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První občanku Starého Města roku 
2012 Elišku Čevelovou, která se na-
rodila 5. ledna 2012 v jednu hodinu 
a 45 minut po půlnoci v Uherskohra-
dišťské nemocnici rodičům Domini-
ku Čevelovi (29) a Veronice Kavkové 
(26), osobně navštívili a přivítali do 
života starosta Josef Bazala, místosta-
rosta Radoslav Malina a vedoucí od-
boru hospodářsko - správního Kamila 
Tomečková. Eliška po narození vážila 
3200 gramů a měřila 51 centimetrů. 
Jedná se o první dítě mladé maminky. 
Eliška byla v pořadí čtrnáctým dítě-
tem, které se narodilo od začátku led-
na v nemocnici v Uherském Hradišti, 
tatínek byl přítomen při porodu. Jako 
pozornost od Městského úřadu ve Sta-
rém Městě Eliška obdržela finanční 
dar, hračku na památku a maminka 
Veronika pěknou kytici květů.

Milan Kubíček Na snímku zleva místostarosta Radoslav Malina, maminka Veronika Kavková s Eliškou a sta-
rosta Josef Bazala.                                                                                               Foto: Milan Kubíček

Malá Eliška s maminkou Veronikou Kavkovou. 
Foto: MK

Děti
třetího tisíciletí

Přinášíme Vám přehled dětí, kte-
ré se narodily jako první ve Starém 
Městě ve třetím tisíciletí.

2001 – Anna Mikulíková
2002 – Tereza Štanglová
2003 – Roman Lapčík
2004 – Tereza Kašná
2005 – Jáchym Gilk
2006 – Natálie Hrobařová
2007 – Tadeáš Stašek
2008 – Tomáš Dušan Jandouš
2009 – Filip Němeček
2010 – Anežka Hanáková
2011 – Alice Kordová
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Kompaktní disk Staroměstské kapely s názvem Kúsek za dědinú společně pokřtili (na snímku zleva) lidový 
vypravěč František Uher, kapelník Petr Luběna, starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina, zá-
stupce sponzorů Stanislav Mikel a hudební skladatel Antonín Pernička.                                                Foto: MK

Půlkulaté narozeniny letos pomysl-
ně slavil Staroměstský ples. V sobotu  
28. ledna 2012 se konal již patnáctý 
v pořadí. 

Po zahájení plesu starostou Josefem 
Bazalou a místostarostou Radoslavem 
Malinou bylo na programu slavnostní 
vystoupení studentů Střední odborné 
školy a Gymnázia ze Starého Města, kte-
ří zatančili polonézu. Dlouhé čtyři mě-
síce je velmi pečlivě připravovala Vero-
nika Kaštánková, která nám dokázala, 
že si skvěle rozumí nejen s nejmenšími 
děvčátky v tanečním oboru základní 
umělecké školy, ale i s nastávajícími ma-
turanty. 

Dále byl pokřtěn kompaktní disk 
Staroměstské kapely s názvem Kúsek za 
dědinú a kmotrů měla dechovka něko-
lik. Autora titulní skladby hudebního 
skladatele Antonína Perničku, lidového 
vypravěče Františka Uhra z Lanžhota, 

V divadelním sále vyhrávala Staroměstská kapela. Taneční parket krátce po za-
hájení plesu.                                                                                  Foto: Milan Kubíček
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Staroměstský ples ozdobila polonéza, 
křest CD i vystoupení Doliny

Ples byl zahájen polonézou studentů Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.   Foto: Milan Kubíček

zástupce sponzorů Stanislava Mikela, 
starostu Josefa Bazalu a místostarostu 
Radoslava Malinu. Před 23 hodinou 
následovalo perfektní vystoupení taneč-
níků a tanečnic souboru Dolina s cim-
bálovou muzikou Bálešáci, kteří se celý 
večer postarali o dobrou pohodu v hor-
ním sále sokolovny. V divadelním sále 
vyhrávala Staroměstská kapela, ve spor-
tovním sále se bavili příznivci folkrockové 
kapely Kumpáni.   

K závěrečnému resumé nakonec při-
čteme ochutnávku vín z vinařství Ja-
kubík, občerstvení z restaurace Papíno 
a bohatou tombolu s 225 cenami. Přišlo 
více než 300 milovníků dobré zábavy 
a vesměs své přítomnosti na reprezen-
tačním plese našeho města nelitovali. 

Milan Kubíček

Návštěvníci plesu při slavnostním zahájení. Naprostá většina přítomných dam 
zvolila černé šaty, světlou výjimkou byla nádherná plesová róba paní Jany Hor-
ké (na snímku šestá zprava) a několika dalších žen.                                Foto: MK
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U S N E S E N Í
z 29. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 1. 2011

U S N E S E N Í

Nově vybudované komunikace slouží veřejnosti v lokalitě Trávník.
 Foto: Milan Kubíček
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I.  schválila
1.1  zrušení pronájmu části pozemku p. č. 
6030/5 orná půda o výměře 33.451 m2, 
pozemku p. č.  6029/1 orná půda o vý-
měře 25.855 m2 a pozemku p. č. 6030/85 
orná půda o výměře 2.460 m2, vše v loka-
litě Olší – Pod vinohrady ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, který 

byl schválen na 70. zasedání Rady města 
ve Starém Městě panu Jiřímu Čevorovi, 
bytem Tupesy 460, na dobu určitou od  
1. 11. 2011 do 1. 11. 2031 s výpovědní 
lhůtou 2 roky, a nájemné ve výši 0,70 Kč/
m2 a rok + příslušná DPH, za účelem vý-
stavby a užívání sportovně rekreačního 
jezdeckého areálu, z důvodu neuzavření 
nájemní smlouvy – odstoupení od zá-
měru výstavby plánovaného jezdeckého 
areálu – parametry plánovaného poldru 
v lokalitě Olší na potoku Salaška stavbu 
jezdeckého areálu na tomto místě zcela 
vylučují.

