
STAROMĚSTSKÉ
noviny

ROČNÍK XXIV  Č. 4  DUBEN 2014  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Fašanku, fašanku, zelený krušpánku

Společná fotografie na rozestavěném náměstí Velké Moravy. 
Foto: Pavel Vrána

První ročník fašanku dětí z Dolinečky I a muzikantů ZUŠ se velmi vydařil. 
Foto: Pavel Vrána

Ve Starém Městě je zvykem v neděli před 
popeleční středou obcházet na fašank. Každo-
ročně vyráží do ulic města tanečnice Doliny 
přestrojené za medvědáře, vojáka či holiče  
v doprovodu CM Bálešáci a za zpěvu fašančárů.

V letošním roce na fašankovou obchůzku  
2. března vyrazili také děti z Dolinečky I  
a muzikanti z místní základní umělecké školy, 
jejichž několikaletá spolupráce je již osvědče-
nou zárukou. Ve dvě hodiny se prostranství 
připravovaného náměstí Velké Moravy začalo 
pomalu plnit dětmi převlečenými v  maskách. 
Hojně byli zastoupeni řemeslníci – brusič, 
dráteník, cukrářka, řezník, nechyběla povo-
lání jako hasič, farář, své místo měly i masky 
strašák, slamák, vodník, smrtka, polednice,  
nevěsta se ženichem a cikánky.

Děti vyrazily po ulici Huštěnovská a zaví-
taly i na Lužu. První ročník se setkal s velkým 
nadšením dětí i jejich rodičů. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili, i těm, kteří nás pohostili.

Kateřina Vránová, Jarmila Tomešková, 
děti z Dolinečky I a CM ZUŠ Staré Město.

Fašanku, fašanku, zelený krušpánku



2 Kultura

Pohádkové odpoledne na Orlovně

Výzdoba v sálu byla pohádková.
Foto: MK

Chlapci a děvčata na pódiu s Barunkou Halodovou.
Foto: Miroslav Kasáček

Na karnevalu bylo moc pěkně. 
Foto: Miroslav Kasáček

Ve společenské místnosti bylo připraveno občerstvení.
Foto: MK

A jedeme dál….. 
Foto: MK

V neděli 23. února na Orlovnu do Starého Města přišly všechny pohádkové postavy od princezen, víl, vodníků až po piráty  
a indiány. Více si o této pěkné akci přečtete na straně 12 v článku Bc. Barunky Halodové.

MK

Starostka Orla Dagmar Zálešáková přivítala 
82 dětí.                                                     Foto: MK

Naše sluníčka.
Foto: MK

Pohádkové odpoledne na Orlovně
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3Zprávy z radnice

(dokončení na str. 4)

U S N E S E N Í
z 72. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 19. 2. 2014

U S N E S E N Í

Letecký pohled na staroměstská sportoviště v lokalitách Širůch a Rybníček.                                                                                            Foto: Jiří Šicha

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky 
č. 104 v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Jiřině Pochylé, bytem Staré Město,  
Bratří Mrštíků 2015, dohodou k 28. 2. 2014.

1.2 pronájem nebytových prostor 
o výměře 16 m2 v budově č. p. 100, 
náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, občanské-
mu sdružení MAS, Staré Město, náměs-
tí Hrdinů 100, IČ 22707441, na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši  1.484 Kč/
m2 a rok + částka za služby související 
s užíváním nebytového prostoru ve výši 
6.000 Kč/rok, vše s inflační doložkou, 
za účelem kancelářských prostor.

Baťův kanál. 

5.1 roční účetní závěrky příspěvko-
vých organizací města Staré Město za 
rok 2013 v souladu s vnitřní směrnicí 
S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o schvalování účetní závěrky, dle přilo-
ženého Protokolu o schvalování účet-
ních závěrek.

5.2 hospodaření příspěvkových or-
ganizací města za rok 2013 včetně 
rozdělení dosažených hospodářských 
výsledků do peněžních fondů příspěv-
kových organizací za rok 2013.

6.3 nový způsob vydávání pytlů na 
plastový odpad. Pytle budou vydává-
ny v níže  uvedených termínech. Výdej 
bude zaznamenáván, na jedno číslo po-
pisné je  stanoveno maximální množ-
ství 10 ks pytlů na čtvrtletí, tj. max. 40 
pytlů na rok. Pokud  občanům nebude 
toto množství stačit, mají možnost po-
užít jakékoliv jiné pytle  o objemu 120 l. 
Výdej pytlů pro 2. čtvrtletí 2014:

1.7 Smlouvu o dílo  o monitoringu vý-
skytu hlodavců v aglomeraci města Staré 
Město s firmou Bronislav Borský – DERO, 
Řadová 568, 687 08  Buchlovice,v částce  
23 000 Kč bez příslušné DPH.

1.8 stavební úpravy v kuchyni s jídel-
nou, ul. Za Radnicí 1823 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, včetně 
vymalování a doplnění sítí proti hmyzu.

1.9  nové znění Smlouvy o nájmu bytu 
na dobu určitou dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a nové znění Smlouvy 
o nájmu bytu zvláštního určení na dobu 
určitou dle zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník. U těchto smluv pronajímatel 
nadále nebude uplatňovat právo na zvý-
šení výše nájemného na určitý kalendářní 
rok (nájem bez inflační doložky).

2.1 projektovou dokumentaci akce Cy-
klotrasa č. 47 – Rekonstrukce lávky přes 
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(dokončení ze str. 3)

 - 24. až 31. března 2014
 Výdej pytlů pro 3. čtvrtletí 2014:
 - 23. až 30. června 2014
 Výdej pytlů pro 4. čtvrtletí 2014:
 - 22. až 30. září 2014
 Výdej pytlů pro 1. čtvrtletí 2015:
 - 15. až 19. prosince 2014 (posun 
z důvodu svátků)

6.5 dodatek č. 1 k smlouvě o bezúplat-
ném převodu nemovitostí ze dne  
16. 10. 2013 uzavřené mezi Školním 
hospodářstvím, s. r. o., Velehradská 
1469, Staré Město, IČ 26938243 a měs-
tem Staré Město, IČ 00567884. Změna 
se týká plátce daně z převodu nemovi-
tostí – daň uhradí přebírající.

II. doporučila zastupitelstvu města
5.3  schválení změnové Obecně zá-
vazné vyhlášky města Staré Město  
č. 01/2014, kterou  se mění a doplňu-
je Obecně závazná vyhláška č. 04/2012 
města Staré Měst o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.  

III. neschválila
6.1  návrh výstavby památníku – sochy 
moravského krále Svatopluka I. Veliké-
ho  z finančních důvodů. 

IV.  souhlasila

1.6  s umístěním energetického zařízení 
a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 280 85 400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 257 33 591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, kabel NN, 
Autovitamin Network“, umístění kabelu 
NN na pozemku p. č. 6068/178 ve vlast-
nictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. Věcné břemeno 
spočívá v právu zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy spočívající 
v umístění zemního kabelu NN.  Věcné 
břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypoč-
tena dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, 
dle cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Pro rok 2014 platí část-
ka 20 Kč/m2 a rok. 

3.1  s použitím znaku města Staré Město na 
webových stránkách recgroup.cz, ekoland.
cz, kovozoo.cz, na propagačních materiá-
lech spol. REC Group s. r. o. a na veškerém  
spojení KOVOZOO se Starým Městem.

6.6  se zápisem Soutěže v interpretaci  tra-
dičního, mužského  sólového tance „ver-
buňk“  mezi Vybrané programy, projekty 
a činnosti, které nejlépe    odrážejí zásady 

a cíle  Úmluvy o zachování nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO.

V.  rozhodla
2.3 o vyloučení uchazeče Lawstav,  
s. r. o. Palánek 373/19a, 682 01 Vyškov 1, 
IČ 27677109 z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky Modernizace Azylové-
ho domu svatého Vincence - podlimit-
ní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném řízení z důvodů 
nedoložení části písemností nabídky 
v českém jazyce. 

2.4  o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Modernizace Azylové-
ho domu  svatého Vincence - podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce zadá-
vaná  v otevřeném podlimitním řízení. 
Nejvhodnější nabídku předložil ucha-
zeč  STAMOS Uherské Hradiště, spol. 
s  r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 46346171, nabídková cena 
je 9 899 453 Kč bez DPH.

VI.  vzala na vědomí
2.1  informaci o podání žádosti o dota-
ci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury na akci Cyklotrasa č. 47 – 
Rekonstrukce lávky přes Baťův kanál 
a finanční spoluúčast žadatele v před-
pokládané výši 304 354 Kč.

2.2  zprávu o řešení připomínek kon-
trolního výboru Zastupitelstva města 
akcí Revitalizace sídelní zeleně I. a II.

4.1 vyjádření města k žádosti o zahá-
jení společného územního a stavební-
ho řízení dle § 94a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

6.2   zprávu o činnosti Městské knihov-
ny a informačního centra Staré Město 
za rok 2013.

VII.  neměla námitek
6.4  k záměru rozšíření rybochovného 
zařízení místní organizace Moravského 
rybářského svazu v lokalitě Olší.

VIII.  uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.3 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemků a budov v areálu Školního hos-

V plánu investic našeho města na letošní rok je také oprava pochůzné plochy lávky přes Baťův 
kanál. 

Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 4/13 Staroměstské noviny 4/13



5Zprávy z radnice

podářství ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 

1.4  připravit podklady pro majetko-
vé vyrovnání v „areálu Dolina“ na ul. 
Velehradská.  

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej pozemku p. č. 6044/567 orná 
půda  o výměře 449 m2 v lokalitě Špílov 
(mezi areálem Doliny a obchvatem 
I/55) ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Velmi rychlým tempem pokračuje výstavba marketu UNI HOBBY v blízkosti Intersparu. Sní-
mek je z 25. února 2014. 

