá-
zek.

V současné době probíhá investiční 
akce výstavba Event centra v blízkos-
ti Památníku Velké Moravy a kostela 
Svatého Ducha. Jaký je postup prací 
vzhledem k harmonogramu a termínu 
dokončení v červenci 2014? 

Stavební práce započaly začátkem 
října 2013 a dá se říci, že pokračují bez 
přestávky. Určité zdržení výstavby jsme 
zaznamenali, z důvodu dodatečného 
archeologického průzkumu, který část 
stavby pozdržel asi o dva týdny. Nyní 
jsme ve fázi, kdy probíhá výstavba před-
sklepí jezuitského sklepa a jeho celková 
rekonstrukce. V Jezuitské ulici je již část 
parkovacích míst. Stále platí, že stavba 
by měla být dokončena do konce měsí-
ce května. V červnu a červenci by pak 
mělo dojít k finalizaci celé stavby. 

Občané města se zajímají i o prů-
běh prací při výstavbě marketu UNI 
HOBBY. Stihne se termín dokončení 
a uvedení do provozu v červnu 2014?

Nemám přesné informace o průběhu 
výstavby, neboť město není investorem 
hobby marketu. Na druhé straně, nevím 
ani o žádných komplikacích, které by 
zde měly nastat. Myslím si, že termín 
zahájení provozu bude dodržen. 

V plánu investic města na letošní 
rok je také oprava pochůzné plochy 
lávky přes Baťův kanál. Bude lávka 
uzavřena pro pěší a cyklisty, a na jak 
dlouhou dobu? Je zajištěna koordinace 
prací při opravě lávky přes Baťův kanál  
i lávky přes řeku Moravu, na které se 
bude podílet město Uherské Hradiště? 

Město Staré Město v lednu letošního 
roku požádalo o dotaci na Státní fond 
dopravní infrastruktury na lávku přes 
Baťův kanál. Stejně tak i město Uher-
ské Hradiště na lávku přes řeku Mo-
ravu. Obě tyto žádosti se vyhodnocují  
a čekáme na informaci, zda máme 
všechno v pořádku. Teprve potom 
bude následovat vyhlášení výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby. Taky 
se nám může stát, že z programu, z 
kterého chceme opravovat lávku, ne-
bude podpora možná a budeme mu-
set opravu provést bez dotace. To je 
pak na změnu rozpočtu města a třeba  

Nad šálkem kávy se starostou

i dohodě, že obě města budou lávky re-
konstruovat společně. Myslím, že do uza-
vírání cyklotras mezi městy je bohužel 
ještě času dost.

V letošním roce bylo ve Starém Městě 
na programu asi nejvíce plesů v historii. 
(Děkanátní ples, Ples rodičů, Ples fotba-
listů, Staroměstský ples, Zimní pohád-
ka, Ples SOŠ a Gymnázia, Reprezentační 
ples fakulty logistiky a krizového řízení, 
Ples pro radost, Dětské šibřinky). Který 
z nich jste navštívil, a který se Vám jevil 
jako nejvydařenější? 

Každý ples má své kouzlo a je v ně-

čem zajímavý. Snad jen jeden pozna-
tek z prožitých večerů, a to ten, že po-
zoruji vzrůstající zájem o společenské  
a moderní tance. Mnoho manželských 
párů totiž začalo navštěvovat jejich vý-
uku a tím pádem si je rádi zatancují.  
Rád bych poděkoval všem organizáto-
rům plesů za pozvání, za jejich nadšení 
pro věc a za krásně prožité večery. Bez 
obětavosti, nadšení, ochoty sponzorů  
a zájmu lidí o plesy, by to nebylo možné. 
Takže všem velké díky.

Za odpovědi na otázky poděkoval: 
Milan Kubíček

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ
MŮŽE BÝT I V NAŠEM MĚSTĚ

Společnost Lidl Česká republika v. o. s., potravinový řetězec, provozuje 229 prodejen po celé České republice. 
Jedna z nich se nachází také ve Starém Městě.

Již třetím rokem staví Lidl ve městech České republiky jedinečná dětská hřiště, která jsou mezi dětmi a jejich 
rodiči velmi oblíbená. Všechna hřiště spojuje známý motiv pohádkové postavy Rákosníčka, který se zároveň 

stal i aktivní součástí herních prvků. Specialisté je navrhli přesně tak, aby na nich děti pohyb bavil a měly 
možnost rozvíjet svou motoriku i sociální kontakt. Prvky jsou z odolných materiálů a splňují přísná kvalitativ-

ní i bezpečnostní kritéria. Jedno z těchto hřišť v hodnotě 1,5 milionu korun může stát i ve Starém Městě.
O tom, kde hřiště vyrostou, rozhodne veřejnost v hlasování od 3. do 28. února 2014. Hlasovat je možné 

prostřednictvím webových stránek 
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz Facebooku Lidl Česká republika nebo SMS. 

Podrobné informaci o hlasování naleznete rovněž na webových stránkách. Letos se bude stavět 
20 Rákosníčkových hřišť, na konci letošního roku tak bude v České republice těchto hřišť již 50.

Anna Těžká, koordinátorka projektu

Letošní zima je prozatím nadprůměrně teplá. Po sněhu a ledu ani památka. Přesto jsme  
29. ledna zaznamenali zamrzlou řeku Moravu v blízkosti železničního mostu. 

Foto: Milan Kubíček
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První dítě roku 2014 – Alexandra Hrabová

Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 15. března, 
19. dubna, 17. května, 

21. června 2014.

Na snímku zleva matrikářka Jana Nosková, Pavla Hrabová s dce-
rou Alexandrou a starosta Josef Bazala.

Foto: Milan Kubíček
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Chcete připomenout sraz 
vaší třídy?

Pokud pořádáte sraz třídy po letech, 
ať už ze základní nebo střední školy, 
máte možnost jubileum připomenout 
ostatním. Stačí zaslat text oznámení, 
případně společnou fotografii. Ve Sta-
roměstských novinách vše rádi zveřej-
níme.

MK

První dítě roku 2014 ze 
Starého Města se narodilo 
6. ledna v Uherskohra- 
dišťské nemocnici. Sym-
patická holčička Alexan-
dra Hrabová spatřila svět-
lo světa brzy ráno v 4:35 
hod., měřila 50 centimetrů 
a vážila 3450 gramů.

Za naše město malé 
Alexandře přišli poblaho-
přát starosta Josef Bazala  
a matrikářka Jana Nos-
ková. Děvčátko obdrželo 
finanční dar a hračku, 
mamince Pavle Hrabové 
jsme předali kytici květů.

Milan KubíčekAlexandra je moc hodná a pěkná hol-
čička.                                      Foto: MK

Rok uplynul jako voda a opět jsme 
nahlédli do statistiky nejčastějších staro-
městských jmen. Na prvním místě jsou 
i nadále Josefové, kterých ve Starém Měs-
tě žije 190, žen se jménem Josefa u nás 
bydlí osm. Pro porovnání nahlédneme 
na statistiku roku 2007, kdy v našem 
městě mělo trvalý pobyt 221 Josefů. Za 
sedm let ubylo ve Starém Městě 31 Jose-
fů, což je poměrně velký počet.

Jméno Josef je také nejvíce zastou-
peno u členů Zastupitelstva města Staré 
Město. Josefové jsou celkem tři: starosta 

Omluva za chyby v článku
 V minulém čísle Staroměstských 

novin byl zveřejněn velmi zajímavý 
článek pana Josefa Pudelky „Nastal 
čas zabíjaček.“ Při přepisování ruko-
pisu autora došlo k záměně správ-
ného slova krmholec za nespráv-
né slovo krmelec a místo správné 
věty prase bylo dáno do troků bylo 
nesprávně uvedeno prase bylo dáno 
do kotlů. Autorovi článku se tímto 
za nepřesnost omlouvám.

Milan Kubíček

Josefu Malinovi přišla v loňském roce k svátku zahrát Staroměstská 
kapela. Muzikanti byli odměněni kalíškem dobré slivovice.

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Blahopřejeme k svátku 190 Josefům a 8 Josefám
Josef Bazala i členové zastupitelstva Josef 
Trňák a Josef Vaculík.

Od nepaměti se stalo v našem městě 
tradicí zdejší dechovky takzvané „chození 
po Josefkách“, kdy muzikanti obchází své 
kamarády a známé v předvečer jejich svát-
ku. V tradici pokračuje i současná Staro-
městská kapela, která navštíví a potěší své 
příznivce 18. března 2014.

