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Vítání občánků do života na radnici

I. skupina dětí 8. března v 13 hodin. Na snímku zleva děti Kristýna 
Kachtíková, Šarlota Kaštánková, Lucie Bělašková.                  Foto: MK

První dítě roku 2013 Sofie Kalinová s maminkou Monikou. Foto: MK

V pátek 8. března se uskutečnilo v obřadní síni na 
radnici první letošní Vítání občánků do života. Ve 
dvou skupinách přijelo celkem 11 dětí a z tohoto po-
čtu bylo osm holčiček a pouze tři chlapci.

První děti přijely na úřad v doprovodu rodičů 
v 13 hodin, druhá skupina měla stanovený začátek 
obřadu na 13:30 hod. K rodičům, několika prarodi-
čům i dalším členům doprovodu dětí promluvil mís-
tostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla matrikář-
ka Jana Nosková. S kulturním programem vystoupily 
děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí 
s učitelkou Jitkou Minářovou.

Rodiče převzali po skončení obřadu Vítání občán-
ků do života hotovost ve výši 3000 Kč odsouhlasených 
Radou města Staré Město jako finanční příspěvek při 
narození dítěte. Navíc každá maminka obdržela ky-
tičku a dítě malý dárek.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 2)

Vítání občánků do života na radnici

I.skupina dětí 8. března v 13 hodin. Na snímku zleva děti Veronika Jed-
ličková, Ondřej Vaněk, Alžběta Marie Vandová. Foto: Milan Kubíček
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Vítání občánků do života s velkou převahou děvčat

II. skupina dětí 8. března v 13:30 hodin. Na snímku zleva děti Daniela 
Uhříčková, Sofie Kalinová.                                       Foto: Milan Kubíček

Děti z Křesťanské mateřské školy s učitelkou Jitkou Minářovou. Foto: Milan Kubíček

II. skupina dětí 8. března v 13:30 hodin. Na snímku zleva děti Aneta 
Křiváková, Lukáš Tesař, Pavel Marťan.                                     Foto: MK
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Při prvním letošním Vítání občánků do života se opakovala 
situace z března roku 2010, kdy také na radnici přijelo dvojná-
sobně více holčiček než chlapečků. Stejně tak při prvním vítání 
v únoru 2011 přijelo na městský úřad dokonce trojnásobně více 
holčiček než kluků, konkrétně 15 dívek a jen 5 chlapců. Čím to 
asi je, že již několik let po sobě se ve Starém Městě rodí ve třetím 
čtvrtletí roku většinou jen dívky?

Ale vraťme se ke skupince dětí, kterou jsme přivítali na rad-
nici 8. března 2013. Rodiče svým dětem zvolili jména Alžběta 
Marie, Aneta, Daniela, Kristýna, Lucie, Sofie, Šarlota, Veronika,
Lukáš, Ondřej a Pavel.

Všem chlapečkům a děvčátkům přejeme krásná dětská léta 
prožitá ve zdraví.

Milan Kubíček 

Místostarosta Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková při obřadu. 
Foto: MK

Moudré myšlenky
Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, 

a když se obrátíš k té pravé studni, 
bude tím štědřejší, čím více z ní budeš 
pít.

Antoine de Saint – Exupéry

Hlavní věci v životě je zvládat 
strach, hlavní věc v manželství je učit 
se zvládat nudu.

Gabriel Garcia Márquel

Muž dá život za toho, kdo ho 
chápe, žena se obětuje pro toho, kdo 
jí lichotí.

Tamilské přísloví
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Na snímku lokalita Dvorek krátce před velkou povodní v roce 1997. V průběhu záplav byly domky 
na Dvorku pod vodou, a protože stavebním materiálem byly hliněné cihly kotovice, domky nevydr-
žely a postupně popadaly.                                                                     Text MK, foto: Ing. Antonín Vlk 

U S N E S E N Í
ze 52. zasedání Rady města Staré Město, 

konaného dne 12. 2. 2013

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

I. schválila
3.3  termín svatebního obřadu dne  
23. 3. 2013.

II. souhlasila
3.2 s vyvěšením tibetské vlajky dne 
10. 3. 2013 v rámci kampaně „Vlajka 
pro Tibet“.

III. vzala na vědomí
1.1 výpověď Moravského zemského 
muzea, Brno, Zelný trh 6, IČ 000 94 862 
z nájmu nebytových prostor nacházejí-
cích se v 1. podlaží budovy č. p. 644, ul. 
Hradišťská ve Starém Městě. Nájemní 
smlouva bude ukončena k 30. 4. 2013.

3.1  - zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2012.
- výroční zprávu o poskytování infor-

mací v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v roce 2012.

4.1 vyjádření města k oznámení o po-
kračování v řízení změny v užívání 
stavby výkupny železného šrotu a ba-
revných kovů, na pozemcích p. č. 6053/
73, 6053/175, 6053/176 v k. ú. Staré 
Město u Uherské Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Pokud jste alespoň průměrnými po-
zorovateli života v našem městě, určitě 
vidíte, co se za poslední roky změnilo 
k dobrému, ale zároveň si uvědomujete, 
že Staré Město trpí některými neduhy.

Po několikaletém porodním boomu se 
opět snižuje počet narozených dětí. Ma-
teřské školy jsou zatím zaplněny do po-
sledního místa, ale v brzké době se musí-
me připravit na změny. 

I když v minulosti bylo vybudováno ně-
kolik silničních obchvatů našeho města, 
velkým problémem je stále intenzivnější 
doprava, která se valí centrem města. Ne-
jedná se přitom o dlouhé řady kamionů, 
ale především o místní motoristy a řidi-
če z nejbližšího okolí. Dnešním trendem 
není jedno auto, ale i dvě a tři auta u jed-
noho domu. Pokud pozorujeme projíždě-
jící automobily na náměstí Hrdinů, zjis-
tíme, že ve více než polovině vozů jede 
pouze řidič. Máme sice na jižním okraji 
Starého Města největší nákupní centrum 
v okrese Uherské Hradiště, ale tam ne-
směřují svými auty jen naši občané, ale 
především tisíce lidí z okolí.

Naopak se podařilo výrazně zlepšit 
vzhled Starého Města. Nedávno jsem lis-
toval fotokronikami našeho města z let 

Jarní úklid města, aneb zameťme si každý před vlastním prahem
1993 až 2000 a nestačil jsem se divit, jaká 
proměna u nás nastala. Za posledních pat-
náct let bylo opraveno více než 700 domů 
a postupně se upravují veřejné prostory 
a další komunikace. Velké povodňové rány 
z roku 1997 byly většinou zaceleny do pěti 
let po záplavě. Každý rok se zvyšuje počet 
domů a bytů, které jsou vyzdobeny květi-
nami. Záhonky před domy jsou stále barev-
nější, co jiného dovede krásně pohladit na 
duši, než pohled na narcisy, tulipány, růže, 
muškáty, gladioly, jiřiny či jiné květy. Ve 
Starém Městě žije hodně žen a dívek, které 
to s květinami opravdu umí, navzájem se 
seznamují se svými květinovými úspěchy 
a pomáhají si výměnou zkušeností.

Nastalo jaro a blíží se velikonoční svátky. 
Proto již nyní děkujeme všem dobrým li-
dem, kteří svou prací a snažením přispívají 
k pěknému vzhledu Starého Města, děkuje-
me občanům, kteří si po zimě dají záležet, 
aby prostranství kolem jejich domu bylo 
čisté a uklizené. Aby se nikde nepovalovalo 
harampádí, bylo tak uklizeno, jako to zná-
me z našich cest po zemích vyspělé Evropy 
a naše město bylo důstojnou vstupní bra-
nou do slováckého souměstí. A navíc letos 
k nám přijede i hodně turistů a návštěvníků 
při příležitosti 1.150 výročí příchodu slo-

vanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu.

Velmi kvalitní práci, v rámci počtu za-
městnanců, odvádí i firma Služby SM
pana Sýkory, jejíž pracovníci každý den 
nasbírají množství odpadků po celém 
území našeho města. Asi byste nevěřili, 
čeho všeho jsou schopni někteří z nás 
a jak se chovají k matičce přírodě. Nao-
pak věřím, že se sníží počet našich spo-
luobčanů s balkánským pojetím čisto-
ty, kterým pojmy pořádek, upravenost, 
úklid, barevná symbióza obydlí a život-
ní prostředí nic neříkají. O to více jsou 
chváleni všichni z nás, kteří si zvelebují 
své domy a byty, posečou trávník, zame-
tou chodník, nebo okřiknou kazisvěty, 
kteří nic dobrého nekonají.

Pravidelná údržba obydlí si vyžaduje 
nemalé finanční prostředky, vyzdobení
oken kytičkami také není zadarmo. Proto 
Vám všem ještě jednou děkujeme a rádi 
Váš pečlivě udržovaný dům či květinové 
království zveřejníme ve Staroměstských 
novinách. Vždyť v dnešní době mobil-
ních telefonů, počítačů a digitálních foto-
aparátů je odeslání fotky k nám do redak-
ce tak jednoduché.

Milan Kubíček  

STARÉ MĚSTO V MINULOSTI
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Jídelna Za Radnicí Staré Město nabízí od 
pondělí do pátku dovoz obědů až k Vám 
domů. Denně výběr ze 4 menu. 

Dovážíme: Staré Město; Uherské Hradiš-
tě; Kunovice; Kněžpole; Kostelany n/M; 
Nedakonice

Cena menu jednotlivcům 65,-Kč; fir-
mám 62,-Kč

Dále nabízíme:
-  osobní odběr menu do vlastních jídlo-

nosičů
-  možnost poobědvat v naší jídelně 

(od 11hod. – 13hod.)
-  každý pátek prodej knedlíků (housko-

vý, bramborový, karlovarský) – nejlépe 
objednat předem

-  prodej čerstvě škvařeného sádla 
a škvarků

-  na objednávku Vám připravíme rolá-
dy – kuřecí, vepřové, sýrové; obložené 
mísy, chlebíčky i chuťovky.

Nabízíme Vám naše služby v oboru 
gastronomie s kompletním cateringem. 

-  svatby (slavnostní tabule, obsluha, kvě-
tinová výzdoba)

- rauty
- rodinné oslavy
- firemní večírky
- smuteční hostiny
-  občerstvení (alko, nealko,víno, pivo, 

výčepní zařízení, stan, posezení)
 
Vše zajistíme s dovozem i s obsluhou 

u Vás doma, na firmě nebo ve Vámi pro-
najatých prostorech. 

Naše jídelna poskytuje prostor pro  
25 osob. Vhodná ke smutečním hostinám, 
malým rodinným oslavám či firemním ve-
čírkům. Vše bez nájmu.

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
BEZ STRESU!!!

Kontakt:
 Jídelna Za Radnicí 1823, Staré Město,
Radek Juřena  mob.: 775 126 710, 
Iva Talašová mob.: 604 173 265
jidelnazaradnici@seznam.cz

Jídelna v ulici Za Radnicí.                 Foto MK

ROZVOZ OBĚDŮ 
DO DOMU

jednotlivcům i firmám

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

Běží Vám výpovědní lhůta nebo končí smlouva?

Nevíte co dál? Nevěšte hlavu!

Ve středu 27. března v 17:30 hod. 
bude zahájena v Paláci šlechtičen na 
Kobližné ulici v Brně výstava s ná-
zvem Cyril a Metoděj. Doba, život, 
dílo. Výstavu pořádá Moravské zem-
ské muzeum Brno ve spolupráci se 
Slovanským ústavem Akademie věd 
České republiky. Výstavu uvede Mar-
tin Reissner, ředitel Moravského zem-
ského muzea, Luděk Galuška, kurátor 

výstavy a Vladimír Vavřínek ze Slovan-
ského ústavu Akademie věd ČR.

Výstava je rozdělena do několika 
částí: Cyrilometodějské stopy v hudbě, 
divadle, literatuře, Ohlas cyrilometo-
dějské tradice v lidové kultuře, Z Velké 
Moravy do nepaměti a zpět, fotogra-
fie Petra Francána. Více informací na
www.velehrad.eu, www.mzm.cz

Zajímavou výstavu si můžete pro-
hlédnout do 29. září 2013.               MK

Vlajka pro Tibet
Staré Město se opět připojilo 

k mezinárodní akci, která vznikla 
v polovině devadesátých let s cílem 
poukázat na dlouhodobému poru-
šování lidských práv v Tibetu. Čes-
ká republika se ke kampani připoju-
je pravidelně od roku 1996. Vlajka 
Tibetu zavlála na staroměstské rad-
nici 10. března.

MK
Velkomoravané.                 Foto MK
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Přijďte s námi již potřetí přivítat jaro společ-
ným úklidem oblíbeným míst pro vycházky a dal-
ší aktivní trávení volného času a strávit příjemné 
odpoledne při něčem dobrém. 