Foto: Milan Kubíček

Vlajka Tibetu na staroměstské radnici: 
Foto: Milan Kubíček

NOVÝ SYSTÉM VÝDEJE PYTLŮ A ČÁROVÝCH KÓDŮ
Vážení spoluobčané, 
od druhého čtvrtletí tohoto roku dojde k úpravě systému výdeje pytlů a čárových 
kódů pro mobilní svoz plastových odpadů. Systém bude následující:
- Každá rodina má nárok na 10 ks pytlů na jedno čtvrtletí, výdej bude evidován na 
základě předložení průkazu totožnosti. Na jedno číslo popisné bude vydáno tolik 
pytlů, kolik zde je hlášeno rodin. Např. bydlí-li v rodinném domě rodina zároveň  
s prarodiči, mají nárok na 20 ks pytlů na čtvrtletí, v bytovém domě má nárok na příděl 
pytlů každá rodina. Jedná o stejný způsob, jaký je zaveden v případě slevy při ukládání 
odpadů na sběrném dvoře. 
- Výdej pytlů a čárových kódů na následující čtvrtletí bude probíhat vždy poslední 
týden čtvrtletí předchozího, termíny pro rok 2014 jsou uvedeny v tabulce:

VÝDEJ PYTLŮ A ŠTÍTKŮ NA

II. čtvrtletí 2014 III. čtvrtletí 2014 IV. čtvrtletí 2014 I. čtvrtletí 2015

24. až 31. března 2014 23. až 30. června 2014 22. až 30. září 2014 12. až 23. prosince 2014

Zároveň s touto změnou dochází od druhého čtvrtletí tohoto roku k navýšení odmě-
ny za využití systému pytlového sběru plastových odpadů. Za jeden pytel s nalepeným 
čárovým kódem bude z poplatku v příštím kalendářním roce odečtena částka sedm 
korun.  
Pro poplatek na rok 2014 to tedy znamená, že z celkové částky bude odečtena úleva 
3 Kč za pytle s čárovými kódy odevzdané ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 a v prvním 
čtvrtletí roku 2014.
Od poplatku na rok 2015 bude odečtena úleva ve výši 7 Kč za každý pytel s plastovými 
odpady odevzdaný ve druhém až čtvrtém čtvrtletí 2014.
Pro úplnost uvádíme, že výši Vaší slevy si můžete zkontrolovat na webových strán-
kách města www.staremesto.uh.cz, kde je pod odkazem městský úřad záložka odpa-
dy, tam je zveřejněn měsíční přehled odevzdaných pytlů.  

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci na třídění odpadů a věříme, že chápete jeho 
význam pro další generace.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Vlajka pro Tibet
   
  V pondělí 10. března na staroměst-
ské radnici opět po roce zavlála vlajka 
Tibetu. Cílem akce, do které se letos 
zapojilo 599 obcí, měst, městských čás-
tí, magistrátů, krajů České republiky, je 
vyjádření solidarity se zemí, kde jsou 
již 55 let potlačována lidská práva.
                                                                                                         RR

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou 

Staroměstské
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
2.3 zadávací podmínky k podlimit-
ní veřejné zakázce na stavební práce na 
akci Rozcestí Velké Moravy zadávané  
v otevřeném řízení.

II.  doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení
1.1  rozpočtové opatření č. 1/2014:
- zvýšení výdajů ze 174 278 000 Kč na 174 
862 000 Kč
- financování ve výši 13 807 000 Kč se 
zvyšuje na 14 391 000 Kč.

2.4  přípravu realizace projektu „Záchytné 

U S N E S E N Í
z 73. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 5. 3. 2014

U S N E S E N Í
z 74. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 12. 3. 2014

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

parkoviště Altéře“ v roce 2015. 
III. rozhodla
2.1 o vyloučení uchazečů Skanska a. s., divi-
ze Silniční stavitelství, Náměstí Míru 709, 
686 25 Uherské Hradiště,  IČ: 26271303 
z důvodu neocenění některých položek 
výkazu výměr; Vodohospodářské stav-
by Javorník-CZ s. r. o., Benátky 17, 698 
01 Veselí nad Moravou, IČ: 262 29 455 
z důvodu neocenění některých položek 
výkazu výměr a CGM Morava s. r. o.,  
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4,  
IČ: 28962265 z důvodu nesplnění kvalifi-
kace a neposkytnutí součinnosti z účasti v 
zadávacím řízení veřejné zakázky Rozcestí 
Velké Moravy - podlimitní veřejná zakáz-
ka na stavební práce zadávaná v otevřeném 
řízení.

2.2  o zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky Rozcestí Velké Moravy - podli-
mitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném podlimitním řízení 
z důvodu, že pro hodnocení nabídek zbyla 
pouze jedna nabídka.

IV. jmenovala
2.3 jmenovala komisi pro posouzení  
a hodnocení nabídek, která provede  
i otevírání obálek a posouzení kvalifikace 
ve složení: členové – 1. člen Josef Bazala,  
2. člen Ing. Robert Staufčík, 3. člen PhDr. 
Ivo Frolec, 4. člen Ing. Pavel Černý, 5. člen 
Ing. arch. Miroslav Baleja; náhradníci – 1. 
náhradník Radoslav Malina, 2. náhradník 
Ing. Jan Němec, 3. náhradník Mgr. Miro-
slav Vaškových, Ph.D, 4. náhradník JUDr. 
Ing. Jitka Matějková, 5. náhradník Ing. 
arch. Lenka Burýšková.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Rákosníčkovo hřiště
Vážení spoluobčané,
s radostí Vám sdělujeme, že v našem městě bude vybudováno 

nové dětské hřiště od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. 
Hřiště bude obsahovat osm herních prvků, součástí je  

i pět laviček, odpadkový koš a informační tabule s provozním 
řádem.

V současné době vybíráme lokalitu pro umístění hřiště 
 vyřizujeme administrativní záležitosti. Naší snahou je, aby 

hřiště sloužilo veřejnosti co nejdříve.
Děkujeme všem, kteří svým hlasem přispěli k umístění 

našeho města v soutěži.
Josef Bazala, starosta

Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 19. dubna, 
17. května, 

21. června 2014.

Poděkování
Děkuji zaměstnancům Městského 

úřadu ve Starém Městě paní Ireně 
Martinkové a panu Jiřímu Obdržál-
kovi za velmi vstřícné jednání při 
řešení mého požadavku.

Božena Mašková

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré 
Město se koná v pondělí 31. března v 16 hodin 
ve velkém sále na radnici. 
Občané jsou srdečně zváni.

Josef Bazala, starosta

Rada města po projednání bodu programu:

I.  schválila
1. dokumentaci k územnímu řízení na akci Záchytné parkoviš-
tě Altéře. 

II.  doporučila zastupitelstvu města
1. - schválit financování realizace projektu „Záchytné parko-
viště Altéře“ v roce 2015 v celkové výši 3 554 088 Kč.
 - schválit vlastní podíl spolufinancování pro rok 2015 celkem ve 
výši 766 228 Kč. 
 - schválit výdaje na průběžné financování projektu „Záchytné 
parkoviště Altéře“ před úhradou části dotace ve výši: v roce 2015 
– 2 787 860 Kč. 
 - vzít na vědomí, že podíl spolufinancování se dle podmínek 
Výzvy může v budoucím rozhodnutí zvýšit v krajním případě až 
na 50 % z celkových výdajů, tj. 1 393 930 Kč.
 - schválit  zvýšení  provozních  výdajů  města  související  s údrž-
bou a správou vybudované investice „Záchytné parkoviště Alté-
ře“ ve výši 20 000 Kč ročně.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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9. třída základní školy ročník 1925

Žáci deváté třídy Základní školy Staré Město ročník 1925 se loučí v roce 1942. Snad je poznají 
ještě jejich děti, vnuci a pravnuci a věnují jim vzpomínku.
Na snímku jsou A. Bittner, A. Bukvic, Duchtík, J. Jakšík, Emil Hubáček, Hrabálek, Kaštovský, 
Kroča, Křivinka, Kunc, K. Maňásek, L. Omelka, L. Prát,V. Rosůlek, J. Rozum, F. Skrášek, Josef 
Stuchlík, Jaroslav Vlk a další společně se svými učiteli. 
Fotografie byla pořízena v atelieru Františka Rubera, který sídlil v pasáži v Uherském Hradišti.
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První dubnový den si přijdou na své 
všichni šprýmaři, recesisté a milovníci 
legrace. Je totiž apríla! V kalendáři ale 
najdeme úplně jiné jméno. Svátek má 
Hugo, ale ve Starém Městě ho nikdo 
slavit nebude. Ptáte se proč? Žádný 
Hugo u nás totiž nežije. O trochu lep-
ší to bude 2. dubna, kdy slaví tři ženy 
se jménem Erika. Následující den si 
připomene svůj svátek 30 staroměst-
ských Richardů, 4. dubna pozvedne 
pomyslnou číši 45 žen a dívek se jmé-
nem Ivana. Jméno Miroslava se dnes 
již nevyskytuje tak často jako v minu-

VZPOMÍNKA NA JOSEFA TOMEČKA
Dne 21. dubna uplyne smutných pět let, co 

odešel vzácný člověk, s velikým srdcem pro 
lidovou písničku, pro své rodné Slovácko, 
Josef Tomeček.

Byl to dobrý, upřímný kamarád, výbor-
ný vinař, zpěvák a tanečník. Jožko, tú Tvo-
ju sedláckú „ Ej už ten kovaříček, ej už je 
nebožtíček, co ňa koňa kovau, ej dyž jsem 
mašírovau,“ si už spolem nezazpíváme, a to 
je moc smutné.

Vzpomíná: Josef Pudelka a lidé co Ťa 
měli rádi

VZPOMÍNKA

Dne 8. dubna 2014 
by se dožil 50 let Mgr. 
Pavel Vaněk, kte-
rý tragicky zahynul 
dne 2. září 2009.
Vzpomíná zarmou-
cená rodina.