V sobotu 1. března oslaví svátek šest 
staroměstských Bedřichů, žen se jménem 
Františka u nás žije 24, jméno Viktorie 
nosí šest žen. Dne 13. března mají svá-

tek Růženy, žije jich 
u nás 17. Kdyby chtěl 
svůj svátek oslavit sta-
roměstský Emanuel  
(26. březen) nebo zdej-
ší Dita (27. březen) 
s nositelem stejného 
jména a bydlícím ve 
Starém Městě, měli by 
velkou smůlu. Ema-
nuel žije u nás pouze 
jeden a jméno Dita 
nosí také jen jedna 
žena. Arnoštové u nás 
žijí dva a svůj svátek 
oslaví 30. března. 

Jana Nosková, 
Milan Kubíček
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VZPOMÍNKA

Žádný čas není 
tak dlouhý, aby nám 
dal zapomenout….. 
Dne 1. února 2014 
již uplynul smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, bratr a strýc pan 
Stanislav Vojáček. S láskou a úctou 
stále vzpomíná manželka Emilie, dcery 
Jana a Yveta s rodinami.
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Z naší farnosti
Od smrti sv. Konstantina - Cyrila uplynulo 1145 let

Uběhlo deset let, 
jako voda v řece 
Moravě, od doby, co 
nás navždy opustila 
paní Jarmila Fry-
drychovská. 

S láskou vzpo-
mínáme. Manžel 

s rodinou a rodiče Látalovi.

Dne 24. března 
vzpomeneme nedo-
žitých 50 let naše-
ho syna a bratra 
Zdeňka Juráska. Za 
tichou vzpomínku 
děkuje maminka 
a sourozenci.

14. únor je úmrtním dnem sv. Konstantina - Cyrila. K jeho úctě se v předvečer 
tohoto výročí vydalo 18 staroměstských farníků na putování s modlitbou po rů-
žencové poutní cestě na Velehrad k bazilice. K tomuto 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila 
jako každoročně byla slavena mše sv. v bazilice v neděli 16. února, kterou celebroval  
o. biskup Josef Hrdlička.

P. Josef Veselý věnoval  sv. Cyrilu a Metoději tuto báseň

SLUŽEBNÍCI SLOVA 
JSOU a je jich jen poskrovnu

co znají tíhu slov a jejich barvu ozvěnu i vůni
bolestivou cestu zrození i sladkost dozrávání

Ta bdělost bez konce na poušti pokušení
tajemné očekávání až půjde okolo

jediné a pravé chybějící slovo do mozaiky
tajemné naslouchání zda naplno zní
jak tenkrát v srdci při svém narození

JSOU a je jich jen poskrovnu
A proto prosím Otce

aby tu byli stále mezi námi příbuzní
Slova Tvého vtěleného

Dobou postní se připravme na Velikonoce
Dne 5. března 2014 je Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce začíná ráno v 6:30 

hodin a večer v 18 hodin. Začíná se doba, kdy se snažme nejen o očistné zdraví těla, ale 
především duše od všech škodlivých nánosů a návyků, které nás v konečném důsledku 
zabíjí. Metody jsou známé – modlitba, smíření, tělesná zdrženlivost a konání dobrých 
skutků. Smyslem je hledat cestu pravé lásky.

Ježíš řekl: „První přikázání je toto: ‚… Bůh náš je jediný pán; miluj Hospodina, Boha 
svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé pak je toto: ‚Miluj 
bližního svého jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.‘“ Pravé pokání je 
spojeno s obnovou vztahu lásky k Bohu, k bližnímu i k sobě.

Po dobu postní až do Velikonoc se ve farnosti koná vždy před večerní mší sv. v 17 hodin 
v pondělí, středu a pátek pobožnost křížové cesty (kterou moderují různá společenství 
farnosti) a v neděli v 15 hodin rozjímavá pobožnost v kostele sv. Michaela archanděla. 
Nedělní pobožnost můžeme chápat jako duchovní obnovu, jako nabídku k přípravě na-

šeho nitra na velikonoční 
svátky. Děti jsou v post-
ní době zvány k „postní 
soutěži“, která spočívá  
v účasti na Pobožnostech 
křížových cest. 

Je na místě pochválit 
mladé, kteří pro děti při-
pravují vtipné programy 
a vydávají časopis Berá-
nek, zábavný a poučný 
občasník, kde realizují 
kromě svých svěžích ná-
padů i příkladný zájem  
a dobrou vůli, kterou by-
chom všichni mezi sebou 
měli vzájemně pěstovat.

Přihlášky na letní tábor 
staroměstské farnosti
Pro děti 1. až 5. třídy je nabídka 

tábora od 13. do 19. července 2014  
v Pačlavicích na faře, cena 1500 Kč. 
Pro děti 6. - 9. tříd je nabídka tábora 
od 28. 7. do 8. 8. 2014 ve Skavsku na 
Kroměřížsku. Cena je 2800 Kč. Ceny 
jsou dotovány, tábory jsou pod zášti-
tou o. s. Sarkander.

Přihlášky do konce března 2014.  
K vyzvednutí v kostele nebo ke staže-
ní na: www.farnoststaremesto.cz, zde 
také bližší informace.

SV

 Také přes zimní měsíce pokračuje stavba chrámu Svatého Ducha 
a Event Centra u Památníku Velké Moravy. Tento projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. 

Text + foto: Milan Kubíček

DĚKUJEME VÁM,
ŽE PATŘÍTE MEZI ČTENÁŘE
STAROMĚSTSKÝCH NOVIN.
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   březen 2014

Kam pro Staroměstské noviny?
Staroměstské noviny si můžete zakoupit v prodejnách potravin a novinových stán-

cích ve Starém Městě. Jsou k dostání také v prodejně novin a časopisů v Hradební ulici 
a v trafice v bytovém domě naproti vchodu do supermarketu Billa v Uherském Hradiště. 
Noviny si můžete přečíst i v Městské knihovně ve Starém Městě a v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Milan Kubíček
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Staroměstská kapela 
poblahopřeje Josefům

Opět po roce bude 
Staroměstská kapela 

vyhrávat Josefům 
ve Starém Městě. 

Pochůzka po domácnostech, 
kde žijí Josefové, se uskuteční 

v úterý 18. března 
v podvečerních hodinách.

datum čas představení skupina místo

1. Sobota 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude G Uh. Hradiště

3. Pondělí 10:00 Jak neuvařit hlavu naměkko š Uh. Hradiště

4. Úterý 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) Uh. Hradiště

5. Středa 19:00 Donaha! Uh. Hradiště

6. Čtvrtek 19:00 Rychlé šípy Uh. Hradiště

7. Pátek 19:00 Kdyby tisíc klarinetů Uh. Hradiště

8. Sobota 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše L Uh. Hradiště

11. Úterý 19:00 Nora 25. repríza, mimořádné představení Uh. Hradiště

12. Středa 17:00 Dobře placená procházka V Uh. Hradiště

13. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

13. Čtvrtek 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude X Uh. Hradiště

14. Pátek 19:00 Cikáni jdou do nebe Uh. Hradiště

15. Sobota 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude R Uh. Hradiště

16. Neděle 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše H Uh. Hradiště

19. Středa 17:00 Dobře placená procházka N Uh. Hradiště

20. Čtvrtek 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše K Uh. Hradiště

21. Pátek 19:00 Nájemníci Uh. Hradiště

22. Sobota 14:00 Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická 
historie Naivní divadlo Liberec MS - HOST SD Uh. Hradiště

22. Sobota 16:00 Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická 
historie Naivní divadlo Liberec MS - HOST SD Uh. Hradiště

22. Sobota 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše C Uh. Hradiště

24. Pondělí 10:00 Lucerna š Uh. Hradiště

26. Středa 10:00 Nájemníci š Uh. Hradiště

27. Čtvrtek 10:00 Peklo v hotelu Westminster veřejná generální 
zkouška VG Uh. Hradiště

27. Čtvrtek 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše J Uh. Hradiště

28. Pátek 10:00 Peklo v hotelu Westminster předpremiéra Senior Uh. Hradiště

28. Pátek 19:00 Autobus na lince 21 Agentura Pierrot MS Uh. Hradiště

29. Sobota 19:00 Peklo v hotelu Westminster premiéra P Uh. Hradiště

31. Pondělí 19:00 Peklo v hotelu Westminster Y Uh. Hradiště

KOŠT SLIVOVICE 
1. BŘEZNA

Spolek přátel slivovice pořádá 
1. března od 16 hodin 

v SKC – sokolovně Staré Město 
v pořadí již čtrnáctý ročník

KOŠTU SLIVOVICE.
Pořadatelé připravili občerstvení 

a bohatou tombolu, 
k dobré pohodě bude vyhrávat 

skupina VSP Band 
a cimbálová muzika Harafica.