1.2  ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 200 m2 v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Antonínu Pavlicovi, 
bytem Staré Město, Svatoplukova 1195, 
dohodou k 31. 12. 2011.

1.3   pronájem části pozemku p. č. 240/
368 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 80 m2 v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Josefu Dubovskému, Staré 
Město, Seifertova 1460 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 

ve výši 50,20 Kč/m2/rok + příslušná DPH, 
za účelem parkování vozidel.

1.4   pronájem části pozemku p. č. 6073/79 
orná půda o výměře 25 m2 a části pozemku 
p. č. 6073/112 ost. plocha o výměře 78 m2, 
vše v lokalitě Trávník II. ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 

Ing. Tomáši Vybíralovi a paní Monice Jan-
čové, společně bytem Uherské Hradiště, 
Trnková 428, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců a nájemné ve výši 
1 Kč/m2 a rok, za účelem rozšíření zahrady 
– zemědělského obhospodařování. Nájem 
je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.6   dodatek č. 1/2012 smlouvy o odvozu, 
využití a odstranění odpadu s firmou Od-
pady-Třídění-Recyklace a. s., Průmyslová 

1153, Uherské Hradiště. 

1.7  dodatek č. 2 smlouvy o odběru oba-
lových a dalších druhů odpadů a posky-
tování služeb s firmou KOVOSTEEL, 
s. r. o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.

5.1  dodatek č. 40 ke smlouvě s ČSAD 
BUS Uherské Hradiště, a. s. o zajištění 
městské hromadné dopravy jako veřejné 
služby na území města Uherské Hradiš-
tě a obcí Kunovice a Staré Město ze dne  
16. 2. 1994.

5.2  dodatek č. 41 ke smlouvě s ČSAD 
BUS Uherské Hradiště, a. s. o zajištění 
městské hromadné dopravy jako veřejné 
služby na území města Uherské Hradiš-
tě a obcí Kunovice a Staré Město ze dne  
16. 2. 1994.

II. souhlasí
3.1  v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4, s umístěním 
znaku města Staré Město na webu služ-
by GEODATA on-line/e-Utility Report 
firmy HRDLIČKA spol. s r. o., se sídlem
Tetín 45, 266 01Beroun.

III. pověřila
4.2  zpracováním a projednáním změ-
ny Územních opatření o stavebních 
uzávěrách na území města Ing. Helenu 
Štolhoferovou. Obecně závazná vyhláš-
ka č. 01/98 o regulaci výstavby v ulicích 
Hradišťská, nám. Hrdinů, Velkomorav-
ská a Brněnská bude zrušena, Nařízení 
města Staré Město č. 01/2006, kterým 
se vyhlašuje stavební uzávěra v ulici Na 
Hradbách, bude přepracováno v souladu 
s ustanoveními nového stavebního zákona.

IV. stanovila
6.2  v souladu s nařízením vlády č. 448/
2011 Sb. a vnitřní směrnicí č. S 01/2007 

Od začátku listopadu 2011 se pracovalo na opravě vodovodu a kanalizace v ulici V Za-
hradě. V letošním roce se vylepší povrch místní komunikace. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

(dokončení na str. 4)
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Na náměstí Hrdinů leží autobusová zastávka Staré Město, Lidový dům. Zastavují zde au-
tobusové spoje nejen do obcí ve slováckém regionu, ale také dálkové linky do Brna, Bučo-
vic, Slavkova, Prahy, Zlína, Valašských Klobouk, Uherského Brodu, Luhačovic a dalších 
měst.                                                                                              Foto: Milan Kubíček 

Na snímku vpředu moderní výstavba ve čtvrti Trávník, dále vidíme ulici Sées, hřbitov s kostelem sv. Michaela a kaplí sv. Jana Křtitele. 
V horní části fotografie je náměstí Hrdinů s budovami základní školy a Hradišťská ulice až na rozcestí s Michalskou ulicí.

Foto: Jiří Šicha
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„Metodický pokyn ke stanovení platů ře-
ditelům škol a školských zařízení zřizova-
ných městem Staré Město“ platy ředitelům 
školských příspěvkových organizací města  
s platností od 1. 1. 2012 ve výši dle zápisu.

V. vzala na vědomí
4.1  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení řízení o dodatečné povolení stavby 
dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném zně-
ní dle zápisu.

6.1  zápis z 5. zasedání sociální komise ze 
dne 12. 12. 2011.

VI. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační plocha o výmě-
ře 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 44/20 ost. pl./jiná pl. o výměře  
103 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

při výkonu působnosti jediného společníka 
obchodní společnosti Školní hospodářství,  
s. r. o., Staré Město Valná hromada společ-
nosti Školní hospodářství, s. r. o., Staré Město:

Uložila
jednateli společnosti Školní hospodářství, 
s. r. o., Staré Město

U S N E S E N Í
z 29. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11. 1. 2012

U S N E S E N Í

6.3  připravit návrh na snížení majetku 
společnosti o nemovitý majetek, který 
je pro společnost nepotřebný z důvodu 
ukončení živočišné výroby.   