Uklidíme a pak společně posedíme ve venkov-
ním areálu Společensko kulturního centra, kde 
bude pro všechny připraveno občerstvení - něco 
pečeného, pivečko, sodovka – pro všechny, kdo se 
zapojí do zvelebení svého okolí zdarma a pro děti 
soutěže o drobné ceny.

Tři vylosovaní šikovní sběrači získají  
V. I. P. kartu SVČ Klubko, díky, které mají nárok 
na slevy aktivit v roce 2013.

Program:
13:30 – 15:00 hod úklid vytipovaných míst – cyk-

lostezky, kolem potoka kolejního náspu atd. (přesný 
rozpis srazových míst bude na samostatném plakátu 
na webu SVČ Klubko nejpozději 5. 4.)

Pytle a špagáty nafasujete, rukavice s sebou.
14:30 – 15:00 hod. sraz na nádvoří SKC
Od 15:00 hod. -  posezení u grilu, soutěže pro 

děti, pohodička
Těší se na Vás SVČ Klubko, 
město Staré Město a Relaxační centrum Madis

HURÁ, JARO JE TU!!! - STAROMĚSTSKÝ DEN ZEMĚ – 13. DUBNA

Přivítejme jaro společným úklidem Starého Města!
Foto: Jiří Šicha

NOVÝ KROUŽEK
 MUZIKÁL

Muzikál je nově otevřený divadelní 
kroužek, který pořádá Divadelní studio 
Y. T. ve spolupráci se SVČ Klubko. Pra-
cuje od začátku března, každou středu 
od 17:00 do 18:30 hod. v divadelním 
sále Společensko - kulturního centra 
ve Starém Městě. Jeho náplní je pronik-
nutí do umění muzikálu – tanec, zpěv, 
hraní a je určen všem zájemcům od 6 
let. Protože se již nyní rozjíždí nácvik 
představení, přijímáme další zájemce 
jen do 5. 4. 2013, pak již nebude možné 
se v tomto pololetí přihlásit. Kroužek 
nyní poběží do června a od září bude 
pokračovat i pro nové zájemce a bude 
rozdělen dle věku, aby se lépe mohly 
rozvíjet jejich schopnosti a dovednos-
ti – termíny a časy budou domluveny 
v září.

Přijít můžete přímo do kroužku, při-
hlášky a platby přineste na SVČ Klub-
ko.

Cena kroužku na toto pololetí je 
300,- Kč

Kroužek Muzikál vedou zkušené di-
vadelní a muzikálové herečky Mgr. Eri-
ka Kuncová (Pláňavská) a MgA. Alena 
Pavelková. 

SVČ

Máte nápad na zlepšení, něco se vám nelíbí, něco vám chybí ve Starém Městě? Střed-
ní generace a starší spoluobčané se nebojí říct na radnici, co by chtěli řešit, ale mladí si 
tam cestu zatím ještě moc nenašli. A jistě to není tím, že by mladí neměli náměty, co by 
potřebovali nebo, že by se jim vše líbilo. Možná jen nevíte, jak  a kdy můžete radnici dát 
vědět svůj názor.

Právě proto startuje nový projekt SVČ Klubko Staré Město, jehož cílem je za podpory 
města a ve spolupráci s dalšími organizacemi a hlavně s aktivním zapojením mladých 
lidí ve Starém Městě, zjistit potřeby mladých od 15 do 30 let nejen v oblasti volného 
času, ale také v otázkách bydlení, zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy, bezpeč-
nosti ve městě a dalších a na základě těchto informací vypracovat dlouhodobou kon-
cepci politiky mladých ve Starém Městě.

Staré Město je v současné době jedno ze sedmi měst v České republice a jediné ve 
Zlínském kraji, které byly vybrány jako pilotní, pro řešení politiky mladých na míst-
ní úrovni a je součástí systému národní politiky mládeže a politiky mládeže Evropské 
unie.

Co projekt přinese občanům i městu
- Podrobné informace o současném počtu obyvatel ve věku 15 – 30 let ve Starém 

Městě
- Informace o jejich potřebách, co by ve městě uvítali, jak by se mělo rozvíjet 
- Informace jaké problémy ve městě vnímají a jaké by navrhli řešení
- Motivaci pro mladé lidi aktivně se zajímat a zapojovat se více do dění ve městě
- Na základě vzniklé dlouhodobé koncepce může město Staré Město naplánovat kro-

ky svého rozvoje, dle potřeb mladých a efektivně investovat prostředky do, toho, co lidé 
ve městě opravdu chtějí nebo potřebují (volný čas, bydlení, nezaměstnanost, infrastruk-
tura, bezpečnost a další)

- Koncepce politiky mladých jako dokument, bude také výborným nástrojem pro 
možnost získání finančních prostředků v novém programovém období EU, kde je právě
politika mladých hlavní prioritou

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT VY?
- Řekněte svůj názor
- Přijďte diskutovat se zástupci města
- Podrobné informace  o všech akcích projektu, kde vás rádi uvidíme i uslyšíme na-

jdete od 1. 4. na webu www.klubkosm.cz
Mgr. Monika Havlásková

STARTUJEME MLÁDÍ VPŘED – ZAPOJTE SE I VY
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Jarmila Vránová zapaluje symbol zimy a za dohledu dětí vhazuje torzo Mařeny do Salaš-
ky.                                                                                                             Foto: Milan Kubíček

Chození s létéčkem, které symbolizuje poselství jara 
a nového života.                                             Foto: MK
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Chlapci a děvčata ze souboru Dolinečka vynesli Mařenu
I když v neděli 17. března bylo krás-

né slunečné počasí, foukal silný a stude-
ný vítr a v ranních hodinách bylo sedm 
stupňů pod nulou. Proto byl nejvyšší 
čas, vynést symbol zimy – Mařenu. 

Také letos se konaly v našem městě 
dva obřady. Děti z Dolinečky II a IV 
se s Mařenou rozloučily v dopoledních 
hodinách a to průvodem od Domu s pe-

čovatelskou službou v ulici Bratří Mrštíků 
směrem k potoku Salaška. Zúčastnilo se 
40 dětí a 98 dospělých.

V neděli ve 14:30 hod. pak přišlo 30 
kluků a dívek z Dolinečky I za doprovo-
du čtyř desítek dospělých ke shromaž-
dišti u základní školy na náměstí Hrdinů 
a společně se vydali k nedalekému potoku 
Salaška. U mostku se pak odehrál obřad, 

kdy byli Mařena i Mařák za zpěvu písní 
odstrojeni, zapáleni a symbolicky po-
sláni pryč z našeho města. Tímto aktem 
jsme se také rozloučili se zimním obdo-
bím. Tolik očekávané jaro nastalo 20. 
března.

Milan Kubíček

Děvčata z Dolinečky I nesou Mařenu ulicí Za Školou. 
Foto: Milan Kubíček Mařena jen velmi pomalu odplouvá Salaškou k nedaleké řece Moravě.          Foto: MK 

Děti z Dolinečky II a IV se společně loučí se symbolem zimy. 
Foto: Milan Kubíček

Odstrojování Mařeny před vhoze-
ním do potoka.              Foto: MK

Ve Starém Městě máme speciali-
tu. Chlapci mají svůj symbol zimy 
– Mařáka.                       Foto: MK
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Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 20. dubna, 
25. května, 8. června 2013.
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VZPOMÍNKA

Dne 10. března 
2013 by se dožil 
75. narozenin pan 
Augustin Holub. 
Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte 
mu prosím s námi, 

tichou vzpomínku. S láskou vzpomí-
nají manželka a dcery s rodinami.

Dne 4. dubna uplyne 
15 let od úmrtí pana 
Antonína Malinky. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou 
vzpomínku. Děkují 
manželka a synové.

Dne 15. dubna 2013 
si připomeneme 13 
smutných let, kdy 
nás navždy opustil 
můj manžel Antonín 
Talák. Děkuji všem 

přátelům za vzpomínku. Manželka 
Dagmar.

Oči zaplakaly boles-
tí, rozum zůstal stát, 
proč odešel jsi tak 
brzy, proč si to osud 
přál? Dne 19. dubna 
2013 vzpomínáme 
na nedožitých 50 let 

života svého syna Pavla Taláka. Děkuji 
všem přátelům, spolužákům za tichou 
vzpomínku. Děkuje maminka.

Dne 18. dubna by 
se dožil 70 let pan 
Rostislav Sochorec. 
Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpo-
mínku. S láskou 
na něho vzpomíná 

přítelkyně Miluška z Karlových Varů. 
Také vzpomínají kamarádi a kamará-
dy z Jezuitské ulice a Dvorku.

Ve dnech 8. 7. – 12. 7. 2013, od 8:00 
do 16:00 hod SKC Staré Město.

Pobíhá ve vašem okolí nějaký mladý 
aktivista/aktivistka ve věku od 8 do 15 
let? Herecké vlohy má již od narození 
a exhibicionismus mu není cizí? Je po-
sedlý zpěvem a místo chůze tančí? Právě 
pro takové je náš letní 
příměstský tábor.

Lektorovat budou:  
Alena Pavelková a Eri-
ka Kuncová a V. I. P.  
host - známý muzi-
kálový herec Braňo 
Polák (člen chlapecké 
skupiny Atak)

Cena tábora je 
1200Kč.

Na závěr týdne (pá-
tek odpoledne) před-
vedeme představení, 
na kterém budeme 
během tábora praco-
vat. Jako hosté vystou-
pí v rámci programu 

NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MUZIKÁL
protagonisté muzikálu Děti ráje a Kapka 
medu pro Verunku!

Chceš-li si užít pytel legrace a ještě 
k tomu rozvinout svůj talent, přihlaš se 
na  SVĆ Klubko. Přihlášky jsou ke stažení 
i na webu www.klubkosm.cz

Jaro je tady a brzy pokvetou stromy. 
Ilustrační foto: VK

FARNOST POŘÁDÁ 
LETNÍ TÁBORY!!
Zdravíme všechny děti a jejich rodiče!

Jak už je dlouholetým zvykem, tak farnost pod záštitou o. s. Sarkander 
( www.sarkander.cz ) pořádá každoročně tábory pro mladší děti 

1. – 5. třída ZŠ a pro starší děti  5. – 9. třída ZŠ.  

Letošní letní prázdniny tyto tábory proběhnou v termínech:
-  mladší děti 6. 7. - 13. 7. 2013 v táborovém středis-

ku Suchá Loz. Hlavní vedoucí Marie Chlachulová (tel. 
732 516 032 ).

Cena tábora je 1 500,-
-  starší děti 5. 8. - 17. 8. 2013 v Salesiánském centru Hodo-

ňovice. Hlavní vedoucí Iva Talašová (tel. 604 173 265). 
Cena tábora je 2 800,-

Pokud budete chtít, aby Vaše dítě s námi prožilo část prázdnin s připra-
veným programem a spoustou zábavy, kontaktujte nás na výše uvede-
ných tel. číslech, kde Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy ohledně tábora. 
Přihláška ke stažení na: www.farnoststaremesto.cz 

Těší se za týmy táborů Maruška a Iva
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Z naší farnosti
Modleme se za našeho nového papeže Františka 

Bože, věčný pastýři, Ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev: vyslyš naše prosby 
a pomáhej našemu novému papeži Františku, aby se o tvůj lid staral s apoštolskou hor-

livostí a láskou, aby hledal tvou vůli a aby jej vedla věrnost evangeliu a láska k tvé církvi. 
Maria, Matko církve, oroduj za svatého otce a za církev, aby světu ukázala cestu k Bohu.
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Slavíme Velikonoce 
Slavíme Paschu – „přechod“ - z otroctví ke svobodě, z tmy do světla, ze 

hříchu k lásce ... Slavíme především přechod Krista ze smrti do života, kte-
rý nám přinesl vykoupení. Slavíme však i vlastní Hod beránka, když jsme 
křtem přešli z otroctví hříchu ke svobodě Božích dětí. A připomínáme si 
i Paschu Izraelitů, našich starších bratrů ve víře, jejich přechod z egyptské-
ho otroctví do bohatství zaslíbené země. Nakonec se díváme i do budoucna 
a těšíme se na závěrečný Hod Beránka - přechod vykoupeného lidstva do 
nové zaslíbené země, do nebe.