 JSTE SRDEČNĚ 
ZVÁNI.



 

Sobota 1. března
KOŠT SLIVOVICE
Účinkují: CM Harafica, VSP Band
Začátek: 16:00 hod.

Pátek 7. až neděle 9. března
QUIETUS-DAY 
LANPÁRTY
Více info na: www.lan-uh.cz

Sobota 15. března
RC Čtyřlístek při SVČ Klubko SM
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ 
8:30 – 12:00 hodin.

Čtvrtek 20. března
Filmový festival National geographic
EXPEDIČNÍ KAMERA
Od 18 do 22 hodin 
Vstupné: 69,- Kč

Pátek 21. března
bigbeat
REFLEXY + VZPOMÍNKOVÁ DISKOTÉKA 
DJ P. CHABIČOVSKÝ
Začátek: 20:00 hod.

Sobota 29. března
bigbeat
REFLEXY ORIGINÁL
Začátek: 20:00 hod.
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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

Centrum denních služeb pro seniory
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Trávíte rádi svůj volný čas ve společ-
nosti svých vrstevníků? Nechcete nebo 
nemůžete být sami celý den doma? 
Anebo máte ve své domácnosti staré 
rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit 

zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro 
člena rodiny z domácího prostředí do našeho zařízení? 
Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak 
naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory 
je tu pro Vás.

Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambu-
lantní službu, seniorům od 60 let se sníženou soběstačnos-
tí z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabíze-
ných aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli 
služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme 
mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho, 
jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění 
v zařízení.

Služby, které centrum nabízí, jsou placené a mezi 
základní poskytované činnosti patří pomoc při převlé-
kání a přemísťování se v prostorách centra, podávání 
a příprava stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při 
osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační pro-
gramy (např. procvičování jemné, hrubé motoriky, luštění 
křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink 
paměti a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické 
činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro senio-
ry atd.).  Dále centrum nabízí placené fakultativní činnosti 
a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zaří-
zení a zpět, doprovod při procházkách, výletech, obědy, 
snídaně, svačiny.

Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj vol-
ný čas od PONDĚLÍ DO PÁTKU od 7:00 do 15:30 hod., 
naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybár-
ny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉRO-
VÉ. Bližší informace jsou na internetových stránkách 
www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.
charita.cz či na tel. č. v Centru denních služeb pro seniory 
v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983.

Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na při-
bývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit 
na Vaši návštěvu.
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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 2014

SVČ KLUBKO
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JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBKU:

ZÁBAVNÝ DEN S VIVITOU 
3. 3. pondělí 8:00 – 15:00 hod.
Vivita je dobrovolnice z Lotyšska, která nás seznámí s lotyš-
skými zvyky, tradicemi, jídlem, ale i hrami a dalšími zajíma-
vostmi ze svého domova. Pro děti od 6 let, ale i dospělé, věk 
neomezuje. 
Cena: 50,- Kč; 
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn.

VÝTVARNÝ DEN S „TVOŘILKOU“ 
4. 3. úterý 8:00 – 15:00 hod.
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost při výtvarné tvorbě (tradič-
ní i netradiční). Zveme kluky i holky od 6 let. 
Cena: 100,- Kč
S sebou: přezůvky, jídlo na celý den, pitný režim zajištěn.

HRÁČSKÉ DOUPĚ – II. ročník turnaje v deskových hrách 
5. 3. středa 8:00 – 15:00 hod.
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. 

PUTOVÁNÍ ZA MODRÝM BUDHOU
11. 3. úterý od 18 hodin na RC Čtyřlístek ve Starém Městě
Povídání o lednové cestě paní Libuše Holznerové do Nepálu 
s fotkami a trochou meditace.
Vstupné: 30,- Kč
S sebou: přezůvky nebo návleky.

TVOŘIVÁ DÍLNA – Dárkové taštičky a krabičky s enkaustikou
13. 3. čtvrtek 16:30 – 18:30 hod.
Do čeho zabalit dárek? Taky často řešíte tuto otázku? Přijďte 
si k nám vyrobit papírovou taštičku a krabičku, které dozdo-
bíme zajímavou metodou – enkaustikou (malování voskem).
Cena: 55,- Kč, pro členy TD 35,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

 TVOŘIVÁ DÍLNA – Keramická dílna II.
27. 3. čtvrtek 16:30 – 18:30 hod.
Tato dílna je určena pro účastníky keramické dílny I. Na pro-
gramu je glazování výrobků.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení!

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

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
3. 3. pondělí  9:00 - 11:00 hod.
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
3. 3. pondělí 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
10. 3. pondělí 9:00 - 12:00 hod.
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností. S sebou: přezůvky.  Vstupné: 50,- Kč

BABY MASÁŽE – Masáže miminek
10. 3. pondělí 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

MAMKAVÁRNA
17. 3. pondělí  9:00 - 11:00 hod.
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
17. 3. pondělí 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

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

BABY MASÁŽE – Masáže miminek
24. 3. pondělí 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
25. 3. úterý 16:00 - 17:00 hod.
V Městské knihovně a Informačním centru Staré Město. Na 
programu říkánky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

MAMKAVÁRNA
31. 3. pondělí  9:00 - 11:00 hod.
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
31. 3. pondělí 13:30 – 14:30 hod.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
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OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
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Veronika Novotná se v okresním kole umístila na krásném 3. místě. 
Foto: VK

Ceny nejlepším předali místostarosta Radoslav Malina, Mgr. Monika 
Havlásková a Mgr. Martina Hrubošová ze Střediska volného času Klubko. 

Foto: MK

Ferda Mravenec a jeho kamarádi. 
Foto: Milan Kubíček 

Znalost cizích jazyků je neoddělitelnou součástí kva-
litního vzdělání pro každého mladého člověka a význam-
ným předpokladem pro úspěšnou profesní kariéru. 

Prokázat stupeň osvojení jazyka a změřit své síly se spo-
lužáky mohli žáci Základní školy Staré Město ve školním 
kole německé olympiády. V letošním roce zvítězila Veronika 
Novotná, žákyně 9. B a  2. místo obsadila Andrea Šatavová 
z 9. D. Obě žákyně dále postoupily do okresního kola, které se 
konalo 5. února na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Olympi-
áda se skládala z poslechu a  porozumění textu, popisu obráz-
ku a konverzační části, která se opírala i o schopnost reagovat 
na běžné životní situace – umět  představit sebe i svou rodinu, 
vyprávět o bydlení, zájmech i o škole. Naše žákyně Veronika 
Novotná se v okresním kole umístila na krásném 3. místě.

     Všem soutěžícím moc děkujeme za účast a snahu 
a výhercům srdečně gratulujeme. Zároveň přejeme mnoho 
dalších úspěchů a doufáme, že získané znalosti a dovednosti 
uplatní při studiu cizích jazyků na středních školách.

Mgr. Veronika Kašná

Zápis do všech MŠ ve Starém Městě
Informace o přerušení provozu mateřských 

škol v době letních prázdnin

2014 MŠ RASTISLA-
VOVA     MŠ KOMENSKÉHO MŠ ZA RADNICÍ

1.-  4. 7. OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘENA

  7. - 11.7. OTEVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA

14.-  18.7. OTEVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA

21. -25.7. UZAVŘENA OTEVŘENA UZAVŘENA

28.7. – 1.8. UZAVŘENA OTEVŘENA UZAVŘENA

4. – 8.8 UZAVŘENA UZAVŘENA OTEVŘENA

11.- 15.8. UZAVŘENA UZAVŘENA OTEVŘENA

18. – 22.8. OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘENA

25. – 29.8. OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘEN A

Zápis dětí do mateřských škol
 ve Starém Městě

MŠ Rastislavova 1800
MŠ Komenského 1721
KMŠ Za Radnicí 1832

Na školní rok 2014/2015 se uskuteční 

od 7. 4. do 9. 4. 2014.

S Ondřejem Sekorou na toulkách přírodou
Jste srdečně zváni do měst-

ské knihovny v ulici Za Rad-
nicí, kde si můžete prohléd-
nout výstavu 284 kreseb dětí  
z mateřských a základních 
škol i několika dospělých, 
kterou zorganizovalo SVČ 
Klubko Staré Město společ-
ně s městskou knihovnou. 
Vernisáž se konala 12. února  
v 16 hodin za účasti 95 dětí  
a dospělých a byly zde vyhod-
noceny nejlepší práce. Výsta-
vu si můžete prohlédnout do 
19. března. Více informací na 
www.staremesto.uh.cz

Milan Kubíček  
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na březen
 Březen – za kamna vlezem.
 Zima, kterou Tomáš nese, dlouho 
námi ještě třese.
 Lépe od hada v březnu ušknuti, než 
v březnu od slunce ohřáti.
 Panská láska, ženská chuť a březnové 
počasí není stálé.
 Na svatého Řehoře (12. březen) šelma 
sedlák, který neoře.
 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, 
tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
 Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
 Svatý Josef přichází na led s pantokem.
 Jak prší v březnu, tak také v červnu.

