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Staroměstský ples ve znamení dobré nálady

Divadelní sál se zaplnil již od prvních tónů dechové hudby Liduška, která k nám přijela z Dolních Bojanovic.                   Foto: Jaroslav Cetkovský

Polonézu zatančili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré 
Město.                                                                    Foto: Ivana Cetkovská

Staroměstský ples ve znamení dobré nálady
V pořadí již šestnáctý Staroměstský ples se uskutečnil v so-

botu 26. ledna ve všech sálech Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě. Ples tradičně zahájil starosta Josef Bazala, přivítal 
pozvané hosty, sponzory plesu a četné návštěvníky.

V divadelním sále vyhrávala dechová hudba Liduška z Dol-
ních Bojanovic, ve sportovním sále hudební skupina V. S. P. Band 
a do horního sálu se přišli pobavit příznivci cimbálové muziky 
Bálešáci. V programu vystoupili studenti Střední odborné ško-
ly a Gymnázia s polonézou, tanečníci souboru Dolina a taneční 
klub ROKASO. Milovníci dobrého vína si pochutnali na lahod-
ných nápojích z produkce firmy Víno – Jakubík. První cenou 
v tombole byl divočák, druhou a třetí cenu, kvalitní jízdní kolo, 
přivítali hlavně příznivci cykloturistiky. V tombole bylo velké 
množství hodnotných cen, alespoň něco vyhrála velká část ná-
vštěvníků plesu. 

„Zastupitelstvo města, Rada města a pořadatelé z komise kul-
tury děkují všem návštěvníkům plesu za účast a vytvoření důstoj-
né společenské atmosféry,“ sdělil po skončení reprezentačního 
plesu starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček
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Staroměstský ples ve znamení dobré nálady

V pořadí šestnáctý Staroměstský ples zahájil starosta Josef Bazala. 
Foto: JC

V horním sále se setkali příznivci cimbálové muziky Bálešáci. 
Foto: JC

Moderní tance představil taneční klub ROKASO. 
Foto: JC

V divadelním sále vyhrávala dechová hudba Liduška z Dolních Bojano-
vic.                                                                                                    Foto: JC

V programu vystoupili tanečníci souboru Dolina. 
Foto: JC

Veselo bylo ve sportovním sále se skupinou V. S. P. Band. 
Foto: Jaroslav Cetkovský
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U S N E S E N Í
ze 50. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 9. 1. 2013

U S N E S E N Í

Jménem Městského úřadu ve Starém Městě 
poděkoval Miroslavu Noskovi (na snímku 
vpravo) za dvacetiletou obětavou práci ve 
funkci velitele městské policie tajemník úřa-
du Ing.Vladimír Kučera. 

Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 4)
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Miroslav Nosek 
oslavil padesátku

Významné životní jubileum 50 let 
oslavil Miroslav Nosek, velitel Měst-
ské policie ve Starém Městě. K jeho 
narozeninám mu přišli poblahopřát 
v pátek 18. ledna 2013 spolupracov-
níci z Městského úřadu ve Starém 
Městě.

Život Ti píše zase o rok víc,
slovíčkem psaným chceme tedy říct:

Žij podle svého,
měj pevné zdraví,

narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,

s veselou náladou na svět se dívej
a padesátku si pěkně užívej!

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2 pronájem objektu bez č. p. – ze-
mědělské stavby (chlívek/ sklad), ozna-
čený jako sklad č. 13 na pozemku p. č. 
st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Janě Kolářové, Staré 
Město, Velehradská 1468, na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 
a nájemné ve výši 360 Kč/rok, za úče-
lem skladu.  

1.3  pronájem části pozemku p. č. 6190 
ost. plocha o výměře 55 m2 v lokalitě 
ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu 
Geitlerovi, Sušice 185, IČ 645 16 784, 
od 1. 2. 2013 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 133,70 Kč/m2 a rok, za účelem 
umístění stánku pro provozování trafi-
ky a rychlého občerstvení za podmínky  
zákazu prodeje alkoholických nápojů 
a provozování výherních hracích pří-
strojů, koncových interaktivních vi-
deoloterních terminálů a herních míst 
lokálních herních systémů. 

1.4  pronájem částí pozemku p. č. 4550/1 
ostat. plocha/ostat. komunikace o výmě-
ře 45 m2 v lokalitě ul. Hradišťská – před 
domem č. p. 618 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Rober-
tu Soškovi, Valašské Klobouky, Komen-
ského 56, na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 
51,20 Kč/m2 a rok, za účelem parkování 
osobních vozidel před prodejnou. 

1.9  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti JMP Net,  
s. r. o. se sídlem Brno, Plynárenská 
499/1, zastoupené na základě plné 
moci Jihomoravskou plynárenskou, a. 
s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 
na právo umístění a provozování ply-
nárenského zařízení – STL plynovodní 
přípojka pro bytový dům č. p. 1812, ul. 
Úprkova ve Starém Městě, číslo stav-
by 44185 včetně jeho součástí, příslu-
šenství a vytyčovacích bodů, na právo 
umístění a provozování plynárenského 

zařízení, právo vstupu a vjezdu na poze-
mek v souvislosti se stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční sou-
stavy a plynovodních přípojek na pozem-
ku p. č. 6056/9 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti 
povinného strpět právo umístění a pro-
vozování plynárenského zařízení – STL 
plynovodní přípojka pro rodinný dům 
č. p. 1812, ul. Úprkova ve Starém Městě, 
číslo stavby 44185 včetně jeho součás-
tí, příslušenství a vytyčovacích bodů, na 
právo umístění a provozování plynáren-
ského zařízení, právo vstupu a vjezdu 
na pozemek v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním dis-
tribuční soustavy a plynovodních přípo-
jek na pozemku p. č. 6056/9 ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, a to v rozsahu stanoveném a vy-
značeném v geometrickém plánu č. 2847-
229/2012 ze dne 26. 11. 2012. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2013 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.10  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené spo-
lečností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6 na právo umístění stavby „St. 
Město, úpr. DS, Richtr“ umístění nového 
vedení NN na pozemku p. č. 4549/3 ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy spočí-
vající v umístění vedení NN (vedení 23 m). 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 

znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2013 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.11 dodatek č. 1/2013 k smlouvě 
o odvozu, využití a odstranění odpadu 
ke smlouvě s firmou Odpady-Třídě-
ní-Recyklace a. s., Průmyslová 1153, 
Uherské Hradiště.

2.1 zadávací podmínky k nadlimitní 
veřejné zakázce na dodávky na akci 
Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska 
– varovný informační systém zadávané 
v otevřeném řízení. 
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2.2 zadávací podmínky k podlimit-
ní veřejné zakázce na služby na akci 
Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska 
– digitální povodňový plán zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. 

3.1  poskytnutí příspěvku na provoz 
Domu sociálních služeb Návojná, pří-
spěvková organizace, Návojná 100, 
763 32 Nedašov ve výši 5.000 Kč.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.5 zrušit převod majetku - prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda o celkové vý-
měře cca 10 m2, vše v lokalitě Kopánky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Petru Hradskému, by-
tem Hrušovany u Brna, Červené vrchy 
718 (dříve Staré Město, Salašská 1828), 
za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl na stu-
dii a projektové dokumentaci ve výši 
1.900,00 Kč/garáž, který byl schválen na 
15. zasedání Městského zastupitelstva 
ve Starém Městě dne 12. 10. 2000 pod 
bodem II./4.5.

III. neschválila
3.1  poskytnutí příspěvku:
-  Středisku rané péče SPRP Brno, Neru-
dova 7, 602 00 Brno 
-  Oblastní charitě Červený Kostelec, 
ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Koste-
lec

IV. jmenovala
2.1  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obá-
lek a posouzení kvalifikace ve složení: 

Člen komise - Ing. Vladimír Pavlík, 

dohodou k 1. 2. 2013.

6.1  zápis z 11. zasedání sociální komi-
se ze dne 12. 12. 2012.

VI. neuplatnila
4.1 podněty k návrhu Zadání územní-
ho plánu Kunovice.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.5  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod částí pozemků p. č. 
340/130 orná půda a p. č. 340/138 orná 
půda o výměře cca 10 m2, vše v lokalitě 
Kopánky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.    

1.6  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 1240/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.      

1.7  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 1237/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 63 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.      

1.8  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. st. 1203/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.     

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

ČERPADLA 

TEPLOVODNÍ ČERPADLA DO KOTELEN
GRUNDFOS, WILO, SIGMA

ITALSKÉ ZNAČKY
SERVIS A PRODEJ

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURABYTOVÁ ARCHITEKTURA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

PONORNÁ
POVRCHOVÁ

projektant, Roztoky, RNDr. Jaroslav Tupý, 
projektant, Uh. Hradiště, Josef Bazala, sta-
rosta, Staré Město, Ing. Robert Staufčík, 
OI Staré Město, Mgr. Oldřich Vávra, sta-
rosta, obec Tupesy,  Ing. Antonín Haloda, 
starosta, obec Zlechov, Ing. Roman Jílek, 
starosta, obec Boršice, 

Náhradník - Miloslav Misterka, projek-
tant, Praha,  Ing. Jana Zálešáková, projek-
tant, Uh. Hradiště, Pavel Duda, starosta, 
obec Kostelany, Miloslav Maňásek, sta-
rosta, obec Babice, Zdeněk Gottwald, sta-
rosta, obec Újezdec, Aleš Richtr, starosta, 
obec Huštěnovice, Jiří Smělík, starosta, 
obec Nedakonice.

2.2  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení: 

Člen komise - Ing. Vladimír Pavlík, pro-
jektant, Roztoky,Ondřej Macháček, orga-
nizátor VZ, Kanspo, Josef Bazala, starosta, 
Staré Město, Ing. Robert Staufčík, OI Staré 
Město, Miloslav Maňásek, starosta, obec 
Babice, Aleš Richtr, starosta, obec Huště-
novice, Jiří Smělík, starosta, obec Nedako-
nice. 

 Náhradník - Miloslav Misterka, projek-
tant, Praha , Nikol Holanová, organizátor 
VZ, Kanspo, Pavel Duda, starosta, obec 
Kostelany, Zdeněk Gottwald, starosta, 
obec Újezdec, Mgr. Oldřich Vávra, sta-
rosta, obec Tupesy, Ing. Antonín Haloda, 
starosta, obec Zlechov, Ing. Roman Jílek, 
starosta, obec Boršice.

V. vzala na vědomí
1.1 žádost pana Miroslava Horkého, Sta-
ré Město, Na Vyhlídce 1262 o ukončení 
smlouvy o správě veřejného pohřebiště 
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Staroměstští hasiči připravili přírodní kluziště v místě mokřadu mezi hřbitovem a nábřežní komu-
nikací. Již od soboty 26. ledna se v těchto místech bruslilo.                                       Foto: Josef Bazala
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.1  změnu předmětu nájmu u smlou-
vy o nájmu ze dne 14. 2. 2006 uzavřené   
mezi městem Staré Město  (pronajíma-
tel) a společností ARAVER CZ, 
s. r. o., Vlčnov, J. Plesla 556, IČ 60713 224 
(nájemce) od 1. 1. 2013 následovně:
pronájem části pozemku p. č. 4502/15 
zahrada o výměře 729 m2, pronájem 
části pozemku p. č. 4506/11 ostat. plo-
cha o výměře134 m2, pronájem části 
pozemku p. č. 4502/28 ostat. plocha 
o výměře 71 m2, pronájem pozemku 
p. č. 4502/32 ostat. plocha o výměře  
17 m2, celková výměra pronajímaných 
pozemků 951 m2.

1.2  smlouvu o správě veřejného po-
hřebiště ve Starém Městě mezi měs-
tem Staré Město, jako provozovatelem 
a panem Petrem Spáčilem, bytem Staré 
Město, Brněnská 1200, jako správcem 
veřejného pohřebiště, na dobu určitou 
do 31. 7. 2013 a měsíční odměna ve 
výši 6.250,00 Kč.