Dne 29. března. 
2014 by se dožila 
88 roků paní Marie 
Hrabcová. Děkuje-
me za vzpomínku 
na naši maminku. 
Dcera Hana s rodi-
nou, syn Jaroslav 

s rodinou. Vzpomíná divadelní soubor 
TJ Sokol Staré Město. 

Tmavé je jeviště, prázdný je sál, ode-
šla nám v dál……

Dne 31. března 
vzpomeneme nedo-
žitých 100. naroze-
nin pana Františka 
Říhy (malíře). Vzpo-
mínají manželka  
a děti rodinami.

Dne 19. března 
oslavila své deva-
desáté druhé naro-
zeniny paní Marie  
Říhová. Hodně 
zdraví a božího po-
žehnání přejí děti s 

rodinami.

Poslední rozloučení
Dne 6. března 

jsme doprovodili na 
poslední cestě pana  
Josefa Pavlicu. 
Všem přátelům  
a známým děkuji 
za účast na pohřbu, 
květinové dary a slo-

va útěchy.  Manželka Ludmila. 

Kdo bude oslavovat  v dubnu?
losti, přesto je v našem městě zastoupe-
no třiatřicetkrát. Se jménem Vendula se 
setkáváme především v posledních dese-
tiletích, v našem městě ho nosí 14 dívek 
a žen. A dostáváme se k jednomu z nej-
početnějších mužských jmen. Tipněte si, 
jak velký sál by si museli objednat nositelé 
jména Jiří, žijící ve Starém Městě, pokud 
by chtěli uspořádat společnou oslavu? Na 
sokolovnu by se pohodlně vešli. Žije jich u 
nás 152! Nejstaršímu Jirkovi letos bude 78 
let, nejmladší má jeden rok. Tož na zdraví!   

Jana Nosková, Milan Kubíček  
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Ukřižování 
Vztyčili kříž a dlouho do noci 

se hlasitě smáli 
nad lidskou bolestí, nad lidským strachem.

 
Při záři ohňů si na vítěze hráli,

Opile křičeli: „Je konec s králem.“ 

Každý den stejný ortel vynáší svět
nad Králem z Nazareta.

Každý den dutě zní údery kladiva.

V zrcadle věků hledíme na své viny
A z kříže slyšíme:

„Odpusť jim,
nevědí, 
co činí.“

Velikonoce jsou slavností vzkříšení 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Vzkříšení
Až zhasne plamen jediným dechnutím větru

Až uvadne poslední květina 
a vychladne sluneční žár,

až zhroutí se paláce pochybné moci,
po věky tvořené rukama tisíců,
Až země se v základech otřese

a padnou ohromné masívy hor,
až poslední bárky ke břehu doplují

a z času zbude jenom cár, pak vzejde
Nové ráno.

A ve světle jasnějším
než byly kdy paprsky pozemského slunce 

spatříme
Novou zemi

s vítězným Králem, který svou smrtí
přemohl smrt

navždy.
(Marie Cekotová)

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2014 
ve farnosti sv. Michaela archanděla ve Starém Městě

Pátek - 11. 4. 2014 Křížová cesta ulicemi Starého Města se 3 zastaveními po mši sv. v 17 hodin

Květná neděle - 13. 4. 2014
PAŠIJOVÁ NEDĚLE 
(lat.Passio = utrpení)

Památka slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruza-
léma

Přineseme si ratolest jívy - „kočičky“
Obřady začnou u kříže v nové části hřbitova, budou 

žehnány ratolesti 
a průvodem přejdeme do kostela

Mše sv.
7:00 hodin
9:00 hodin

v sobotní večer 12.4. v 18 h.

Zelený čtvrtek - 17. 4. 2014
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM PASCHALE – VELIKO-
NOČNÍ TŘÍDENNÍ“ 

Mše na památku Poslední večeře Pána
(ustanovení mše svaté, ustanovení svátosti  kněžství, 

nové přikázání lásky )

18:00 hodin
Po mši sv.hodinová adorace v Getseman-

ské zahradě  (noční adorace 
20:00-06:00)

Velký pátek - 18. 4. 2014 Obřady na památku umučení Ježíše Krista
Den přísného postu

Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě od 11 – 17 
hodin

Křížová cesta v 9 hodin
Obřady v 18:00 hodin

(20:00 -   06:00 hod. noční bdění v modlit-
bě u Božího hrobu – v kapli)

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!

Bílá sobota - 19. 4. 2014
Neslaví se liturgie 

Kaple sv. Jana Křtitele k adoraci u Božího hrobu bude 
otevřena od 9 do 18 hodin

9:00 –Společná modlitba Breviáře

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE Slavnostní obřady Vzkříšení začnou u kříže 
v nové části hřbitova

20:00 hodin

Velikonoční neděle -20.4.2014 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠEHO PÁNA 

JEŽÍŠE KRISTA
Boží hod velikonoční

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 - 21. 4. 2014 Doba lidových tradic - šlahačka 7:00  - 9:00 hodin

Velikonoční oktáv -
týden po Velikonocích do 1. neděle Božího 

milosrdenství

Vyznačuje se slavnostním zpěvem Aleluja o boho-
službách

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

Velikonoční doba trvá 50 dní a končí  
8. 6. naplněním Kristova příslibu, že pošle 

Utěšitele -Sesláním Ducha svatého

40. den po Velikonocích 29. 5. je svátek Nanebevstou-
pení Páně -Ježíš odchází k Otci

Pozvánky

Připravme se na Velikonoce duchovní 
obnovou!

Jednodenní postní duchovní obnovou  
v naší farnosti na motivy knihy Oskar a rů-
žová paní nás provede P. Mgr. Petr Souček, 
farář v Polešovicích, který je kaplanem pro 
mládež na Uherskohradišťsku.

Kromě mše svaté je nabídnuta svátost 
smíření, zajímavé přednášky a debata,  
i odpočinek a oběd. Farnost Staré Město 
vás zve v sobotu 5. 4. 2014 od 8 do 16 hodin 
do horního sálu Orlovny ve Starém Městě. 

Přihlášky na e-mailu ivatal@centrum.cz 
nebo na faře ve Starém Městě.

Moravské Pašije - divadelní představení 
Teátru Viti Marčíka se uskuteční v sobotu 
12.4.2014 od 19.30 hodin v sále Tomáše Špi-
dlíka na Velehradě.                                      SV

(dokončení na str. 15)
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   duben 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

DĚKUJEME VÁM, 
ŽE PATŘÍTE MEZI 

ČTENÁŘE 
STAROMĚSTSKÝCH 

NOVIN

Mámo, táto, 
pojď si hrát….

Zveme všechny rodiče s dětmi, které 
ještě nenavštěvují žádnou MŠ, aby si 
přišli pohrát do Křesťanské mateřské 

školy Za Radnicí ve Starém Městě. 
Dny otevřených dveří probíhají každé 

pondělí v měsíci březnu. Poslední 
termín je v pondělí 31. března od 15 

do 16 hodin. Těšíme se na Vás!
KMŠ

Kresba: Jindra Pelková

Chcete připomenout sraz 
vaší třídy?

Pokud pořádáte sraz třídy po 
letech, ať už ze základní nebo 
střední školy, máte možnost 

jubileum připomenout ostat-
ním. Stačí zaslat text oznámení, 
případně společnou fotografii. 

Ve Staroměstských novinách vše 
rádi zveřejníme.

MK

datum čas představení skupina místo

1. Úterý 10:00 Peklo v hotelu Westminster Senior 2 Uh. Hradiště

1. Úterý 18:00 Lucerna S Uh. Hradiště

1. Úterý 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

3. Čtvrtek 19:00 Peklo v hotelu Westminster B Uh. Hradiště

4. Pátek 19:00 Popel a pálenkaderniéra Uh. Hradiště

5. Sobota 19:00 Peklo v hotelu Westminster A Uh. Hradiště

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

8. Úterý 19:00 Nájemníci Uh. Hradiště

10. Čtvrtek 10:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) 
veřejná generální zkouška VG Uh. Hradiště

10. Čtvrtek 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

10. Čtvrtek 19:00 Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat 
všude D Uh. Hradiště

11. Pátek 10:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) 
předpremiéra Senior Uh. Hradiště

12. Sobota 19:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) 
premiéra P Uh. Hradiště

13. Neděle 19:00 Slečna Jairová Divadlo v Dlouhé HOST SD Uh. Hradiště

14. Pondělí 19:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) Y Uh. Hradiště

15. Úterý 10:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) Senior 2 Uh. Hradiště

15. Úterý 18:00 Nájemníci T Uh. Hradiště

16. Středa 18:00 Lucerna U Uh. Hradiště

16. Středa 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

17. Čtvrtek 19:00 Peklo v hotelu Westminster Q Uh. Hradiště

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

22. Úterý 10:00 Lucerna š Uh. Hradiště

23. Středa 17:00 Lucerna 30. repríza M Uh. Hradiště

23. Středa 18:00 Pohřešované MS Uh. Hradiště

24. Čtvrtek 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše X Uh. Hradiště

25. Pátek 19:00 Cikáni jdou do nebe 55. repríza Uh. Hradiště

26. Sobota 19:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) G Uh. Hradiště

27. Neděle 19:00 Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche) F Uh. Hradiště

29. Úterý 18:00 Dobře placená procházka25. repríza E Uh. Hradiště

30. Středa 17:00 Nájemníci O Uh. Hradiště 
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Neděle 6. dubna 
POHÁDKA AGENTURY PIEROT
PINOKIO
- hrají herci Slováckého divadla 
Začátek: 15:00 hod. Předprodej: prodejna Ekomasiv, Mariánské 
náměstí Uherské Hradiště

Sobota 12. dubna
BIGBEAT
TUNEL + V. S. P.  +  SORY
Začátek: 20:00 hod.

Sobota 19. dubna
VELIKONOČNÍ BIGBEAT 
HALOGEN
Začátek. 20:00 hod

Sobota 26. dubna 
100 LET TJ SOKOL 
Beseda u cimbálu
Začátek 15:00 hod. (sázení lípy)

Neděle 27. dubna
ZUMBA MARATON
Doba konání: 17:00  – 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

Na košt slivovice přispěli

Petr Hájek (na snímku vlevo) si připíjí na zdraví slivovicí s Erikem 
Feldvabelem. Oba pěstitelé pravidelně přispívají svými vzorky na sta-
roměstský košt slivovice. 