EM

Než začneš jinému jámu kopat, dobře si 
změř, kolik měříš.

Vyber si, co chceš, a zaplať za to.

Když dáš divoké svini zlatý límec, je z ní 
rázem generál.

Soukromé neřesti přinášejí veřejný prospěch.

Jeden blb svalí do studny kus skály, tisíce 
mudrců ji odtud nevyvalí.

Co neumíš pochválit, nehaň.

Každý jsme do pasu člověk, od pasu skot.

Mládí nekoupíš – stáří neprodáš.

Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků.

Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody 
druhých.

Rákosník proužkovaný.                                                                                   Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Rákosník proužkovaný je malý, 
nenápadný ptáček, který k nám přilé-
tá ze zimovišť ve střední a jižní Africe 
většinou v dubnu až květnu. Setkat se 
s ním můžeme převážně v nižších polo-
hách, kde obývá mokřiny a okraje vod-
ních ploch s porosty rákosu, orobince 
a ostřic. Rákosník proužkovaný dorůstá 
délky 11,5 – 13 centimetrů, v rozpětí 

křídel měří 17 – 21 centimetrů a váží 10 
– 15 gramů. Hnízdí jedenkrát až dvakrát 
ročně a odlétá v srpnu až září.

Červenka obecná je velká asi jako vra-
bec domácí. Setkat se s ní můžeme během 
zimních měsíců u krmítek. Většinou při-
létá sama, žije totiž samotářsky. Poznáte 
ji podle nápadné červenooranžové nápr-
senky.

Milan Kubíček

Červenka obecná.          Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Vinckovy trampoty
Vincek Prcek sedí v zahradní bou-

dě u Čerťáku, strašná bouřka. Najed-
nou blesk uhodí do seníku, ten je 
okamžitě v plamenech, seno spálené. 
Vincek zařve: „No, toto!“ Za chvíli 
blesk uhodí do boudy, ta se celá hrou-
tí. Vincek křičí: „No toto!“ Potřetí 
uhodí blesk do stanu, kde spí jeho zlá 
žena. A Vincek řekne: „No, proto!“

Drama u řeky Moravy
Na stromě u Moravy sedí mrtvice 

a okolo se potácí opilec. Mrtvice mu 
skočí na záda, ochmelka se jenom 
oklepe a vrávorá dál. Udivená mrt-
vice vyleze zpět na strom, chvilku 
dumá a pak se plácne do čela: „No jo, 
vždyť já jsem mozková!“

Buldozeři dívčích srdcí
Baví se dva buldozeři dívčích srdcí 

v baru Na Špici. „Včera jsem zachrá-
nil tvoji Renatku před znásilněním.“ 
„Opravdu, a jak?“  „Přemluvil jsem 
ji!“

PI
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Výstavba marketu UNI HOBBY
Na přelomu listopadu a prosince minu-

lého roku byla zahájena stavba marketu 
UNI HOBBY. Nejprve byly provedeny 
hrubé terénní úpravy, srovnání pozemků 
do jednotné výšky, dále je v harmonogra-
mu prací realizace nutných přeložek vodo-
vodního a kanalizačního řádu, stejně jako 
kabelů elektroinstalačních vedení. V rám-
ci realizace investičního záměru vznikne 
dopravní infrastruktura, provedení nájez-
dů do Luční ulice a žádoucí propojení 
s parkovišti stávajících obchodních center. 
Parkoviště i ostatní plochy budou osázeny 
novými stromy a příslušnými sadovými 
úpravami. Objekt hobby marketu je přib-
ližně obdélníkového půdorysu o rozmě-
rech 62 m na 116 m. Jedná se o jednopod-
lažní halu výšky 8,5 m s tím, že hala má 
částečnou administrativní vestavbu, kde 
dosahuje výška budovy 10,8 m.

Koncepčně bude prodejna rozdělena 
do čtyř základních barevných světů – hlav-
ních zbožových skupin: stavba, zahrada, 
bydlení a technika. Otevírací doba bude 
každý den v týdnu od 8 do 20 hodin. Pro-
dejna zaměstná okolo 80 zaměstnanců 
a spolupracuje s 300 dodavateli.

Milan Kubíček

Vizualizace objektu marketu UNI HOBBY, který bude postaven ve Starém Městě do konce prvního 
pololetí. Plocha hobby marketu je 8.500 m2, pro zákazníky bude připraveno 170 parkovacích míst. 
Celkový náklad stavby je 170 milionů korun.           Foto: LS

Hobby market je halová stavba se sloupovým nosným systémem kombi-
nujícím železobetonové prefabrikátové a ocelové sloupy. Objekt je založen 
na velkoprůměrových pilotách. Pohled na staveniště 26. ledna 2014.

Foto: Milan Kubíček

18 Ahoj děti + inzerce

Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ

18 Ahoj děti + inzerce

Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ SOUTĚŽE „CHEMIE OBJEKTIVEM“
Třetí ročník chemické fotografic-

ké soutěže vyhlásila Střední odborná 
škola a Gymnázium Staré Město na 
téma VODA. Do soutěže se zapojili 
žáci devíti základních a středních škol 
Zlínského kraje. Porota bodově hod-
notila umělecké zpracování a chemic-
ký komentář 93 soutěžních snímků ve 
dvou kategoriích. V první kategorii 
(základní školy a odpovídající roční-
ky víceletých gymnázií) zvítězila Jana 
Bilíková z Gymnázia Uherské Hradiš-

tě se snímkem Kapky na pavučině, ve 
druhé kategorii (střední školy) Michaela 
Chromá ze SOŠ a Gymnázia Staré Město 
se snímkem Kapky vody. Akce byla spo-
lufinancována z prostředků Zlínského 
kraje a partnerem soutěže se i letos stala 
firma Foto CZ Zlín – Čepkov. 

Na slavnostní vernisáži, která proběh-
la 29. ledna 2014, převzali nejúspěšnější 
mladí fotografové a fotografky z rukou 
ředitele školy Mgr. Bedřicha Chrom-
ka diplomy a ceny. Akce se zúčastnili 

představitelé Zlín-
ského kraje PaedDr. 
Petr Navrátil, radní 
pro oblast školství, 
mládeže a sportu 
a PhDr. Stanislav 
Minařík, vedou-
cí odboru školství, 
mládeže a sportu, 
autoři vystavených 
snímků, jejich uči-
telé, rodiče a další 
pracovníci Odboru 
školství Zlínského 
kraje.

Pořadatelé si pro 
své hosty připravili 
poutavý program. 

Vernisáž doprovodila hrou na hous-
le studentka Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město Gabriela Pau-
lová, a jak již tradičně k této vernisáži 
patří, studentky školy Ivana Skupinová 
a Michaela Šebelová předvedly efektní 
chemické pokusy.

Výstavu nejlepších fotografických 
prací je možno zhlédnout v prosto-
rách Odboru školství, mládeže a spor-
tu Krajského úřadu Zlínského kraje 
v 15. budově (Baťův institut) v 5. etáži.

Ing. Růžena Borková
Studentky školy Ivana Skupinová a Michaela Šebelová předvedly efektní 
chemické pokusy. 

Foto: Mgr. Soňa Patočková

Nejúspěšnější mladí fotografové a fotograf-
ky převzali z rukou ředitele Mgr. Bedřicha 
Chromka diplomy a ceny. 

Foto: Mgr. Soňa Patočková 

Úspěšní šachisté Viktorie Všetulová, Stani-
slav Foltýnek, Robin Čapek a Roman Lapčík. 

Foto: HD

Vítězná sestava žáků 4. a 5. 
tříd ZŠ Staré Město vybojovala 
v krajském kole Přeboru škol 
zlato a postupuje na republiko-
vé kolo. Krajské kolo Přeboru 
škol se uskutečnilo 24. ledna 
v herně Šachového klubu Zlín. 
V každé kategorii hrálo osm 
škol. Naši žáci Viktorie Všetu-
lová ze 4. B, Stanislav Foltýnek 
a Robin Čapek ze 4. A a Roman 
Lapčík z 5. B soutěžili v nej-
mladší kategorii. V této kate-
gorii byl dlouho vyrovnaný boj 
o čelo tabulky. V závěru odsko-
čily dvě školy, které si vybojova-
ly postup na republikové kolo. 
Vítězem se stala Základní ško-
la Staré Město složená z hráčů 
Šachového klubu Staré Město. 
Vítězům blahopřejeme a drží-
me pěsti v republikovém finále.