2.1  zadávací podmínky k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby na akci „Svoz 
odpadů na území města Staré Město“ 
zadávané v otevřeném řízení.

2.2  projektovou dokumentaci na akci 
Bezbariérový chodník na ulici Vele-
hradské a U Sklépka ve Starém Městě.

2.3  návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. 
Miroslavem Balejou na zpracování 
projektové dokumentace pro provádění 
stavby akce „Event centrum u Památní-
ku Velké Moravy“. 

2.4  zadávací podmínky k veřejné za-
kázce malého rozsahu na služby na akci 
Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska 
– digitální povodňový plán.

3.1 odměny soudcům přísedícím 
Okresního soudu v Uherském Hradišti 
za rok 2012 dle  zápisu.

U S N E S E N Í
z 51. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30. 1. 2013

U S N E S E N Í

5.1  dodatek č. 42 ke smlouvě s ČSAD BUS 
Uherské Hradiště a. s. o zajištění městské 
hromadné dopravy jako veřejné služ-
by na území města Uherského Hradiště 
a obcí Kunovice a Staré Město ze dne  
16. 2. 1994.

6.1 rozpočet sociálního fondu na rok 
2013 dle zápisu.

6.2  přílohy knihovního řádu:
- Přílohu číslo 1 - Ceník knihovny, ceník 
informačního centra
-  Přílohu číslo 2 - Podmínky používání 
WI FI připojení
-  Přílohu číslo 3 - Pravidla používání čte-
ček elektronických knih

6.5  smlouvu mezi J. D. Production, s.r.o., 
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 
Hradiště a městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. Předmě-
tem smlouvy je výroba pořadů z města 
a okolí města Staré Město pro vysílání 
programu TV Slovácko na dobu od 1. 1. 
do 31. 12. 2013. 
Cena za výrobu a vysílání každé jedné re-
portáže činí 3.000 Kč + DPH.    

II.  doporučila zastupitelstvu města

1.4  schválit převod majetku - prodej 
částí pozemků p. č. 340/130 orná půda 
a p. č. 340/138 orná půda o celkové vý-
měře cca 10 m2, vše v lokalitě Kopán-
ky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Ing. Vladimíru 
Hradskému, bytem Staré Město, Salaš-
ská 1828, za cenu 100,00 Kč /m2 + podíl 
na studii a projektové dokumentaci ve 
výši 1.900,00 Kč/garáž. Podmínky pře-
vodu pozemků pro stavbu garáží byly 
schváleny na 15. zasedání Městského 
zastupitelstva ve Starém Městě dne 
12.10.2000 pod bodem II./4.5.

III. zrušila
1.1 usnesení pod bodem I/1. 9 z 48. za-
sedání ze dne 5. 12. 2012 - změna před-
mětu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne 
14. 2. 2006 uzavřené  mezi městem  Sta-
ré  Město  (pronajímatel) a společností  
ARAVER CZ, s. r. o., Vlčnov, J. Plesla 
556, IČ 60713 224 (nájemce) – od 1. 
1. 2013 snížení výměry části pozemku 
p. č. 4502/1 o 21 m2 a nově nájem po-
zemku p. č. 4502/42 o výměře 21 m2, 
vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
jejichž změna číslování vznikla zapsá-
ním nového geometrického plánu při 
zaměření chodníků, která byla schvále-
na na 48. zasedání dne 5. 12. 2012 pod 
bodem I./1.9 z důvodu další změny 
předmětu nájmu.

(pokračování na str.6)
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2.4 usnesení pod body I/2.2 a IV/2.2 
z 50. zasedání ze dne 9. 1. 2013 - Zlepšení 
systému povodňové služby a preventiv-
ní protipovodňové ochrany města Staré 
Město a obcí Staroměstska – digitální 
povodňový plán - zadávací podmínky 
k podlimitní veřejné zakázce na služby 
zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení z důvodů snížení předpoklá-
dané hodnoty veřejné zakázky vyvolané 
poskytovatelem dotace SFŽP. 

IV. souhlasila
3.2  - s uspořádáním XI. ročníku zá-
vodu historických motocyklů „Slo-
vácký okruh o cenu Bohumila Kováře“ 
ve dnech 3. - 5. května 2013 ve Starém 
Městě.  
- s použitím znaku města Staré Město 
na oficiálních tiskovinách XI. ročníku
závodu historických motocyklů „Slo-
vácký okruh o cenu Bohumila Kováře“, 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 03/2001 čl. 6 odst. 4. 

V. jmenovala
2.1 - komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek na akci Svoz odpadů na 
území města St. Město, která provede 
i posouzení kvalifikace ve složení: čle-
nové – Ing. A. Pluhařová, Ing. J. Ně-
mec, R. Malina, Mgr. M. Zábranský,  
Ing. J. Kiml, náhradníci - J. Obdržálek, 
Ing. R. Staufčík, M. Horký, Ing. K. Psot-
ka a L. Gebauerová. 
- komisi pro otevírání obálek s nabídka-
mi na akci Svoz odpadů na území města 

Staré Město ve složení: Ing. Alena Pluha-
řová, Ing. Jan Němec, Radoslav Malina, 
Mgr. Martin Zábranský, Ing. Jiří Kiml, 
náhradníci - Jiří Obdržálek, Ing. Robert 
Staufčík, Miroslav Horký, Ing. Kamil 
Psotka, Lenka Gebauerová.

2.4 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek zakázky malého rozsahu na služ-
by akce Zlepšení systému povodňové služ-
by a preventivní protipovodňové ochrany 
města Staré Město a obcí Staroměstska 
– digitální povodňový plán, která provede 
i otevírání obálek a posouzení kvalifikace
ve složení:

Člen komise
Ing. Vladimír Pavlík, projektant, Rozto-
ky, Ondřej Macháček, organizátor VZ, 
Kanspo, Josef Bazala, starosta Staré Měs-
to, Ing. Robert Staufčík, OI Staré Město, 
Miloslav Maňásek, starosta obce Babice, 
Aleš Richtr, starosta obce Huštěnovice, 
Jiří Smělík, starosta obce Nedakonice 
.
Náhradník  - Miloslav Misterka, projek-
tant, Praha, Nikol Holanová, organizátor 
VZ, Kanspo, Pavel Duda, starosta obce 
Kostelany, Zdeněk Gottwald, starosta 
obce Újezdec, Mgr. Oldřich Vávra, sta-
rosta obce Tupesy, Ing. Antonín Haloda, 
starosta obce Zlechov, Ing. Roman Jílek, 
starosta obce Boršice.

VI  vzala na vědomí
2.2 informaci o podání žádosti o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na akci Bezbariérový chodník na ulici Ve-

lehradské a U Sklépka ve Starém Městě.
- finanční spoluúčast žadatele v předpo-
kládané výši 2.228.706 Kč.

4.1  vyjádření města k zahájení územ-
ního řízení dle § 79 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

4.2  vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a staveb-
ního řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona  
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení společného územního a stavebního 
řízení dle § 94 a) zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k souhlasu s umís-
těním stavby dle § 96 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

6.3 zprávu o činnosti Městské knihov-
ny a informačního centra Staré Město 
za rok 2012.

VII. určila
2.4 vyzvat k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služ-
by akce Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Staré Město a obcí Sta-
roměstska – digitální povodňový plán 
tyto společnosti ENVIPARTNER, s. r. 
o., Brno – Štýřice, Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s., Praha 5 – Smí-
chov, HF Biz s. r. o, Šumperk, CRISIS 
CONSULTING, s. r. o., Uherské Hra-
diště, Extra NET s. r. o., Uherský Brod.

VIII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.3  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej částí 
pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha/
ostat. komunikace o celkové výměře 
3 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2. Odboru investic
6.4  zajistit zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci elektroin-
stalace a výměnu svítidel v celé budově 
MŠ Rastislavova. Tuto akci navrhuje 
rada města rozdělit do dvou částí a vý-
měnu svítidel provést v roce 2013, re-
konstrukci elektroinstalace v roce 2014. 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(dokončení ze str. 5)
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Gratulujeme 192 Josefům a 9 Josefám

Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 16. března, 
20. dubna, 25. května, 

8. června 2013.

Nejčastějším staroměstským mužským jménem je stále Josef. Na snímku zleva Josef Vanda 
mladší, na snímku vpravo Josef Vanda starší. Uprostřed Miroslav Nosek, který bude mít svátek 
6. března společně s dalšími 101 nositeli tohoto oblíbeného mužského jména. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva Martin Baláž, Aleš Rada 
a Tomáš Vavřík. 

Foto: Robert Januška
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Opět po roce jsme nahlédli do sta-
tistiky staroměstských jmen. V měsíci 
březnu bude slavit Josef a ve stejný den 
také Josefa. Jméno Josef  je stále nejčas-
tějším staroměstským mužským jmé-
nem, napočítali jsme jich celkem 192. 
Josefek u nás žije devět. Vzhledem k to-
mu, že mladí lidé již svým novorozen-
cům jméno Josef téměř nedávají, počet 
Josefů stále klesá. Vzpomeňme jen na 
rok 2007, kdy u nás žilo 221 Josefů. Za 
necelých šest let ubylo ve Starém Městě 
29 Josefů. 

V neděli 3. března oslaví svátek osm 
Kamilů, Miroslavů u nás žije 102 a jmé-
no Tomáš nosí 114 Staroměšťanů. Dne 
23. března mají svátek Ivony, žijí u nás 
pouze dvě, naopak jméno Yvona je za-
stoupeno čtyřikrát. Kdyby chtěly spo-
lečně oslavit svůj svátek staroměstské 
Taťány, stačil by jim jeden větší stůl pro 
šest osob. Dne 28. března poblahopře-
jeme 11 ženám se jménem Soňa. Jeden 
čas to bylo vcelku oblíbené jméno, ale 
od roku 1991 nebyla ve Starém Městě 
pojmenována žádná Soňa.

Ale vraťme se ještě k jménu Josef. Od 
nepaměti se stalo tradicí zdejší dechovky 
takzvané chození po Josefkách, kdy mu-
zikanti obchází své kamarády a známé 

v předvečer jejich svátku. V tradici po-
kračuje i současná Staroměstská kapela, 
která navštíví a potěší své příznivce 18. 
března 2013.

Jana Nosková, Milan Kubíček

Tři králové na pochůzce
Na svátek Tří králů se můžeme v uli-

cích Starého Města pravidelně potkat se 
zajímavou skupinkou. Také letos jsme 
spatřili členy souboru Dolina, Aleše 
Radu, Tomáše Vavříka a Martina Baláže 
při pochůzce.                                      MK

Chcete připomenout sraz třídy?
Pokud pořádáte sraz třídy po letech, ať už ze základní nebo střední školy, máte 

možnost jubileum připomenout ostatním. Stačí zaslat text oznámení. Případně spo-
lečnou fotografii. Ve Staroměstských novinách vše rádi zveřejníme.

MK

Po stopách Cyrila a Metoděje
V letošním roce si připomínáme již 1.150 výročí, kdy kníže Rastislav, vládce Říše 

velkomoravské, povolal roku 863 na Moravu věrozvěsty Konstantina a Metoděje.    
Konstantin sestavil pro Slovany písmo, tzv. glagolici, a přeložil evangelia. Metoděj 

zase uvedl liturgii slovanskou, ovšem v roce 885 po jeho smrti byli jeho žáci z Moravy 
vyhnáni a přijata byla liturgie latinská.

Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských národů 9. března, v roce 1863 byl 
přesunut na 5. července a roku 1880 rozšířen pro celou církev. Papež Jan Pavel II. je 
31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.