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 30. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 31. 1. 2012

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

I.schválila
1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/
368 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 100 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti AUTOJEŘÁBY 
BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny 
Světlé 1084 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 
50,20 Kč/m2/rok + příslušná DPH, za 
účelem parkování vozidel.

- pronájem části pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře 100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Aloisi Hučíkovi, Staré Město, 
Finská čtvrť 1494 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve 
výši 50,20 Kč/m2/rok + příslušná DPH, za 
účelem parkování vozidel.

1.6  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch manželů pana Antonína Ko-
níčka, bytem Popovice 155 a paní Mag-
daleny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, 
Na Baště 324, na právo umístění stavby 
oplocení a právo chůze na části pozem-
ku p. č. 6404/1 o výměře 3 m2 (dle GP č. 
2766-122/2011 ze dne 21. 12. 2011se jed-
ná o pozemek p. č. 6404/3 ostat. pl./jiná 
plocha o výměře 3 m2)  ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu umístění 
stavby oplocení a právu chůze. 

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 2012 platí 
částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.7  zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, zastoupené společnos-
tí E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 
na právo umístění stavby „Staré Město, 
Huštěnovská, kab. NN“ umístění nové-
ho kabelového vedení NN na pozemcích 
p. č. 6065/19, 6066/3, 4547/10 a 6064/225 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 

Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění nového kabelového 
vedení NN. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení re-
gulovaných cen. Pro rok 2012 platí částka  
20 Kč/m2 a rok. 

2.1  výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci Místní komunikace ulice U Potoka 
Staré Město. Rada města určila do soutě-
že vyzvat tyto uchazeče Kartusek-Ekostav, 
s. r. o., Staré Město, Stavaktiv, s. r. o., Staré 
Město, JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, Stavebniny 
Kodrla, s. r. o., Huštěnovice, SVS Correct, 
spol. s r. o., Bílovice, Stamos, spol. s r. o.,  

Uherské Hradiště, Promont Uherské 
Hradiště, s. r. o.

2.2 výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební prá-
ce na akci Rekonstrukce komunikace Al-
šova ve Starém Městě. Rada města určila 
do soutěže vyzvat tyto uchazeče Ing. Jiří 
Křen – TRADIX, Staré Město, Kartusek-
-Ekostav, s. r. o., Staré Město, Stavaktiv, 
s. r. o., Staré Město, JASS-UNI, s. r. o., 
Jalubí, SVS Correct, spol. s r. o. Bílovice, 
Stamos, spol. s r. o., Uh. Hradiště, PaPP,  
s. r. o., Uherské Hradiště. 

2.3 podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci 
Bezbariérový chodník Zerzavice – Mo-
ravní nábřeží Staré Město. Rada města 
schválila finanční spoluúčast města ve
výši 1.087.248 Kč.

2.4 cenovou nabídku společnosti Pro-
mont Uherské Hradiště s. r. o. na opravu 
místních komunikací v ulicích V Zahra-
dě, Palánek a křižovatky ulic V Zahradě 
a Sportovní. 

2.5 změnu zadávacích podmínek k nad-
limitní veřejné zakázce na stavební práce 
na akci Obnova ekosystému odstavených 

  Železniční most přes největší moravskou řeku Moravu v traťovém úseku Staré Město 
u Uh. Hrad. – Uherské Hradiště byl postaven v únoru 1955. Na přelomu minulého a le-
tošního roku byla lávka pro pěší a cyklisty na mostě osvětlena po předchozí dohodě mezi 
Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a městy Uherské Hradiště a Staré Město. Bylo 
tak zažehnáno možnému zrušení lávky pro pěší, kterou samotná SŽDC k provozu na 
železnici nepotřebuje. Akci financovaly a o údržbu mostu se nyní budou starat místní
samosprávy. Na mostě přes Moravu jsou nyní dva stožáry s osvětlením. 

Foto: Milan Kubíček
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V minulém desetiletí došlo k několika tragickým událostem na železničních přejezdech 
v traťovém úseku Uherské Hradiště – Staré Město u Uh. Hrad. Velmi nebezpečný byl pře-
jezd vybavený výstražnými kříži a dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě u mos-
tu přes řeku Moravu a také druhý frekventovaný přejezd v blízkosti ulice Na Vyhlídce. 
V současnosti je ve výstavbě přejezdové zařízení dělící železnici a pozemní komunikaci. 
Po jeho aktivaci bude odstraněna současná pomalá jízda 10 km/hod., která má za násle-
dek prodlužování jízdních dob vlaků osobní dopravy.                       Foto: Milan Kubíček
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ramen řeky Moravy zadávané v užším ří-
zení. 

2.6 dokumentaci pro územní řízení na 
akci Nábřeží Staré Město.

3.1 odměny pro přísedící Okresního sou-
du v Uherském Hradišti dle zápisu.

3.2  termíny svatebních obřadů 28. břez-
na a 28. dubna 2012.

6.2  vnitřní směrnici č. S 01/2012 o tvorbě 
a čerpání sociálního fondu.

6.3  vnitřní směrnici č. S 02/2012 o zá-
vodním stravování.