Bc. Hana Doležalová

Velký úspěch malých šachistůAdopce na dálku
V roce 2006 adoptovali žáci Základní školy 

Staré Město keňské děvčátko Anne Adhiambo. 
Anne je nyní 12 let, má dva starší sourozence. 
Děti jsou sirotci a stará se o ně babička. Všichni 
pochází z Rusinga Island, což je malý ostrov na 
Viktoria Lake. 

Adoptované Anne přispíváme na vzdělávání 
a zdravotní pojištění. Náš roční příspěvek činí 
2 400 Kč na vzdělávání a 1 500 Kč na zdravot-
ní pojištění. Celkem jsme už přispěli částkou 
52 800 Kč. 

Každý rok dostáváme od Anne dopisy, foto-
grafie a vysvědčení. Také my jí posíláme dopisy, 
obrázky a občas i malý dárek.

Bez naší pomoci by Anne nemohla do školy 
chodit. Projekt adopce zajišťuje Centrum Naro-
vinu v Praze, které také poskytuje škole v Africe 
materiální pomoc.

S koordinátory Centra Narovinu jsme již 
uspořádali dvě besedy o adopci. Měli jsme mož-
nost blíže poznat život, kulturu, ale i problémy 
obyvatel Afriky. Věřím, že jsme si všichni uvědo-
mili, že podpora naší Anne má smysl. Budeme 
v ní i nadále pokračovat, dokud nezíská alespoň 
základní vzdělání.    

Mgr. Jarmila Bříštělová
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Aukce výtvarných děl žáků SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě 
se setkala s nečekaným ohlasem, přinesla výtěžek 6 020 korun
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Darovací certifikát převzali vedoucí domova pro osoby se zdravotním 
postižením Mgr. Kateřina Měrková a ředitel Sociálních služeb Uherské 
Hradiště Mgr. Bronislav Vajdík. 

Foto: Mgr. Benedikt Chybík

Na staroměstském gymnáziu mohou 
žáci prvního a druhého ročníku nav-
štěvovat dva kreativní předměty.  Jedná 
se buď o hudební výchovu pro ty, kteří 
mají hudební sluch, nebo o výtvarnou 
výchovu, pro kterou se rozhodují žáci 
výtvarně nadaní. V každé třídě se na-
jdou umělci a naše škola je toho důka-
zem. 

Uspořádat aukci byl nápad 
Mgr. Simony Kozumplíkové, učitelky 
výtvarné výchovy. Základem nabídky 
byly hromady obrázků od žáků, kte-
ří jsou už dávno na vysokých školách 
a svá díla ve škole nechali. Byla by velká 
škoda vyhodit některé opravdu zdařilé 
kousky, a tak vznikl nápad věnovat je 
na dobročinné účely. Organizace akce 
se zhostil Mgr. Branislav Horňák, který 
si na pomoc vybral studenty třídy 3. H. 

Tak jsme se do toho s vervou pusti-
li. Shromáždili jsme celkem 28 obra-
zů. Každý obraz musel projít formální 
kontrolou. U vymýšlení názvů jsme 
se i pobavili a nakonec jsme vybrali ty 
nejlepší. Krátký popis obrázků nám 
pomohla sepsat paní učitelka Kozum-
plíková, jelikož nemáme „v malíčku“ 
umělecké směry jako ona. Vyvolávací 
ceny byly stanoveny od 20 Kč do 50 Kč. 
Přihazovat poté mohli zájemci po 10 
korunách.

Aukce měla svůj internetový katalog, 
který vyrobila naše „ vrchní grafička“, 
paní učitelka Mgr. Soňa Patočková. 
V tomto katalogu si zájemci mohli pro-
hlédnout obrazy a vytipovat dopředu 
své favority. Do projektu se zapojili 

i studenti učňovských oborů. Truhláři 
například vyrobili na obrazy rámy, které 
byly také k prodeji. Rámy se staly hitem 
a byly takřka hned vyprodány. Aukce 
proběhla 20. prosince 2013 v aule budo-
vy naší školy. Celý výtěžek, který činí 
6020 Kč, byl věnován Ústavu sociální 
péče pro dospělé ve Starém Městě a bude 
použit na nákup pomůcek pro muzikote-
rapii. 

Předání částky proběhlo 16. ledna 
v budově Domova pro osoby se zdravot-

Studenti si prohlédli areál domova.                Foto: Bc. Irena Čechalová

Hostitelé připravili studentům zajímavý kulturní program. 
Foto: Mgr. Benedikt Chybík

ním postižením ve Starém Městě. Byli  
jsme velmi překvapeni, s jakou srdeč-
ností nás klienti domova přijali. Při-
pravili si program s vlastním vystou-
pením a studentům ukázali, že si zájmu 
a ochoty pomáhat, váží. Pro lepší před-
stavu o zázemí této instituce jsme vyu-
žili nabídku krátké exkurze po areálu. 
Výsledkem návštěvy byl nejen dobrý 
pocit z dobročinnosti, ale i zájem o po-
kračování v charitativních akcích.

Studenti třídy 3. H
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Žáci se zamysleli nad světem a životem nevidomých
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I když prognózy počasí na sobotu 25. ledna nebyly ideální, rozhodli 
se žáci Základní školy Staré Město s učitelským doprovodem pro výlet 
do Olomouce.

Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Starém Městě a vybaveni teplým oble-
čením a horkým čajem v termoskách jsme nasedli do rychlíku. Cesta ubíhala velmi 
rychle. Dopolední sluníčko nám dodávalo odvahy a naše první kroky směřovaly na 
výstavu Neviditelná 
Olomouc. 

Výstava sestáva-
la ze dvou expozic – 
světlé a tmavé. V té 
světlé jsme se sezná-
mili s pomůckami 
pro nevidomé, různý-
mi hrami, Braillovým 
písmem, zvukovým 
pexesem, zapojili 
jsme čichové buňky 
k rozeznání vzorků. 
Vyzkoušeli jsme si 
brýle, které nám zpro-
středkovaly pohled 
zrakově postižených 
se šedým a zeleným 
zákalem, s poško-
zením sítnice nebo 
s úplnou slepotou. 
V té tmavé expozici 
jsme se plně ponořili 
do světa nevidomých. 
Největším problémem 
pro nás byla zpočát-
ku i obyčejná chůze. 
I když víte, že před 
sebou nemáte žádnou 
překážku, přesto se 
několikrát přistihne-
te, jak se s obezřet-
ností krčíte před pomy-
slným nárazem do 
hlavy. Pomocí hmatu 
a sluchu jsme se prošli 
Olomoucí. Měli jsme 
možnost „ohmatat“ si 
makety nejdůležitějších 
olomouckých pamětihodností. Na konci procházky nás čekalo několik přírodnin, 
které jsme určovali hmatem a čichem. Celá výstava byla nesmírně zajímavá a dala 
nám možnost zamyslet se nad světem a životem nevidomých. 

Pak jsme zamířili směrem do centra. Obdivovali jsme sloup Nejsvětější Trojice, 
který je zapsán mezi památky UNESCO, na Horním náměstí jsme se zastavili před 
radnicí s orlojem z 15. století a dech nám bral arcibiskupský dóm svatého Václava. 
Naše putování překrásnou, historickou Olomoucí jsme zakončili zábavným 5D ki-
nem. I přes mrazivé počasí a teploty klesající hluboce pod nulu patřila Olomouc 
mezi ty povedenější výlety turistického kroužku. Všem zúčastněným, které počasí 
neodradilo, děkuji za účast a těším se na další výlet.

Mgr. Michaela Škrabalová

Nedávno jsem se do Starého Města přistěhoval. Co je 
v našem městě pozoruhodného a zajímavého?

(Olda 32 let)
Staré Město patří mezi velmi stará města. Bylo jed-
ním z center Velkomoravské říše. Považte, naše město 
je starší jak Metuzalem, a tomu bylo 969 let.

Jestlipak víte, co znamená slovo palyndrom?
(Zdena, dotaz e-mailem)

Už jsem to slyšel. Věta, kterou čteme z obou stran 
a má stejný význam. Třeba KOBYLA MÁ MALÝ 
BOK nebo JELENOVI PIVO NELEJ.
Slyšeli jsme, že připravujete soutěž MISS 2014 Staré 
Město. Kde se můžeme přihlásit?