Požehnané oslavy největších svátků v roce přeje 
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti, se svými spolupracovníky

Sv. Cyril (zemřel 14. února 869) a sv. Meto-
děj (zemřel 6. dubna 885)

Jestliže sledujeme  apoštolskou činnost  sv. 
Cyrila a Metoděje, promítne se nám mapa 
téměř celého tehdy známého slovanského 
světa, od balkánského jihu až po řeku Labe. 
Tenkrát ještě Slované nebyli tak rozděle-
ni, a proto jejich jazyk nebyl příliš rozdílný. 
Cyril, který se pro svou misi připravil i svou 
obrovskou vědeckou prací, s bratrem Meto-
dějem našim předkům a příbuzným z jazy-
kových větví přinesli svaté evangelium, křtili 
a učili jejich vládce i lid, proto právem s úctou 
k nim vzhlížejí Moravané, Češi, Slováci, Po-
láci, Lužičtí Srbové, Bulhaři, jihoslovanští 
Slovinci, Chorvati, Srbové, Makedonci, stej-
ně jako Ukrajinci, Bělorusové a Rusové na 
východě. Křtem vstupovala slovanská kní-
žata do rodiny křesťanských evropských 
panovníků, duchovně přijala za svého Krále 
Krista Ježíše, politicky se příslušností k Círk-
vi emancipovala na mezinárodní úrovni, už 
nebylo možné pohlížet k nim jako na oblast 
vojenských výbojů za účelem christianizace 
a mocenského podmanění. Po smrti sv. Cy-
rila r. 869 v Římě byl sv. Metoděj vysvěcen na 
biskupa a následně jmenován arcibiskupem 
panonsko-moravským a papežským legátem 
pro ostatní slovanské národy. Svatý Metoděj 
přes obrovské nesnáze se na Velkou Moravu 
vrátil a pokračoval s velkým úspěchem v prá-
ci; počet slovanských duchovních rostl a lid 
zanechával pohanských bludů. Přistupoval ke 
křesťanské víře ne z donucení, ale s láskou.

Svatý Metoděj se věnoval překladu do slo-
vanského jazyka oněch částí Písma svatého, 
které dosud přeloženy nebyly, navázal na dílo 
svého bratra sv. Konstantina-Cyrila. Neustal, 
až práce byla hotova, neboť chtěl, aby slovan-
ská církev ještě před jeho smrtí byla vybavena 
vším, čeho bylo potřebí. Když dílo dokončil, 
postaral se o vhodného nástupce v osobě sva-
tého Gorazda, jednoho z nejvěrnějších svých 
moravských učedníků, pocházejícího prav-
děpodobně z vládnoucích velkomoravských 
kruhů. 

Naposledy se svatý Metoděj zúčastnil bo-
hoslužeb na Květnou neděli, v dubnu r. 885. 
Tři dny nato 6. dubna  zesnul. V Životě Me-
todějově se píše o posledních dnech života 
svatého biskupa, o jeho zesnutí a pohřbu 
poměrně podrobně mezi jiným toto: „Na ru-
kou kněžských zesnul 6. dne měsíce dubna… 
a učedníci připravivše jej k pohřbu a vzdavše 
mu pocty hodné jeho důstojenství, sloužili 
církevní službu (Boží) latinsky, řecky a slo-
vansky a uložili jej ve sborovém chrámě (so-
borněj crkvi)...“ 

 -sv-

K výročí 1150 let příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu

Velikonoce v naší farnosti  

Velikonoční třídenní 28. – 31. 3. 2013
- začíná na ZELENÝ ČTVRTEK  

(28. 3.) večerní mší svatou na památku 
Poslední večeře Páně v 18 hodin. Po ní 
následuje celonoční adorace. 

- pokračuje VELKÝM PÁTKEM  
(29. 3.) obřady na Památku umučení Je-
žíše Krista v 18 hodin. Dopoledne v 9 
hod. je v kostele poslední pobožnost kří-
žové cesty. Pak je kostel celý den otevřen. 
Následující den na Bílou sobotu (30. 3.) 
od 9 do 18 hodin bude otevřena kaple sv. 
Jana Křtitele k adoraci u Božího hrobu.

- a vrcholí na BÍLOU SOBOTU 
(30. 3.) Velikonoční vigilií (bohosluž-
ba noci, v níž Ježíš vstal z mrtvých)  
od 20 hodin, která už ústí do neděle Zmr-
tvýchvstání Páně. Je to noc nocí – a pro-
to tato bohoslužba má i tři významné 
a slavnostní části: bohoslužba světla (za-
číná u kříže v nové části hřbitova), boho-
služba slova, křestní bohoslužba (křest 
nových katechumenů a obnova křestní-
ho slibu přítomných).  

- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ (31. 3.), Velikonoční neděle, je nej-
větší slavností církevního roku, při níž se 
slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad 
smrtí. Slavnostní bohoslužby v kostele sv. 
Michaela archanděla jsou o Velikonoční 
neděli v 8 hodin a v 10 hodin.

- V našem kostele je slavnostní boho-
služba i o dalším svátku v 2. den veliko-

nočního oktávu, o velikonočním pondělí 
v 7 a 9 hodin. 

- Oslava Velikonoc bezprostředně trvá 
po celý velikonoční oktáv (8 dní od slav-
nosti Zmrtvýchvstání až po další, 2. neděli 
velikonoční), avšak velikonoční doba jako 
taková končí až 50. dne, slavností Seslání 
Ducha svatého - Letnice.

SV

PETICE 

s první částí víc než 56 tisíci podpisů pro-
ti legalizaci potratového přípravku Mifegy-
ne RU-486 v ČR byla již odevzdána na MZ. 
Petici je možno podepsat ještě do konce 
března i v našem kostele během velikonoč-
ních svátků. Přiložena je i novéna k Praž-
skému Jezulátku. Co bude s národem, který 
zabíjí vlastní děti?

- EU neukládá ČR povinnost registrovat 
tento přípravek

- Mifegyne zbavuje gynekology velké 
míry jejich osobní odpovědnosti a psychic-
ké zátěže při usmrcení dítěte

- Trauma zůstává na ženách…
- Nepotřebujeme legalizovat další me-

todu zabíjení, ale naopak probudit soucit 
s nenarozenými dětmi a nabídnout pomoc 
ženám v obtížné situaci

Děti  jsou největším bohatstvím národa 
i nejlepší investicí rodičů do budoucnosti. 
Úkolem křesťana je povzbuzovat k úctě 
k životu a pěstovat kulturu života. (www.
prolife.cz)
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                   duben 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
ve 20 hodin se uskuteční 

country večer
v restauraci Na Špici
se skupinou KALÍŠEK

Rezervace míst na tel.: 572 541 190

Přijedou k nám
MIDva

Skupinka MIDva vystoupí
v restauraci na Špici

v sobotu 27. dubna 
od 20 hodin
Rezervace na 

tel.: 572 541 190

Kresba: Jindra Pelková
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Datum Místo Skupina Hra Začátek Orientačnícena

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

 3. středa Uh. Hradiště U Válka s Mloky 18.00 110,-

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

 4. čtvrtek Uh. Hradiště B Nora 19.00 210,-/190,-

 5. pátek Uh. Hradiště Harold a Maude, derniéra 19.00 280,-/260,-

 6. sobota Uh. Hradiště C Nora 19.00 210,-/190,-

 8. pondělí Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 230,-/210,-

 9. úterý Uh. Hradiště E Jak důležité je ho mít 18.00 110,-

11. čtvrtek Uh. Hradiště D Nora 19.00 210,-/190,-

12. pátek Uh. Hradiště
veřejná 
gen. zkouška

Popel a pálenka 10.00 50,-

13. sobota Uh. Hradiště P Popel a pálenka, premiéra 19.00 260,-/240,-

15. pondělí Uh. Hradiště Senior Popel a pálenka 10.00 110,-

15. pondělí Uh. Hradiště Y Popel a pálenka 19.00 210,-/190,-

15. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Pan Polštář ( Buranteatr Brno) 19.00 160,-

16. úterý Uh. Hradiště T Kdyby tisíc klarinetů 18.00 160,-

17. středa Uh.  Hradiště O Válka s Mloky, 25. repríza 17.00 110,-

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

18. čtvrtek Uh. Hradiště X Popel a pálenka 19.00 210,-/190,-

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

20. sobota Uh. Hradiště G  Popel a pálenka 19.00 210,-/190,-

20. sobota Brno zájezd Oleanna 19.30 -----

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

22. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna,
HOST SD

Autobus na lince 21 (Agentura 
Pierrot)

19.00 160,-

23. úterý Uh. Hradiště Senior 2 Popel a pálenka 10.00 110,-

23. úterý Otrokovice zájezd
Jak důležité je ho mít…, 
0. repríza

19.00 -----

24. středa Uh. Hradiště N Jak důležité je ho mít… 17.00 110,-

25. čtvrtek Uh. Hradiště Q Nora 19.00 210,-/190,-

26. pátek Uh. Hradiště školní před. Jak důležité je ho mít… 10.00 70,-

27. sobota Uh. Hradiště L Popel a pálenka 19.00 210,-/190,-

28. neděle Uh. Hradiště F Nora 19.00 210,-/190,-

30. úterý Uh. Hradiště S Kdyby tisíc klarinetů 18.00 160,-

Kresba: Jindra Pelková
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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

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.
   
Sobota 6. duben
Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice
DARMOŠLAPKY
aneb REPETE, HOŠI ...!!!
hravá komedie v režii Karla Hoffmanna, ml.
Začátek: 19:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč

Neděle 7. duben
SVČ Klubko v rámci projektu „Startujeme - Mládí vpřed!!“ 
ROCK SHOP 4ALL 
hudební workshop
více Info na www.klubkosm.cz

sobota 13. duben
V. S. P. BAND
 bigbeatová zábava
Začátek: 20:00 hod.
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MOUDRÉ MYŠLENKY
Mám obavy z chvíle, kdy technologie převýší naši 
lidskost, tehdy bude na světě existovat pouze generace 
idiotů.

Albert Einstein

Astronomie po příchodu 
Cyrila a Metoděje na Moravu

V úterý 5. března v 17 hodin byla na programu v Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě přednáška Ing. Rostisla-
va Rajchla na téma Astronomie po příchodu Cyrila a Meto-
děje na Moravu. Ing. Rostislav Rajchl osvětlil při přednášce 
otázky: Jaká byla úloha astronomie na úsvitu křesťanství? 
Vliv křesťanství na kalendář? Středověká astrální symboli-
ka v církevní architektuře? Pojem vztahů mezi Bohem, ves-
mírem a člověkem?
Jste srdečně zváni i na další přednášku, která se uskuteční 
v Památníku Velké Moravy v dubnu. Pozvánku naleznete 
na této stránce.                                                                             SM
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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
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PROGRAM NA BŘEZEN 2013
  SVČ KLUBKO
NOC S ANDERSENEM
5. – 6. 4. pátek - sobota
Tematicky strávený večer a noc v Městské knihovně ve Sta-
rém Městě.

TVOŘIVÁ DÍLNA – KERAMIKA NA KRUHU II.
9. 4. úterý 17:00 – 18:00
Tato dílna je určena pro účastníky dílny I. Na programu je 
glazování a práce s hlínou.
Cena: bude upřesněna.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ 
13. 4. 2013 sobota
- informace na straně 5

15. – 26. 4. 2013 TÝDEN PRO ZEMI
V rámci tohoto týdne máte možnost navštívit tyto akce:  
pondělí 15. 4. 2013 (do 16:00) 
Uzávěrka výtvarné soutěže „Jaké by to bylo na ptačí plane-
tě?“ (www.trnka.xf.cz)
čtvrtek 15. 4. 2013 (do 16:00) 
Uzávěrka soutěže krátkých videoklipů „Zprávy z ptačí říše“ 
(www.trnka.xf.cz)
15. 4. 2013 – 19. dubna 2013 8:00 – 16:00 hod.
Výstava v zahradě DDM Uh. Hradiště „Ptačí kamarádi Lišky 
Bystroušky“ 
21. 4. 2013 Den Země v Kunovském lese 13:00 - 17:30 
hod., Kunovský les.
Úklid odpadků v Kunovském lese. Pořádá PC TRNKA při DDM 
Uh. Hradiště. www.trnka.xf.cz 
22. 4. 2013 DEN ZEMĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI 
9:00 – 16:00 hod., Masarykovo náměstí 
Jako každoročně se můžete těšit na bohatý program. Celý 
den bude probíhat EKOJARMARK zdravého životního sty-
lu, kde si můžete zakoupit biopotraviny, potraviny Fair Tra-
de, přírodní kosmetiku, nebo jen o tom nasbírat informace. 
Dopoledne bude zaměřeno na vzdělávání dětí – proběhne 
čtvrtý ročník soutěže školních týmů. S dětmi můžete navští-
vit zábavná, výtvarná stanoviště prezentujících organizací 
a výstavu výtvarné soutěže. Den zakončíme koncertem stu-
dentské kapely a promítáním soutěžních videoklipů „Zprávy 
z ptačího světa“. www.cevzabka.xf.cz 
22. 4. 2013 od 17:00 hod., Reduta UH 
Promítání soutěžních videoklipů „Zprávy z ptačího světa“
25. - 26. 4. 2013 Tématické promítání s besedou pro ZŠ 
a SŠ v Kině Hvězda Uh. Hradiště
Více na www.trnka.xf.cz. Je nutné skupinu předem OBJEDNAT!!!
Více informací na samostatných plakátech či na www.ce-
vzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz
23. – 26. 4. 2013 Dny Země pro ZŠ
Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko  
St. Město již šestý rok zpestřuje výuku žákům ze základních 

škol a napomáhá tak jejich porozumění přírodě, zákonitos-
tem a ochraně. Tyto aktivity jsou na objednávku a uzpůsobe-
ny potřebám školy či dalším zájemcům. www.cevzabka.xf.cz     

Tvořivá dílna – Tričko, co má šmrnc
23. 4. úterý 17:00 – 19:00
Jednoduchá a efektivní metoda – propojení barev (austral-
ská technika) a savovaní. 
Cena: 45,- Kč, pro členy TD 30,- Kč
S sebou: černou či tmavou bavlněnou textilii (triko, tašku), 
přezůvky, pracovní oblečení

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
8. 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

HRANÍ S MIMINKY
9. 4. úterý 13:00 - 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
15. 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
16. 4. úterý 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
23. 4. úterý 13:00 - 15:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky. 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
29. 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
30. 4. úterý 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.