6.4  rozpočet sociálního fondu na rok 
2012.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.4 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 44/20 ostat. pl./jiná 
plocha o výměře 103 m2 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manže-
lům panu Ludvíku Jakšíkovi a paní Marii 
Jakšíkové, bytem Uh. Hradiště, Tůně 845, 
za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku.

III. odvolala
6.5 podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění § 102 odst. (2), písm. g) 
ve zkušební době z funkce vedoucího fi-
nančního odboru pana Ing. Zdeňka Vojt-
ka ke dni 31. 1. 2012.

IV. pověřila
2.7  starostu k zajištění další přípravy 
založení Místní akční skupiny Staroměst-
sko.

6.5  v souladu s § 102 odst. (2) písm. g) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění paní Ing. Alenu Holubovou řízením 
finančního odboru ode dne 1. 2. 2012.

V. souhlasí
2.7  se záměrem založit Místní akční sku-
pinu Staroměstsko. 

VI. jmenovala
2.1 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek 
ve složení: členové: Josef Bazala, Miroslav 
Horký, Ing. Vladimír Kučera, Ing. Jaroslav 
Kunčík, Ing. Robert Staufčík, náhradníci: 
Radoslav Malina, Mgr. Martin Zábran-
ský.

2.2  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek 
ve složení: členové: Josef Bazala, Radoslav 
Malina, Ing. Markéta Hrušková, Ing. Ro-

bert Staufčík, Ing. Radek Novák, náhradníci:  
Ing. Vladimír Kučera, Martin Rachůnek.

VII. vzala na vědomí
3.3 - zprávu o přijatých stížnostech a peti-
cích v roce 2011
- výroční zprávu o  poskytování informací 
v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 
2011.

4.1  vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní spojeného územního a stavebního řízení 
dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o změnu 
v užívání dle § 126 a 127 a zákona č. 183/
2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o dodatečné 
povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění dle zápisu.

6.1  stanoviska ředitelů příspěvkových orga-
nizací města a vedoucích odborů městského 
úřadu ke zprávám z kontrol provedených fi-
nančním a kontrolním výborem v roce 2011 
a provedená opatření považuje za dostateč-
ná.

VIII. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního pro-
středí

1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 6066/1 vodní pl./tok přiroz. o výměře 
1 m2 a části pozemku p. č. 6066/7 vodní pl./

tok přiroz. o výměře 1 m2, vše v lokalitě 
Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.     

1.3  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 6064/32 orná půda o výměře 5.000 
m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.    
   

1.5  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod pozemku - směnu pozemku 
p. č. 6404/2 ostat. pl./jiná plocha o výměře 
65 m2 za část pozemku p. č. 6404/1 ostat. 
pl/jiná plocha o výměře 3 m2, vše v loka-
litě ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.     
  
2. Odboru investic
2.6  zajistit vydání územního rozhodnutí 
a zajistit dopracování dalšího stupně pro-
jektu pro objekt rozšíření hřbitova.  
     
3.  Odboru stavebního úřadu a územní-
ho plánu
4.5  připravit postup zrušení obecně zá-
vazné vyhlášky č. 03/2002.   

4.  Finančnímu odboru
2.4  připravit rozpočtové opatření na 
pokrytí financování oprav komunikace
v ulici Palánek a křižovatky ulic V Zahra-
dě a Sportovní.    

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 17. března, 21. dubna, 
12. května, 16. června 2012.

OSLAVILI JSTE RŮŽOVOU SVATBU?
Copak oslavy ve firmách a úřadech,

těch je habaděj. Jen si vzpomeňte na 
předvánoční večírky! Máme však málo 
oslav, při kterých se manžel či man-
želka zdržují společně doma. Co není, 
může být. Vždyť výročí sňatku stále 
skýtají rozsáhlé a nevyužité možnosti. 
Jestli-si myslíte, že se slaví pouze stří-
brná svatba po pětadvaceti letech a zla-
tá svatba po padesáti, znáte příliš úzký 
sortiment. Máme mnoho dalších vý-
znamných příležitostí, z nich jedno do-
konce mohou slavit manželství vratká. 
Po prvním výročí se totiž slaví svatba 
b a v l n ě n á. Snad by bylo dobré po-
čkat i na svatbu d ř e v ě n o u při výročí 
pátém. Soudy jsou v současnosti přetí-
žené rozvodovou agendou, že to stejně 
v pořadníku na rychlejší řešení nevy-
padá. Ti vytrvalejší dosáhnou i svatby 
r ů ž o v é při výročí desátém. Určitě se 
vyplatí počkat a zopakovat si svatební 
noc v loži posypaném  květy růže. Při-
dejte prosím trpělivost a může se perlit 
šampaňské při svatbě k ř i š ť á l o v é po 
patnácti letech, či dokonce p o r c e l á - 
n o v é po dvaceti. Pokud vydržíte s part-
nerem třicet let, máte nárok na svatbu  
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p e r l o v o u. Opravdu stojí za to, loni 
jsem si perlovou svatbu také vychutnal. 
Po čtyřiceti letech manželství slavíme 
svatbu  r u b í n o v o u, pokud možno 
doma s vnoučaty, nikoli dětmi zcela opuš-

těni či v domově důchodců. A konečně 
je tu svatba d i a m a n t o v á při výročí 
šedesátém. Ještě tu máme jednu svat-
bu po sedmdesáti letech manželství. 
Nazývá  se  p l a t i n o v á nebo také 
b r i l i a n t o v á. Ale někdy se život 
postará i o různá překvapení. Možná 
jste to také slyšeli. Velmi staří manželé, 
oba přes devadesát let, se chtěli rozvést. 
„Co se prosím stalo, oslavili jste tolik 
krásných svateb, naposledy brilianto-
vou a teď na stará kolena se chcete ne-
chat rozvést?,“ ptá se nevěřícně soudce. 
„Pro nepřekonatelný odpor,“ zazní z la-
vice jednohlasně. „A proč jste proboha 
čekali až do dvaadevadesáti let?“ „No, 
nechtěli jsme se rozvádět kvůli dětem. 
Ale teď, když před půlrokem zemřel 
nejmladší Toníček…“ 