(Verča + Dáda)
Podívejte, děvčata, dnes pořádá soutěž MISS kdekdo. 
Volí se nekrásnější dívky na vysokých, středních, zá-

kladních i mateřských 
školách. Soutěží krásné 
letušky, herečky i uči-
telky. Ale ještě nikdo 
neuspořádal soutěž 
o nejméně pohlednou 
děvčicu.V tom je ta 
nespravedlnost, vždyť 
tatínky a maminky si 
nikdo z nás předem 
vybrat nemohl a pak 
profitovat z jejich po-
hlednosti a krásy. A tak 

všem posílám foto jedné rozkošné paní. Pokud vypa-
dáte podobně, přihlaste se!  

Vidím, že jste dobře naladěn. Co je toho příčinou?
(Marie 54 let)

Právě jsem vyslechl zajímavou konverzaci jednoho 
viditelně zamilovaného páru bezdomovců. „Miláčku, 
vloni jsme neletěli do Paříže. Kam nepoletíme letos?“

Kdybyste měl vybrat vynález, který podle vás nejví-
ce ovlivnil lidstvo, který by to byl?

(Richard 43 let)
Vynález písma. Schopnost komunikovat, předávat 
informace a číst si, to je geniální vynález.

V novinách se stále setkávám s pojmy jako zločin 
a zloduch. Proč neexistuje dobročin a dobroduch?

(Káťa, dotaz e-mailem)
Podívejte, také existuje láskyplný a nikde neuvidíme 
napsáno láskyprázdný.

Můžete nám nějak rozumně vysvětlit, proč se lidé 
stále jen štvou a honí za penězi, když přece stále pla-
tí, že za peníze si štěstí nekoupíš? A pak jsou nešťast-
ní, mají nervy a hodně se pije!

(důchodci ze Špitálky)
Máte pravdu, za peníze si štěstí člověk nekoupí, ale je 
lepší brečet v mercedesu než v autobusu. A také platí, 
že chlast problémy neřeší, ale voda taky ne. Jak říkávali 
naši dědáčci a baběnky – každý strůjcem svého štěstí!

Milan Kubíček

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Chlapci a dívky z turistického kroužku v Olomouci obdivovali 
sloup Nejsvětější Trojice, vrcholné dílo středověkého baroka, kte-
rý je od roku 2000 zapsán mezi památky UNESCO. Je 35 metrů 
vysoký a jedná se o nejvyšší sousoší v České republice. Byl postaven 
v letech 1716 – 1754 jako výraz vděčnosti Bohu za ukončení moro-
vé epidemie. Sloup byl vysvěcen 9. září 1754 za účasti císařovny 
Marie Terezie. 

Text: MK, foto: MŠ
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Staré Město na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR
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    Naše město se představilo ve společ-
né expozici Zlínského kraje na Meziná-
rodním veletrhu turistických možností 
v regionech Regiontour 2014, který se 
konal ve dnech 16. -19. ledna na brněn-
ském výstavišti v pavilonu P. Společně 
probíhal Mezinárodní veletrh průmyslu 
cestovního ruchu GO 2014.

Expozice jednotlivých regionů, insti-
tucí a cestovních kanceláří nabízely všem 
návštěvníkům inspiraci, jak strávit dovo-
lenou nebo volný čas. Celkem se předsta-
vilo na sedm stovek vystavovatelů z dva-
cítky zemí a na výstaviště přišlo více než 
27 tisíc návštěvníků. První den veletrhu 
byl vyhrazen pro odborníky a předsta-
vitele místních samospráv. Ze Starého 
Města přijeli starosta Josef Bazala a mís-
tostarosta Radoslav Malina, kteří byli 
k dispozici všem zájemcům o informace 
v expozici mikroregionu Staroměstsko.

Staré Město je známo jako křižovat-
ka cyklostezek, které vedou ve směru na 
Huštěnovice, Kostelany nad Moravou, 
Velehrad, Uherské Hradiště a Zlechov. 

Velkým lákadlem expozice Zlínského kraje byl světelný poutač Baťova 
kanálu a cyklostezky.               Foto: Milan Kubíček

V létě k nám přijíždí tisíce turistů. V Brně 
si mohli zájemci o cykloturistiku vyzkou-
šet elektrokola na testovací dráze. Jsou 

stále oblíbenější 
mezi lidmi, kteří 
nemají fyzickou 
kondici na klasické 
kolo, případně mají 
nějaký handicap.

    „Velkým láka-
dlem pro turis-
ty je také Baťův 
kanál a přístav 
ve Starém Městě, 
odkud lze vyplout 
na poznáním Slo-
vácka. Můžeme se 
pochlubit expozicí 
v Památníku Velké 
Moravy, v jeho bez-
prostředním okolí 
probíhá výstavba 
Event centra a na 
jaře se začne pra-
covat na investiční 
akci Rozcestí Vel-
ké Moravy. Stále 
většímu zájmu 
se těší expozice 
KOVOZOO, kte-
rou v minulém 
roce navštívilo 
20 tisíc zájemců, 
kde jsou k vidění 
zvířata zhotovená 

z kovového šrotu,“ sdělil starosta Josef 
Bazala.

KOVOZOO, která je umístěna v areá-
lu REC GROUP s. r. o., je unikátní v celé 
Evropě. V současnosti je k vidění více než 
50 zvířat a počet exponátů se stále rozrůs-
tá (lví výběh, gepardi, gorila, koně, kroko-
dýl, labuť, nosorožci, pštros, želvy a dal-
ší). Zvířata jsou v životní velikosti a svou 
perfektní propracovaností již překvapila 
nejednoho návštěvníka. Za zdejšími 
exponáty přijíždí stále více turistů a škol-
ních výletů. Lákadlem je také letadlo  
L 610, maják Šrotík, pirátská loď Naděje 
a kongresové centrum.

Z historických památek je velmi ceně-
na kaple sv. Jana Křtitele, která patří mezi 
nejstarší zděné církevní objekty na jižní 
Moravě a také kostel sv. Michaela, v jehož 
zdivu jsou k vidění i cihly pocházející 
z římského období. Centrem mnoha kul-
turních a společenských akcí se již brzy 
stane budovaný kostel Svatého Ducha 
a blízký Jezuitský sklep. 

Pro posílení turistického ruchu ve Sta-
rém Městě je nutné daleko více využívat 
potenciálu, který nám přináší historic-
ký odkaz Velké Moravy. Dále je velmi 
důležitá podpora turistické lokality Baťo-
va kanálu a vzájemně provázaných cyk-
lostezek i úroveň gastronomie v místních 
stravovacích a ubytovacích zařízeních, 
možnost ochutnávky krajových specia-
lit a dostatečná nabídka volnočasových 
aktivit.

Milan Kubíček

Zájemci o cestování, kteří si zakoupili zájezd přímo na veletrhu, mohli ušetřit mnohatisícové 
částky.              Foto: MK
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Setkání klubu přátel vína
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Z vypěstovaných brambor jsme uvařili výtečné po-
choutky.                                                             Foto:JD

Klub přátel vína Staré Město o. s. ve složení Radek Fryšták, 
Ivan Hulcký, Josef Vaculík, Luděk Vávra a Dalimil Vrána uspo-
řádali v pátek 24. ledna setkání podporovatelů a přátel staro-
městských vinařů. 

V přátelské atmosféře bylo na programu především koštování 
mladých vín a debata o senzorických vlastnostech ročníku 2013. 
Vinaři sdružení do Klubu přátel vína připravili ze své vlastní 
produkce více než 40 vzorků, tvořící průřez odrůd pěstovaných 
na vinicích Slovácka. 

Na snímku zleva Dalimil Vrána, starosta Josef Bazala a Lukáš Při-
kryl při koštování mladých vín.            Foto: Ing. Květoslav Fryšták

Vinaři připravili ze své produkce více než 40 vzorků, tvořící průřez 
odrůd pěstovaných na vinicích Slovácka. Víno chutnalo i ženám na 
snímku.                                                                                    Foto: IKF

Svou návštěvou akci podpořil i starosta Josef Bazala, který se 
také aktivně zapojil do hodnocení a porovnávání nabízených 
vzorků. Vína ročníku 2013 byla v převážné většině hodnocena 
velmi vysoko a díky vyšším kyselinkám budou vhodná k delší-
mu zrání. Proto se již všichni těšíme na koštování na tradičním 
Staroměstském koštu, který se koná 10. května a kde i mladá 
vína ročníku 2013 budou již v nejlepší formě. 

Ing. Květoslav Fryšták

Jak jistě víte, Základní škola Staré Měs-
to se zapojila do projektu Ekoškola, ve 
kterém se snažíme o zlepšení ekologic-
ké situace na naší škole a získání titulu 
Ekoškola. 