Cyril (Konstantin) se narodil kolem roku 827, jako nejmladší ze sedmi dětí, zemřel 
14. 2. 869. Pohřben byl v bazilice sv. Klementa v Římě. Metoděj zemřel 6. 4. 885 a byl 
pochován na velkomoravském Velehradě.                                                                    MK

Moudré myšlenky
• Když každý moudřejší ustoupí, potom si 
budou hlupáci dělat, co se jim zachce.
• Je třeba vědět, před kým se ohnout a s kým 
si přihnout.
• Když si myslíte, že na maličkosti nezáleží, 
zkuste spát, když je v pokoji komár.
• Svět je veliké jeviště, na němž, bohužel, 
většina z nás dělá kulisáky.        Vybral: MK
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA

Dne 3. 3. 2013 by 
se dožil 100 roků 
pan Josef Němec 
z Jezuitské ulice.
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou 
vzpomínku.
S láskou vzpomína-

jí synové Petr, Josef a Jan s rodinami.
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Doba postní - vyzývá k obrácení, nebo 
užijme výraz pokání. Pokání křesťana 
není jen stoické umění spokojit se s má-
lem, ale postupně hledat to nejcennější, 
co je předmětem naší naděje – to je Boží 
království. Tedy pokáním je stálé hledá-
ní hlubší pravdy, pravé moudrosti.

Připravujeme se na Velikonoce
+ Návštěvy nemocných se službou 

svátostí smíření, pomazání nemocných 
a sv. přijímáním se uskuteční v úterý  
19. 3. a v pátek 22. 3. od 8:00 hodin. Na-
hlaste zájemce v sakristii kostela!

+ 22. 3. 2013 „Bolestný“ pátek před 
Květnou nedělí. 

V 17 hodin mše sv. a po ní projdeme 
s křížem třemi zastaveními ulicemi na-
šeho města, s modlitbou za město a far-
nost.

+ 24. 3. 2013 Květná neděle zvaná pa-
šijová.

Přicházejí nové generace, nové 
kultury a národy. A Boží Slovo chce 
v každém z nich promluvit vlast-
ní řečí. Proto je tak aktuální odkaz  
sv. bratrů Cyrila a Metoděje v tom-
to čase a světě globalizace, který je 
plný neshod a rozdělení. Tito dva 
světci byli nositeli jednoty, uskuteč-
nění jednoty mezi východní a zá-
padní církví. Přišli do slovanských 
krajů z byzantské kultury, rozvi-
nutější než tehdy kultura západu. 
Ale respektovali autoritu nástupce  
sv. Petra, římského papeže, a ten 
jejich záměr evangelizovat Slovany 
liturgií a písmem ve slovanské řeči 
schválil. Cyril a Metoděj jsou v tom-
to respektu k autoritě Petrova ná-
stupce i přes pozdější rozdělení tedy 
silným nepřehlédnutelným poutem 
jednoty mezi východní a západní 
církví.                                               -SV-

Kardinál Duka vybízí všechny věřící v České republice, 
aby se nyní spojili v modlitbách za volbu nového papeže

 i za zdraví a sílu pro Benedikta XVI.

 

 

 

 
Zelený čtvrtek  –  28. 3. 2013 

PŘED VEČERNÍ MŠÍ SV. KONČÍ 
DOBA POSTNÍ A ZAČÍNÁ 
VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ 

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE 

(ustanovení mše svaté, 
ustanovení svátosti kněžství, 

nové přikázání lásky –  
obřad umývání nohou) 

18:00 hodin 
Po mši sv. – hodinová adorace 

V Getsemanské zahradě 
(noční adorace 20:00-6:00 hod 

Nezapomeňte se zapsat  
na adorační služby!) 

Velký pátek  –  29. 3. 2013 
 

OBŘADY NA PAMÁTKU 
UMUČENÍ  JEŽÍŠE KRISTA 

Kostel bude otevřen od 9:30 
hodin k soukromé adoraci 

Křížová cesta v 9:00 hod. Po ní 
vyhodnocení soutěže dětí! 

Obřady začínají v 18:00 hod. 
(noční adorace 20:00-06:00 hod. 

 v kapli sv. Jana Křtitele.  
Nezapomeňte se zapsat  

na adorační služby!) 
Den přísného postu:  půst zdrženlivosti od masitých pokrmů  

 a půst újmy (jednodenní nasycení) 
Dary do pokladničky v Getsemanské zahradě a v Božím hrobě jsou určeny  

na opravu katolických  chrámů ve Svaté Zemi. Pán Bůh zaplať! 
Bílá sobota  –  30. 3. 2013 

Neslaví se liturgie.  
 

Kaple sv. Jana Křtitele  
bude otevřena  

od 9:00 – 18:00 hodin  
k adoraci u Božího hrobu 

V kostele: v 9:00 hodin -  
společná modlitba breviáře.  

Pro katechumeny v 9:30 hodin -   
obřad „Jména“ a „Efatha“. 

Velikonoční vigilie  – 30. 3. 2013 Obřady začínají u kříže  
v nové části hřbitova 

20:00 hodin 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně       
31. 3. 2013 

Sbírka na Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci 

Žehnání pokrmů  
na konci mše svaté 

(nádoby, ošatky, košíčky 
s pokrmy položte na 
připravené ubrusy!) 

  8:00 hodin  

 10:00 hodin 

Pondělí velikonoční 1. 4. 2013  Mše sv.v 7:00 a 9:00 hodin 

Vrcholná událost roku – VELIKONOCE
Jako Kristus umřel a vstal z mrtvých, tak i my máme odumřít hříchům a povstat k no-

vému životu (list sv. Pavla Římanům, kap. 6, verš 6).

V sobotu 23. 3. v 17 hodin a v neděli  
24. 3. v 7:00 a 9:00 hodin začne bohoslužba 
u kříže v nové části hřbitova. 

Po požehnání ratolestí (kočiček), přejde-
me průvodem do kostela ke mši svaté.

+ OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍ-
ŘENÍ – může pomoci toto: http://www.
knihovna.net/KNIHA/0057_t.htm  
Ke svátosti smíření je možné přistoupit ve 
zpovědní místnosti v kostele sv. Michaela 
vždy půl hodiny přede mší svatou, také bě-
hem pobožnosti křížové cesty. 

V sobotu 23. 3. odpoledne 14:30 – 16:30 
hod. zde mimořádně pro všechny budou 
přítomni tři zpovědníci. 

Od pondělí 18. 3. až do středy 27. 3. zpo-
vídají také otcové uh. děkanátu v Uherském 
Hradišti (ve farním kostele sv. Františka 
Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., u františ-
kánů od 15:00 – 18:00 hod.)

- Pro mládež Arcidiecézní setkání 
mládeže na Velehradě 23. 3., začátek od  
8 hod. poutní cestou na Velehrad, ukonče-
ní do 16:30 hod. Těšit se můžete na spole-
čenství, katecheze o. arcibiskupa, besedy, 
přednášky, workshopy, mše svatá a svátost 
smíření. Karimatku, 50 Kč a jídlo s sebou.

- Pro seniory Víkend pro seniory – du-
chovní obnovu vede P. Stan. Peroutka SJ ve 
dnech 22. 3. - 24. 3. 2013 na Velehradě na 
Stojanově. Přihlásit se na tel.: 572 571 531. 

- MUDr. Marie Svatošová Krajská 
knihovna F. Bartoše ve Zlíně pořádá dne 
20. - 21. 3. v 17 h. (přízemí hudeb. salonek) 
besedu o hospicích i umění stárnout a au-
torské čtení z knihy Máme proč se radovat 
s M. Svatošovou (vstupné 30 Kč, snížené 
20 Kč).                                                           SV

Nezapomeňte na změnu času 
z 30. 3. na 31. 3. 2013.

(Posuneme si čas o 1 hodinu dopředu!)

Jubileum 1150 let 
příchodu věrozvěstů
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   březen 2013

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

 KALÍŠEK
OPĚT NA ŠPICI

V sobotu 30. března 
se uskuteční country večer 

v restauraci Na Špici 
se skupinou KALÍŠEK. 

Doporučujeme včasnou rezervaci míst na
tel.: 572 541 190.
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Orientačnícena

1. pátek Uh. Hradiště Kdyby tisíc klarinetů 19.00 300,-/280,-

2. sobota Uh. Hradiště L Cybercomics 19.00 210,-/190,-

4. pondělí Uh. Hradiště školní před. Jak důležité je ho mít… 10.00 70,-

6. středa Uh. Hradiště V Válka s Mloky 17.00 110,-

6. středa Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

7. čtvrtek Uh. Hradiště Q Cybercomics 19.00 210,-/190,-

8. pátek Uh. Hradiště Cikáni jdou do nebe 19.00 300,-/280,-

9. sobota Uh. Hradiště R Cybercomics 19.00 210,-/190,-

11. pondělí Uh. Hradiště školní před. Jak neuvařit hlavu naměkko 10.00 60,-

14. čtvrtek Uh. Hradiště S
Višňový sad, 
(výjimečně čtvrtek)

18.00 110,-

14. čtvrtek Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

15. pátek Uh. Hradiště
veřejná 
gen. zkouška

Nora 10.00 50,-

16. sobota Uh. Hradiště P Nora, premiéra 19.00 260,-/240,-

18. pondělí Uh. Hradiště Senior Nora 10.00 110,-

18. pondělí Uh. Hradiště Y Nora 19.00 210,-/190,-

18. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Budulínek, Naivní divadlo 
Liberec

9.00, 
10.30, 
19.00 

60,- 
160,-

19. úterý Uh. Hradiště Senior 2 Nora 10.00 110,-

19. úterý Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Budulínek, Naivní divadlo 
Liberec

9.00, 
10.30, 
19.00 

60,- 
160,-

20. středa Uh. Hradiště O Kdyby tisíc klarinetů 17.00 160,-

20. středa Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Budulínek, Naivní divadlo 
Liberec

9.00, 
10.30, 
19.00 

60,- 
160,-

21. čtvrtek Uh. Hradiště K Nora 19.00 210,-/190,-

22. pátek Uh. Hradiště
Rychlé šípy, uzavřené 
představení

19.00 ----

23. sobota Uh. Hradiště A Nora 19.00 210,-/190,-

24. neděle Uh. Hradiště H Nora 19.00 210,-/190,-

26. úterý Uh. Hradiště T Válka s Mloky 18.00 110,-

26. úterý Uh. Hradiště Malá scéna Oleanna 18.00 160,-

27. středa Uh. Hradiště školní před. Kalibův zločin 10.00 70,-

28. čtvrtek Uh. Hradiště J Nora 19.00 210,-/190,-

29. pátek Uh. Hradiště Oskar a růžová paní, 35. repríza 19.00 270,-/250,-

Staroměstská kapela 
poblahopřeje Josefům

Opět po roce bude 
Staroměstská kapela 

vyhrávat Josefům 
ve Starém Městě. 

Pochůzka po domácnostech, 
kde žijí Josefové, se uskuteční 
v pondělí 18. března 
v podvečerních hodinách.

VEČER S HITY
V pátek 15. března 

se koná v restauraci Na Špici 
VEČER S HITY 

osmdesátých a devadesátých let. 
Jste srdečně zváni 

k prožití příjemného večera.
 Začátek ve 20 hodin.

Kresba: Jan Slováček
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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

Fašanky v domově na Kopánkách
Opět po roce nastal tolik očekávaný den 7. únor 2013 

v domově pro obyvatele se zdravotním postižením ve Starém 
Městě na Kopánkách. Fašank je zde vždy velmi zajímavou 
událostí. 

Všichni, kteří jen trochu mohli, vyzdobili společenský sál 
pestrobarevnou dekorací a konfetami. K tanci a poslechu za-
hrálo oblíbené duo Milan Kura a Jiří Kura. Nejedna tvář se 
rozzářila při tanečku Jede, jede, mašinka… Součástí fašan-
ku byla i tombola. Viděli jsme celou plejádu masek a mnoho 
spokojených klientů domova, o které se stará početný kolek-
tiv sociálních pracovníků pod vedením ředitelky domova 
Bc. Ludmily Jančaříkové.