Na konec již opět vážně. Recept na 
dokonalé manželství neexistuje. Zále-
ží jen na těch dvou, kteří si v zamilo-
vanosti v obřadní místnosti na úřadě 
nebo před oltářem v kostele navléknou 
snubní prstýnky. Asi nejdůležitější je 
důvěřovat si, mít se rádi, vzájemně na 
sebe spoléhat a pomáhat si v dobrém 
i zlém.

Milan Kubíček

K růžové svatbě neodmyslitelně patří kvě-
tina – růže.                Foto: Milan Kubíček

Gratulujeme 195 Josefům a 9 Josefám
Ještě v roce 2007 jsme ve Staroměstských novinách gratulovali 221 Josefům, ale jak 

vidíme v nadpisu článku, počet Josefů v našem městě prudce klesá. Ve Starém Městě 
žije také devět žen se jménem Josefa. 

Starosta Bazala se jmenuje Josef a při pohledu do minulosti zjistíme, že v čele naší 
obce stáli starostové Josef Bajaja (1873-1876), Josef Vaněk (1927-1931, 1935-1943, 
1946-1947 MNV) a předseda místního národního výboru Josef Němeček (1968-
1971). Tož Josefové a milé Josefky, připijme si společně na zdraví!

Jana Nosková, Milan Kubíček

Stalo se již v našem městě tradicí, že Josefům zahrají v předvečer jejich svátku muzikanti 
Staroměstské kapely. Pochopitelně nepřichází celé osazenstvo naší oblíbené dechovky, ale 
většinou jen menší skupina muzikantů. Pokaždé je veselo a vládne pohodová nálada. Na 
snímku Staroměstská kapela na fotografii ze svého kompaktního disku, který muzikanti
pokřtili na Staroměstském plese 28. ledna 2012.                             Foto: Vladimír Kučera

Anežky
a Růženy

Již 2. března budou slavit jme-
niny Anežky. Ve Starém Městě 
žije celkem dvanáct nositelek to-
hoto jména. Většinou jsou to ženy 
střední a starší generace. V úterý 
13. března budeme gratulovat 
Růženám, kterých u nás bydlí 
sedmnáct. Nejen Růženám, ale 
i Anežkám je určena růžička na 
této stránce.

Milan Kubíček
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Z naší farnosti

VZPOMÍNKA
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Dne 8. února jsme 
si připomněli první 
smutné výročí úmrtí 
paní Marie Hubáč-
kové. S láskou stále 
vzpomínají manžel 
Antonín, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 21. února uply-
nul jeden rok od 
úmrtí manžela, ta-
tínka, dědečka, pa- 
na Bohuslava Bi-
lavčíka ze Starého 
Města. Vzpomínají 
manželka, dcery 

Irena a Jarmila s rodinami. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

V měsíci lednu by se dožil náš dlou-
holetý kamarád, milovník přírody 
a hor, vášnivý houbař a účastník 
všech našich turistických vycházek 
a výletů Jenda Pavlica sedmdesá-
ti let. Stále vzpomínají kamarádi ze 
skupiny „KROK.“

V době postní je pro všechny náš kostel 
otevřen a je možnost účastnit se 
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY 
- kterou připravují jednotlivá společen-
ství. Koná se vždy před začátkem mše sv. 
v 17 hodin, tj. v pondělí, středu a pátek. 

Dne 1. března vzpomeneme třetí smut-
né výročí úmrtí našeho milovaného, 
pana Jiřího Břečky. S láskou vzpomínají 
manželka, dcery s rodinami a vnoučata 
Darja, Kubíček a Mareček. 

Dne 6. března 2012 
tomu budou dva roky, 
kdy nás opustil pan 
Svatopluk Němeček 
(elektromontér). S lás-
kou vzpomínají man-
želka Marie, synové 
a dcery s rodinami.

Dne 13. března 2012 
tomu bude rok, co nás 
opustila naše drahá 
maminka Hedvika 
Botková. Dne 7. břez-
na by se dožila 90 let. 
Zároveň vzpomene-
me 22. výročí úmr-
tí pana Jana Botka. 
Nikdy nezapomenou 
synové s rodinami.

Dne 31. března vzpo-
meneme nedožitých 

 devadesátých osmých 
narozenin pana Fran-
tiška Říhy (malíře). 
Vzpomínají manžel-
ka a děti s rodinami.