Začíná nové pololetí, a tak bychom 
vám rádi připomněli, co všechno jsme již 
pod titulem ekoškoly realizovali. Zača-
li jsme více šetřit elektřinou a vodou. 
V každé třídě funguje ekohlídka, která 
dbá na zhasínání světel v případě stěho-
vání tříd a krátké, ale intenzivní větrání 
v období zimy. Dvakrát do roka se koná 
sběr papíru a plastových víček, mimo to 
sbíráme po celý rok hliník, použité bate-
rie a vysloužilý elektroodpad. Jsme zapo-
jeni do projektu Recyklohraní, kde sbírá-
me celoročně body právě za sběr baterií 
a elektroodpadu a plníme úkoly, v nichž 
máme navíc možnost dozvědět se nové 
zajímavé věci např. o recyklaci odpadu 
nebo dalších ekologických tématech. Za 
nasbírané body můžeme pořídit do tříd 
společenské hry, učební pomůcky, ency-
klopedie a další zajímavé věci. Zaměřili 
jsme se i na důkladnější třídění odpadu ve 
škole. V každé třídě máme koše na papír, 

Co se děje v ekoškole….
plast, bio a ostatní. Na koše jsme nalepili 
piktogramy, které jsme si sami vyrobili ve 
výtvarné výchově. Z odpadového materiá-
lu jsme uspořádali malou módní přehlíd-
ku, se kterou jsme vystoupili na akademii 
školy. Minulý rok jsme se zapojili do akce 
„Vršky pro Vaška“. Nasbírali jsme a roz-
třídili neuvěřitelných 12 pytlů plastových 
vršků. V předmětu Základy ekologie jsme 
z odpadového materiálu vytvořili masko-
ty – Ropáky. Na školní zahradě pěstujeme 
v rámci pracovních činností ovoce, zeleninu 
a bylinky, na podzim shrabáváme 
listí a udržujeme okolí školy čisté. 
Staráme se o květinovou výzdobu 
na chodbách školy. Letos jsme ve 
cvičné kuchyňce uvařili z vypěsto-
vaných brambor na školní zahradě 
výtečná bramborová jídla. V dub-
nu na Den Země pravidelně čistíme 
břehy řeky Moravy a vysazujeme 
stromky ve spolupráci s Městským 
úřadem Staré Město. Atrium se 
nám podařilo doplnit o několik 
laviček k posezení. Vyzdobili jsme 
ho „skákacím panákem“ a sítí na 
hru „Člověče, nezlob se!“. Pokud 

budete mít chuť, můžete si zaházet na 
streetballový koš. Všichni jsme se zapojili 
do soutěže o nejlepší nástěnku na téma 
Cesta odpadu. Letos bychom chtěli pri-
márně zrealizovat odpočinkové koutky 
na chodbách. Díky vlastnoručně vyro-
beným sedacím pytlům z odpadového 
materiálu chceme dát žákům možnost 
relaxace.

Věřím, že se nám titul EKOŠKOLA 
povede získat.

Jakub Dvořáček, VII. D
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Staroměstští orli na župním plese

Orli ze Starého Města na župním plese v Pitíně.                    Foto: Ing. Bohumil Ferda
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Ples župy Velehradské se konal  
18. ledna v kulturním domě v Pitíně. 
Zahájil jej starosta župy Velehradské 
bratr Josef Častulík, místostarosta Orla 
České republiky bratr Ing. Antonín 
Zelina a starosta místní jednoty bratr 
Josef Šlegl. S dechovou kapelou Dúbra-
vanka jsme si zazpívali orelský pochod 
„Vzhůru Orle slovanský“. 

Předtancování se ujal pár Kateřina 
Skybová a Jakub Rech ze Zlína, kteří 
nádherně předvedli klasické tance a ve 
druhém vstupu latinsko-americké tan-
ce. Teprve třináctiletá Kateřina a Jakub 
spolu tančí tři roky v tanečním klubu 
Starlight ve Zlíně a jsou již v nejvyš-
ší třídě B, ve věkové kategorii Junior l, 
v standardních i latinsko-amerických 
tancích. Stali se finalisty Mistrovství 
republiky, kde skončili na 6. místě. 
S pásmem písní o víně se představil 
soubor Písečánek z Moravského Písku, 
pod vedením starostky jednoty sestry 
Miluše Bezděkové, a cimbálová muzika 
Struna z Domanína. 

Plesu se zúčastnili zástupci z deseti 
jednot (Domanín, Drnovice u Valaš-
ských Klobouk, Kunovice, Moravský 
Písek, Pitín, Slavičín, Staré Město, 
Veselí nad Moravou, Vnorovy a Zlín 
- Mladcová). Nejpočetnější byla sku-
pina v počtu patnácti Staroměšťanů. 
Domácí se úkolu pořadatelů ujali velmi 
dobře a v příjemném prostředí kultur-
ního domu jsme protančili celou noc 
až do rána. Jako třešnička na dortu byla 
bohatá tombola. Domů jsme odjížděli 
spokojeni a již se těšíme na další ples. 

Mgr. Jana Ferdová, 
jednota Staré Město 

S pásmem písní o víně se představil soubor Písečánek a cimbálová muzika Struna. 
Foto: Ing. Bohumil Ferda

Mámo, táto, pojď si hrát…
Zveme všechny rodiče s dětmi, kte-

ré ještě nenavštěvují žádnou MŠ, aby 
si přišli pohrát do Křesťanské mateř-
ské školy Za Radnicí ve Starém Městě. 
Dny otevřených dveří budou probíhat 
každé pondělí v měsíci březnu od 15 
do 16 hodin. Těšíme se na Vás!

KMŠ



21Zajímavosti Staroměstské noviny 3/13 Staroměstské noviny 3/13

Volejbalisté opět na vítězné vlně

Volejbalisté VSK Staré Město se opět radovali z vítězství.
 Ilustrační foto: Milan Kubíček

Děti z mateřské školy u hasičů.                                              Foto: KMŠ
O přednášku byl velký zájem, přišlo 80 zahrádkářů, mezi nimi i ně-
kolik žen.                                                                 Foto: Milan Kubíček

VSK Staré Město – Odolena Voda
 3:1 (23, 25, -22, 23) 

V sobotu 15. února bylo v Městské sportovní hale na Širůchu 
odehráno další extraligové utkání. Staroměšťané přivítali muž-
stvo Aero Odolena Voda, které bylo pro většinu diváků jasným 
favoritem.

Začátek utkání se lépe vyvíjel pro hosty, ale již v polovině 
prvního setu se borci VSK Staré Město výrazně zlepšili a do-
vedli první set do vítězného konce. Druhý set byl opět velmi 
vyrovnaný, ale štěstěna se přiklonila k našim. Pouze v třetím 
setu se radovali hosté, když vyhráli 25:22. Po nadšeném výkonu 
ve čtvrtém setu nakonec zvítězili Staroměšťané a připsali si dal-
ší body do extraligové tabulky.

Sestava domácích: Skyba, Ulč, Maděra, Koláček, Kment, 
Erman, libero Špalek. Střídali: Sedláček, Ferenec.

Milan Kubíček

Pozvánka na volejbal
1. března v 17 hod.

Staré Město – ČZU Praha
15. března v 17 hod.
Staré Město – Zlín

Přednáška o řezu ovocných stromů
Zahrádkáři z Územního sdruže-

ní Českého zahrádkářského svazu 
Uherské Hradiště ve spolupráci se za-
hrádkáři ze Starého Města uspořádali  
v sobotu 15. února v 9 hodin v učeb-
ně základní školy v Komenského ulici 
přednášku na téma řez ovocných stro-
mů. Přednášel Miroslav Přasličák, vel-
mi zkušený odborný instruktor ČZS  
z Krnova.

„Jabloně pěstujeme především pro jejich plody a tomu při-
způsobujeme veškerá agrotechnická opatření. Mezi důležitá 
agrotechnická opatření patří řez,“ řekl v úvodu přednášky pan 
Přasličák, a potom se již věnoval všem důležitým bodům, jak 
správně provádět řez jabloní na přelomu zimy a jara.

Milan Kubíček

Návštěva hasičů
Dne 6. února se vydaly děti z KMŠ z ulice Za Radnicí spo-

lečně se svými učitelkami na exkurzi do Uherského Hradiště. 
Chlapci a děvčata vyrazili již brzy ráno, aby měli co nejvíce 

zážitků. První zastávka byla v Hyundai prodejně. Děti si zde 
mohly prohlédnout nejen krásná auta, ale také si vyzkoušet, 
jak se v takovém autě sedí a řídí. Nejvíce nadšeni byli pře-
devším chlapci. Poté všichni vyrazili do chráněné dílny, kde 
zase mohli vidět, jak se vyrábějí a šijí polštáře, deky a jiné věci. 
Poslední zastávka byla u hasičů. Zde se dětí ujal velitel J. V. 
Kučera a M. Bečica. Pod vedením těchto hasičů si děti mohly 
projít celou budovu, nahlédnout do hasičských aut a také si 
vyzkoušet hasičskou výzbroj a výstroj.