Atmosféru fašanku vám přiblížíme v malé fotoreportáži.
Milan Kubíček

Ředitelka Bc. Ludmila Jančaříková se pozdravila s obyvateli domova, 
kteří jsou upoutaní na lůžko.                                   Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 3/13 Staroměstské noviny 3/13

Sobota 2. březen

KOŠT SLIVOVICE
Účinkují: JIŽANÉ, VSP BAND
Začátek: 16:00 hodin

Úterý 5. březen

Filmový festival National geographic
EXPEDIČNÍ KAMERA
Začátek: 17:30 hod.

Sobota 16. březen

přehlídka mladých kapel
COOLFEST
Začátek: 18:00 hod
Vstupné: 50,- Kč

Sobota 30. březen

Velikonoční bigbeat
REFLEXY ORIGINAL
Začátek: 20:00 hod.

Neděle 31. březen

Charitativní akce pro děti z Diakonie UH

VELIKONOČNÍ KONCERT
-  houslista J. Pospíchal (sólista České filharmonie), Repetilky, 

taneční skupina ZUŠ Staré Město, dětská cimbálová muzika 
a pěvecký sbor Slovácké ZUŠ Uherské Hradiště

-  dražba uměleckých děl věnovaných významnými umělci z regionu 
(Mikel, Malina, Boroš, Zálešák aj.)

Vstupné: dobrovolné
Začátek:  15:00 hod.

K tanci a poslechu všem přítomným zahrál Milan Kura. 
Foto: Milan Kubíček

Klienti domova obyvatel se zdravotním postižením se na fašanky vždy 
velmi těší.                                                                                        Foto: MK
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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

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

HRANÍ S MIMINKY
26. 3. úterý  13:00  - 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu 
rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna 
zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
16.  3. sobota  9:00  - 11:00
Ve Společensko-kulturním centru Staré Město (Sokolovna). 
Prodejní místo je nutné si dopředu rezervovat!
Vstupné: prodávající 50,- Kč, kupující 1,- Kč

PROGRAM NA BŘEZEN 2013
SVČ KLUBKO

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ V BŘIŠNÍCH TANCÍCH – 4. ROČNÍK
9. 3. 2013 sobota od 8:30
Soutěž je určena pro děvčata od 1. do 9. tříd, která se ama-
térsky věnují břišním tancům. Uzávěrka přihlášek je  
6. 3. 2013.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klub-
kosm.cz 

TVOŘIVÁ DÍLNA – KERAMIKA NA KRUHU I.
12. 3. úterý 17:00  – 19:00
Přijďte si vyzkoušet točení keramiky na kruhu – vytvořit si 
můžete misku, hrníček či jiný výrobek. Je nutné si dopředu 
své místo rezervovat. Dílny budou probíhat ve dvou skupi-
nách:
17:00 – 18:00 - 4 volná místa
18:00 – 19:00 - 5 volných míst (je možné čas prodloužit)
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení!

TVOŘIVÁ DÍLNA – PATCHWORKOVÉ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
26. 3. úterý 17:00  – 19:00
Blíží se nám Velikonoce a s ním spojené tvoření, tentokráte 
vyzkoušíme patchwork bez jehly. Domů si odnesete stužka-
mi nazdobené vajíčko.
S sebou: přezůvky. Cena bude upřesněna.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
4.  3. 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

HRANÍ S MIMINKY
12.  3. úterý  13:00  - 15:00
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

MAMKAVÁRNA
18.  3. pondělí  9:00  - 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč
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NABÍDKA NEPOTŘEBNÝCH ZÁSOB Z MAJETKU SPOLEČNOSTI 
ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, S. R. O. 

 NABÍZÍME K PRODEJI NEPOTŘEBNÉ ZÁSOBY 
NAPŘ. LOŽISKA, KLÍNOVÉ ŘEMENY, SIMERINGY, HŘÍDELE, 

PRUŽINY, VRUTY, TĚSNĚNÍ, HADICE ATD. 

POLOŽKOVÝ SEZNAM NA 
HTTP://WWW.STAREMESTO.UH.CZ/U_DESKA/SKLAD.ZIP

PROHLÍDKY PO DOHODĚ NA TEL. Č. 608 535 335. 

VZPOMÍNKA
Dne 29. 3. 2013 by se dožila 87 roků paní 

Marie Hrabcová. Děkujeme za vzpomínku 
na naši maminku. Dcera Hana s rodinou, 
syn Jaroslav s rodinou. Vzpomíná divadelní 
soubor TJ Sokol Staré Město. 

Tmavé je jeviště, prázdný je sál, odešla 
nám v dál……

Poděkování
Dne 7. 2. 2013 ve 13 hodin v obřadní síni ve Starém Městě jsme 

se naposled rozloučili s panem Stanislavem Vojáčkem. Všem 
přítomným velké díky za projevy soustrasti a květinové dary. 
Manželka Emilie a dcery s rodinami.
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PREZIDENTEM BYL ZVOLEN MILOŠ ZEMAN 
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Podle výsledků 1. kola prezidentských voleb, které se 
konalo 11. a 12. ledna 2013, postoupili do 2. kola voleb 
expremiér Miloš Zeman a předseda TOP 09 a ministr za-
hraničí Karel Schwarzenberg. 

Rozhodli o tom voliči, kteří jim dali nejvíce hlasů. Oproti 
prvnímu kolu voleb, kdy přišlo 61,31 % voličů, se volební účast 
ve druhém kole snížila na 59,11 %.

Kandidát strana % hlasy 
Miloš Zeman Strana Práv Občanů
 ZEMANOVCI 54,80 2 717 405

Karel Schwarzenberg TOP09 45,19 2 241171
  
Prvního Zemana od druhého Schwarzenberga dělilo 

476 234 hlasů.

Jak volili občané Starého Města?
Ve Starém Městě bylo zapsáno ve volebním seznamu cel-

kem 5548 voličů. Volební účast byla 62,82 %. Odevzdaných 
bylo 3469 platných hlasů (99,57 %). Z těchto čísel vyplývá, že 
prezidentských voleb ve Starém Městě se nezúčastnilo 2079 
oprávněných voličů, případně se k volbám dostavili, ale jejich 
hlas byl neplatný. Výsledky voleb ve Starém Městě jsou poně-

kud odlišné oproti výsledkům v jiných městech okresu Uher-
ské Hradiště. Ve Starém Městě sice vyhrál Miloš Zeman, ale 
jen rozdílem 3,78 %. V jiných městech ve slováckém regionu 
byl rozdíl mezi Zemanem a Schwarzenbergem podstatně vý-
raznější. Například Uherské Hradiště: Zeman 53,25 %, Schwar-
zenberg 46,74 %, Kunovice: Zeman 57,66 %, Schwarzenberg 
42,32 %. 

Jediným městem v celém Zlínském kraji, kde výrazně vyhrál 
Karel Schwarzenberg, byly Vizovice. Kandidát TOP 09 zde do-
stal 55,06 % hlasů, zatímco Miloš Zeman jen 44,93 % hlasů. 

Výsledky prezidentských voleb ve Starém Městě
Kandidát procenta hlasy
Miloš Zeman 51,89 1.800
Karel Schwarzenberg 48,11 1.669

Také ve druhém kole prezidentských voleb se potvrdilo, že 
Staroměšťané chodí k volbám ve větším počtu, než-li občané 
v jiných městech.Volební účast ve Starém Městě byla 62,82 % 
- nejvyšší z měst okresu Uherské Hradiště. Dále následova-
ly města Hluk 62,15 %, Kunovice 62,13 %, Uherské Hradiš-
tě 61,56 %, Bojkovice 60,55 %, Uherský Brod 59,88, Uherský 
Ostroh 58,30 %. Celková volební účast v okrese Uherské Hra-
diště byla 61,60 %.

Výsledky podle volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 ZŠ nám. Hrdinů 1000: volební účast 

60,63%, 1. Schwarzenberg 57,66%, 2. Zeman 42,33%. Jeden 
ze dvou volebních okrsků, kde zvítězil Karel Schwarzenberg, 
a to s velkým rozdílem více než 15 %.

Volební okrsek č. 2 ZŠ Komenského 1720: volební účast 
60,65 %, 1. Zeman 57,43 %, 2. Schwarzenberg 42,56 %. Téměř 
o patnáct procent více hlasů získal Miloš Zeman.

Volební okrsek č. 3 ZŠ Komenského 1720: volební účast 
66,57 %. 1. Zeman 58,02 %, 2. Schwarzenberg 41,97 %. V tom-
to volebním okrsku získal Miloš Zeman největší podporu vo-
ličů, která přesáhla 58 %.

Volební okrsek č. 4 ZŠ náměstí Hrdinů 1000: volební 
účast 66,73 %. 1. Schwarzenberg 51,02 %, 2. Zeman 48,97 %. 
S nepatrným náskokem zvítězil Schwarzenberg, nejvyšší vo-
lební účast ze všech pěti okrsků.

Volební okrsek č. 5 SOŠ a Gymnázium, Velehradská 
1527: volební účast 60,11 %, 1. Zeman 57,08 %, 2. Schwar-
zenberg 42,81 %. V pátém volebním okrsku bylo o 14,27 % 
více voličů, kteří se přiklonili k Miloši Zemanovi.

Milan Kubíček

Členové volební komise č. 1 zasedli ve třídě základní školy na náměstí  
Hrdinů 1000. Ve volebním okrsku č. 1 zaznamenali největší počet hlasů 
pro Karla Schwarzenberga ( 57,66 %).         Ilustrační foto: Milan Kubíček

Do budovy základní školy na náměstí Hrdinů přicházeli občané z voleb-
ních okrsků č. 1 a č. 4.                                     Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na březen
 V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě 
úrodný rok jest.
 O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
 Březnové slunce má krátké ruce.
 Svatý Josef s tváří milou končí zimu 
plnou.
 Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 Jestli březen kožich stáhl, duben rád by 
po něm sáhl.
 Na svatého Řehoře žába hubu otevře.
 Suchý březen, mokrý duben, mokrý 
máj – bude v stodole ráj.
 O svaté Balbíně je už u nás po zimě. 

EM

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska již 
není silná natolik, aby usmiřovala.

Feministky jsou ženy, které se nevešly do postelí.

Ve dne, když mluvíš, rozhlížej se kolem sebe. 
V noci mlč.

Včasná opatrnost je prospěšnější než pozdější 
stížnost.

Kdo šetří je dlouhodobě chudý a krátkodobě 
bohatý.

Žena je vizitkou muže, ona za to nemůže.

Každý vůl má svého obdivovatele, ale málokte-
rý obdivovatel má svého vola.

Před manželstvím se domníváme, že milujeme 
– v manželství se to teprve učíme.

Jeden z práce bohatý – druhý hrbatý.

Již od konce února můžeme v přírodě spatřit sněženku.                      Ilustrační foto:Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Ačkoli zimní měsíc únor ještě ne-
skončil, v přírodě se začínají dít věci. Na 
zahrádce můžeme spatřit sněženku, jak 
se probojovává sněhem. V zemi ukrývá 
cibulku a z té vyrůstají nad povrch dva 
podlouhlé listy, které mohou dorůst 
délky kolem 20 centimetrů. Květy jsou 
bíle zbarveny, tvoří je tři vnitřní okvětní 
lístky a tři vnější, které mají zelený lem. 

Sněženky se šíří semeny a dceřinými ci-
bulkami. U nás se jí daří na vlhkých lu-
kách, dříve jsme ji mohli najít i v nivách 
kolem řek. Sněženka se řadí mezi státem 
chráněné ohrožené druhy rostlin. Sně-
ženka je stejně jako bledule jedovatá, far-
maceutický průmysl ji používá jako zdroj 
alkaloidů. Obsahuje jich asi 20, hlavně 
lykorin, galanthamina tazetin.