Dne 19. března 2012  
oslaví devadesáté 
narozeniny paní 
Marie Říhová.
Hodně zdraví a bo-
žího požehnání do 
dalších let přejí dě- 
ti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Moudré myšlenky

POSTNÍ OBDOBÍ nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali o jádru křes-
ťanského života – o lásce. Prožívání postní doby je poznamenáno modlitbou i sdí-
lením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti. Důležité přikázání lásky 
k bližnímu od nás vyžaduje, abychom si uvědomovali, že jsme zodpovědni za druhé-
ho člověka, který, stejně jako já, je Božím stvořením. Budeme-li pěstovat vizi bratr-
ství, pak solidarita a spravedlnost, jakož i milosrdenství a soucit, přirozeně vytrysk-
nou z našeho srdce. „Lidstvo strádá těžkou chorobou. Její příčina netkví ani tolik 
v tom, že přírodní bohatství se ztenčuje nebo že si je sobecky přivlastňuje několik 
málo jedinců, ale spíše v uvolnění bratrských svazků jak mezi jednotlivci, tak mezi 
národy“ (Pavel VI.). Zodpovědnost vůči bližnímu tedy znamená chtít a konat dobro 
pro druhého a přát si, aby se i on otevřel logice dobra. Zajímat se o bratra znamená 
otevírat oči pro jeho potřeby. Kéž všichni tváří v tvář světu, který vyžaduje od křesťa-
nů nové svědectví lásky a věrnosti Pánu, pocítí naléhavou potřebu vstoupit do soutěže 
v lásce, ve službě a v dobrých skutcích (srov. Žid 6, 10). Tato výzva je zvláště naléhavá 
v posvátném čase přípravy na Velikonoce.

Z poselství papeže Benedikta XVI. k letošní postní době. Požehnaný čas přípravy na 
Velikonoce přeje P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti

Pro děti na této pobožnosti je nabíd-
ka soutěže o zajímavé ceny. (Vhod-
né doplnit foto např.: Vítěz loň-
ské postní soutěže Ondra Číhal viz:  
http://www.farnoststaremesto.cz/fotoga-
lerie/rok-2011/velikonoce/.

KAJÍCÍ POBOŽNOSTI (možnost po-
hledu do svého nitra s aktualizovaným 
či novým rozhodnutím)
– je v kostele sv. Michaela archanděla 
každou postní neděli (1.-5.) odpoledne 
v 15 hodin. 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽ-
BOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMA-
ZÁNÍ A SV. PŘIJÍMÁNÍM  ve čtvrtek 
29. 3. a v pátek 30. 3. od 8:00 hodin. Na-
hlaste v sakristii kostela!

„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚT-
NOU NEDĚLÍ: 30. 3.
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme 
s křížem třemi zastaveními ulicemi na-
šeho města, s modlitbou za město a far-
nost.

6. NEDĚLE POSTNÍ – 
„KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ“: 1. 4.
V sobotu 31. 3. v 18 hodin a v neděli 
1. 4. v 7:00 a 9:00 hodin začne boho-
služba u kříže  v nové části hřbitova. Po 
požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme 
průvodem do kostela ke mši svaté. 

pokračování na str. 22

Kdo miluje, ten se neptá, co dělat.
Walther

Láska je přání něco dávat, nikoli 
dostávat.

Brecht
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    březen  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Obraz Mgr. Marcely Hradské – Pomíjivost štěstí 
– akryl.

Foto: MK
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Buďme k sobě vlídní
Josef Fousek

Nevzdávej boj a dál jdi – dál
odejde  smutek  zmizí žal,
jen v tísni poznáš člověka,

co pomáhá a nečeká.

Hlavní je žít a dál se rvát,
neztrácet víru a dál mít rád,

svět, který často zraní nás
a vzápětí je plný krás.

Pomáhej těm, co v nouzi jsou,
pomáhej těm co nemohou,

jednou tou cestou půjdeš sám
na věčné cestě ke hvězdám.

Je dobrá žena ta, jež špatnost 
netají.

Jen city dva zná žena, lásku 
a nenávist.

Poslušností vládne muži žena 
počestná.

Publilius Syrus

Kde se scházejí ženy, narůstají 
řeči.

Co je lehčí než dým? Plamen. 
Co než plamen? Vítr. Co než 
vítr? Žena. Co než žena? NIC!

Walther

MUŽI O ŽENÁCH

Datum Čas Představení Skupina Místo

1. Čtvrtek 19:00 Kalibův zločin K Uh. Hradiště

2. Pátek 19:00 Donaha! Uh. Hradiště

3. Sobota 19:00 Kalibův zločin R Uh. Hradiště

4. Neděle 19:00 Oskar a růžová paní F Uh. Hradiště

5. Pondělí 19:00 3 strážníci host SD: Agetura Pierrot MS Uh. Hradiště

6. Úterý 18:00 Modré květy S Uh. Hradiště

7. Středa 18:00 Dům Bernardy Alby U Uh. Hradiště

8. Čtvrtek 19:00 Kalibův zločin B Uh. Hradiště

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

10. Sobota 19:00 Kalibův zločin C Uh. Hradiště

11. Neděle 19:00 Oskar a růžová paní H Uh. Hradiště

12. Pondělí 19:00 3 strážnícihost SD: Agentura Pierrot MS Uh. Hradiště

13. Úterý 18:00 Dům Bernardy Alby T Uh. Hradiště

14. Středa 19:00 Bůh masakru zájezd Valašské Meziříčí

15. Čtvrtek 19:00 Oskar a růžová paní J Uh. Hradiště

16. Pátek 19:00 Harold a Maude Uh. Hradiště

17. Sobota 19:00 Kalibův zločin A Uh. Hradiště

19. Pondělí 10:00 Hráči š Uh. Hradiště

20. Úterý 10:00 
Dalskabáty hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert 
š Uh. Hradiště