Foto: Milan Kubíček

Jana Horká, Myslivci Staré Město, Kamenosochařství 
Petržel a Staněk, Nábytek Bobík s. r. o., MVDr. Mirosla-
va Svobodová, Zahrádkářské potřeby Vaněk, VTP Jan 
Vlček, Agentura La - Be, ALMA baterie s. r. o., Colorlak 
a. s., Rybářské potřeby J. Dovrtěl, PSG Zlín, Kominic-
tví Holzner, František Hájek, METALAN AC s. r. o., Jiří 
Groschaft, Zdeněk Pištěk, ROBE lifting s. r. o., VAVPEL, 
Kamex, Tradix, TRIDIF, Gaspro Beran, Potraviny Hráč-
ková, STAPAK, VTP Jaroslav Pelka, Karel Ševčík, Hos-
půdka u DUBA, Vodo regula, HAMÉ, Skandal bar, Pavel 
Sukovitý AUTODOPRAVA, Elteam spol. s r. o., Keramika 
Lenka Svobodová, SEBO stores s. r. o., V. S. P. Band, Robert 

Januška, MADIS, Best Drive, Ladislav Soviš,, Kancelářská 
technika ŠOPÍK, Alena Pochylá – zubní laborantka, Kera-
mika Blaha, František Marťan, Jami Sport, MEKS Čer-
venák, Libuše Holznerová, TOPDOORS, Anisport, Portal, 
Běhávková, Šance Marta Czopová, REFLEXY Original, 
kapela SORY, kapela GONG, Yveta Měrková, AXA, Sta-
nislav Měrka, Jaroslav Strnad, Jiří Flašar, František Váv-
ra, Autoservis Petr Králík, SHIFT, OÚ Salaš, RC Nářadí, 
Město Staré Město, Jiří Ohnoutek, KRTT, Agip Radek 
Novák, Pizzerie U MACKA, Michal Ryška, Fotostudio Vít 
Rozumek, Richard Klofáč, Edupro, SKC Staré Město, Petr 
Pechal, REGEVITA, Radmil Schneider, Kovosteel, Kamex, 
Kadeřnictví Lada Kadlecová, Monika Bartošková, Hotel 
Mlýn, Hotel Skanzen, Moravský rybářský svaz Nedako-
nice, Dřevovýroba KAŠTÁNEK s. r. o., Ha-Case Zašová, 
Václav Talák, PASTELL s. r. o., C. S. O., Hasiči Staré Město, 
Stolařství Prostředník, Hospoda Na Špici, Hospůdka Na 
Lapači – Petr Hejda, Praspo s. r. o., Pekárna Varmuža, Vla-
dimír Skrášek, Hospoda U Raka, Miloš Mikulica, Uzenář-
ství Kadlček, Jiří Kovačič, Cukrárna Aida, NDT Tony.

Spolek přátel slivovice Staré Město
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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 2014
SVČ KLUBKO
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NOC S ANDERSENEM
4. – 5. 4. pátek - sobota
Tematicky strávený večer a noc v Městské knihovně ve 
Starém Městě.

TVOŘIVÁ DÍLNA – NEŠITÝ PATCHWORKOVÝ VĚNEC
10. 4. čtvrtek 16:30 – 18:30
Čeká nás dílná zaměřená na patchwork, ale ne šitý, nýbrž 
vtlačovaný. Vyrobíme si věnec s jarními motivy, který vám 
krásně ozdobí vaše domovy.
Cena: 90,- Kč nebo 70,- Kč pro členy TD.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ 
12. 4. sobota
- informace na vloženém listu č. 2.

22. 4. DEN ZEMĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI 
9:00 – 13:00 hod., Kunovský les 
Akce je určena převážně školám, ale může se jí zúčastnit 
kdokoliv. Pro děti budou připravené zábavné stanoviště na 
naučné stezce Kunovského lesa, výtvarné stanoviště  
a úkoly prezentujících organizací. Pro starší žáky bude 
uspořádána soutěž školních týmů a v neposlední řadě 
proběhne pročišťování lesa od odpadků.
www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz 

24. – 25. 4. DEN ZEMĚ PRO ZŠ
Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré 
Město již sedmý rok zpestřuje výuku žákům ze základních 
škol a napomáhá tak jejich porozumění přírodě, zákonitos-
tem a ochraně. Tyto aktivity jsou na objednávku a uzpůso-
beny potřebám školy či dalším zájemcům. www.cevzabka.
xf.cz 
 

27. 4. DEN ZEMĚ V KUNOVSKÉM LESE 
13:00 - 17:00 hod., Kunovský les
Pojďte za námi do lesa, kde pro vás 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 a možná i první jarní kino.
Sledujte www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz 

 V KVĚTNU OPĚT VYPUKNE AKCE DO PRÁCE NA KOLE;
 sledujte www.dopracenakole.net  a odměňte se za jízdu 
na kole do práce. Registrace do soutěže již v dubnu!

TVOŘIVÁ DÍLNA – TVOŘENÍ S VIVITOU
24. 4. čtvrtek 16:30 – 18:30
Přijďte na jarní tvoření s lotyšskou dobrovolnicí Vivitou.
Vstupné: zdarma!
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
7. 4. pondělí 13:30 – 14:30
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
14. 4. pondělí  9:00 - 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičeb-
ní náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
14. 4. pondělí 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
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S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

MAMKAVÁRNA
28. 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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
28. 4. pondělí 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
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KROUŽKY RC ČTYŘLÍSTEK PRO MAMINKY S DĚTMI 1- 3 ROKY:
Středa, čtvrtek, pátek 9:00-11:00
Můžete chodit pravidelně, nebo i jednorázově, další infor-
mace přímo v kroužcích.
S sebou přezůvky a vstupné 50,- Kč
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POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE NA ORLOVNĚ

Děti se krásně bavily. 
Foto: Miroslav Kasáček

V neděli 23. února se na Orlovnu ve 
Starém Městě scházely všechny pohád-
kové postavy od princezen, víl, vodníků 
až po piráty a indiány. Všichni přišli na 
Pohádkové odpoledne, které Orel ve Sta-
rém Městě pořádal letos poprvé. Zasou-
těžit, zatančit a zahrát si přišlo 82 dětí 
se svými rodiči, které přivítala starostka 
Dagmar Zálešáková a po znělce kouzelné 
školky už se na děti těšila královna Barun-
ka Halodová. A když si děti nacvičily 
pozdrav, přijela na koloběžce Pipi dlouhá 
punčocha – Jana Ferdová. Než ale mohlo 
začít soutěžení, musely všechny děti projít 
bránou do pohádky, a tak se nám před-
stavily všechny princezny, víly, kašpárci, 
berušky, hasiči, potápěči, čarodějové, fot-
balisti, spidermani, indiáni a další. Pak 
už si všichni s Pipi zatancovali ukazovací 
písničku pro princezny, protože tématem 
karnevalu byla pohádka Princeznička na 
bále. 

Na tuto pohádku si všechny děti zahrá-
ly. Pomáhaly Honzíkovi posbírat brambory pro krále a na 
vytvoření korálků pro princeznu si pozvaly i rodiče. Korálek 
byl totiž nafouknutý balónek a všechny balónky pak spolu 
vytvořily velké korále. Protože se to všem společně moc poda-
řilo, další písnička byla sólo pro děti, rodiče, babičky a dědečky. 

Děti si zazávodily na vozítkách, zdárně projely pohádkovou 
bránou a zacvičily si s Pipi dlouhou punčochou další ukazovací 
písničku. Nesměla chybět mašinka, která projížděla dlouhým 
tunelem, který rodiče vytvořili. Pro další odměnu se musely 
pohádkové postavičky proplížit strachovým pytlem a sklouz-
nout se na skluzavce a už přišlo vyhlašování masek. Všechny 
děti a jejich masky byly moc hezké, a tak byl nadlidský výkon 

Jelikož bylo Pohádkové odpoledne, tak i výzdoba sálu byla pohádková. 
Foto: Miroslav Kasáček

vybrat nejlepší, a proto dostaly diplom všechny děti a měly 
z toho velkou radost.

Velkým překvapením byla soutěž v hádání pohádek, děti 
poznávaly Šípkovou Růženku v podání Marcelky Pelkové, 
Popelku – Martinku Píjáčkovou, Pyšnou princeznu Renatku 
Machovou, Lidušku Gieslovou jako princeznu Koloběžku, Zla-
tovlásku Barunku Zapletalovou, Sněhurku Kristýnku Číhalo-
vou, princeznu Elišku Noskovou a roli prince ztvárnila Alžbět-
ka Pleváková.

Pak už přišlo vyhlašování tomboly, ze které si každé dítě 
odneslo cenu. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří 
do tomboly přispěli:

Informační centrum Staré Město, Jízdní kola – Stanislav 
Číhal, Centrum regenerace – Jaroslav Tyl-
lich, Potraviny – Kouřimová, Potraviny 
– Knedlíkovi, Potraviny večerka – Tony, 
Potraviny – Marie Hráčková, Dedra – Pet-
ra Foltýnková, MO KDU - ČSL Staré Měs-
to, Zdravá výživa – Jaroslav Strnad, Potra-
viny – Antonín Vaněk, Radim Křivák, 
TRIDIF s. r. o. - Antonín Vavruška. Děti 
měly z cen skutečně velkou radost! Děku-
jeme! Moc se všem, hlavně malým dětem, 
líbil dětský koutek, kde si hezky pohrály.

Protože to bylo Pohádkové odpoled-
ne, i výzdoba sálu byla pohádková, za což 
patří poděkování všem, kteří se na výzdo-
bě podíleli! A také všem ostatním, kteří 
pomáhali, protože bez Vás, by pohádko-
vé odpoledne nebylo pro děti tou pravou 
POHÁDKOU.