12 Aktuality

TANEČNÍ KURZY MANŽELŮ HORVÁTHOVÝCH

Účastníci tanečních kurzů si osvěžili svůj taneční um a zároveň se zdokonalili v choreografiích
standardních tanců – valčík, walz, tango a quickstep, ale i těch latinskoamerických – čača, jiwe, 
rumba a mambo.                                                                                                                   Foto: MH
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V uplynulých dvou měsících ožil 
divadelní sál Společensko-kulturního 
centra ve Starém Městě tanečními ryt-
my. V pondělních večerech se zde pod 
vedením lektorů tance, manželů Hor-
váthových, scházelo několik tanečních 
párů, aby zde zdokonalily své taneční 
dovednosti. Byly to dvojice tanečně již 
zkušené, v předchozích tanečních sezo-
nách totiž absolvovaly několik tanečních 
kurzů. Nyní si tedy osvěžily svůj taneč-
ní um a zároveň se zdokonalily v cho-
reografiích standardních tanců – val-
čík, walz, tango a quickstep, ale i těch  
latinskoamerických – čača, jiwe, rumba 
a mambo. I když se to vše zdálo zpo-
čátku být náročné, stancované páry po  
intenzivním tréninku nakonec vše 
zvládly, a kdyby plesová sezóna již ne-
skončila, byly by tyto páry i nadále  
ozdobou tanečních parketů. 

A pokud nejen jim taneční nadšení 
vydrží, taneční kurzy pod vedením Hor-
váthových by se i ve Starém Městě moh-
ly stát tradicí.

MH

Má Vaše dítě rádo čísla? Nebaví 
jej hrát na počítači jen hry, chatovat 
s kamarády? Chce se naučit něco 
nového? Pak neváhejte! Přihlaste své 
dítě do matematické třídy na ZŠ ve 
Starém Městě.

Navazujeme na dlouholetou tra-
dici a nabízíme ve školním roce 
2013/2014 pro žáky 6. tříd studium 
ve třídě s rozšířenou výukou mate-
matiky a informatiky.

Zkoušky do této třídy se konají  
15. května a skládají se z písemného 
testu z matematiky a z psychotes-
tu. Přihlášku je třeba doručit do 10. 
května. Podrobnější informace zís-
káte na telefonním čísle 572 541 298. 
Přihlášku i testy z minulých let 
a bližší představení školy naleznete 
na www.zsstmesto.cz. 

Škola je moderně vybavená, na  
II. stupni mají žáci k dispozici inter-
aktivní tabule, dvě počítačové učebny 
a dalších devět odborných pracoven. 
Nabízíme mnoho kroužků i volitel-

Přihlaste svého páťáka do matematické třídy
ných předmětů. Vyučujeme i finanční
gramotnost, žáci tříd s rozšířenou výu-
kou absolvují během docházky dvakrát 
dvoudenní víkendové soustředění.

Chlapci a děvčata se naučí pracovat 
se zajímavými programy, vytvářet pre-
zentace, animace různých dějů, vizit-

ky, obaly na CD, videa, www stránky. 
Vyzkouší si práci s grafickým table-
tem. Příjemné prostředí školy a naši 
zkušení učitelé se těší na Vaše dítě. 

Josef Jurnykl
ředitel školy
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na duben
 Prší-li na prvního dubna, bývá mokrý 
máj.
 Březen - za kamna vlezem, duben 
– ještě tam budem.
 Duben hojný vodou – říjen vínem.
 Na svatého Jiří když prší, nejsou na 
stromech žádné vlky.
 Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
 Jak hluboko v dubnu namokne, tak 
hluboko v máji vyschne.
 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

EM

Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle.

Je jedno, jak hluboko lovíš, ale přijde na to, jak 
třeseš žížalou.

Život nás nejvíce žere tři dny před tím, než se 
bere.

Místo lihu – kup si knihu!

Průvan dějin křiví mnoha lidem tváře.

Tisíce lidí touží po nesmrtelnosti a přitom nevědí, 
co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.

Láska je jako květina, i ten nejhezčí druh umírá.

Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, 
ale mohou mít společné cíle.

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím 
ošklivější, tím hezčí.

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by 
shazovali.

Zobák tlustý jako necky, rozlouskne s ním tvrdé pecky. Po nich jenom mlaská, poznáte ho, dlaska?
Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Orangutan žije v přírodě ponejvíce 
na Borneu a Sumatře. V překladu jeho 
název znamená „lesní člověk“. Tyto 
opice žijí výhradně na stromech. Jen 
zřídkakdy scházejí na zem. Proto jsou 
tak moudré a veškeré životní situace 
řeší s nadhledem. Většinou žijí v páru, 
někdy tvoří skupinu 4 – 5 jedinců. Po-
hybují se dopředu tím, že ručkují z vět-
ve na větev. Ve větvích se přemísťují ze 

stromu na strom. K tomu jim slouží mo-
hutné paže i nohy. Všechno z jejich života 
se odehrává na stromech – spánek, příjem 
potravy, páření, porod i výchova mlá-
ďat. Když pijí, chytají vodu, která kape ze 
stromů, do vyčnívajících spodních pysků, 
jako do misky. V ZOO patří k nejoblíbe-
nějším a nejvyhledávanějším jedincům.

Milan Kubíček 

Strakapoud velký v poloze horizontální. 
Foto: Milan Kubíček

Fotopostřehy

ŠTĚKANDA PO OSLAVĚ
Pepa přijde na svůj svátek z hos-

pody domů a žena na něho štěká ve 
dveřích:

„Ty ničemo, nestydíš se mít tako-
vou opici?“

„Ale Jituš, já se za tebe nestydím!“

V ORDINACI U LÉKAŘE
„Pane doktore, co mi je?“
„To ukáže až pitva!“

RANDE JAKO ŘEMEN
Renata randí u Moravy s nesmě-

lým Jiříčkem. „Podívej – světlušky,“ 
šeptne zasněný nekňuba. „Komáři, 
vole! A jdou na nás s baterkama,“ od-
sekne rozmrzelá Renata. 

NI
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Již připravují jubilejní dvacátý Ples pro radost
Vzpomínka na letošní Ples pro ra-

dost je zároveň brzkou pozvánkou na 
nadcházející jubilejní dvacátý ples po-
řádajícího kolektivu prodejny potravin 
Marie Hráčkové, který se uskuteční 
v průběhu plesové sezony roku 2014.

Ples pro radost, kteří mnozí z nás na-
vštívili v sobotu 16. února, proběhl ve 
znamenité náladě, v pěkném prostředí 
a v srdečné atmosféře. Návštěvníci ple-
su měli k dispozici divadelní sál, k dob-
ré pohodě a tanci zahrála slovenská 
hudební skupina Herbalia band a cim-
bálová muzika Harafica. V předtančení
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Marie Hráčková s vnučkou Barunkou při zahájení plesu.
Foto: Ing. Radim Stuchlý

Cimbálová muzika Harafica odvedla perfektní výkon.             Foto: RS

jsme viděli taneč-
níky klubu Roka-
so z Uherského 
Hradiště a také 
jsme se pobavili 
při překvapení ve-
čera - veselém vy-
stoupení  ochot-
níků. „Na Ples pro 
radost připluly la-
butě, i bez uvede-
ní na programu, 
jako překvapení. 
Ochotníci z Kom-
ně nám předvedli 
ukázku části ba-
letu Labutí jeze-
ro od Petra Iljiče 
Č a j k o v s k é h o . 
Byli naprosto úžasní a sklidili obrovský 
aplaus na otevřené scéně. Lidé ocenili je-
jich zápal a nadšení. Labutě se na oplátku 
uhnízdily na plese do půl třetí ráno. Tak 
se jim líbila atmosféra plesu,“ sdělila spo-
kojená organizátorka Marie Hráčková. 
Samozřejmě nechyběla bohatá tombola 
a tradičně dobře zásobený bufet s ob-
čerstvením. Většina z návštěvníků se tak 
rozcházela až nad ránem a ve velmi dobré 
náladě.

P. S. Dne 28. února skončila svou pra-
covní kariéru paní Liduška Hvožďová, 
která na prodejně paní Hráčkové strávila 
celý svůj profesní život. Téměř celých 45 
let! Nejdříve v závodě Potraviny Uherské 
Hradiště, poté 22 let u paní Hráčkové. 

Výborná a rychlá pokladní a známý 
smíšek se však ani teď definitivně ne-
loučí. Bude vítanou náhradou při stří-
dání v době dovolené svých kolegyň.

Milan Kubíček

Návštěvníci plesu se skvěle bavili s hudební skupinou Herbalia band. 
Foto: Ing. Radim Stuchlý

Barunka zapózovala s velkým koláčem, kte-
rý do tomboly věnovala pekárna u Jahodů.  

Foto: RS Pánové, dáte si bílé nebo červené? Foto: RS
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Účastníci sokolské schůze poslouchají zprávu o činnosti za rok 2012.                             Foto: MK

VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL
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Ve středu 20. února se konala valná 
hromada T. J. Sokol Staré Město. V pro-
gramu byly zprávy o činnosti a o hos-
podaření za rok 2012, následovala 
zpráva revizní komise. V úvodu všech 

50 účastníků uctilo minutou ticha ze-
mřelé členky Marii Hrabcovou a Aloisii 
Planetovou. 

Činnost sokolů byla v loňském roce 
velmi bohatá, slavili 150. výročí Soko-
la a zúčastnili se Všesokolského sletu 
v Praze. Letošní rok je volební, a proto 
v další části valné hromady proběhla 
volba výboru, vyslanců a delegátů T. J. 
Sokol Staré Město. Většina současných 
členů výboru byla potvrzena ve svých 
funkcích. 

V druhé části jednání byl přednesen 

návrh činnosti a návrh rozpočtu pro rok 
2013. V současnosti má T. J. Sokol Staré 
Město 152 členů. Cvičí pravidelně ve čty-
řech oddílech. Zúčastňují se turistických 
výšlapů, oblíbené jsou i cyklovýlety. Čle-

nové divadelního 
odboru vystupují 
nejen ve Starém 
Městě, ale pod-
nikají i zájezdy 
ve slováckém re-
gionu. Před bu-
dovou Sokolovny 
na Brněnské uli-
ci mají sokolové 
pěkně upravenou 
nástěnku, o kte-
rou se dlouhá léta 
velmi dobře stará 
výtvarnice Jindra 
Pelková. 

V diskuzi vy-
stoupil starosta 
Josef Bazala, kte-
rý všechny v sále 

ujistil, že i v dalším období bude město 
podporovat částkou 1.500 000 Kč činnost 
spolků a společenských organizací a in-
formoval přítomné o blížícím se 1.150 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 
o současném dění na úřadě a o připravo-
vaných investičních akcích ve městě.

Příští rok si sokolové připomenou vel-
mi významné výročí. Čeká je bohatý pro-
gram a oslava 100 let jednoty Sokola ve 
Starém Městě.

Milan Kubíček

Ples stavbařů
Novinkou plesové sezony roku 2003 

byl Ples stavbařů, který se uskutečnil 
v Sokolovně ve Starém Městě v sobotu 
1. března. Zahrála dechovka Moravěn-
ka a taneční skupina Trinom. Ples stav-
bařů uspořádala Panelárna a. s. Staré 
Město.