Děti se do mateřské školy vracely hodně unavené, ale plné 
krásných zážitků.

Kolektiv KMŠ



22 Plesová sezona 2014

V tombole bylo mnoho hodnotných darů. První cena divočák, dále 
dvě horská kola, řetězová pila, tablet, mobilní telefon, autorádio, DVD 
přehrávač, velké množství dárkových košů a balíčků, kamera do auta, 
žehlička, dárkové a slevové poukazy, autopotřeby a mnoho dalších. 

Foto: Milan Kubíček
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Poděkování sponzorům Staroměstského plesu
V sobotu 25. ledna se uskutečnil v pořadí sedmnáctý Sta-

roměstský ples. Organizátoři plesu děkují všem sponzorům 
za podporu této významné společenské události. Jmenovitě: 
Myslivecké sdružení Lípa Staré Město, JUVACYKLO, Stani-
slav Číhal, Služby SM s. r. o., ZEVOS a. s. Uherské Hradiště, 
Pohřební služba SM, PRASPO, Město Staré Město, Napaje-
delské stavby s. r. o., JASS UNI, ARAVER, Strytet, TOPOS 
nábytek, ČSAD Uh. Hradiště, CRISIS CONSULTING s. r. o., 
VTP Pelka, C. S. O. SM, Spolek přátel slivovice, Stavebniny 
Kodrla, RAY Servis, PAPP, ZAPA, Obec Kostelany nad Mora-
vou, Rybáři SM, KOVOSA Sadílek, REC GROUP, anonymní 
dárce, P. Miroslav Suchomel, SDH SM, Icebox s. r. o. Sušice, 
Jiskra SM, Senza Sport, ALMA Baterie, COLORLAK a. s., 
Květiny Hana Hučíková, Klempířství Grebeň, OPS Pavlac-
ký a spol., Zahrádkářské služby s. r. o. SM, Rybářské potřeby 
Jaroslav Dovrtěl, Šlechtitelská stanice Polešovice, Víno Skuci-
us, JUDr. Blanka Černá, Kamenosochařství Petržel – Staněk, 
AKVARISTIKA Marcela Šmídová, Autodoprava Dubovský, 
Drogerie Milan Hrabinec, MUDr. Pelechová, 
APM Automotive, TRADIX, Rybářské cent-
rum Jestřabík, Keramika Blaha, Móda Pros-
tějov, MADIS, SKC Staré Město, Relax v Pro-
vence, Jídelna Za Radnicí, HYUNDAI Uh. 
Hradiště, Vlasové studio Radka Maňáková, 
Ing.Václav Talák, Hotel Synot Radmil Schne-
ider, Studio VISAGE, AXA, BOBIK, Dolina 
SM a. s., Vinařství U Kapličky, K+J Auto plus, 
FATRA, MOKATE, Jaroslav Strnad, Vodo-
hospodářské stavby Javorník, Hamé, FC Sta-
ré Město, Nábytek Bobík, AXISPRO, IRON 
MOTO, ŠANCE družstvo, Potraviny Hráčko-
vá, restaurace Na Špici, papírnictví Červenko-
vá, Autoopravna Králík, studio REGEVITA, 
studium VITALITY, SORY, dárce, Pekárna 
u Jahodů, HABE MODA.

Hlavní sponzoři plesu 
CGM MORAVA s. r. o. Praha 4
STAVAKTIV, Ing. Lubomír Hučík
PWS Plus s. r. o. Staré Město
O. T. R. a. s. Uherské Hradiště
R. K. Servis Uherské Hradiště
C. S. O. Staré Město
Město Staré Město

Manželé Horsákovi jsou pravidelnými ná-
vštěvníky Staroměstského plesu. 

Foto: MK

V divadelním sále se sešli příznivci dechové hudby Skoroňáci. 
Foto: MK

Ve sportovním sále hrála kapela V. S. P. BAND. 
Foto: Milan Kubíček

Jedna z cen tomboly – dort v podobě staro-
městského znaku. 

Foto: MK 
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Staroměstský ples s bohatým programem
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Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina zahajují v po-
řadí již sedmnáctý Staroměstský ples.                Foto: Milan Kubíček

V sobotu 25. ledna teploty klesly pod mínus deset stupňů, 
foukal silný severovýchodní vítr. Žádné idylické počasí k náv-
štěvě plesu. Přesto všichni, kteří přišli na v pořadí již sedm-
náctý Staroměstský ples, vůbec nelitovali. Pořadatelé pozva-
li velmi oblíbenou dechovou hudbu Skoroňáci ze Skoronic 
u Kyjova, která má ve svém rodném listě stejné datum jako 
naše republika – 1918. Skoroňáci nám také ukázali, proč jsou 
držiteli ocenění Zlatá křídlovka a velmi často jezdí na festivaly 
do zahraničí. Hudební produkci doplnil V. S. P. Band a Cimbá-
lová muzika Bálešáci, která hrála až do časných ranních hodin. 
Ples zahájila již tradičně polonéza studentů Střední odborné 
školy a Gymnázia, v programu vystoupili Bičaři Josef Velec-
ký a Renata Kocourková alias Pepino a Kóča, country tance 
Kentucky Nivnice, step mladých slečen, skupina tanečníků 
farní mládeže zatančila variaci na oblíbenou Pomádu a sledo-
vali jsme i vždy velmi dobře připravené vystoupení tanečníků 
a tanečnic Souboru písní a tanců Dolina.

„Zastupitelstvo města, Rada města a pořadatelé z kulturní 
komise děkují všem návštěvníkům plesu za účast a vytvoření 
důstojné společenské atmosféry,“ sdělil po skončení reprezen-
tačního plesu starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček   

Staroměstský ples s bohatým programem

Taneční parket se zaplnil již krátce po zahájení plesu. 
Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika Bálešáci hrála až do časných ranních hodin. 
Foto: MK

Dechová hudba Skoroňáci se návštěvníkům plesu velmi líbila. 
Foto: Milan Kubíček

Polonézu zatančili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré 
Město.                                                                                        Foto: MK
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Nápadité spolužačky
Na karnevalu se potkaly tři spo-

lužačky a hned se pochlubily svou 
nápaditostí.„Já jsem tady za tygřici,“ 
oznamuje první. „Já pro změnu za 
čarodějnici,“ předvádí se druhá s koš-
tětem. Třetí, chemická blondýna, říká: 
„A já jsem tady za čtyřicet korun.“

Vyhoštěná maska
Stěžuje si Vincek Prcek kamarádům 

u piva Na Špici. „Tak jsem si letos na 
maškarní vymyslel originální masku 
a oni mě s ní vyhodili!“ „A za co jsi 
byl?“ „Za olomoucký tvarůžek!“

Plánují příští karneval
Říká Lojza Šamejz: „Šohaji, tak 

nevím, za co bych měl jít příští rok 
na maškarní?“ „Za skobu.“ „Cože?“  
„Jedině tak se na tebe nějaká děvčica 
pověsí!“

PI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 28. března. Uzávěrka je  
17. března 2014

Opět po roce uspořádalo Středisko 
volného času Klubko v neděli 26. ledna 
tradiční dětský karneval. I když bylo 
mrazivé počasí, oba sály Společensko 
– kulturního centra se zcela zaplnily 
dětmi od jednoho roku věku. Pro ty 
nejmenší byly ve sportovním sále při-
praveny hry a soutěže, v divadelním 
sále se tančilo při svižné hudbě, nechy-
bělo divadlo a bohatá tombola. Jana 
Březinová na pódiu dětem názorně 
předvedla, jak se pěkně rozvlnit v ryt-
mu největších hudebních hitů. Masky 
dětí i některých dospělých byly velmi 
povedené, ty nejlepší byly odměněny 
pěknými cenami.

Organizátoři ze Střediska volného 
času Klubko zaslouží poděkování za 
skvěle připravenou akci, na kterou se 
děti těší již dlouho dopředu.

Milan Kubíček

Anekdoty
na poslední stranu

Opravdu bylo letos plno.                                                                                   Foto: Martina Všetulová

Karolínka a Martínek byli naprosto spo-
kojeni s tombolou.                    Foto: MV

Klubko připravilo dětem parádní karneval
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Vyhlášení nejoriginálnějších masek.                                                             Foto: Martina Všetulová

Tanečky na sále.                       Foto: Milan Kubíček
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