Bc. Barunka Halodová        
předsedkyně kulturní Rady jednoty
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Ptákem roku 2014 je čáp bílý a čáp černý

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na duben
 Duben chladný, deštivý, úroda nás 
navštíví.
 Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto 
 teplé.
 Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
 Když prší na Velkou noc, nebude sena 
moc.
 Velikonoce krásné úrodu nám dají, 
pakli slunce hasne, louky sucho mají.
 Jiří a Marek mrazem se zalek.
 Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

EM

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo 
chválit.

Podle Gagarina - z výšky vypadají všechny ženy 
stejně.

Úspěšný člověk je ten, který z kamenů, jež 
po něm ostatní házejí, dokáže stavět pevné 
základy.

Jazyk máš jeden, dvě uši máš. Takže: než jednou 
promluvíš – dvakrát naslouchej – a pak to zvaž.

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.

Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvyk-
le nejprudší.

Střední cestou projdeš nejbezpečněji.

Milujeme ty, kteří nás odmítají, odmítáme ty, 
kteří nás milují.

Nebudeme-li táhnout za společný provaz, 
uškrtíme se každý na provaze vlastním.

Čáp bílý prolétá nad staroměstskými loukami ve směru od Huštěnovic.    Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Česká společnost ornitologická letos 
vyhlásila ptákem roku 2014 oba druhy 
čápů, početnějšího čápa bílého i vzác-
nějšího čápa černého. Díky své výji-
mečnosti je čáp bílý prvním druhem, 
který se stává ptákem roku podruhé 
– přesně po 20 letech. Kromě toho, že 
čáp symbolizuje návrat jara, nový život 
a všeobecné štěstí, přispěla k jeho volbě 
i skutečnost, že se letos koná již 7. celo-
evropské sčítání čápů bílých. Ve Sta-
rém Městě evidujeme pozoruhodnost. 

Máme u nás dokonce dvě čapí hnízda, 
v Klukově a Komenského ulici. Stejně 
jako v minulých letech se těšíme na Vaše 
zprávy z čapích hnízdišť.

Žluna zelená je nápadný pták. Má oli-
vově zelený hřbet, bílou spodní část těla 
se zeleným a žlutým odstínem na ocase, 
šedé končetiny, žlutozelený zobák, rudé 
temeno a černou obličejovou masku. Je 
radost ji spatřit v zahradě. 

Milan Kubíček

Žluna zelená je častým hostem zahrad. 
Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Odposlechnuto v pouličce
Baví se dva důchodci cestou 

z nemocnice: Pan Josef říká: „Medi-
cínské bádání udělalo tak velký 
pokrok, že už prakticky neexistuje 
žádný zdravý člověk.“ Soused Fran-
tišek doplňuje: „Opravdu není kolem 
nás žádný zdravý člověk, pouze špat-
ně vyšetřený pacient.“

Na záchytce
„Už jste zase tady,“ kroutí hlavou 

sanitář na záchytce. „Já jsem myslel, 
že vás ten poslední trest polepšil?!“ 
„To jistě šéfe, ale já chci být ještě lep-
ší!“

Kuchař – filozof
Povídá kuchař Aleš nad hrncem 

gulášové polévky: „Moudrost je 
věčná, život je krátký. Vytěž proto 
z něho, co můžeš. Dopřej svému mlá-
dí potěšení a smyslům rozkoš.“

PI
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Povídám, povídám, pohádku…..

Princezny z mateřské školy. 
Foto: MŠ

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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 ZŠ

Ve čtvrtek 20. února dopoledne se Mateřská škola Komenského ve Starém Městě proměnila v ráj kouzelníků, ča-
rodějek, šašků, princů, princezen, vodníků i čertíků a dalších pohádkových bytostí. Konal se zde totiž pohádkový 
karneval a všichni přítomní se výborně bavili, a o to přece šlo.

VH

Všichni se výborně bavili. 
Foto: MŠ

Zajímavé setkání dětí z mateřské školy a žáků 1. tříd.                 Foto: VH

Ve čtvrtek 26. února navštívily děti z mateřské 
školy Komenského své kamarády v 1. A a v 1. C 
Základní školy Staré Město. Žáci 1. tříd se dětem 
pochlubili, co se všechno naučili ve škole. Děti  
z mateřské školy si vyzkoušely, jak se sedí ve škol-
ních lavicích a prohlédly si sešity a učebnice. 

Děkujeme pedagogům z I. stupně ZŠ za vzornou 
spolupráci.

VH

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NAVŠTÍVILY PRVŇÁČKY
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JEDNOTY ORLA
Orelskou modlitbou v 18 hodin, zahájila starostka jedno-

ty Dagmar Zálešáková, v pátek 7. února 2014 v malém sále 
Orlovny výroční členskou schůzi jednoty Orla Staré Město.

Krátkou vzpomínku jsme věnovali zesnulým členům jed-
noty.

Pak mezi námi přivítala vzácné hosty, a to starostu města 
Josefa Bazalu, duchovního správce farnosti Mgr. Miroslava 
Suchomela a zástupce župy Velehradské a místostarostu Orla 
ČR bratra Ing. Antonína Zelinu. 

O kulturní zážitek se postaraly děti ze starších oddílů. 
Přednesly básně, zahrály na flétnu a el. piano. Našim jubilan-
tům, kteří oslavili nebo oslaví kulaté a půlkulaté výročí, jsme 
poblahopřáli. Po schválení programu, zvolení zapisovatele, 
mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, 
následovala kontrola usnesení z výroční členské schůze 8. 2. 
2013.  Zprávy o činnosti všech patnácti oddílů jednoty před-
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nesli jejich trenéři. Po pokladní a revizní zprávě následovala 
volba členů pro volební období 2014 - 2018 do Rady jedno-
ty, kulturní a tělovýchovné Rady jednoty a do revizní komise 
jednoty. Na další čtyřleté období získala mandát současná sta-
rostka jednoty, sestra Dagmar Zálešáková. Zvolili jsme dele-

gáty, kteří budou zastupovat naši jednotu na Župním sjezdu 
župy Velehradské v Polešovicích.    

Následovalo schválení plánu činnosti a finančního plánu 
jednoty na rok 2014.  Přijali jsme do řad Orlů nového člena, 
bratra Ing. Josefa Vaculíka. Po schválení usnesení proběhla 
diskuze. K příjemné atmosféře celé výroční schůze přispěli 
nejen členové, ale také vystoupení hostů, občerstvení v podo-
bě koláčků a čaje a výborných zákusků, které přivezla sestra 
Barunka Halodová.

Mgr. Jana Ferdová, člen Rady jednoty

Výroční schůze se uskutečnila v malém sále Orlovny ve Starém Městě. 
Foto: Ing. Bohumil Ferda 

O kulturní zážitek se postaraly děti ze starších oddílů. Přednesly básně, 
zahrály na flétny a el. piano. 

Foto: Ing. Bohumil Ferda

Před velikonočními svátky ve čtvr-
tek 10. 4. a v pátek 11. 4. dopoledne 
vždy od 8 hodin duchovní správce 
navštíví nemocné a špatně pohyblivé 
osoby, které si to přejí, s nabídkou služ-
by svátosti smíření, svátosti pomazání 
nemocných a svátostí Eucharistie. Pro-
sím, nahlaste se včas v sakristii, na faře 
nebo na tel. 572 541 277 nebo e-mail: 
info@farnoststaremesto.cz

První neděle po Velikonocích je 
zasvěcena Božímu milosrdenství.                                                 
Svátek vznikl na základě svědectví 

s. Faustýny Kowalské (je o tom možné 
shlédnout i film např. na www.youtube.
com) v místě a době nám ne tak vzdá-
lené. O to víc se nás dotýkají autentická 
četná svědectví o milosti, která plyne na 
ty, kdo se na Boží milosrdenství obracejí.

Na Velký pátek začíná 9 denní novéna 
k Božímu milosrdenství. Není to jen ja-
kási další modlitba mimo obvyklé. Je to 
nesrovnatelná pobožnost k Božímu mi-
losrdenství, která ovlivní náš osud i osud 
lidí, za který se budeme modlit. Celý 
text novény zde nelze otisknout, ale je  
k vytištění na http://www.kmbm.cz/
ucta_k_bozimu¬_milosrdenstvi/svatek/

SV

NABÍDKA NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH A IMOBILNÍCH

Z naší farnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÉ 
MĚSTO NABÍZÍ K ODPRODEJI 

nevyužitý majetek, pořízený v letech 
1975- 2000.

Za cenu 20,- Kč - mapy, magnetofono-
vé kazety, školní židle, diapozitivy.

Za cenu 100,- Kč -  školní lavice, psací 
stoly, laboratorní váhy, lyžáky, sjezdové 
lyže, reproduktory, elektrická kamínka.

Za cenu 300,- Kč -  meotary, promítač-
ky diapozitivů, radiomagnetofony, gra-
mofony, rádia, šicí stroje, pletací stroje, 
trampolínky, fax.

Prodej se uskuteční v sobotu 5.dub-
na v budově ZŠ Staré Město, Komen-
ského 1720 od 8 do 12 hod.

ZŠ

(dokončení ze str. 8)
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Staroměstský potok Salaška je bohatší o 23 raků 

Informace pro život IV.

Pan Zdeněk Obdržálek 4. března objevil v žufanu živé tvory. 
Foto: PS

Rak říční je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Dorůstá délky až 25 
cm. Žije v tekoucí vodě a je velmi citlivý na její znečištění. 

Foto: Petr Straka

Co to je mimořádná událost?
dle  zákona č. 239/2000 Sb., o integro-
vaném záchranném systému

Mimořádná událost je škodlivé půso-
bení sil a jevů vyvolaných činností člo-
věka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a vyžadují pro-
vedení záchranných a likvidačních pra-
cí.