Milan Kubíček

Zvonek zelený je přibližně velký jako vrabec. 
A víte, jak ho poznáte za letu? Jednoduše, létá 
ve vlnovkách. 

Foto: Milan Kubíček

Fotopostřehy

Velký Čenda neplatí! 
Každé ráno nastupuje do auto-

busu pouličky u Lidového domu 
vysoký muž s postavou zápasníka. 
„Velký Čenda neplatí!“, oznámí vždy 
hrubým hlasem a jde si sednout na 
místo. Po nějaké době vychrtlý a ne-
duživý řidič pouličky toho začne mít 
dost a rozhodne se, že bude chodit do 
posilovny a naučí se asijskému bojo-
vému umění. Již za měsíc se cítí dost 
silný na to, aby se arogantnímu pasa-
žérovi postavil.

„Velký Čenda neplatí!“, oznámí 
jako obvykle hromotluk. „A proč 
ne!?“, zařve na něj řidič a rázně se mu 
postaví do cesty. „Protože velký Čen-
da má čtvrtletní časovou jízdenku.“

NI
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Titulek článku jsme si vypůjčili ze 
známého pořadu Českého rozhlasu 
úmyslně, neboť chceme upoutat po-
zornost všech čtenářů Staroměstských 
novin. A nejen to, cílem tohoto článku 
je podnítit ochotu ke spolupráci všech 
staroměstských obyvatel. 

A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ…
Léta skutečně běží, někdy až neuvěři-

telně rychle a naše město se vyvíjí, jeho 
tvář i život obyvatel se proměňuje. Mno-
hé domy a stavby už nestojí, nebo mají 
jiný vzhled, stejně tak ulice a různá zá-
koutí naše města, také obchody či dílny 
řemeslníků. Změnil se způsob oblékání, 

Vzpomínky na minulá léta.                                                                                            Foto: archiv SM

trávení volného času i zábavy, přibylo 
automobilů a zmizely povozy. Jen staré 
fotografie nám dokážou připomenout
doby dávno minulé. Avšak i těch sta-
rých fotografií ubývá, mnohdy odchá-
zejí z tohoto světa spolu s našimi před-
ky…

Městský úřad se touto cestou obrací 
na Vás všechny s žádostí o zapůjčení fo-
tografií, dokumentujících naše město i ži-
vot jeho obyvatel v průběhu uplynulého 
20. století. Určitě máte doma fotografie
po svých rodičích či příbuzných a také 
fotografie z dob svého dětství či mládí,
které beze slov vyprávějí příběhy…

Pomozte, prosím, dokumentovat 
doby minulé pro budoucí generace. Vě-
nujte chvíli času, prohlédněte rodinná 
alba, krabice či šuplíky s fotografiemi
a přineste je na městský úřad tajemníko-
vi Vladimíru Kučerovi (tel. 572 416 405, 
email: kucera@staremesto.uh.cz.)

Všechny zapůjčené fotografie budou
naskenovány a vráceny svým majite-
lům. Podaří-li se jich shromáždit dosta-
tek, bude možno je využít k prezentaci 
v podobě výstavy či knihy.

PhDr. Blanka Rašticová

První občánek Starého Města roku 2013
 Na prvního občánka letošního roku 

jsme letos nemuseli dlouho čekat. Sofie
Kalinová se narodila mamince Monice Ma-
zurové (1983) a tatínkovi Igoru Kalinovi 
(1979) již 2. ledna v 8:17 hodin v Baťově ne-
mocnici ve Zlíně, vážila 2500 gramů, měřila 
44 centimetrů. Doma již na holčičku nedo-
čkavě čekal čtyřletý bratříček Adámek.  

Za město malé Sofii a jejím nejbližším
přišli poblahopřát starosta Josef Bazala 
a vedoucí odboru hospodářsko – správního 
Kamila Tomečková. Sofie obdržela peněžitý
dar a hračku, mamince jsme předali kytičku 
květů. 

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala předal mamince Monice Mazurové kytičku květů a Sofii hračku a finanční
dar města.                                                                                                           Foto: Milan Kubíček

Sofie je moc pěkná a hodná holčička.
Foto: Milan Kubíček
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Zimní pohádka 2013                                                                                                Foto: Pavel Princ
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HASIČI  DĚKUJÍ
Dne 2. 2. 2013 se uskutečnil ve Starém Městě již 45. tradiční ples Zimní pohádka, který pořádal Sbor dobrovol-

ných hasičů. Děkujeme tímto všem partnerům za jejich peněžní a věcné dary, kterými přispěli k vysoké společenské 
úrovni tohoto plesu. 

Jmenovitě jsou to: 
1. FC Slovácko UH
Akvaristika SM
Alma baterie SM
Anisport  sportovní prádlo SM
Autokarosárna O. Skula SM 
Autokarosárna František Němec SM
Autoopravna Králík SM
Bar Maják - ZEKA UH
BestDrive Staré Město
Bobík nábytek J. Trubačík SM
CRD4 s.r.o.
C.S.O. kovoobrábění F. Chmelař SM
Camping Babí Hora L. Kotačková - Hluk
Colorlak a.s. SM
Cukrárna Švecovi SM
Divadelní galerie Uh. Hradiště
Dolina  Staré Město a.s. 
Drogerie-kosmetika Pavel Sukovitý SM
Duc don Van - levný textil SM
Ekomasiv  prodejna Uh. Hradiště
EMKA kuchyně SM
EMKA nábytek SM
Eva květiny Kateřina Klofáčová SM
Farnost Staré Město
FIT-K.O. - fitcentrum SM
FK Staré Město občanské sdružení
Foto Kaňa Pašovice
FRENK  František Mařák  St. Město
HAMÉ, s.r.o.
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Hospůdka na Lapači - Petr Hejda SM
Hospůdka u Raka SM
JK Autotrend J. Kotek SM
Josef Dubovský  autobusová doprava SM
Juvacyklo SM
K+J Autoplus, s.r.o. SM
Kadeřnictví Taťána SM
Kamenosochařství Petržel – Staněk  SM
Keramika Blahovi SM
Keramika Ing. Roman Vaněk
Klempířství p. Grebeň SM
Kola Číhal - Stanislav Číhal SM
Kovoplast v.d. Hluk
Kovosteel SM
Květiny, doplňkové zboží  M. Nevrlová SM
Papino SM
Papírnictví M. Červenková SM
Pekárna Topek s.r.o. - Topolná
Penzion EGO  SM
Perla cukrářská výroba p. Zetík SM
Petr Hájek - čištění koberců SM
PI Parket-UH-Filip Janča SM
Pivovar Uh. Brod a.s.  
Plavecká škola UH
Pneuservis Petr Verbík SM
POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM

Pohřební služba pí. Horká SM
Potraviny Antonín Vaněk SM
Potraviny Kouřimová SM
Potraviny Marie Hráčková SM
Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM
Přátelé Staroměstských hasičů ze Sušic
PVT Jan Palica SM
Ráj Vína UH
Ray Service, a.s. SM
REGE VITA
Růže Hučíkovi SM
Rybářské potřeby J. Dovrtěl SM
Salon Sandra SM
SDH Horní Bečva
SDH Staré Město
Senzasport s.r.o. SM
Servis oken p. Tvrdoň Míkovice
Skanska a.s. UH
SKC Staré Město
SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město
Smíšené zboží Ing. L. Konečná  UH  
Soukromý zemědělec Ing. Talák SM
Spolek  přátel slivovice St. Město
SRPŠ Staré Město
Stanislav Houdek  bt servis SM
Stapak - obalový materiál SM
Staroměstská kapela SM
STAVAKTIV s.r.o  Ing. L. Hučík  SM
Studio EM M. Šobáňová SM
Svatební salon Pavlína SM
Tegü VUKO spol. s r.o. Březůvky
Tomáš Mazáč finanční poradce SM
Topdoors  dřevěné zárubně, dveře
Látal s.r.o. stavební a obchodní firma SM
MADIS  s.r.o. SM
Masérské a regenerační služby
- M. Svadbíková 

Město Staré Město
Metalšrot SM
M. Hrabinec - barvy, laky, drogerie SM
M. Býček přeprava sypkých materiálů SM
Móda Prostějov SM
MOKATE CZECH s.r.o.
Nábytek Hejda s.r.o. Babice
Nadace SYNOT
Nádr. restaurace - Antonín Dvořan SM
NODIS s.r.o. Babice
Opravy silničních vozidel Drahomír 
Fryšták SM
OSH ČMS UH
Tradix a.s. SM
Truhlářství Hájek Ostr. Lhota
Vinařství U Kapličky s.r.o. Zaječí
Vladimír Kartusek-EKOSTAV SM
VTP Pelka s.r.o. SM
W móda Jitka Wilimová SM
Zahrádkářské služby  Ladislav Vaněk SM
Zahradní technika Robert Bílka SM
Zdravá výživa Strnad SM
ZEAS Nedakonice a.s.
ZEAS Plešovice a.s.
Zevos a.s. SM
ZŠ a MŠ Čtyřlístek s.r.o. UH

Dále děkujeme dechové hudbě Sta-
roměstská kapela, hudební skupině 
Trinom a všem návštěvníkům Zimní 
pohádky za vytvoření příjemné pleso-
vé atmosféry a společného kulturního 
zážitku. 

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Staré Město

Antonín Martínek
starosta sboru
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Pohádky a svět fantazie Radka Pilaře

Ve středu 13. února 2013 se uskutečnila 
v Městské knihovně a informačním centru 
ve Starém Městě vernisáž 312 dětských kre-
seb s názvem Pohádky a svět fantazie Radka 
Pilaře.

Pracovnice městské knihovny tuto akci 
uspořádaly společně se Střediskem volné-
ho času Klubko. Soutěžilo se v šesti kate-
goriích. V  první kategorii se představi-
ly děti z mateřských škol, v druhé kreslily 
děti z 1. a 2. tříd ZŠ, v třetí chlapci a dívky 
 z 3. až 5. tříd a čtvrtá kategorie patřila dětem 
z 6. až  9. tříd. V páté kategorii soutěžily sku-
piny a šestá kategorie byla určena pro všechny 
ostatní zájemce o malování hezkých obrázků.

Účastníky vernisáže přivítala vedoucí 
knihovny Milada Rokytová, kulturní vystou-
pení zajistily děvčátka z mateřských škol, která 
zahrála na flétny. V druhé části vernisáže byly
předány diplomy a ceny pro nejlepší kreslíře. 
Tohoto úkolu se zhostil starosta Josef Bazala 
a pracovnice SVČ Klubko Mgr. Martina Hru-
bošová.
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Monika Slavíková s diplomem za 1. místo 
v kategorii 1. - 2. třída.   Foto: Milan Kubíček

Košt slivovice se uskuteční 
v sobotu 2. března

Spolek přátel slivovice Staré Město opět připravil oblíbený košt slivovice o putovní 
Staroměstskou flašu, který se letos koná v sobotu 2. března od 16 hodin ve Společen-
sko-kulturním centru ve Starém Městě. Budou se zde ochutnávat pálenky ze švestek, 
durancií, meruněk, mirabelek, hrušek, oskoruší i dalších ovocných plodů.

Organizátoři zajistili občerstvení a k dobré pohodě bude vyhrávat country kapela 
Jižané a V. S. P. Band. Bohatá tombola, vstupné 50,- Kč.

Pravidelnými účastníky staroměstského koštu slivovice jsou pěstitelé nejen ze 
Starého Města, ale i z Uherského Hradiště, Kunovic a obcí ze slováckého regionu. 
V loňském roce si odnesl hlavní cenu šampiona výstavy Bohumil Crla. 

MK 

Na staroměstském koštu bude velký výběr pálenek.                        Ilustrační foto: Milan Kubíček

Čtečky
elektronických knih 

půjčujeme domů!

Chcete se seznámit 
se čtečkou e-knih ?

Jste nejméně 
jeden rok čtená-
řem MěK a IC 
Staré Město a je 
vám více než  
15 let ?