21. Středa 17:00 39 stupňů, 25. repríza O Uh. Hradiště

22. Čtvrtek 19:00 
Dalskabáty hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert, 35. repríza 
zájezd Uh. Brod

23. Pátek 10:00 
Dalskabáty hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert 
zájezd Uh. Brod

24. Sobota 19:00 Oskar a růžová paní G Uh. Hradiště

25. Neděle 19:00 Penzion pro svobodné pány Uh. Hradiště

25. Neděle 19:00 Konkurz podle Grönholma MS Uh.Hradiště

26. Pondělí 19:00 3 strážníci host SD: Agentura Pierrot MS Uh. Hradiště

27. Úterý 10:00 Pinocchio š Uh. Hradiště

28. Středa 17:00 Penzion pro svobodné pány N Uh. Hradiště

28. Středa 18:00 Konkurz podle Grönholma MS Uh. Hradiště

29. Čtvrtek 19:00 Kalibův zločin D Uh. Hradiště

30. Pátek 19:00 Dům Bernardy Albyderniéra Uh. Hradiště

31. Sobota 19:00 Rychlé šípy, 365. repríza Uh. Hradiště

31. Sobota 19:00 Obraz host SD: BuranTeatr MS Uh. Hradiště 
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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

Muzeum fukarů
slavnostně otevřeno

Muzeum fukarů bylo otevřeno v domě rodiny Janušků v sousedství Lidového 
domu. Úvodní slovo přednesl Vojtěch Chlachula, asistovali pánové Robert Ja-
nuška, Petr Sikora, Jiří Gahura, Petr Číhal a další.                        Foto: VCH

Sobota 3. březen
KOŠT SLIVOVICE
Hrají: Jižané, VSP Band
Začátek v 16 hodin.
Vstupné: 50,- Kč

Sobota 10. březen
POHNI SA
„Srandaturnaj“ rekreačních hráčů – dvojic
badminton – stolní tenis - šipky
Začátek:  9:30 hodin
Startovné: 50,- Kč/hráč

Sobota 8. duben
VELIKONOČNÍ BAZAR
Charitativně – zábavné odpoledne „Pomozte dětem“
Začátek v 15 hodin
Vstup: zdarma

Sobota 14. duben
Bigbeat - zábava
REFLEXY ORIGINAL + IMORTELA
Začátek ve 20 hodin

Pátek 27. – neděle 29. dubna
MSI LANCRAFT SPRING 2012
Největší počítačová lanpárty v České republice!
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Členové folklorního souboru Doliňáci, 
což jsou vlastně vysloužilí tanečníci, mu-
zikanti a zpěváci Doliny, opět dali o sobě 
vědět. Před rodinným domem Roberta Ja-
nušky na náměstí Hrdinů bylo slavnostně 
otevřeno svérázné Muzeum fukarů. Na 
místě byl přítomen i zakládající člen 
Doliňáků a starosta města Josef Bazala, 
který symbolicky poklepal na základní 
kámen nového muzea. Všichni přítomní 
byli pohoštěni a neodmítli i stopečku sli-
vovice. Pokud máte ve svém domě, stodole či hospodářském stavení
nepotřebný fukar na  obilí či seno, dejte o sobě vědět. Nejlépe přímo 
u Roberta Janušky.                                                                                        MK

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT 
Zveme všechny rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují žádnou mateř-
skou školu, aby si přišli pohrát do Křesťanské mateřské školy v ulici Za 
Radnicí ve Starém Městě. Dny otevřených dveří budou probíhat každé 
pondělí v měsíci březnu od 15:00 do 16:00 hod. Těšíme se na Vás!

Kolektiv KMŠ

Fukar krátce po odhalení.                                         
Foto: Vojtěch Chlachula

DOLŇÁCKÝ
GAJDOŠ

Gajdoš, gajdoš,
dobrý gajdoš,
gajdovál by týden za groš.

Ej gajdošku s gajdama
obleč sa a pojď s nama,
ej, na druhú dědinu
namlúvat děvčinu.

K fašanku 2012 
nakreslil Jan Slováček
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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

Dětského karnevalu, který SVČ Klubko uspořádalo v neděli 29. ledna 
2012, se zúčastnili také Zuzanka Večerková a Tomášek. 

Foto: Milan Kubíček
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MAMKAVÁRNA
12. 3. pondělí  9.00 - 12.00 h.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč

BABY MASÁŽE
12. 3. pondělí 13:00 – 14:00 h.
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na 
přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

BABY MASÁŽE
19. 3. pondělí 13:00 – 14:00 h.
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
22. 3. čtvrtek 13:00 - 15:00 h.
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
26. 3. pondělí  9:00 - 12:00 h.
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky.
Vstupné: 20,- Kč

PROGRAM NA BŘEZEN 2012
SVČ KLUBKO

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
5. 3. 2012 pondělí
Okresní kolo recitační soutěže pro předem přihlášené školy.