Krádeže ve škole
Hlídka městské policie šetřila něko-

lik krádeží v základní škole. Pachate-
lem byl zjištěn žák 6. A z Nedakonic. 
Tento se k činu přiznal a uvedl, že jed-
nomu ze spolužáků odcizil 130 Kč, tři 
eura a kartičky Harry Pottera. Ukrade-
né věci po dopadení vrátil. Dále odcizil 
jedné žákyni 150 Kč a druhým dětem 
ještě sebral klíčenku a přívěšek. Žá-
kovi z Nedakonic však při krádežích 
pomáhali i dva staroměstští školáci, 
kteří hlídkovali. Jednomu z nich se ale 
nekalá činnost rozležela v hlavě, nevzal 
si podíl z krádeží a vše oznámil třídní 
učitelce. Jednání viníků bylo řešeno ká-
zeňsky v pravomoci ředitele školy.

Dolina v divadle
Folklorní soubor Dolina, společně 

s dětmi z Dolinečky, vystoupil v neděli 
6. dubna ve Slováckém divadle v Uher-
ském Hradišti. Pořad Dolina Dolineč-
ce byl plný her, písniček, tanců a spo-
lečného dovádění. Autorkou pořadu 
byla Helena Pilušová, která si přizvala 
osvědčeného choreografa Davida Mi-
kulu. Svým dílem do programu přispěli 
Roman Škrabal a Erik Feldvabel.

Nejlepší sportovci 
V anketě o nejlepšího sportovce 

roku, kterou organizoval Okresní výbor 
ČSTV v Uh. Hradišti společně s týdení-
kem Dobrý den s kurýrem, si opětovně 
vedli nejlépe Staroměšťané. První  mís-
to získala házenkářka Lenka Romano-
vá, druhý skončil kanonýr 1. FC Synot 
Jiří Kowalík,, na čtvrtém místě jsme za-
znamenali pětinásobného mistra České 
republiky v šermu Michala Trubačíka. 
V soutěži družstev patřilo první místo 
fotbalistům 1. FC Synot, volejbalisté 
VSK Staré Město získali čtvrté místo.

Rodí se méně dětí
Za první dva měsíce roku 2003 se 

narodilo jen 6 dětí. První byl chlapeček 
Románek a druhá holčička Anežka. 
V únoru se narodily čtyři děti – Radka, 
Jan, Kateřina a Tomáš. Pro srovnání za 
stejné období roku 2002 se ve Starém 
Městě narodilo 13 dětí, což je dvojná-
sobně větší počet.

Milan Kubíček, kronikář města

STALO SE PŘED DESETI LETY 

Na snímku zleva starosta města Josef Bazala, host župní náčelnice Helena 
Chytková, starostka Sokola Ing. Antonie Řádková, ekonomka Věra Elkne-
rová.                                                                                Foto: Milan Kubíček
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Vernisáž v městské knihovně

Dne 6. února se na ZŠ Na Výsluní 
v Uherském Brodě konalo okresní kolo 
Olympiády z německého jazyka.

Tato soutěž byla určena pro žáky učící 
se německý jazyk jako druhý cizí jazyk. 
Naši školu reprezentovala dvě děvčata 
– Tereza Nezdařilová a Kateřina Mali-
nová, obě z 9. C. Olympiáda se skládala 
ze tří částí, z nichž první byl poslech 
s porozuměním, kde žáci doplňovali 
chybějící slova. Poté následoval popis 
obrázku. Stěžejní částí byl mluvený pro-
jev na dané vylosované téma. V konver-
zační části soutěže se hodnotí jazyková 

Kateřina Malinová se umístila na velmi pěkném 3. místě. 
Foto: ZŠ

Olympiáda z jazyka německého
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pohotovost a kreativita, 
bohatost slovní zásoby, 
výslovnost a gramatická 
správnost. Konkurence 
byla veliká, účastnilo 
se celkem 13 žáků dané 
kategorie. Naše Kateřina 
Malinová si „vyšprech-
tila“ krásné 3. místo, za 
které jí velmi gratuluje-
me.  Terezce Nezdařilo-
vé děkujeme za snahu 
a účast v soutěži.

Mgr. Veronika Kašná

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

Informovali jsme 
vás o tom v minulém 
vydání našich novin. 
V dnešních Staroměst-
ských novinách doda-
tečně přinášíme malou 
fotoreportáž.

Milan Kubíček Celkem k 92 účastníkům vernisáže promluvil starosta 
Josef Bazala. Potom předal nejlepším kreslířům diplomy 
a věcné ceny.                                                       Foto: MK

Kresba Zuzany Dočkalové získala diplom za 2. místo.                Foto:  MK Kresba Lucie Camelové byla oceněna 1. místem v kategorii 3. - 5. 
třída ZŠ.                                                                                    Foto: MK

Na úvod vystoupily dívky z mateřské školy, které zahrály 
na flétny.

Foto: Milan Kubíček
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Staré skautské tradice nejen pro skauty

Pojďte se s námi vydat po stopách starých skautských tradic.                                            Foto: TM
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Mám žízeň? Tak si pustím vodu 
z kohoutku. Mám hlad? Otevřu si 
zkrátka (většinou) plnou ledničku 
jídla a vyberu si. Nudím se? Dobře, 
už zapínám své PC, TV, notebook, 
smartphone, tablet a zahraji si ně-
jakou dobrodružnou hru, alespoň 
tak strávím pár minut času. Jsem 
unavený? Tak jo, lehnu si do mé po-
stele. A už jsem se i konečně prospal 
a vůbec mi nevadí, že vstávám o půl 
jedné odpoledne. Takové dny zaží-
vám pořád dokola a ty dny letí čím 
dál rychleji. A ejhle! Zítra je konec 
prázdnin a pak už zase škola, vždyť 
já jsem si těch prázdnin moc neužil. 
Tak nějak nebo podobně jsem pro-
žíval poslední prázdniny, ale ty dal-
ší už si budu pořádně užívat! A ne 
se zase snažit strávit den po dnu, 
strávit se má jídlo a ne nejkrásnější 
dny v roce!

Tak co? Máte na to, vzdát se všech 
těch otravných vymožeností, teda 
alespoň na pár dní? Jít dobrodružství 
naproti, stejně jako třeba Rychlé šípy? 
Nebo Hoši od Bobří řeky? A vydat se 
po stopách starých skautských tradic? 
Spát ve spacáku a ve stanu s podsa-
dou? Chodit na hlídky? Naučit se 
slaňovat ze skal? Každý den ukon-
čit u záře ohně pod širou oblohou? 
Chodit na výlety a objevovat tajemná 
zákoutí Hostýnských vrchů? Je tvůj 
věk mezi 9 – 14 lety? Tak pojeď na 
tábor stejně jako já! S kým? Se skau-
ty ze Starého Města. Kdy? No přece 
ihned, jakmile skončí škola, takže  
30. 6. – 14. 7. 2013. 

Více informací a přihlášky na www.
h-dvojka.cz nebo na prodejně Barvy - 
laky Hrabinec (náměstí Hrdinů 103, 
Staré Město).

Tomáš Měrka  – jamaja

Jaké džíny se budou nosit v letošním roce?
(Veronika 19 let)

V rubrice ROKOKO to víme přesně. Letos po-
frčí bezva značka Roccobarocco.
Dejte nám nějakou inspiraci k cestování 
o prázdninách. Zajímáme se především o au-
tomobily.

(studenti Michal a David)
Vřele doporučuji Muzeum historických auto-
mobilů v Mulhouse (Francie), kde je neuvě-
řitelné množství těch nejkrásnějších auťáků, 
známé jako Schlumpfova kolekce.  
Už mě nebaví každé ráno brzy vstávat do 
práce a makat za pár kaček jak mourovatý. 
Poradíte mi, jakou živnost založit, abych 
měl na pracovním trhu již od počátku 
úspěch?

(Petr 23 let)
Podívej se na sebe! Jsi štramák! Staň se spe-
cialistou na volnočasové aktivity manželek 
enormně vytížených hochštaplerů a dalších 
hodnostářů.
Z mých spolužáků by nejraději všichni šli 
studovat gymnázium. Je to dobře?

(Lukáš 14 let)
Když tak poslouchám naši mládež, nemohu 
se zbavit dojmu, že každý chce sedět u počí-
tače v teple a v podstatě nic nedělat. Řemesla 
málokoho zajímají, protože znamenají učit se 
pracovat.
Na které otázky se nejhůře odpovídá?

(Radana, dotaz e-mailem)
Na ty, které mi každý den pokládají vrabci na 
střeše.
Znáte nějaký lék, proti lásce na první pohled?

(Míla Kalamíla, dotaz e-mailem)
Jistě, podívat se podruhé.
Chodíte i v noci na reportáže?

(Ivana asi 30 let)  
Občas, ale bývá tam skoro vždy veselo. Po roz-
dělení pokojů účastníkům zájezdu na jedné 
místní ubytovně, která má na jejich dveřích 
nakreslená zvířátka, prohlásila jedna z ubyto-
vaných: „Zní to strašně, ale mám raka….“
Máte nějakou osobní webovou prezentaci?                                                                                 

(Jana, střední věk)
Ano, Jano. Ale prozatím tuto webovou prezen-
taci asi ještě nikdo neviděl, protože jsem na 
nějaké černé listině. 
Moje přítelkyně má na několika místech 
svého těla piercing. Myslíte, že je náchylněj-
ší, že do ní udeří blesk?

(Tomáš 22 let)
Ne, tedy pokud nemá kovový piercing velký 
jako historické klepadlo na dveře.

Milan Kubíček

• Manželka Jana Amose Komenské-
ho Magdalena Vizovská se opravdu 
nenarodila ve valašských Vizovicích. 
Jejím rodištěm je Zábřeh na Moravě, 
kde spatřila světlo světa v domě „Pod 
podloubím“. Učitel národů se s Magda-
lenou oženil v Přerově, kde v letech 1614 
– 1618 vyučoval na bratrské škole.

Co možná nevíte
• Severní dráha císaře Ferdinanda, kte-
rá je ve Starém Městě již od roku 1841,  
byla pojmenována podle posledního 
českého krále Ferdinanda V. Ten byl 
korunován v Praze v roce 1836 a v jeho 
korunovačním průvodu tehdy napočí-
tali 3.391 koní a dokonce i čtyři velblou-
dy.                                                         MK
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Výroční schůze zdravotně postižených

DĚTSKÉ HRY NAŠICH DĚDEČKŮ A BABIČEK

Základní organizace Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami a místní 
organizace Svazu tělesně postižených 
Staré Město uspořádá v pátek 12. dubna 
ve 14 hodin výroční členskou schůzi ve 
Společensko-kulturním centru.

„V programu výroční schůze bude 
zpráva o činnosti organizací za uply-
nulé období, zpráva o hospodaření  
organizací a stavu finančních prostřed-
ků, návrh plánu práce na rok 2013, pře-
dání dárků jubilantům a na závěr také 
losování dárků,“ sdělil nám předseda 
organizace Karel Čejka.

Milan Kubíček Výroční schůze zdravotně postižených se konají každý rok v první polovině dubna. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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• Bydleli jsme v Dědině (dnešní Hra-
dišťská ulice) většinou v malých dom-
cích a celá široká ulice – dokonce i sil-
nice „s příkopama“ byla naše. Tam jsme 
se odpoledne scházeli – všichni kluci 
a děvčata z Dědiny, Hastrmanovy ulič-
ky (dnešní ulice Na Výsluní) i Hřbitov-
ní (dnešní Michalská ulice). Bývalo nás 
třicet, protože poválečné ročníky byly 
silné, asi jsme byli hodně družní.

• Před hřbitovem přes silnici stála 

socha svatého Jána a okolo ní se hrálo na 
honičku. Pak nám ale řekli, že je to vzácná 
památka, tak honička přestala. Nakonec 
sochu opravili a umístili ji u hřbitovní 
zdi, kde stojí dodnes.

• Velice často jsme si hráli na kládách. 
Ty byly na několika velkých hromadách 
a dalo se na nich hrát na honičku, na 
schovávanou, ale hlavně „na barvičky“ 
s čertem a andělem, „na prstének“, okolo 
klád na trávě „na sochy“ a hlavně „na kas-

tróla“. Byla to hra s míčem, velice rychlá 
a rušná, kdo prohrál, byl „kastról“.

• Dívčí hra byla „Královnička.“ Za-
čínalo se „odlisky“ pod koleno, hrby, 
otočáky, a nakonec žaby. Královnička 
se mohla hrát i o stěnu nebo o vrata, 
ale to jsme potom dostali, že odíráme 
zeď. Když jsme měli žízeň, napumpova-
li jsme si vody z dřevěné pumpy, která 
byla naše i všech, kdo šel okolo.