Tak přijďte do 
knihovny, půjču-
jeme dvě čtečky 
značky Kindle. 

Je potřeba složit vratnou kauci 
1 000,- Kč.

Je na nich nahraná doporučená 
četba k maturitě.

Nově i v naší knihovně a infor-
mačním centru od 1. února můžete 
využít síť WI-FI

Kromě veřejného internetu, který 
je zdarma přístupný na šesti počí-
tačích, můžete využívat i připojení 
pomocí Wi-Fi.

Ta je dostupná v knihovně v od-
dělení pro dospělé čtenáře.

Stačí mít svoje zařízení (notebook, 
smartphone), které se může k inter-
netu připojit a využít v knihovně 
Wi-Fi síť.

Heslo získáte na vyžádání u kni-
hovnic.

Příjemné surfování.

Další nové 
služby

 BAREVNÝ TISK 1 strana 
A4 za 15,- Kč

Scan 1 strana A4 2,- Kč

Výtvarné práce si můžeme v knihovně 
prohlédnout do 20. března 2013.

(Fotoreportáž z vernisáže na www.stare-
mesto.uh.cz)

Milan Kubíček

Novinky v knihovně
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

V mateřské škole Komenského je stále živo

V mateřské škole Komenského se stalo tradicí, že děti ze třídy Kašpárků obchází  školku s Tříkrá-
lovou koledou a popřejí všem štěstí, zdraví.                                                           Text + foto: V. H.
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Bojíte se někoho?
(Ruda 36 let)

Ano. Již od mládí polednice a klekánice.

Pane redaktore, není to v životě tak, že člověk 
musí nejprve bloudit, má-li najít nějaký cíl, k ně-
muž směřuje?

(Hana 37 let)
Podívejte mladá paní, od té doby co nemám žád-
ný velký cíl, už nebloudím. 

Má smysl mít v dnešní době děti?
(Petr + Kristýna asi 20 let)

Určitě, nejlépe tři.

Dnešní politici sice mají většinou vyšší vzdělá-
ní než ti před pětadvaceti lety, ale podle jejich 
jednání a vystupování na veřejnosti a v televizi 
se mi zdá, jakoby neměli vzdělání vůbec žádné. 
Také to tak cítíte?

(Ludmila 59 let)
Podívejte, na stupni vzdělání až tak nezále-
ží. Vzdělání bez charakteru, věda bez soucitu  
a obchod bez mravnosti jsou bezcenné a nebezpečné.

Co říkáte na úroveň zdravotní péče v nemocnici 
v Uherském Hradišti?

(Katka 21 let)
Vidím to asi takto. Je nepříjemné, když projdeš 
vrátnicí nemocnice jen jednou. 

Moje přítelkyně po mně požaduje každý měsíc 
po výplatě, abych ji zakoupil drahou voňavku. Je 
to normální?

(Bogan, dotaz e-mailem)
Kdo často používá pouze drahé voňavky, přizná-
vá svému okolí, že bez nich lacině páchne. 

Kam se letos chystáte na dovolenou?
(Jarmila asi 40 let)  

Až do města Aš.
Jak jste spokojen s výsledkem prezidentských 
voleb?

(Emanuel + Káťa asi 25 let)
Nemám čas lhát…... 

Proč ta stručnost? Aspoň nám řekněte, jestli jste 
volil Karla?

(Emanuel + Káťa asi 25 let)
Gotta do Zlatého slavíka, Šípa do ankety Tý Tý 
a Otce vlasti jako nejvýraznějšího panovníka 
středověku. 

Které číslo máte nejraději?
(Pavel 17 let)

Desítku. Ani jednička ani nula.

Chci se alespoň trochu výhodně seznámit přes 
internet. Lze nějak přes počítač poznat inteli-
gentního člověka?

(Hvězdička 21 let, dotaz e-mailem)
Inteligence je neviditelná pro toho, kdo ji nemá.

Milan Kubíček

Fotografie z přednášky paní učitelky Mgr. Jany Daňhelové a školní psycholožky Mgr. Beáty Krou-
tilíkové k rodičům o školní zralosti a i organizaci zápisu do základní školy.       Text + foto: V. H.

Jak jsme stavěli sněhuláky. V loňském roce jsme v naší školce 
sněhuláky nestavěli, tak si letos užíváme. K stavění sněhulá-
ků je spousta říkanek a písniček. Děti jsme letos naučili tuto 
říkanku: Kuli, kuli, kulitá, to je koule sněhová, kuli, kuli, ku-
litá, koule už je hotová. Aj tak tak, aj tak tak, tak se staví 
sněhulák.

Text + foto: V. H.

Školní perličky
·  Úkol mi sice udělal ta-

tínek, ale já jsem mu 
musel napovídat.

·  Někteří lidé koktají, ale 
jenom když mluví.

·  Sever se v lese pozná 
snadno, má na sobě 
mech.

·  V zimě je v lese ticho, 
neboť příroda odešla.

·  Čáp má proto tak 
dlouhé nohy, protože 
má tělo hodně nahoře 
a jinak by nedošlápl na 
zem.

NI
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K Rybárnám patřily války s kluky ze Starého Města
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V těsném sousedství Starého Města se 
nachází uherskohradišťská čtvrť Rybárny. 
Zvláště příslušníci starší generace dodnes 
vzpomínají na své tehdejší kamarády. I když 
vztahy mezi kluky z Rybáren a ze Starého 
Města byly většinou velmi napjaté, o čemž se 
zmíním v dalším textu článku.

Na dobu dětství v Rybárnách velmi vzpo-
mínal pan Bohumil Marčák. Citujme z jeho 
článku, který byl zveřejněn před více než dva-
ceti lety. „Už dávno si myslím, že každé město 
má svá nenahraditelná místa, svoji „zlatou 
uličku,“ možná dokonce čtvrť. V Uherském 
Hradišti to jsou Rybárny – čtvero uliček spo-
jených ulicí Luční, směřující skutečně do luk. 
Kdysi to byla rybářská osada v plném smyslu 
toho slova. To v řece Moravě, na jejímž pravém 
břehu Rybárny leží, spojeny se svým městem 
moravním mostem, byla ještě průsvitně čis-
tá voda a plno ryb. Všechno se v posledních 
letech v Rybárnách mění. Do chudé čtvrti se 
stěhují lidé, kteří oprávněně chtějí uniknout 
ruchu vnitřního města či panelových hradeb. 
Dokonce umělci si tam budují své ateliéry. Ry-
bárny řemeslníčků, živnostníčků a drobných 
hospodářů dostávají jinou podobu. Tam, kde 
stávalo kdysi koňské spřežení pana Mazůrka, 
či o kousek dál Cyrila Fukse, stojí dnes nej-
častěji osobní auta. Zmizely obecní vodovody, 
protože vodu má každý zavedenu až do kuchy-
ně. Kolorit Rybáren mizí kamsi do ztraceného 
času. Ale kdo dnes pamatuje, jak to všechno 
bývalo? Rybárny měly kolem dvou set čísel. 
V této enklávě dobromyslného sousedství žili 
(a často jen živořili) poctiví lidé. Nepamatuji 
se, že by tam někdo byl někdy trestán za krá-
dež či podvod. Mezi řemeslníky a obchodníky 
tam panovala poctivost, kterou byste u mno-
ha dnešních rychlokvašených podnikatelů 
těžko hledali. V Rybárnách mých mladých let 
měli své verkštaty, dílny a dílničky čtyři řez-
níci, dva krejčí, dva kartáčníci, jeden provaz-
ník, jeden švec a zámečník. Bylo tam jedno 
pekařství, v jehož zaniklé dílně našlo za ně-
mecké okupace skryté místečko ilegální české 
divadlo mladých lidí, kteří pláli pro všechno, 

Pohled na Rybárny z Moravního mostu.                   Foto: Milan Kubíček

co bylo spjato s Osvo-
bozeným divadlem. 
Natrvalo se pak usadili 
v sousedním domku 
a tam dokonce sehrá-
li několik utajených 
představení. V Rybár-
nách byly také čtyři 
obchůdky se smíšeným 
zbožím. Všichni tu 
troškařili a řemeslníci, 
aby se uživili, museli 
se svými výrobky do 
světa, museli spoléhat 
na „vývoz.“ Tak jsme 
se mohli s výbornými 
řeznickými a uzenář-
skými výrobky, či pro-
slulými rybárenskými 
loupáčky setkat nejen 
v Uherském Hradišti a Starém Městě, ale v širo-
kém okolí, zejména o trzích a poutích. Skuteč-
nou atmosféru rybárenského života vytvářelo 
mnoho zvyklostí a podoba všedních dnů. Na-
příklad na svatého Jana se všechno čistilo a za 
vyblýskanými okny se objevily lipové větvičky. 
Na Zelený čtvrtek, Veliký pátek a pak ráno před 
Vzkříšením na Bílou sobotu, chodívali kluci na 
klepačku. Na Veliký pátek si vodívali Jidáše. Na 
den sv. Lucie jsme strašívali děvčata dýňovými 
hlavami uvnitř osvětlenými svíčkou. Kluci sži-
tí s Moravou se na prahu léta řídili zásadami: 
Na Svatý Duch – do vody buch, O Božím těle 
– do vody směle. Několikrát v týdnu chodíval 
rybárenskými uličkami bubeník pan Uherek. 
Po řízném bubnování shromážděným obča-
nům oznámil, co se na vědomosti dává. A po 
ránu projížděl Luční ulicí a přilehlými ulič-
kami mlékař a volal: Čéééérstvé mléko, pod-
mááááslí…Pravidelně se tu objevovali sklenáři 
s krosnou okenního skla na zádech a ti zase 
dávali o sobě vědět halasným ÓÓÓkna sklééé-
nit…a procházeli Rybárnami také dráteníci 
s melodramatickým Drááátóóóvat, flikóóóvat,
hrncéééé…Když jsme něco k flikování měli,
sedl si dráteník na zápraží a hrnec lacino opra-

vil. Díru skutečně 
zaflikoval. Čuměli
jsme jako kluci na 
jeho dovedné ruce 
a viděli za jeho zády 
kus světa, kterým 
prošel. Ale ještě ro-
mantičtější byl brať-
ka, většinou Jihoslo-
van, s taškou svého 
zboží před sebou, 
všechno zavěšeno 
na krku a podpíráno 
zespodu čekanem. 
Prodával hřebínky, 
zrcátka, pomádu na 

vlasy (brilantinu vyhledávanou hradišťskými 
a staroměstskými frajery), tužky a kdovíjaké 
cetky a také – pánské hygienické prostředky. 
Braťka nabízel své zboží kultivovaně, oslovo-
val kolemjdoucí téměř důvěrně. K halasným 
obchodníkům patřili kožkaři se svým Kóóó-
žky próóódat….“

V Rybárnách bydleli před první světovou 
válkou nejchudší studenti. A snad od nepa-
měti tam nocovali v den slavnosti Porciun-
kule poutníci ze vzdálenějších obcí. Slavnosti 
Porciunkule připadají na 2. srpna a to bývala 
v Uherském Hradišti pouť.

„K Rybárnám kluků před desítkami let pa-
třily války se staroměšťáky. Byly to šarvátky 
na život a na smrt. Dodnes o našich hrdin-
ských taženích vyprávím vnukům. Po letech 
se dospělí bojovníci všem těm rvačkám smáli, 
spřátelení.“ Také rybárenský rodák cukrář 
Bedřich Hladký vzpomínal na trestné vý-
pravy kluků z Rybáren do Starého Města, ale 
vzápětí se opačným směrem vypravili Staro-
měšťané a došlo ke střetům, kdy žádný z klu-
ků svému protivníkovi nic nedaroval a často 
to hodně bolelo. V samotném Starém Městě si 
hráli „na raubry“ často kluci v Klukové ulici 
a Za Kostelíkem, ale také přes ploty v zahra-
dách. Kluků bylo moc, byli velmi divocí, a tak 
si s nimi musel poradit obecní policajt pan 
Valenta. Byl malé postavy, ale velice přísný 
a měl pádnou ruku a tedy i respekt, vzpomíná 
další pamětník této doby.