Dělení mimořádných událostí: 

1. Mimořádné události vyvolané čin-
ností člověka
2. Mimořádné události vyvolané pří-
rodními vlivy
3. Havárie

Varianty mimořádných událostí:

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště informace pro zopakování
1. Povodně a záplavy, vzniklé rozruše-
ním vodních děl (hrází rybníků, přehrad 
apod.) a táním sněhu. 
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velko-
plošné požáry. 
3. Vichřice, sněhové a námrazové kala-
mity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby. 
5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromad-
né autohavárie, velká železniční neštěstí, 
letecké  katastrofy.) 
6. Výbuchy plynovzdušných směsí. 
7. Výrony nebo úniky nebezpečných 
škodlivin (např. únik čpavku z chladící-
ho zařízení, únik chlóru z  úpravny vody 
apod.) 
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření 
po havárii jaderných energetických zaří-
zení, nehody při přepravě radioaktivního 
materiálu, nesprávné uložení radioaktiv-
ního materiálu apod. 

9. Smogová situace a zdraví ohrožující 
zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění 
lidí a epizootie zvířat (např. salmoneló-
za, mor prasat atd.) 
11. Nedostatek vody a základních potra-
vin.
Varování obyvatelstva
V případě hrozby nebo vzniku mimo-
řádné události jste na tuto skutečnost 
upozornění prostřednictvím varovné-
ho signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRA-
HA“. Tento signál je vyhlašován kolísa-
vým tónem sirény po dobu 140 vteřin 
a může zaznít třikrát po sobě v cca tří-
minutových intervalech. Ostatní druhy 
signálů (sirén) v příští kapitole periodiky.

OSH Uherské Hradiště 
tel. 572 55 24 34 , 
www.osh-uh.net

Každý rok připravuje Společensko - kulturní centrum p. o. zavlažovací systém pro 
hřiště na Rybníčku. Jeho součástí je i skruž umístěná v potoce Salaška, ze které je do 
akumulační nádrže systému částečně doplňována voda. Jako každý rok zaměstnanec 
p. o. Zdeněk Obdržálek musí tuto skruž po zimní výluce vyčistit a zbavit její objem 
nánosu jemného bláta a štěrčíku, které se tam nanese. A letos začátkem března se 
dočkal velkého překvapení.  Po demontáži krytu skruže začal vybírat nános a při 
přelévání do proudu potoka objevil v „žufanu“ živé organismy, které se po proplách-
nutí zjevily v plné kráse. Podle všeho se jedná o raky říční, kteří se do skruže dostali 
nějakým záhadným způsobem (kryt je totiž se skruží pevně spojen).  Celkem tak 
vylovil 23 kusů těchto živočichů a následně je vypustil do potoka. Tento úkaz určitě 
svědčí i o tom, že příroda regeneruje a voda v potoku Salaška je velmi čistá. 

Petr Straka

Rak říční krátce po vyjmutí ze skruže. Doží-
vá se 15 až 20 let a je indikátorem čistoty 
vodních toků.                       Foto: Petr Straka
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Víte, co je finanční arbitr nebo konsolidace půjček?

Na takové a další otázky museli 
znát odpověď žáci Základní školy Sta-
ré Město v 5. ročníku soutěže Finanční 
gramotnost.

Prostřednictvím soutěžního infor-
mačního systému na stránkách www.
fgsoutez.cz proběhla i letos školní 
a okresní kola. Školního kola se letos 
zúčastnilo 139 žáků z VI. D, VII. D,  
8. a 9. ročníku. Okresního kola se zú-
častnili dva žáci z IX. D: Patrik Lako-
sil a Jan Andrýsek, kteří se umístili na 
bronzovém třetím místě.

Děkujeme zúčastněným žákům za 
reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Kardosová

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

Po odstartování letadlo vtáhlo podvazky.

Po Rostislavovi následoval panovník Svatopluk Čech.

Přemysl Otakar II. byl nazýván zlatým a železným, protože byl ze zlata a železa.

Ryby se rozmnožují housenkami.

Jezevčík je pes, třebaže tak nevypadá.

Když se vezme ještěrka do ruky, upustí ocas.

Ponoříme-li teploměr do horké vody, rtuť stoupá, protože je jí dole horko.

Pštros má dva prsty, z toho prostřední kopýtko.

Napoleon bojoval proti Bonapartovi.

Vlk se liší od vlčáka tím, že jsou oba stejně velcí.
NI

Žáci IX. A Patrik Lakosil a Jan Andrýsek se 
umístili na pěkném třetím místě. 

Foto: JK

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 20. února se na ZŠ 
Unesco v Uherském Hradišti usku-
tečnilo okresní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, které-
ho se za Základní školu Staré Měs-
to zúčastnila Karolína Bartošíková 
z IX. D. V kategorii pro 8. a 9. tří-
du konverzovala na téma Londýn 
a za svůj přesvědčivý výkon získala 
první místo. Karolíně gratulujeme, 
děkujeme jí za výbornou reprezen-
taci školy a přejeme hodně úspěchů 
v krajském kole.

Mgr. Andrea Bahulová
Karolína Bartošíková z IX. D za svůj přesvěd-
čivý výkon získala první místo.            Foto: AB

Ze školních úloh žáků poškoláků

Jsem do svého kluka šíleně zamilovaná. Bude-
me mít roční výročí naší známosti a chtěla bych 
poradit, jaký pro něj připravit dárek, aby na mě 
stále myslel….

(Suzi 18 let, dotaz e-mailem)
Kukací hodiny. Podívejte, na středním odbor-
ném učilišti jsou kluci, kteří umí pracovat se 
dřevem. Určitě vám některý z nich pomůže 
vyrobit do kukacích hodin vaši hlavu, a když 
bude celá hodina, tak ze dvířek budete kukat 
vy.
Co je důležitější, kamarádství, přátelství nebo 
láska?

(Pája 16 let, dotaz e-mailem)
Myslím si, že není důležité, jak co pojmenuje-
me, ale co to pro nás opravdu znamená. Pro-
tože může být někdy lepší kamarádství než 
přátelství, a přátelství upřímnější než falešná 
láska. Já jsem pro každý hezký vztah mezi lid-
mi. Je jedno, jak mu budeme říkat.
Již druhý rok se marně pokouším, vyšplhat na 
nějaký vysoký strom. Jak bych se to nejlépe nau-
čil? 

(Tomáš, 12 let)
Zajdi k myslivcům a popros je, ať ti chytí malé 
podsvinče. Pořádně ho štípni do ouška, aby 
pronikavě kvičelo. Až se dostaví jeho maminka, 
zjistíš, že lezeš na stromy bez nejmenších potíží.
Chtěl bych být letcem, abych byl blízko nebe. 
Ale je jich prý hodně. Můžete mi poradit?

(Michal 12 let)
Staň se kominíkem nebo pokrývačem. Těch je 
málo.
Zajímalo by mě, jaké je pořadí vašich oblíbe-
ných zpěváků?

(Petra, dotaz e-mailem)
Slavík, skřivan, drozd, kos, sýkora, pěnkava, 
zvonek, strnad, havran.     
Nedávno jste napsal článek o luxusním vlako-
vém spoji Moskva – Nice, který ale ve Starém 
Městě nezastavuje, jen projíždí. Je nějaká mož-
nost cestovat v tomto expresu? 

(Jiří, 46 let)
Pokud chcete cestovat na francouzskou riviéru 
v prostředí movité klientely, můžete do vlaku 
nastoupit každý pátek v poledne v Břeclavi. 
Cena jízdenky se pohybuje podle kurzu eura 
a v únoru cestující zaplatil 3940 Kč za klasické 
lůžkové kupé až po 14.800 Kč v nejvyšší třídě 
LUX s vlastní koupelnou a bezplatnou snídá-
ní v přilehlém salonním oddílu. Samozřejmě 
je všem cestujícím k dispozici restaurační vůz 
a můžete se vydat i opačným směrem každou 
neděli večer do Varšavy, Minsku či do Moskvy.

Milan Kubíček 
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T. J. Sokol Staré Město oslaví 100 let od založení
Ve středu 19. února se uskutečnila ve společenské místnosti 

sokolovny valná hromada T. J. Sokol Staré Město. V první části 
programu byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2013, dále 
členové Sokola vyslechli zprávu o hospodaření a zprávu reviz-
ní komise. V úvodu všech 45 přítomných poděkovalo za práci  
sestrám Elknerové, Pelkové a Paroulkové, které obdržely 
z rukou starostky Ing. Antoníny Řádkové knižní odměnu.

Činnost Sokola v minulém roce byla velmi bohatá, pravidelně 
se scházely oddělení jógy, starších žen, cvičení rodičů s dětmi 
a oddělení turistiky a pobytu v přírodě. Zúčastnili se výletů 

v Chřibech, pomohli při úklidu města v rámci Dne Země, nav-
štívili Pulčinské skály, dále absolvovali Chřibskou 33 a Poště-
pánský výšlap. Ještě dnes vzpomínají na velký kulturní zážitek 
spojený s návštěvou Národního divadla 1. června 2013, kdy 
viděli velmi zdařilé představení opery Antonína Dvořáka Jako-
bín.

V druhé části jednání byl přednesen návrh činnosti na rok 
2014. Nejdůležitější letošní událostí bude oslava 100. výročí 

založení Sokola Staré Město, která se uskuteční v sobotu 26. 
dubna. V 15 hodin bude zasazena pamětní lípa u sokolského 
pomníku. Následovat bude sokolská akademie, cvičenci si 
připraví oblíbenou skladbu „Ať žijí duchové“, dále vystou-
pí děti ze základní umělecké školy a připomenou si úspěš-
nou komedii Tetička z Radějova, kterou připraví ochotnic-

ký soubor. Po skončení programu bude následovat beseda 
u cimbálu s CM Bálešáci. 