LK

Setkání páťáků
Ve středu 20. února se na II. stupni ZŠ 

Staré Město setkali žáci pátých tříd tří 
škol: ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ 
Staré Město. Cílem akce bylo seznámení 
žáků se navzájem, ale i poznávání II. stup-
ně. Ve čtyřech třídách se sešly smíšené 
skupinky dětí ze všech tří škol. Po zahájení 
si žáci formou prezentace předali informa-
ce o svých školách a odpověděli na zadané 
otázky. Vše probíhalo v angličtině. Poté se 
smíšené skupiny rozptýlily po školní bu-
dově, kde hledaly odpovědi na otázky tý-
kajících se školní budovy, kroužků, vyuču-
jících a zaměstnanců školy. Pomáhalo jim 
sedm pomocníků - deváťáků, kteří žáky 
směrovali ke správnému vyřešení úkolů. 
Žáci si odnesli nejen zajímavé zážitky, ale 
poznali i nové kamarády. Navzájem si vy-
měnili i drobné dárečky.

Mgr. Lenka Zábranská

Žáci pátých tříd ze základních škol Jalubí, Nedakonice a Staré Město se setkali ve středu  
20. února. 

Foto: LZ



19Sport + inzerce

Na snímku staroměstští hokejisté na ledové ploše, kde jsou nyní volej-
balové a tenisové kurty za sokolovnou. Pan Vladimír Blaha na snímku 
vlevo dole. Dále na snímku třetí vlevo dole Janec, nahoře druhý zleva 
Beran, třetí Váverka a pátý Vališ. Kdo pozná ostatní sportovce?

Foto: archiv FI
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Hokejista Vladimír Blaha oslavil devadesátku
Setkání na radnici při příležitosti výročí 80 let hokeje ve Sta-

rém Městě se zúčastnil i pan Vladimír Blaha, který v listopadu 
oslavil ve zdraví 90 let svého života. Od mládí až do důchodu 
pracoval jako velmi zručný čalouník. Dětství prožil v dnešní 
Máchově ulici. Na blízkém Čerťáku si již jako chlapec každou 
zimu užíval bruslení a hokejové hry spolu se svými kamarády. 
První kanady si koupil od jednoho ze svých spoluhráčů. Poz-
ději hrál i v družstvu SK Staré Město. V té době byl vedoucím 
klubu pan König. Nejlepším hráčem byl Beran. Z období hra-
ní hokeje na Čerťáku a na sokolovně si vzpomíná na jména 
Zdeněk Bednařík, František Talák (oba byli jeho bratranci), 
Jaroslav Němeček, Bofek Bednařík, Jaroslav Talák, Jaroslav 
Tyllich, Miklenda, Mazůrek, Šebek, Konečný, Kaňovští a Věr-
ní. Ale nejraději měl Čerťák pro jeho velkou plochu. Když se 
v roce 1947 oženil, tak přestal s aktivní činností. Kanady si 
však obouval i v důchodovém věku, když doprovázel na Čer-

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

Nejstarší staroměstský hokejista pan Vladimír Blaha (90) se podepisu-
je do Pamětní knihy města při setkání  hokejistů na radnici 27. února 
2013.                                                                        Foto: Milan Kubíček

ťáku svoje vnoučata. Při setkání na radnici si jenom posteskl, 
že tam už nemá téměř žádného kamaráda.

Omlouváme se za případné drobné nepřesnosti. V tomto 
věku paměť již tak neslouží, jako dříve a některé události se 
mohou překrývat.

František Ingr, Milan Kubíček
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TŘINÁCTÝ ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE: 
STAROMĚSTSKÁ FLAŠA OPĚT ZŮSTALA DOMA
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Spolek přátel slivovice Staré Město 
připravil již třináctý ročník oblíbeného 
koštu slivovice o putovní Staroměstskú 
flašu. Jeden z největších a také nejna-
vštěvovanějších koštů na Slovácku se 
uskutečnil v sobotu 2. března od 16 ho-
din ve Společensko-kulturním centru ve 
Starém Městě. Ochutnávalo se celkem 
763 pálenek, z toho trnka, durancie 
(446), meruňka (77), hruška (73), jabl-
ko (71), mirabelka (17), vínovice (15), 
špendlík (11), třešeň (8), broskev (5), 
višeň (5), ringle (4), oskoruše (3) i 28 
ostatních vzorků (například černý rybíz, 
nektarinka, gdoule, mlátovice, řepák, 
letní a zahradní směs). 

Degustovalo se již v pátek 22. února 
a v tříčlenných komisích zasedlo 118 
hodnotitelů, mezi nimi tři ženy. Akci 
uspořádal Spolek přátel slivovice Staré 
Město, občanské sdružení, ve složení 
Stanislav Měrka, Ladislav Prostředník, 
Petr Štefka, Vladimír Košík, Pavel Suko-
vitý, Jaromír Talák, Jiří Lahodný, Bohu-
mil Crla, Bedřich Vlk. Úvodní slovo do 
katalogu napsal Josef Niesner.

Organizátoři zajistili občerstvení 
a k dobré pohodě vyhrávala country 
kapela Jižané a V. S. P. Band. V bohaté 
tombole bylo celkem 446 cen, včetně 
atraktivního divočáka, pětilitrového 
demižonu slivovice a mnoha dalších. 
Vstupné na košt bylo 50,- Kč, cena jed-
noho lístku na ochutnání vzorku byla 
pět korun, za šampiony se platilo třemi 
lístky, slivovice 59 – 40 bodů dva lístky 
a 39,5 bodu a méně jeden lístek.

Vzorky pálenek z ovocných kvasů byly v obležení návštěvníků. Obslu-
ha se měla co otáčet…                                            Foto: Milan Kubíček

Šampioni výstavy
Stanislav Měrka trnka + durancie 60 bodů
Vojtěch Jurák trnka 59,5 bodu
Lub. Karafiát trnka + duran. 08 59 bodů
Zdeněk Kubina meruňka 58,5 bodu
Sylva Verbíková hruška 56,5 bodu
Petr Skočovský jablko 58,5 bodu
Ing. Ant. Slavík mirabelka 58,5 bodu

Pravidelnými účastníky staroměstské-
ho koštu slivovice jsou pěstitelé nejen ze 
Starého Města, ale i z Uherského Hradiště, 
Kunovic a obcí ze slováckého regionu. Své 
vzorky posílají i pěstitelé ze vzdálených 
míst. Dokonce z jiných zemí. Například 
z Borského Mikuláše na Slovensku či vzo-
rek meruňkovice od Lászlo Kisse z Ma-
ďarska. Mezi šampiony v kategorii trnka 

se dostal i Lubomír 
Karafiát z Prostějova,
mohli jsme ochutnat 
také vzorky z Rokyt-
nice v Orlických ho-
rách či českého Hu-
since. 

Nejvíce 446 vzor-
ky obeslanou kate-
gorii trnka, durancie 
vyhrál se svou trnkou 
+ durancií Stanislav 
Měrka ze Starého 
Města (60 bodů), 
druhý byl Vojtěch Ju-
rák z Nedakonic (trn-
ka) a třetí se umístil 

Lubomír Karafiát z Prostějova (trnka +
durancie 2008). Mezi nejlepšími pěstite-
li byli také další Staroměšťané - Jaroslav 
Pelka, Dalimil Vrána, Stanislav Měrka 
(druhý vzorek), Evžen Czop, Josef Bla-
ha, Bohumil Crla (dva vzorky), Jan Ko-
cáb, Petr Čožík, Petr Ondrůšek, Jan Ma-
ňásek, Antonín Špaček, Miroslav Horký, 

František Pelíšek a Josef Častulík. 
Meruňkovici měl nejlepší Zdeněk 

Kubina z Traplic, druhý se umístil Vlas-
timil Pól z Jankovic a třetí Bohuslav So-
chor ze Starého Města.

Hruškovici ohodnocenou prvním 

Kameraman TV Slovácko Miloslav Hanáček při natáčení reportáže z koštu.                 Foto: MK

Šampion výstavy Stanislav Měrka obdržel za 
svůj vzorek trnky a durancie maximální po-
čet 60 bodů a získal putovní Staroměstskou 
flašu.                               Foto: Milan Kubíček
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místem přivezla Sylva Verbíková z Kos-
telan nad Moravou, Luděk Kolařík ze 
Sudoměřic byl druhý a nejlépe ze Staro-
měšťanů se umístil Petr Štefka na třetím
místě.

Nejvíc bodů za pálenky z jablek zís-
kal Petr Skočovský z Bánova, druhý byl 
Jaroslav Vanda ze Starého Města a třetí 
Jaromír Klečka z Nedakonic.

Staroměšťané si vedli velmi dobře 
v kategorii mirabelka, kterou vyhrál 
Ing. Antonín Slavík, v první jedenáct-
ce se dále umístili Antonín Špaček, 
Ing. Antonín Slavík (druhý vzorek) 
a Ladislav Prostředník (všichni ze Sta-
rého Města).

Ve všech ostatních kategoriích se 
umístili na prvních místech pěstitelé 

odjinud. Oskeruše - Jaroslav Stanislav, 
Strážnice, špendlík - Josef Křápek, Hluk, 
třešeň, višeň – Gurmáni, Mikulčice, ví-
novice  - Luděk Mlýnek, Strážnice, rin-
gle -Vojtěch Jurák, Nedakonice, broskve 
– Jiří Čevela, Traplice, letní a nezařazené 
destiláty – Josef Mikulec, Mařatice (za-
hradní směs).

V soutěži o „bílou hůl“, ve které se 

hodnotil vzorek s nejmenším počtem 
bodů, byl „nejlepší“ Zdeněk Šišák z Kuno-
vic se svou pálenkou z jablek, která získala 
pouhých 24 bodů. Partnerem a předáva-
jícím „bílé hole“ je Petr Hájek, který letos 
vzhledem k nemoci na koštu chyběl.

Diplom a věcný dar za velmi dobrou 
spolupráci získal od členů Spolku přátel 
slivovice i starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček

První stůl v divadelním sále si tradičně na koštu rezervují členové Sboru dobrovolných hasičů 
Staré Město se svými přáteli.                                                                               Foto: Milan Kubíček

Mirabelku měl nejlepší Ing. Antonín Slavík ze 
Starého Města. Cenu za něj převzala tato sym-
patická dívka. Na snímku dále zleva Ladislav 
Prostředník a starosta Josef Bazala. 

Foto: MK

Zdeněk Šišák z Kunovic převzal cenu útěchy „bílou hůl“ za svůj vzorek pá-
lenky z jablek, která získala nejmenší počet 24 bodů.                       Foto: MK

Starosta Josef Bazala převzal od členů Spolku 
přátel slivovice diplom za dlouholetou podpo-
ru činnosti spolků a společenských organizací 
v našem městě.                                Foto: MK

V divadelním sále zahrála country kapela Jižané. 
Foto: Milan Kubíček
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Domanínského slavíčku se zúčastnilo 27 chlapců a dívek, kteří soutěži-
li ve třech kategoriích. Foto: JF

Domanínský slavíček
Župní pěvecká soutěž ve zpěvu jednotlivců bez doprovodu 

hudebních nástrojů se konala v sobotu 2. března 2013. Pořá-
dající jednota Domanín svůj úkol zvládla bravurně. Tříčlen-
ná porota hodnotila zpěv 27 soutěžících ve třech kategoriích. 
Měla nelehký úkol, protože děti se velmi snažily podat co nej-
lepší výkon. Velmi se mi líbil přístup pořadatelů. Aby se sou-
těžící zbavili trémy, ostychu a naladili své hlasy, rozezpívali se 
za doprovodu dvou kytar. Tím byli připraveni na samotnou 
soutěž. Než byly porotou vyhlášeny výsledky, na děti čekalo 
bohaté občerstvení. Dále folklorní soubor Písečánek vystou-
pil s menším pásmem a společně s ostatními dětmi si zahrál 
hru na Vlčka, která měla úspěch. Poté se zpívaly písničky 
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Všechny děti se velmi snažily podat co nejlepší výkon. Foto: JF 

– ukazovačky.
Naši jednotu zastupovali Rostík Procházka, Petřík Jaro-

tek, Eliška Jarotková, Anička Ferdová, Kamilka Holčíková, 
Nikolka Benedíková, Marcelka Pelková, Barunka a Olinka  
Halodovy. V kategorii předškoláci získala Eliška Jarotková 
a Kamilka Holčíková 2. místo a 3. místo Rostík Procházka. 
Každý soutěžící si odnesl diplom i věcnou odměnu. Takže 
všechny děti byly spokojeny, i když se neumístily na prvních 
třech pozicích. Je jen škoda, že celé soutěže se zúčastnily pou-
ze čtyři jednoty župy Velehradské, a to Domanín, Moravský 
Písek, Staré Město a Vizovice.

Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka

Dne 7. března 2013 se konala besídka pro všechny 
babičky a dědečky z beruškové  třídy v Křesťanské 
mateřské školce ve Starém Městě.  Po  zahájení paní 
ředitelka Vítězslava Černá nás seznámila se zajímavou 
anketou, která proběhla mezi dětmi. Proč mají rády ba-
bičku a dědečka a jak jim říkají? Některé odpovědi pří-
tomné nejen pobavily, ale i rozesmály (např. mám ráda 
babičku, protože mně dovolí umývat nádobí). Děti pod 
vedením paní učitelky Simony Šustrové si připravily 
pěkné pásmo, zpívaly, recitovaly básničky a tančily. 
Každý výstup byl oceněn bouřlivým potleskem. Po vy-
stoupení chlapci a děvčata rozdali svým prarodičům 
nazdobená perníková srdce. Všichni přítomní si mohli 
pochutnat na výborném dezertu a kávě.

Celé předvedené pásmo se mně velice líbilo. Práce 
s tak malými dětmi je velmi náročná a secvičit všech-
no, co děti předvedly, chce velkou trpělivost a čas. Vím 
to ze své zkušenosti a praxe, protože vedu v jednotě 
Orla oddíl Cvičení rodičů s dětmi.  Velký dík proto pa-
tří nejen dětem, ale hlavně jejich vedoucím. 

Za příjemně prožité odpoledne děkuje babička 
Dagmar Zálešáková.

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM BESÍDKY

Besídka pro všechny babičky a dědečky se velmi vydařila. Foto: DZ
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Setkání se spisovatelkou Mgr. Lenkou Rožnovskou
Ve středu 13. března naše město a knihovnu navštívila jedna 

ze známých mladých spisovatelek píšících pro děti. Beseda byla 
určena pro žáky 1. tříd a podle reakcí dětí i paní učitelek měla 
beseda velký úspěch. 

První beseda začala pro děti v osm hodin ráno a na uvítanou 
a společné seznámení chlapci a děvčata dostali od plyšového psí-

ho kamaráda, „lízanec”, „pecku čenichovku” nebo se jim usadil 
na hlavu jako velký klobouk…

Poté následovalo krátké seznámení o tom, jak se paní spiso-
vatelka dostala k psaní knih. Původní profesí je učitelka, takže 
s dětmi má bohatou zkušenost a už tehdy začala psát do časopi-

sů články, pohádky, komiksy nebo detektivky. Vzhledem k vel-
kému zájmu začala své knihy vydávat a na svém kontě jich má 
několik. Děti byly seznámeny s knihami jako „Terezka a Šáša 
Šišulác”, „Ukradená písmenka”, „Strašidýlko z aktovky” a „ Ško-
lačka Kristýnka”, ze které čerpala spisovatelka inspiraci a dětem 
rozdávala úkoly formou hry a tak děti sbíraly rozsypaný  „Bon-

bónový déšť”, když svou nepozorností malá školačka vrazila do 
paní učitelky nebo „Kočkování”,  „Schovávačka před vosím bod-
nutím“, „Buchtobraní” a další hry. Závěrem každý školáček do-
stal krásné vysvědčení od Kristýnky podepsané i spisovatelkou 
Rožnovskou. 

Beseda byla velkým přínosem pro děti, protože poznaly, že čte-
ní není jen povinnost, ale i zábava a dovědění se mnoho užiteč-
ných informací. Takže velké díky patří Lence Rožnovské, která 
nás poctila svojí návštěvou, paní učitelkám, které projevily zájem 
a přišly i s dětmi, a nakonec i paní knihovnici Miladě Rokytové, 
která byla iniciátorem této akce a poskytla prostor knihovny.

Pavlína Elšíková 

Spisovatelka Lenka Rožnovská při besedě v městské knihovně. 
Foto: Pavlína Elšíková

Děti byly seznámeny s knihami jako „Terezka a Šáša Šišulác.“ 
Foto: PE
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Šachové soutěže pokračují

Tabulka 1. ligy 
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Šachový klub Karviná “A“ 8 0 1 24 43.5 27

2. SK Slavia Orlová “A“ 6 2 1 20 44.5 30

3. ŠK Caissa RHEA Třebíč “A“ 6 0 3 18 39.0 23

4. ŠK Duras BVK Král. Pole “A“ 5 1 3 16 36.5 19

5. ŠK Staré Město “A“ 4 1 4 13 37.0 20

6. ŠK Zlín “A“ 3 2 4 11 37.5 27

7. Beskydská šach. šk. o.s. “B“ 3 2 4 11 36.0 21

8. A64 PROCLIENT Grygov “B“ 3 2 4 11 32.5 18

9. Tatran Litovel “B“ 3 2 4 11 30.0 17

10. Slavia Kroměříž “A“ 3 1 5 10 36.0 21

11. ŠK Gordic Jihlava 1 4 4 7 33.0 19

12. 2222 ŠK Polabiny “B“ 0 1 8 1 26.5 10

Tabulka 2. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Lokomotiva Brno A 7 1 2 22 55.0 40

2. ŠK Staré Město B 7 1 2 22 44.5 27

3. Moravská Slavia Brno 7 0 3 21 43.5 29

4. ŠK HPM TEC Hustopeče 6 2 2 20 48.5 32

5. ŠK Zlín B 6 1 3 19 47.0 35

6. ŠK Duras BVK B 4 3 3 15 42.5 28

7. ŠK KME-DDM Kuřim 4 2 4 14 39.5 19

8. TJ Podlužan Prušánky 3 2 5 11 34.0 22

9. TJ FS NAPAJEDLA 3 1 6 10 35.5 21

10. TJ Spartak Adamov 3 0 7 9 31.5 15

11. TJ ŠK Veselí nad Moravou 2 1 7 7 31.5 17

12. ŠK Staré Město C 0 2 8 2 27.0 9

Tabulka krajského přeboru
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Slavia Kroměříž C 6 1 2 19 44.0 35

2. TJ Sokol Hošťálková A 6 1 2 19 42.5 28

3. ŠK Zbrojovka Vsetín A 6 1 2 19 40.0 25

4. ŠK Zlín C 6 0 3 18 38.5 29

5. CHESSMONT Rožnov p.R. A 5 1 3 16 40.5 27

6. SK Boršice A 5 0 4 15 40.5 30

7. ŠK Staré Město E 3 1 5 10 33.5 20

8. ŠK Staré Město D 3 1 5 10 31.0 17

9. TJ Sokol Francova Lhota A 3 0 6 9 32.5 18

10. ŠK Zlínterm Zlín A 2 3 4 9 32.5 16

11. TJ Gumárny Zubří 2 1 6 7 29.5 19

12. ŠK Holešov A 2 0 7 6 27.0 14

1. LIGA

Sérii důležitých zápasů v boji o zachování ligové příslušnosti 
zahájilo „A“ mužstvo v neděli 24. února kdy v 8. kole přivítalo 
celek Slavie Kroměříže. Obě mužstva nastoupila prakticky v nej-
silnějších sestavách a očekával se dramatický souboj o každý bod. 
Naši hráči po taktickém výkonu nakonec svého soupeře porazili  
4,5-3,5 a připsali si důležité tři body do tabulky. Vyhrál Petr Ba-
žant ml., remízu přidali Pavel Zpěvák, Honza Sosna, Fera Vrána, 
Jakub Uřičář, Jarek Sháněl, Petr Bažant st. a Vojta Dobeš. 

Radostná zpráva dolétla do Starého Města v neděli 17. března, 
když „A“ mužstvo vyhrálo v 9. kole venku nad domácím celkem 
ŠK Duras Brno 4,5-3,5. Vyhrál Honza Sosna a Jakub Uřičář, re-
mízu přidali Pavel Zpěvák, Petr Bažant ml., Petr Bažant st., Petr 
Kapusta a Vojta Dobeš.

2. LIGA

Utkáním sezóny byl v neděli 17. února v 9. kole zápas mezi  
aspiranty na postup do 1. ligy, domácím mužstvem ŠK Lokomoti-
va Brno „A“ a naším „B“ mužstvem, které bohužel muselo nastou-
pit se dvěma náhradníky, čímž se značně zvedly šance na vítězství 
pro domácí celek. 

Brněnští hráči potvrdili roli favorita, a tak „B“ mužstvo prohrá-
lo 2,5-5,5. Jedinou výhru získal nestárnoucí Antonín Vavruška, 
remízu přidali Petr Bažant ml., Petr Bažant st., a Vojta Dobeš.

Pouze vítězství pro „C“ mužstvo nad hostujícím týmem ŠK 
KME-DDM Kuřim dávalo šanci na záchranu v soutěži, ale prohra 
2-6 znamená definitivní sestup do krajského přeboru. Remizovali
Honza Horsák, Lukáš Fusek, Milan Krča a Laďa Kňazovčík. 

Také 10. kolo, které bylo odehráno v neděli 3. března, přineslo 
„B“ mužstvu šťastnou výhru 5-3 nad domácím celek ŠK KME-
-DDM Kuřim a tím i nadále alespoň malou šanci na postup. Vy-
hrál Petr Kapusta a Jana Zpěváková, remízu přidali Petr Bažant 
ml., Petr Bažant st., Vojta Dobeš, Pavel Dvouletý, Antonín Va-
vruška a Roman Omelka.     

Další prohru na domácích stolech utrpělo „C“ mužstvo, když 
po slabém výkonu prohrálo s celkem Napajedel 3,5-4,5. Remizo-
vali Fera Vrána, Honza Horsák, Lukáš Fusek, Petr Blaha, Tonda 
Vávra, Milan Krča a Ondra Stuchlý.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Prohra 2-6 v neděli 24. února v 8. kole s tradičním soupeřem 
z Boršic znamená pro „D“ mužstvo velké komplikace pro zbýva-
jící tři kola, protože počet sestupujících mužstev bude znám až po 
ukončení 2. ligy, ale očekává se povinný sestup 2-3 celků z kraj-
ského přeboru. Vyhrál Milan Rachůnek, remízu přidali Michal 
Staufčík a Jeník Šmíd. 

Naopak skvělý výkon v domácím prostředí odvedlo „E“ muž-
stvo, které dokázalo porazit hráče Zubří 5-3. Vyhrál Radovan 
Studený, Jožka Burda, Martina Fusková a Ondra Stuchlý, remízu 
přidali Jožka Knotek a Bohuslav Blaha.  

Další prohra pro „D“ mužstvo, které po nevýrazném výkonu 
v neděli 17. března v 9. kole podlehlo hostujícímu Vsetínu 2,5-5,5 
znamená definitivní boj o záchranu v soutěži. Vyhrál Jeník Šmíd,
remizu přidali Robert Staufčík, Michal Staufčík a Petr Partyš.

S prázdnou se z Holešova vracelo „E“ mužstvo, které v oslabené 
sestavě prohrálo nečekaně vysoko 1,5-6,5. Remizovali Jana Zpě-
váková, Jožka Burda a Bohuslav Blaha.   

Milan Rachůnek
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Martin Cetkovský získal 3. místo
 na exhibiční fitness soutěži

V sobotu 2. března se v Praze usku-
tečnila exhibiční fitness soutěž FatZero
Beauty a Fitness Cup 2013, kterou pořá-
dala firma Natur – Sport. Generálním
partnerem akce byla firma Aminostar.

Do Prahy přijel 
také Martin Cetkov-
ský ze Starého Města, 
který se umístil na 
velmi pěkném třetím 
místě. Krátce po ná-
vratu nám sdělil své 
dojmy. „Přestože se 
postupně z důvodu 
nemoci a zranění od-
hlásilo několik zná-
mých závodnic i zá-
vodníků, proběhla 
nakonec celá tato 
akce velmi úspěšně 
a propagace našeho 
sportu, o kterou šlo 
v tomto případě především, předčila oče-
kávání. Jako první se představily účastnice 
kategorie Fitness Bikini při porovnávání 
symetrie postavy ve čtvrtobratech, násle-
dovali je muži z kategorie Fitness Classic 
ve stejné disciplíně. Už v té chvíli byl pro-
stor pro diváky téměř zaplněný, stejně tak 

Martin Cetkovský vybojoval 3. místo.                                        Foto: JC

počet přítomných fotografů byl nezvyk-
le vysoký, což samozřejmě souviselo 
i s vysokou prestiží a organizační úrovní 
veletrhu World of Beaty, v rámci jehož 
doprovodného programu naše akce pro-
bíhala.“

Milan KubíčekPři sólovém vystoupení.                   Foto: JC

Indiánský karneval v MŠ Komenského
Indiáni, ti se mají,

celý den si jenom hrají,
skáčou hejsa hopsasa
chytají se do lasa….