V závěru svého článku Bohumil Marčák 
píše: „K Rybárnám patřila přenádherná lipová 
alej na břehu Moravy. Místo prvních schůzek, 
místa romantického snění a tichých napětí 
letních nocí. Nelze se tam nevracet. A když 
se v tichém vánku rozezvučí v korunách lip 
tajemná stromová harfa, vrací se ti ztracený 
čas, pošetilé mládí i tiché setkání s těmi, které 
jsme doprovodili z Rybáren na staroměstský 
hřbitov.“

Milan Kubíček

Rybárny a Staré Město spojovala silnice, která vedla přes Zerzavici. V do-
bě povodní se procházelo s velkými obtížemi.                  Foto: archiv SN
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Ples SRPŠ
V pátek 18. led-

na se uskutečnil ve 
Společensko - kul-
turním centru již 
tradiční ples Zá-
kladní školy Staré 
Město. Na úvod 
plesu vystoupili žáci 
9. tříd se svými po-
lonézami, které od 
října minulého roku 
pilně nacvičovali. 
Jako první se před-
stavila skupina paní 
učitelky Bané násle-
dována skupinami 
pod vedením paní 
učitelky Koňaříko-
vé a pana učitele Zá-
branského. Poté se 
už rozproudila vol-
ná zábava. K tanci 
a poslechu hrála 

Ondřej Tomeček s Kateřinou Vaňkovou tančí polonézu. 
Foto: Vladimír Kučera

Karneval v Křesťanské mateřské škole
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Mámo, táto, pojď si hrát
Křesťanská mateřská škola ve Starém Městě, Za Radnicí 1823 

zve všechny maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují žádnou 
mateřskou školu, na Dny otevřených dveří, které budou probí-
hat v měsíci březnu, vždy v pondělí od 15:00 do 16:00 hodin.

Těší se na Vás kolektiv KMŠ Staré Město.
KMŠ

Na snímku Lucie Fryštáková. 
Foto: Vladimír Kučera 

v divadelním sále dechová kapela VHS Nedakonice. Ve sportov-
ním sále vládl DJ Jerry se svou diskotékou a laserovou show, kde se 
bavila především mladší generace. Někteří hosté si domů dokonce 
odnesli zajímavé ceny z velmi bohaté tomboly. Letošní ples se urči-
tě vydařil na jedničku.

Mgr. Hana Pelková

V úterý 12. února „Sluníčková“ školka vypadala trochu 
jinak než obvykle. Všechny třídy se naplnily  zástupem 
princezen, víl, berušek, kašpárků, ale také pirátů, kovbojů, 
indiánů a rytířů. To vše proto, že se konal oblíbený karne-
val, na kterém se děti mohly na chvilku stát svou oblíbenou 
postavou. Celé dopoledne probíhalo v radostné atmosféře. 
Děti si zasoutěžily, zatančily a nakonec na ně čekalo i malé 
pohoštění.

VČ

Děti mají rády karneval.                                                               Foto: VČ

Všechny třídy ve školce se zaplnily oblíbenými postavami z pohádek.
 Foto: VČ
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STALO SE PŘED
DESETI LETY

Poděkování sponzorům
Staroměstského plesu

Na Staroměstském plese vládla dobrá nálada.                                                 Foto: Jaroslav Cetkovský
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V sobotu 26. ledna se uskutečnil v pořadí šestnáctý Staroměstský ples. Organizátoři ple-
su děkují všem sponzorům za podporu této významné společenské události. Jmenovitě: 
Myslivecké sdružení Lípa Staré Město, Stanislav Číhal, STAVAKTIV s. r. o., JUVACYKLO, 
SVS – CORRECT spol. r. o. Bílovice, Služby SM s. r. o. Staré Město, Pohřební služby SM, 
ČSAD Uherské Hradiště, ZEVOS a. s. UH, TOPOS nábytek, JASS UNI, Střední odbor-
ná škola a Gymnázium SM, Autodoprava Dubovský, SENZA SPORT, město Staré Město, 
PRASPO, PROMONT, OTR Recycling s. r. o., REC GROUP s. r. o., Vodo – topo – Vlček 
Jan, Napajedelské stavby s. r. o., SDH Staré Město, Jiskra Staré Město fotbal, Vodohospo-
dářské stavby JAVORNÍK, Moravský rybářský svaz Staré Město, VTP Pelka, C. S. O. Staré 
Město, KOVOSA, EKOSTAV, Spolek přátel slivovice SM, PaPP UH, Zahrádkářské služby 
s. r. o. SM, Božena Hučíková květiny, obec Kostelany nad Moravou, Komerční banka UH, 
Šlechtitelská stanice vinařská s. r. o. Polešovice, Metalšrot, ZAPA beton, Jaroslav Kunčík, 
Těšov, Drogerie Hrabinec, Hamé Babice, Móda Prostějov, OPZ Pavlacký a spol., COLOR-
LAK a. s., Strytet, TRADIX, ARAVER, ALMA Baterie, MADIS, LODĚ – HAUSBÓTY  
o. s. UH, televize Slovácko, Archiv servis Richard Klofáč, Kadeřnictví Taťána, Plavecká 
škola UH, starosta města, SKC Staré Město, Městská kina UH, Centrum Vitality UH, RE-
GEVITA Kunovice, MARY KAY UH, Ing. Václav Talák, STUDIO VITALIFE UH, Potra-
viny Hráčková, ŠANCE, MUDr. Irena Pelechová, Jaroslav Dovrtěl Rybářské potřeby, SKKS 
Skucius, Vinařství U Kapličky Zaječí, Algeco, Autodoprava Horňák, restaurace Na Špici, 
MOKATE, Jaroslav Strnad - Bio zdravá výživa, Akvaristika Marcela Šmídová, Papírnic-
tví Červenková, Autopotřeby Jančálek, Best Drive, APM, AXISPRO, Kamenosochařství 
Petržel - Staněk, Keramika Blaha SM, Autoopravna Králík, dárce, IRON MOTO, ZEVOS, 
Kuks UH, Petr Verbík, Bobík s. r. o. Hluk, 
Dolina, P. Miroslav Suchomel, kapela SORY, 
neznámý dárce, UNIS JAKOS.

Hlavní sponzoři plesu
STAVAKTIV s. r. o. Staré Město
SVS – CORRECT spol. r. o. Bílovice
PWS Plus s. r. o. Staré Město
Odpady – Třídění - Recyklace a. s. 
Uherské Hradiště
R. K. SERVIS spol. s r. o. 
Uherské Hradiště
C. S. O. spol. s r. o. Staré Město
MĚSTO Staré Město

·  Již 1. ledna 2003 se narodilo první dítě ze 
Starého Města. Malý Románek Lapčík 
spatřil poprvé světlo světa ve zlínské po-
rodnici, měřil 47 cm a vážil 3.100 g. Měl 
krásné tmavé vlásky a podle maminky 
Milany byl hodný a vůbec nezlobil. 

·  Velkou radost udělala všem sportovním 
fandům Lenka Romanová, rodačka ze 
Starého Města. Velmi dobře si vedla na 
mistrovství světa v házené v Dánsku a za 
rok 2002 byla vyhodnocena nejlepší há-
zenkářskou České republiky a navíc i nej-
lepší levou spojkou.

·  Významnými investičními akcemi v roce 
2003 byly rekonstrukce ulic Metodějova, 
Altéře, Alšova – Uprkova a ulice Amálie 
Škráškové. Začalo se s přípravou území 
pro výstavbu rodinných domů na Tráv-
níku.

·  V sobotu 11. ledna 2003 se v sálech staro-
městské sokolovny konal již tradiční Ples 
rodičů a přátel školy. K tanci a poslechu 
zahráli taneční kapela VHS Nedakoni-
ce a Petr Uhřík – diskotéka Radia Zlín. 
Ples byl poprvé zahájen polonézou žáků  
9. tříd, která se dětem pod vedením ta-
nečního mistra Tomáše Horvátha velmi 
vydařila. V dalších letech se zahájení ple-
su polonézou stalo již tradicí.

·  Perná noc byla ze 14. na 15. ledna 2003, 
kdy byla vyloupena lékárna ve zdravot-
ním středisku v ulici Za Mlýnem a ordi-
nace MUDr. Šupkové. Zloději způsobili 
škodu ve výši 40 tisíc korun. Stejnou noc 
bylo vykradeno několik automobilů v uli-
cích Starého Města. Zloději brali přede-
vším cennosti, včetně radiopřijímačů.  

·  Fotbalisté 1. FC Synot skončili po pod-
zimní části extraligy na pěkném sedmém 
místě. Na prvním místě tabulky přezimo-
vala Sparta následována Slavií. Brankář 
Drobisz patřil mezi několik hráčů první 
ligy, kteří odehráli všech 15 zápasů, a na 
hřišti byl, jako jediný hráč Synotu, plných 
1.350 minut. Do Starého Města přišlo 
v průměru 3029 diváků, což byla po Blša-
nech a Žižkovu třetí nejnižší návštěvnost. 
Na Širůchu také chyběl pořádný divácký 
kotel. Často to tam vypadalo, jako by se 
diváci před zápasem doma najedli do ně-
moty.

·  Jiří Kowalík vsítil celkem 9 gólů a stal 
se suverénně nejlepším střelcem ligy. 
Fanoušci však marně očekávali zmrt-
výchvstání Vládi Malára, kterému se na 
podzim dařilo asi stejně, jako trávě pod 
kamenem. Bývalý vyhlášený střelec Ma-
lár se zkrátka potkal s paní „Netrefou“, 
putýnky se štěstím měl čtyři prázdné 
a pátou vysypanou. 

Milan Kubíček,
kronikář města

Polonézu zatančili studenti Střední odborné ško-
ly a Gymnázia Staré Město. 

Foto: Jaroslav Cetkovský
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Nejlépe si vedou šachisté „B“ družstva

1. LIGA

Pouze dělbou bodů skončil zápas mezi domácím  
„A“ mužstvem a Jihlavou, který byl sehrán v neděli 27. ledna 
v rámci 6. kola. Vyhrál Franta Vrána, Petr Kapusta a Vojta Dobeš, 
remizovali Jakub Uřičář a Petr Bažant st. 

Daleká cesta do Orlové v neděli 10. února nepřinesla pro  
„A“ mužstvo mnoho radosti. I přes obětavý bojovný výkon za-
znamenali naši hráči v 7. kole těsnou porážku 3,5-4,5 a tím se již 
propadli na 10. místo znamenající sestup do nižší soutěže. Vyhrál 
Jakub Uřičář a Vojta Dobeš, remízu přidali Honza Sosna, Fera 
Vrána a Petr Bažant st.  

2. LIGA

Další tři cenné body za vítězství 4,5-3,5 v Hustopečích přivez-
lo „B“ mužstvo v 7. kole, které bylo odehráno v neděli 20. ledna. 
Vyhrál Petr Bažant ml., Petr Bažant st. a Antonín Vavruška, remi-
zovali Vojta Dobeš,  Pavel Dvouletý a Roman Omelka.

Nedařilo se „C“ mužstvu, které na domácích šachovnicích při-
vítalo šachisty Durasu Brno „B“ a i přes statečný odpor prohrálo 
s favoritem tohoto utkání 2,5-5,5. Vyhrál Franta Vrána, remízu 
přidali Tonda Vávra, Jenda Šmíd st. a Ondra Stuchlý. 

V pořadí již pátou výhru v řadě vydřelo v neděli 3. února v do-
mácím prostředí „B“ mužstvo, když dokázalo v silně oslabené se-
stavě porazit mužstvo Veselí v poměru 4,5-3,5 a posunulo se tak 
do čela prozatímní tabulky. Vyhrál Petr Kapusta, Roman Omelka 
a Milan Rachůnek, remízu přidali Jarek Buráň,  Pavel Dvouletý 
a Vojta Dobeš.  