Župní náčelnice Helena Chytková poděkovala všem pří-
tomným za velmi aktivní činnost: „Cílem Sokola je mysl 
veselá a tu, vy Staroměšťané, stále máte!“

Starosta Josef Bazala poděkoval Sokolům za činnost. 
„Naše město bude i nadále podporovat činnost spolků 
a společenských organizací. Letos spolkům přispějeme část-
kou jeden milion korun a dalších 500 tisíc korun bude roz-
děleno z připravovaného grantu.“

V příštích vydáních Staroměstských novin budeme naše 
čtenáře o akcích Sokola informovat. 

Milan Kubíček

Účastníci sokolské schůze poslouchají zprávu o činnosti za rok 2013.
 Foto: Milan Kubíček

Dlouholetí členové staroměstského Sokola Vojtěch Rosůlek, Vladislav 
Němeček, Jaroslav Paroulek a Jan Vančura. Jejich věkový průměr je úcty-
hodný – 85 let!                                                               Foto: MK

Zprávu o činnosti přednesla starostka Sokola Ing. Antonie Řádková, dále 
na snímku zleva župní náčelnice Helena Chytková, ekonomka Věra Elk-
nerová a členka výboru Ivana Adamcová.                Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala při vystoupení.
Foto: MK
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Jubilejní dvacátý Ples pro radost se povedl
V pořadí již dvacátý Ples pro radost se konal v sobotu  

22. února ve Společensko - kulturním centru ve Starém 
Městě. Podle ohlasů účastníků této oblíbené společenské 
akce se ples velmi povedl. 

„Vstupenky byly vyprodány, v tombole bylo 474 cen  
a díky dobré hudbě cimbálové muziky Harafica a hudební 
skupiny Herbalia band si lidé zatancovali i zazpívali do čas-
ných ranních hodin. Nadšené ovace patřily „Komenským 
aquabelám“. Byl to úžasně pojatý nápad, chlapi různého 

Tančilo se až do časných ranních hodin. 
Foto: MH

Nadšené ovace patřily „Komenským aquabelám“. 
Foto: MH

věku v pruhovaných plavkách ztvárnili vodní sport bez 
kapky vody, a přesto bylo jasné, že ve vodě jsou. K celému 
plesu se dá říct jen jediné. V pořadí dvacátý první Ples pro 
radost se bude konat 14. února 2015 a k tanci budou opět 
hrát Herbalia band a Harafica,“ sdělila nám po plese hlavní 
organizátorka Marie Hráčková.

Na Plesech pro radost bývá vždy takřka rodinná atmosfé-
ra a vládne pohoda. Zapište si do kalendáře termín příštího 
plesu a určitě přijďte. Nebudete litovat.

Milan Kubíček

Už jste ochutnali staroměstskou čokoládu?

 Staroměstské noviny 4/13 Staroměstské noviny 4/13

Od března prodávají v obchodě paní Marie Hráč-
kové na náměstí Hrdinů jedinečnou čokoládu  
s motivy staroměstských krojů na předním obalu  
a s fotografiemi Starého Města na zadní části. Obal 
si nechali navrhnout přímo zaměstnanci obchodu. 
Tato speciální čokoláda se nedá nikde jinde koupit, 
jen v potravinách paní Hráčkové. Pokud máte chuť 
na dobrou 70 % hořkou čokoládu za rozumnou cenu 
27,50 Kč, zastavte se v prodejně.

MK
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ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE:
TŘI ŠAMPIONI Z PĚTI JSOU STAROMĚŠŤANÉ

V pořadí již čtrnáctý ročník koštu 
slivovice o putovní Staroměstskou flašu 
opět zorganizoval Spolek přátel slivovice 
z našeho města. V sobotu 1. března se 
ochutnávalo celkem 860 pálenek, z toho 
trnka, durancie (515), meruňka (132), 
hruška (53), jablko (51), mirabelka (33), 
višeň, třešeň (16), špendlík (8) i 52 vzor-
ků letních a nezařazených kvasů (napří-
klad gdoule, čirok, černý bez, šípek, raj-
čatovice, dřín, pivovice, letní a zahradní 
směs).

Degustovalo se již v pátek 22. února 
a v tříčlenných komisích zasedlo 105 
hodnotitelů, mezi nimi 10 žen. Úvodní 
slovo do katalogu napsal jeden z hlav-
ních partnerů koštu pan Jaroslav Pel-
ka a svůj příspěvek končil slovy: Buďte 
všichni vítáni, a jak říkali jeden stařeček 
„Pozor, slivovica je sviňa, tá už zmohla 
inačích velikánů jak zme my!“

Organizátoři zajistili bohaté občer-
stvení a k dobré pohodě vyhrávala 
cimbálová muzika Harafica a kapela  
V. S. P Band. Tombola byla velmi boha-
tá, vstupné na košt se zvýšilo z loňských 
50 na 80 Kč a to se odrazilo i v menší 
návštěvnosti akce. Cena jednoho lístku 
na ochutnání vzorku byla pět korun, za 
šampiony se platilo třemi lístky, slivovi-
ce 59 – 40 bodů dva lístky a 39,5 bodu 
a méně jeden lístek.

Šampioni výstavy
Josef Niesner durancie 62 bodů
František Hájek meruňka 59,5 bodu
Bohumil Crla hruška 59 bodů
Miroslav Mahdal jablko 59 bodů
Ing. Josef Vaculík mirabelka 57,5 bodu   

Návštěvníci koštu si mohli vybrat z 860 vzorků pálenek. 
Foto: MK

Pravidelnými účastníky koštu jsou pře-
devším pěstitelé ovoce ze Starého Města, 
Uherského Hradiště, Kunovic a okolních 
obcí, někteří přijeli se svými vzorky třeba 
až z Prahy, Vykáně, Velkých Pavlovic, Pro-
stějova i z Maďarska.

Nejvíce 515 vzorky obeslanou katego-
rii trnka, durancie vyhrál se svou duran-
cií zkušený Josef Niessner ze Salaše (62 
bodů). I letos měli degustátoři obtížnou 
úlohu ohodnotit a vybrat nejlepší pálenky. 
Jelikož pět vzorků kategorie trnka, duran-
cie dostalo nejvyšší ohodnocení, musela 
vítěze určit subkomise.  

Jako druhý se umístil František Dufka 
z Hluku (durancie, 61 b.), třetí skončil 

Ivo Hvožďa z Tupes 
(durancie, 60,5 b.) 
Mezi nejlepšími pěs-
titeli v nejprestižněj-
ší kategorii trnka, 
durancie byli také 
Staroměšťané Ladi-
slav Prostředník ml., 
Petr Szikora, Marta 
Czopová, Pavel Kři-
va, Josef Blaha, Petr 
Kaňovský, Blanka 
Crlová, Tradix, Petr 
Zetka, Josef Polášek, 
Antonín Špaček.

Meruňkovici měl 
nejlepší František 

Hájek ze Starého Města, druhý se umístil 
Zdeněk Pištěk ze Salaše a třetí Alexan-
der Zakowski z Prahy.

Hruškovici ohodnocenou 59 body 
měl nejlepší Bohumil Crla ze Starého 
Města, druhá skončila Věra Štěfková ze 

Šampion výstavy Josef Niessner ze Salaše (cenu převzal syn Josef vlevo) obdržel za svůj vzorek 
durancie rekordních 62 bodů a získal putovní Staroměstskou flašu. Na snímku dále zleva: Ladi-
slav Prostředník, Stanislav Měrka a starosta Josef Bazala.                            Foto: Milan Kubíček 

Pánové na snímku právě koštují vítězný vzo-
rek durancie Josefa Niessnera. 

Foto: MK

Jan Hubík a Jaroslav Mimránek ochutnávají 
„slováckou rosu.“ 

Foto: Milan Kubíček
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Starého Města a třetí Klub přátel slivo-
vice Salaš. Velmi dobrou hruškovici měl 
také P. Miroslav Suchomel.

Nejvíc bodů za pálenku z jablek zís-
kal Miroslav Mahdal z Bánova, druhý 
byl Jaroslav Dobeš z Košíků a třetí se 
umístil Klub seniorů z Bánova.

Staroměšťané se již několik let po 

sobě nejlépe umísťují v kategorii mira-
belka. Mezi nejlepšími dvanácti bylo 
hned osm Staroměšťanů. Na prvním 
místě se umístil Ing. Josef Vaculík, na 
druhém Petr Číhal, třetí příčka patři-
la Otakaru Mikéskovi ze Sudoměřic. 
Pořadí dalších pěstitelů ze Starého Měs-

ta: Jan Maňásek (4), Jaroslav Šebek (6), 
Antonín Křiva (8), Ladislav Prostředník 
ml. (10), Jiří Zapletal (11) a Bedřich Vlk 
(12).

Další kategorie: Špendlík – Pavel Po-
lehňa, Uherský Ostroh, višeň, třešeň – Jan 
Buchta, Velké Pavlovice, letní a nezařaze-
né kvasy – V. Zajíc, Šumice.

V soutěži „o bílou hůl“, ve které se 
hodnotil vzorek s nejmenším počtem 
bodů, byl „nejlepší“ Miroslav Varmuža 
z Kunovic se svou vínovicí, která získala 
pouhých 29 bodů. Partnerem a předáva-
jícím „bílé hole“ je Petr Hájek, který letos 
obdržel od pořadatelů diplom a věcný dar 
za dlouholetou velmi dobrou spolupráci.

Milan Kubíček  

Na snímku zleva šampion výstavy František Hájek, který vypálil nejlepší meruňkovici, uprostřed 
Svatopluk Polehňa a vpravo Jaroslav Pelka, jeden z hlavních partnerů koštu. 

Foto: MK

V kulturním sále zahrála cimbálová muzika 
Harafica. 

Foto: MK

Organizátoři koštu ze Spolku přátel slivovice Staré Město. Na snímku 
zleva: Jiří Lahodný, Petr Štefka, Jaromír Talák, Bohumil Crla, Stani-
slav Měrka a Pavel Sukovitý.                                 Foto: Milan Kubíček

Petr Hájek získal dárkový balíček a diplom 
za dlouholetou podporu staroměstského koš-
tu. 