 Dne 21. února se v mateřské ško-
le Komenského uskutečnil karneval 
v indiánském duchu. Od rána se 
malí indiáni a indiánky v šatnách 
pečlivě převlékali a malovali, aby 
byli co nejkrásnější. Ve třídách si 

pak vesele zasoutěžili a zatančili 
indiánské tance. Nakonec nezbylo 
než tu parádu opět umýt a těšit se 
na další rok na nový karneval.

VH

Karneval v indiánském duchu.                                             Foto: V. H. Děti se pečlivě převlékly a namalovaly.                                 Foto: V. H.
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V sobotu 2. března byl odehrán zápas VSK Staré Město- Aero Odolena 
Voda. Ve druhém setu bylo utkání velmi vyrovnané. 

Foto: Milan Kubíček

Velmi napínavý byl konec extraligy pro volejbalisty VSK 
Staré Město. V březnu se totiž rozhodovalo o záchraně v nej-
vyšší soutěži. Zvláště, když domácí hráči se utkali s týmy 
z konce tabulky, Ústím nad Labem a Odolenou Vodou.

Do Ústí na Labem však náš tým v sobotu 23. února ne-
dojel, vzhledem k sněhové vánici a nesjízdnosti silnic. Utkání 
pak bylo odehráno v náhradním termínu ve čtvrtek 28. února. 
Staroměšťané podali solidní výkon a na severu Čech zvítězili 
3:1 (16, -24, 22, 24).  Sestava: Kamler, Vašíček, Skyba, Kment, 
Erman, Koláček, libero: Špalek, střídal Paták. Tímto vítěz-
stvím si zajistili příslušnost k české elitě i pro příští ročník.

Zcela zaplněná hala na Širůchu (310 diváků) přivítala 
v sobotu 2. března další tým z konce tabulky. Přijeli k nám 
volejbalisté Aera Odolena Voda, v jejichž týmu nastoupila 
také brazilská dvojice Evandro, Guilherme. Oba Jihoameri-
čané se vyznačují bezchybným servisem a to se projevilo i na 
výsledku prvního setu, který domácí prohráli 18:25. V další 
části utkání se hra ještě více vyrovnala, ale na Odolenu Vodu 
se recept na vítězství nenašel. Staré Město – Odolena Voda 
0:3 (-18, -21, -22). Sestava: Kamler, Skyba, Vašíček, Kment, 
Erman, libero Špalek, střídali Sedláček, Paták, Maděra.

V sobotu 9. března bylo na programu utkání VK Jihostroj 
České Budějovice – VSK Staré Město. V jihočeské metropoli 
bohužel nedošlo k žádnému překvapení a Staroměšťané pro-
hráli 0:3 (-15, -21, -17). Nejlépe se jim dařilo ve druhém setu, 
ve kterém přinutili České Budějovice k velmi dobrému výko-
nu. Sestava: Kamler, Kment, Koláček, Skyba, Vašíček, Erman, 
libero Špalek, střídali Sedláček a Nesrsta.

Poslední extraligový zápas se odehrál v sobotu 16. března 
v městské hale na Širůchu, kam přijeli volejbalisté ze Zlína. 
Utkání, které sledovalo 310 diváků, skončilo výsledkem Staré 
Město - Zlín 0:3 (-15, -21, -16). „Hosté byli po celý zápas vý-
razně lepší. Dominovali především výborným servisem, přes-
nou přihrávkou a tvrdým útokem z kůlů. Náš tým pouze ve 
druhém setu po sérii dobrých bloků sehrál vyrovnanější par-
tii,“ sdělil po utkání předseda volejbalového klubu Petr Stra-
ka. Sestava: Vašíček, Koláček, Kment, Maděra, Skyba, libero 
Špalek, střídali Erman, Sedláček. Extraligový nováček VSK 
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Vo l e j b a l o v á  e x t r a l i g a  z a c h r á n ě n a !

Do Městské sportovní haly na Širůchu přicházelo 275 až 350 diváků. 
Největší zájem byl o derby zápas s Brnem.            Foto: Milan Kubíček

Staré Město skončil v soutěži na 11. místě, do baráže o udrže-
ní půjde tým Ústí nad Labem.

Milan Kubíček

NEJLEPŠÍM SPORTOVNÍM KOLEKTIVEM OKRESU 
VOLEJBALISTÉ VSK STARÉ MĚSTO

O konečném výsledku rozhodli čtenáři regionálních no-
vin. Kolektivy: 1. VSK Staré Město – volejbal muži 405 hla-
sů, 2. Snails Kunovice – softbal ženy 363, 3. Hokej Uherský
Ostroh – hokej muži 285, 4. Plochá dráha Březolupy 256, 5. 
1.FC Slovácko – fotbal muži 178. Našim volejbalistům srdeč-
ně blahopřejeme!

MK  
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80 let ledního hokeje ve Starém Městě

V úvodu setkání na radnici František Chladný předal starostovi Josefu Baza-
lovi historický puk, který byl vyroben při příležitosti oslav 50 let ledního hokeje 
ve Starém Městě.                                                                     Foto: Milan Kubíček

Společnou fotografii jsme pořídili po skončení oficiální části setkání.                                                                                              Foto: Milan Kubíček
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80 let ledního hokeje ve Starém Městě

Na setkání byli pozváni následující 
hráči: Bohuslav Bednařík, Josef Blaha, 
Rostislav Blaha, Vladimír Blaha, Jaroslav 
Boček, Josef Brázdil, Vladimír Bruckner, 
Jaroslav Bříštěla, Bohumil Crla, Miroslav 
Čáp, Jindřich Dominec, Jan Duchtík, 
Jaroslav Dvořák, Eduard Ebner, Franti-
šek Foral, František Grebeň, Dušan Ha-
pala, Antonín Hejda, František Hejda, 
Antonín Hubáček, Petr Hubáček, Josef 
Chlachula, František Chladný, Jaroslav 
Kaláč, Zdeněk Kaňovský, Vladimír Kar-
tusek, Ladislav Knot, František Krejči-
řík, Miroslav Kroča, Petr Křapa, Zdeněk 
Lašák, Ladislav Malinka, Miloslav Ma-
ňásek, František Martiňák, Josef Marti-
ňák, Josef Němčanský, Jan Němec, Josef 
Němec, Petr Němec, Jiří Novák, Silvestr 
Novák, Miroslav Nováček, Jaroslav Pa-
roulek, Vladislav Paroulek, Jan Pernic-
ký, Karel Plevák, Ladislav Prostředník, 
Zdeněk Přibyl, Vojtěch Psotka, Oldřich 
Skula, František Slavík, Petr Stárek, Josef 
Šobáň, Milan Šobáň, Jiří Talák, Petr Va-
lenta, František Vaněk, Jaromír Varmu-
ža, Josef Vavřiník, Miroslav Vavřiník, 
Zdeněk Věrný, Zdeněk Vícha, Bedřich 
Vlk, Jiří Vojtěšek, František Vybíral. 

Organizátoři setkání měli na přípra-
vu akce jen velmi krátký čas. Předem se 

omlouvají hokejis-
tům, na které jsme 
nezjistili kontaktní 
údaje, možná se na 
někoho zapomnělo, 
nebo jim pozvánka 
nebyla doručena. 
Každopádně se pro-
sím ozvěte starostovi 
města, který se s Vá-
mi rád osobně setká.  

Někteří bývalí ho-
kejisté jsou toho času 
nemocní, nebo žijí ve 
velké vzdálenosti od 
našeho města. Starosta Josef Bazala obdr-
žel i několik omluvenek ze setkání. Jednu 
z nich zaslal MUDr. Jan Pernický: Byl jsem 
poctěn Vaší pozvánkou k oslavě výročí za-
ložení hokejového oddílu. Pracovní povin-
nosti mi neumožňují se setkat s Vámi a řa-
dou mých sportovních přátel. Mohu ovšem 
zodpovědně prohlásit, že se stoprocentně 
zúčastním stého výročí této významné akce. 
Samozřejmě za předpokladu, že budu po-
zván. V úctě Jan Pernický, Krnov.

Slovo starosty města
„Začátek organizovaného ledního ho-

keje je položen do roku 1933, kdy byly ve 

Starém Městě vytvořena dvě hokejová 
mužstva. František Martinák byl zakla-
datelem mužstva Sokola, druhé druž-
stvo tvořili dorostenci SK Staré Město, 
kteří nastoupili k prvnímu historické-
mu utkání dvou domácích týmů. Hrálo 
se v tom, co kdo měl. V bílých košilích, 
modrých trenýrkách, chrániče byly vy-
půjčeny od hráčů kopané. Dorostenci 
měli skautské košile a na nohy si natáhli 
staré černé punčochy. Mužstvo Sokola se 
bohužel brzy rozpadlo. Dorostenci svá-
děli urputný zápas s vedením SK Staré 
Město, které je nechtělo vzít do svého 
sportovního klubu. 

Ve středu 27. února v 16 hodin byli pozváni na radnici 
bývalí hráči a funkcionáři, kteří hráli hokej v oddílech 
ve Starém Městě. Setkání se uskutečnilo při příležitosti 
80. výročí organizovaného hokeje ve Starém Městě.

(pokračování na str. 28)
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Zhrzený střelec
Potkali se dva hokejoví fanoušci 

a sdělují si novinky. „Jeden náš útočník 
se chtěl z nešťastné lásky…..“

„Nepovídej! A jak to dopadlo?“
„Jako obyčejně – netrefil se!“

Byl to policajt
Běží úvodní minuta zápasu, hoke-

jový útočník jde sám na brankáře, ale 
velkým obloukem přestřelí. „Není se 
co divit,“ povídá jeden z diváků, „je to 
bývalý policajt, první střelu dává do 
vzduchu.“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 26. dubna. Uzávěrka je 15. dub-
na 2013.

Anekdoty
na poslední stranu

Do obřadní místnosti Městského úřadu ve Starém Městě přišlo celkem 45 bývalých hokejistů.
Foto: Milan Kubíček

Všichni přítomní obdrželi Pamětní list, který jim 
i po letech bude připomínat tuto vydařenou spole-
čenskou akci. Na snímku Josef Bazala s organizá-
torem setkání Františkem Slavíkem, který byl v le-
tech 1991 – 2000 starostou města a v letech 2000 
– 2004 prvním hejtmanem Zlínského kraje.

Foto: MK
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Později byl při SK ustaven oddíl lední-
ho hokeje s podmínkou, že výzbroj a vý-
stroj si každý člen pořídí na své náklady. 
Prvním předsedou oddílu ledního hokeje 
byl zvolen Eduard Brukner,“ řekl v úvodu 
svého vystoupení starosta Josef Bazala. 

Potom všichni přítomní zavzpomí-
nali na největší úspěchy staroměstské-
ho hokeje. „Největší dosavadní úspěch 
hokejistů byl v roce 1952. Bojovnost 
nadšení, dobrá výkonnost dopomohly 
k získání titulu přeborníka Gottwaldov-
ského kraje i ke kvalifikačnímu utkání 

o účast v hokejové lize. Hrálo se jen jedno 
utkání o účast v první hokejové lize s cel-
kem RAMO Pardubice, navíc na soupeřově 
hřišti a necelý měsíc poté, co se Staroměšťa-
né museli s vlastním ledem rozloučit, pro-
tože uplaval. Přes veškerou snahu se postup 
tehdy nezdařil,“ doplnil ve svém proslovu 
starosta Josef Bazala.

Dále vystoupil Bohuslav Crla, který po-
žádal starostu a zastupitelstvo města o sou-
činnost a spolupráci při přípravě a stavbě 
umělé ledové plochy ve Starém Městě, která 
by umožnila rekreační bruslení pro mládež 
i dospělé a lední hokej na amatérské úrovni.

Součástí setkání byla i vzpomínka 
na všechny zemřelé členy oddílu ledního 
hokeje. Dnešních dní se nedožilo mnoho 
sportovců ze slavné éry „staroměstských 
rybníkářů.“  Zbyly jen hezké vzpomínky na 
hokejové zápasy, společné tréninky a chvíle 
prožité bezprostředně po utkáních. 

Na závěr následovalo zajímavé poseze-
ní, vzpomínání na starou partu kamará-
dů a vzájemně prožité chvíle, na které se 
nezapomíná.

Milan Kubíček

Funkcionář a dlouholetý hlasatel hokejových 
utkání Jaroslav Boček se podepisuje do Pamětní 
knihy.                                                           Foto: MK

Na snímku zleva opory staroměstského hokeje Jaro-
slav Paroulek, Bohuslav Bednařík a Ladislav Knot. 

Foto: Milan Kubíček

(dokončení ze str. 27)