Se snahou získat alespoň remízu v důležitém zápase v boji 
o záchranu odjíždělo „C“ mužstvo do Brna, kde nastoupilo proti 
domácí Moravské Slávii. Brněnští hráči byli však nad síly oslabe-
ného „C“ mužstvo, a tak prohra 2,5-5,5 znamená pád až na po-
slední místo v průběžné tabulce. Vyhrál Ondra Stuchlý, remizo-
vali Honza Horsák, Jožka Burda a Jenda Šmíd st. 

KRAJSKÝ PŘEBOR

Po předchozím nevydařeném utkání získalo „D“ mužstvo 
v neděli 27. ledna v 6. kole alespoň bod za remízu 4-4 v Maleno-
vicích, kde se utkalo proti domácím šachistům Zlíntermu.

Vyhrál Honza Horsák, Tonda Vávra a Jenda Šmíd st., remízu 
přidali Robert Staufčík a Milan Rachůnek. 

Šanci na případný bodový zisk propáslo „E“ mužstvo, když 
doma prohrálo s oslabeným celkem Zlína „C“ 3,5-4,5. Vyhrál 
Jožka Knotek a Ondra Stuchlý, remízu přidali Bohuslav Blaha, 
Radim Stuchlý a Jirka Marek. 

Nepříliš povedená hra domácího „D“ mužstva v neděli  
10. února znamenala v 7. kole porážku od šachistů Kroměříže „C“ 
2,5-5,5. Vyhrál Honza Horsák, remízu přidali Robert Staufčík, 
Michal Staufčík a Milan Rachůnek.

Daleko lépe se dařilo ve Francově Lhotě „E“ mužstvu, které 
získalo tři cenné body za vítězství 5,5-2,5. Vyhrál Radovan Stude-
ný, Jožka Knotek, Radim Stuchlý a Ondra Stuchlý,  remízu přidali 
Jožka Burda, Bohuslav Blaha a Zbyněk Trubačík.

Milan Rachůnek

Tabulka 1.ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Šachový klub Karviná “A“ 6 0 1 18 32.5 20

2. SK Slavia Orlová “A“ 5 1 1 16 33.0 20

3.
ŠK Duras BVK Královo Pole 
“A“

5 1 1 16 30.5 18

4. ŠK Caissa RHEA Třebíč “A“ 4 0 3 12 30.0 18

5.
Beskydská šachová škola 
o.s. “B“

3 1 3 10 28.5 17

6. Tatran Litovel “B“ 3 1 3 10 25.5 14

7. Slavia Kroměříž “A“ 3 0 4 9 28.5 18

8. A64 PROCLIENT Grygov “B“ 2 2 3 8 25.5 15

9. ŠK Zlín “A“ 2 1 4 7 28.0 20

10. ŠK Staré Město “A“ 2 1 4 7 28.0 17

11. ŠK Gordic Jihlava 1 3 3 6 26.5 16

12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 0 1 6 1 19.5 8

Tabulka 2.ligy

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Staré Město B 6 1 1 19 37.0 24

2. ŠK Lokomotiva Brno A 5 1 2 16 44.0 31

3. ŠK Zlín B 5 1 2 16 38.5 28

4. Moravská Slavia Brno 5 0 3 15 34.0 23

5. ŠK HPM TEC Hustopeče 4 2 2 14 38.0 25

6. ŠK Duras BVK B 3 3 2 12 34.5 23

7. ŠK KME-DDM Kuřim 3 2 3 11 30.5 15

8. TJ Spartak Adamov 3 0 5 9 25.5 11

9. TJ Podlužan Prušánky 2 2 4 8 26.5 17

10. TJ FS NAPAJEDLA 2 1 5 7 28.0 19

11. TJ ŠK Veselí nad Moravou 2 1 5 7 26.0 14

12. ŠK Staré Město C 0 2 6 2 21.5 9

Tabulka krajského přeboru

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. CHESSMONT Rožnov p.R. A 5 1 1 16 33.5 22

2. TJ Sokol Hošťálková A 5 1 1 16 32.5 21

3. ŠK Zlín C 5 0 2 15 33.5 26

4. Slavia Kroměříž C 4 1 2 13 32.0 25

5. ŠK Zbrojovka Vsetín A 4 1 2 13 28.5 17

6. ŠK Staré Město D 3 1 3 10 26.5 15

7. SK Boršice A 3 0 4 9 30.0 21

8. ŠK Staré Město E 2 1 4 7 27.0 16

9. TJ Gumárny Zubří 2 1 4 7 25.0 17

10. TJ Sokol Francova Lhota A 2 0 5 6 24.5 13

11. ŠK Zlínterm Zlín A 1 3 3 6 24.5 11

12. ŠK Holešov A 1 0 6 3 18.5 9
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V diskuzi vystoupil duchovní otec staroměstské farnosti P. Mgr. Miro-
slav Suchomel.                                                                             Foto: BF
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Výroční členská schůze jednoty Orla
V jednotě Orla Staré Město se konala v pátek 8. února 2013 

výroční členská schůze za hojné účasti členské základny. Mezi 
přítomnými jsme přivítali vzácné hosty. Duchovním slovem nás 
povzbudil správce farnosti P. Mgr. Miroslav Suchomel. Zdravici 
pronesli starosta města Josef Bazala a ústřední místostarosta Orla 
Ing. Antonín Zelina. Děti z oddílů Pohybové hry I. a II. zazpíva-
ly písničku při kytaře pod vedením Mgr. Jany Ferdové a Anička 
Foltýnková zahrála na flétnu. S bohatou činností 14 oddílů jed-
noty přítomné seznámili jednotliví cvičitelé a trenéři. Proběhla 
také volba delegátů na župní sjezd do Slavičína. Členská základ-
na se omlazuje a věkový průměr je 27,5 roku, což mnohé členy 
překvapilo. 

Schůze probíhala v rodinném duchu, k dobré náladě přispěly 
čerstvé koláčky, teplý čaj a výborné zákusky od Bc. Barunky Ha-
lodové. 

Všem, kteří mají zájem se něco dozvědět o naší činnosti nebo 
si přijít zacvičit, ať nahlédnou na webové stránky jednoty: www.
orelstaremesto.cz.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

Po z v á n k a  n a  v o l e j b a l  -  e x t r a l i g a  m u ž i

KARLOVSKÁ PADESÁTKA
Ve Velkých Karlovicích se pořádal 26. ledna celostátní tradič-

ní závod v běhu na lyžích. Účastníci závodů si mohli vybrat ze 
dvou tratí, kdy kratší měřila 25 km a delší dokonce 50 km. I přes 
velký mráz, který dosahoval – 17°C, se v každé kategorii Karlo-
varského maratonu účastnilo téměř 300 závodníků. Dokonce byl 
zájem o účast tak velký, že startovní čísla nevyšla pro všechny 
závodníky, proto přednost dostali ti, kteří se dopředu zaregistro-
vali a zaplatili startovné. Závody byly zahájeny v 10:00 hod. Naši 
členové soutěžili na krátké trati, a to vcelku úspěšně. František 
Slavík, Stanislav Číhal a Ondřej Slavík zde reprezentovali nejen 
jednotu, ale i Staré Město. Patří jim velký dík!

 DZ

ÚSTŘEDNÍ ZÁVODY
NA BĚŽKÁCH

V sobotu 9. února 2013 se konaly ústřední orelské závody 
na běžkách v Drnovicích. Jednota Staré Město měla i zde své-
ho zástupce Stanislava Číhala. Za silné konkurence závodní-
ků z jednot Blažovice, Bylnice, Drnovice, Dubňany, Fryšták, 
Lhota, Městečko, Nedašov, Rotytnice, Staré Město, Šenov, 
Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín se Stani-
slav Číhal umístil v první desítce na pěkném 7. místě. Sněhové 
podmínky byly optimální a závodníci byli spokojeni. Děkuje-
me za reprezentaci.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty

20. KOLO 
2. BŘEZEN V 17 HOD.

STARÉ MĚSTO – ODOLENA VODA

22. KOLO
16. BŘEZEN V 17 HOD.
STARÉ MĚSTO – ZLÍN

Přijďte povzbudit naše 
volejbalisty!! !
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Fašanková obchůzka
Většina chlapců a děvčat z folklorního souboru Doli-

na společně s cimbálovou muzikou Bálešáci se vydala 
v neděli 10. února 2013 krátce po 13 hodině na fašan-
kovou obchůzku.

První zastavení bylo tradičně na náměstí Hrdinů u domu 
starosty Josefa Bazaly, dále fašančáři zaklepali na dveře sou-
sedního domu, kde nyní bydlí dlouholetý člen Doliny Pavel 
Vrána s manželkou Kateřinou. Protože bylo velmi chladno 
a foukal studený severák , téměř všichni neodmítli štamprlku 
domácí slivovice. A potom již chasa pokračovala na další za-
stavení po Starém Městě.

Popeleční středou skončil čas veselí, plesů a tanečních zá-
bav. Začínají přípravy na největší křesťanský svátek - Veli-
konoce .

Milan Kubíček 

Společná fotografie 26 fašančářů.                                                                      Foto: Milan Kubíček

Josef Vanda nalévá „slováckou rosu“ na zahřátí.              Foto: Milan Kubíček

Bálešáci v akci                                                                                               Foto: MK
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Medvěd se své důležité role zhostil velmi dobře.                 Foto: Milan Kubíček

Fašanková obchůzka

Fašanky, fašanky….          Kresba: Jindra Pelková
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Není kachna jako kachna
V jídelně v ulici Za Radnicí se ko-

nají zvěřinové hody. Přichází elegán 
v klobouku, rozhlédne se a poručí si 
divokou kachnu. Vyhlášený kuchař 
Radek odpoví: „Divokou kachnu dnes 
nemáme, pouze tu domácí, ale pro vás 
ji můžeme nechat rozzuřit.“

Utajený syneček
Novomanželé vycházejí z kostela. 

Kolemjdoucí kluci na sebe spiklenecky 
mrknou a jeden z nich povídá. „Vystra-
šíme je?“ Druhý neváhá, rozběhne se 
k nim a radostně volá: „Ahoj tati!“

Jehovisté ostrouhali
Ťuk, ťuk na dveře. „Kdo je tam?“ 

„Jsme Svědci Jehovovi a chceme si po-
povídat.“ „A kolik vás je?“ „Dva.“ „Tak 
si popovídejte.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 28. března. 
Uzávěrka je 18. března 2013

Středisko volného času Klubko uspo-
řádalo v neděli 27. ledna ve Společen-
sko-kulturním centru ve Starém Městě 
tradiční dětský karneval.

Mrazivé počasí a chřipková epidemie 
poznamenaly počty dětí a jejich dopro-
vodu, ale všichni, kteří přišli, rozhod-
ně nelitovali. Ve sportovním sále byly 
připraveny pro chlapce a dívky do pěti 
let hry a soutěže, v divadelním sále se 
tančilo při moderní hudbě. Nechyběla 
tradiční pohádka, tentokrát s názvem 
Čtyřlístek mořeplavec. Nejoriginálnější 
masky byly oceněny, mnozí si odnesli 
některou z cen tomboly.

Bylo to velmi pěkné nedělní odpo-
ledne a všichni organizátoři ze Středis-
ka volného času Klubko zaslouží naše 
poděkování.

Milan Kubíček

Anekdoty
na poslední stranu

Tanečky v divadelním sále.                                                                                       Foto: Milan Kubíček

Spiderman a „miminko“ ve společnosti 
Veroniky Kaštánkové.          Foto: MK 

Klubko uspořádalo dětský karneval
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Karneval patřil dětem, které se přišly pobavit.                                                    Foto: Milan Kubíček

Pojďte dál, právě začínáme…                            Foto: MK