Foto: MK

Pravidelní návštěvníci staroměstského koštu slivovice. 
Foto: MK
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Šachisté po osmém kole v popředí 1. ligy
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Tabulka 1. ligy

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. 2222 ŠK Polabiny “A“ 5 2 1 17 36.0 22

2. ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 5 1 2 16 39.5 27

3. Slavia Kroměříž “A“ 5 1 2 16 34.5 20

4. ŠK Staré Město “A“ 5 0 3 15 33.5 24

5. SK Slavia Orlová “A“ 4 2 2 14 37.5 23

6. ŠK Caissa Pivovar Dalešice 4 1 3 13 31.5 18

7. BŠŠ Frýdek-Místek “B“ 3 2 3 11 33.5 19

8. ŠK Zlín “A“ 3 2 3 11 31.5 20

9. TJ Tatran Litovel “B“ 2 3 3 9 29.5 18

10. TJ ŠO Chrudim 2 2 5 8 35.0 21

11. TJ Ostrava 2 0 7 6 25.5 15

12. Lokomotiva Brno “A“ 0 2 6 2 24.5 12

Tabulka 2. ligy

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Duras BVK Královo Pole B 6 2 1 20 43.5 30

2. ŠK Lokomotiva Brno B 6 2 1 20 43.5 28

3. Moravská Slavia Brno 6 2 1 20 40.0 21

4. ŠK GARDE Lipovec 5 1 3 16 38.0 19

5. ŠK HPM TEC Hustopeče 4 2 3 14 38.5 27

6. Slavia Kroměříž B 4 1 4 13 35.5 18

7. TJ Podlužan Prušánky 4 1 4 13 34.5 22

8. ŠK Staré Město B 3 3 3 12 36.0 22

9. Sokol Postoupky 3 2 4 11 34.0 14

10. Sportovní Klub Prostějov 2 1 6 7 32.0 17

11. ŠK Kuřim 1 3 5 6 29.5 11

12. TJ FS Napajedla 0 0 9 0 27.0 11

Tabulka krajského přeboru

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Zbrojovka Vsetín A 7 0 1 21 39.5 26

2. SK Boršice A 6 0 2 18 40.5 29

3. Slavia Kroměříž C 5 1 2 16 41.0 30

4. ŠK Staré Město C 4 3 1 15 37.5 21

5. CHESSMONT Rožnov p.R. A 4 2 2 14 34.0 22

6. ŠK Zlín C 4 2 2 14 31.0 20

7. ŠK Zlínterm Zlín A 4 0 4 12 32.0 22

8. TJ Sokol Francova Lhota A 3 0 5 9 27.0 18

9. Sokol Postoupky B 3 0 5 9 24.5 19

10. ŠK Holešov A 2 0 6 6 28.5 19

11. ŠK Staré Město D 1 1 6 4 28.5 17

12. TJ Gumárny Zubří 0 1 7 1 20.0 10

1. LIGA
Vítězství  „A“  mužstva nad Lokomotivou 

Brno 5 - 3 v 8. kole, které bylo odehráno v nedě-
li 23. února, znamená pro staroměstské hráče 
boj o příčky nejpřednější, což je oproti loňské 
sezóně značný posun. Vyhrál Jaroslav Bureš, 
Honza Sosna, Petr Bažant jr., Jakub Uřičář  
a Petr Kapusta. 

2. LIGA
Mimořádně důležitý zápas čekal v 8. kole  

v neděli 16. února zálohu Starého Města, která  
v domácím prostředí hostila celek Prostějova. 
Případné vítězství dávalo oběma mužstvům 
velké šance na záchranu v soutěži, a tak se 
urputně bojovalo o každý bod v zápase. Po 
dramatickém průběhu se to nakonec podařilo 
našemu „B“ mužstvu, které vyhrálo 4,5 - 3,5, 
za což zasluhuje velkou pochvalu. Vyhrál Hon-
za Horsák a Rosťa Pukl, remízu přidali Vojta 
Dobeš, Petr Bažant sr., Antonín Vavruška, Ton-
da Vávra a Jenda Šmíd st.

V dalším kole v neděli 2. března zajíždělo 
„B“ družstvo do Brna, kde poměřilo své síly  
s vedoucím celkem průběžné tabulky s hráči ŠK 
Duras BVK Královo Pole „B“. Naši hráči pří-
kladně zabojovali a s vysokým favoritem uhráli 
remízu 4 - 4. Vyhrál Honza Bosák a Jana Zpě-
váková, remizovali Vojta Dobeš, Petr Bažant sr., 
Antonín Vavruška a Jenda Šmíd st.   

  

KRAJSKÝ PŘEBOR
Zápasem kola bylo v neděli 23. února v rám-

ci 8. kola utkání našeho „C“ mužstva ve Vse-
tíně, kde se utkalo s domácími šachisty, kteří 
se netajili postupovými ambicemi. V průběhu 
utkání sestavou oslabené „C“ mužstvo dokonce 
vedlo, ale závěr patřil domácím, kteří nakonec 
zvítězili nejtěsnějším rozdílem 4,5 - 3,5. Vyhrál 
Michal Staufčík, remizovali Antonín Vavruška, 
Robert Staufčík, Milan Rachůnek, Milan Krča  
a Jenda Šmíd st.

Naopak „D“ mužstvo boj o záchranu ještě 
nevzdává a doma porazilo mužstvo TJ Gumár-
ny Zubří vysoko 6,5 - 1,5.  Vyhrál Jarek Shá-
něl, Jana Zpěváková, Rosťa Pukl, Jožka Knotek   
a Radim Stuchlý, remizovali Petr Blaha, Marti-
na Fusková a Ondra Stuchlý. 

Milan Rachůnek
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Fašanková obchůzka za pěkného počasí

Společná fotografie 27 fašančářů. 
Foto: Milan Kubíček

Téměř tři desítky členů čítala v neděli 2. března družina 
fašančářů ze Souboru písní a tanců Dolina. Ti se vydali po 
nezbytném občerstvení v restauraci Na Špici na několikahodi-
novou obchůzku Starým Městem. Fašančáře doprovázela Cim-
bálová muzika Bálešáci a jejich putování začalo u dlouholetého 
člena Doliny starosty Josefa Bazaly v domě na náměstí Hrdi-
nů. Tam byli na příchod družiny perfektně připraveni a nut-
no dodat, že všechny přítomné čekalo občerstvení v tuhém 
i kapalném stavu.

V průvodu maškar nechyběl ženich s nevěstou, zdravotní 
sestřičky, holičky, kominík, řezník, myslivec, šašek, cikánka, 
muzikanti. Marně jsme však vyhlíželi medvěda, opět nepřišla 
také kobyla. Popeleční středou 5. března skončil čas veselí, ple-
sů a tanečních zábav. Začaly přípravy na největší křesťanský 
svátek – Velikonoce. Jenom si připomeňte loňské Velikonoce, 
kdy šohajíci chodili 1. dubna 2013 po šlahačce v zasněženém 
Starém Městě. Snad bude o letošních Velikonocích 20. - 21. 
dubna již teplé a jarní počasí.

Milan Kubíček

Nezbytné holení. Na vozíku Jan Bazala. 
Foto: MK

Myslivec a sestřička. 
Foto: MK

Bálešáci hrají na náměstí Hrdinů. 
Foto: MK

Děvčata si fašank užívaly. 
Foto: Milan Kubíček

Fašanková obchůzka za pěkného počasí
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Velký stud
Babička: „Za mého mládí nebylo na 

světě video ani internet, ale byl tu ješ-
tě stud! Tehdy se ještě děvčata uměla 
pýřit! Na promenádě, miláčku, když 
mi nějaký chlapec špitl pár důvěrných 
slovíček do ouška, já se hodinu červe-
nala!“

Vnučka: „Hrozné, babi! A nevzpo-
meneš si, co ti ten sviňák pošeptal?“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 25. dubna. Uzávěrka je 14. dub-
na 2014.

Pozvánka 
na volejbal

Dvojzápas s vítězem 1. B ligy  
v hale na Širůchu

Sobota 5. duben v 17 hodin
Neděle 6. duben v 17 hodin

Hraje se na tři vítězné zápasy

VSK Staré Město – ČZU Praha 
0:3 (-19, -24, -17)  

V sobotu 1. března nastoupili vo-
lejbalisté VSK Staré Město v městské 
sportovní hale na Širůchu proti týmu 
ČZU Praha. První set začali lépe Staro-
měšťané vedli až do stavu 16:15, ale pak 
se k nim štěstí otočilo zády. Prohráli 
nejen první set, ale vzápětí i dva další. 
Sestava domácích: Skyba, Ulč, Maděra, 
Koláček, Kment, Erman, liberto Špa-
lek, Střídali: Ferenc, Matějka, Sedláček.

České Budějovice – VSK Staré 
Město 3:0 (10, 12, 19) 

O týden později zajížděli Staro-
měšťané do Českých Budějovic. Jiho-
češi jsou na druhém místě extraligové 
tabulky a našim volejbalistům nedali 
sebemenší šanci k získání jediného 
setu.

VSK Staré Město – Zlín
 1:3 (-21, -19, 27, -12)

V posledním utkání letošního roč-
níku se domácí v sobotu 15. března 
utkali se Zlínem. Výsledek již nemohl 

Anekdota
na poslední stranu

Diváci sledují jednoznačnou porážku domácích.                                                  Foto: Milan Kubíček

Volejbalisté jdou do baráže

V utkání s ČZU Praha začali první set lépe Staroměšťané a vedli až do stavu 16:15.
 Foto: Milan Kubíček
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nic změnit na situaci, že se Staré Měs-
to utká o nejvyšší soutěž v baráži. Proti 
favorizovanému Zlínu získali jeden set 
a v baráži se utkají s vítězem první ligy 
(MFF Praha nebo Choceň).

Sestava domácích: Ulč, Maděra, 
Koláček, Kment, Erman, Skyba, libero 
Salava. Střídali Ferenec, Sedláček, Ma-
tějka, Špalek. Přijďte náš tým povzbudit!

Milan Kubíček