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ V BŘIŠNÍCH TANCÍCH – 3. ROČNÍK
místo: RC Čtyřlístek Staré Město
Soutěž je určena pro děvčata od 1. do 9. tříd, která se amatér-
sky věnují břišním tancům. Uzávěrka přihlášek je 5. 3. 2012.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klub-
kosm.cz 

TVOŘIVÁ DÍLNA – GLYCERINOVÁ MÝDLA A ODLÉVANÉ SVÍČKY
13. 3. úterý 16:30 – 18:30 h.
Přijďte si s námi vytvořit pro radost mydélka a svíčku, jež Vám 
rozzáří den. 
Cena: 120,- Kč, pro členy TD 80,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

TVOŘIVÁ DÍLNA – VELIKONOČNÍ SLEPIČKA Z FILCU
27. 3. úterý 16:30 – 18:30 h.
Blíží se nám Velikonoce a s ním spojené tvoření, tentokráte 
vezneme do ruky jehlu a ušijeme si barevnou slepičku.
Cena: 60,- Kč, pro členy TD 40,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ NA ČTYŘLÍSTKU
4. 3. neděle  16:00 - 18:00 h.
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi 0 - 4 roky. 
Rej masek, zábavná stanoviště, pohádka, odměna pro každé-
ho. MASKY S SEBOU!
Vstupné: 50,- Kč/rodina

HRANÍ S MIMINKY
8. 3. čtvrtek 13:00 - 15:00 h.
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

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
10. 3. sobota  8:00 - 11:00 h.
Prodejní místo je nutné si rezervovat!
Vstupné: prodávající 50,- Kč, kupující 1,- Kč
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Poděkování sponzorům 
a dárcům do tomboly 

Staroměstského plesu 
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Hlavní sponzoři plesu: STAVAKTIV 
-  Ing. Lubomír Hučík, PWS Plus s. r. o. 
SM, Stanislav Číhal - jízdní kola SM, 
Odpady-Třídění-Recyklace a. s. UH, 
Kartusek - EKOSTAV s. r. o. SM, C. S. 
O. SM, R. K. Servis UH, Autodoprava 
J. Dubovský, Město Staré Město, Juva-
cyklo UH.

Dárci do tomboly: OPZ Pavlacký, 
ZEVOS, PROMONT s. r. o. Kněžpole, 
Myslivecké sdružení Lípa SM, Napaje-
delské stavby, s. r. o. JASS UNI, Pohřeb-
ní služba SM, STAMOS, VTP Pelka, 
TOPOS nábytek SM, Klub přátel vína 
SM, PRASPO, PaPP, Moravský rybář-
ský svaz SM, Stavebniny Kodrla, C. S. O. 
spol. s r. o. SM, Ing. Petr Seménka, Klub 
přátel slivovice, Metalšrot, Zahrádkář-
ské služby s. r. o. SM, Rybářské potřeby 
p. Dovrtěl, P. Miroslav Suchomel, RK 
AMBRA UH, Obec Kostelany nad Mo-
ravou, ZAPA BETON SM, Sbor dobro-
volných hasičů SM, CRISIS CONSUL-
TING UH, ARAVER, KOVOSTEEL, 
Jaroslav Kunčík Těšov, Drogerie Marie 
a Pavel Sukovití, Strytet Josef Maňák, 
GG ARCHICO a. s. UH, MUDr. Pe-
lechová, Bio zdravá výživa J. Strnad,  
Móda Prostějov, Barvy, laky, drogerie 
Hrabinec, TRADIX, HAMÉ, Služby 
SM, EVA květiny, dárkové zboží, Klem-
pířství Grebeň, ZŠ Staré Město, FK 
Staré Město o. s., Autoopravna Králík, 
Rybářské potřeby Jestřabík, Keramika 
Radomil Blaha, APM automotive, SKC 
Staré Město, Střední škola MESIT UH, 
MADIS, Kadeřnictví Taťána, Autosklo 
- NONSTOP Fr. Cícha, Branislav Hor-
ňák, K+J Autoplus s. r. o., Restaurace 
Victoria, Papíno, Lidka Essenderová 
studio Kunovice, OTR-KS SM, Dolina 
a. s. SM, Bobík Nábytek, Ing.Václav Ta-
lák, SKKS Skucius, Kamenosochařství 
Petržel-Staněk, ŠANCE M. Czoopo-
vá, COLORLAK a. s., IRON MOTO, 
AXISTRO, Autobaterie Machálek, 
Akvaristika M. Šmídová, ZEVOS, Po-
traviny Vaňková, MOKATE, Potraviny 
Hráčková, skupina SORY, Božena Hu-
číková květiny, Moravia Floor s. r. o. 
SM, Best Drive, Bobík Nábytek, ČSAD 
UH, Kovoobrábění Sadílek.

JN

Plátky vepřové kýty naklepe-
me a necháme jeden den uležet 
v oleji a česneku. Pak si připra-
víme těstíčko: vajíčka, hladká 
mouka, bílé víno, nastrouhaný 
tvrdý sýr a na nudličky nakráje-
ná šunka. Mícháme až těstíčko 
zhoustne a na pánvi rozehřejeme 
olej. Připravenou odleženou kýtu 
obalíme v těstíčku a pomalu sma-
žíme. Vhodné přílohy bramborová 
kaše nebo hranolky. 

Dobrou chuť!

Plátky vepřové kýty naklepe-
me a necháme jeden den uležet 
v oleji a česneku. Pak si připra-
víme těstíčko: vajíčka, hladká 
mouka, bílé víno, nastrouhaný 
tvrdý sýr a na nudličky nakráje-
ná šunka. Mícháme až těstíčko 
zhoustne a na pánvi rozehřejeme 
olej. Připravenou odleženou kýtu 
obalíme v těstíčku a pomalu sma-
žíme. Vhodné přílohy bramborová 

Dobrou chuť!

 Dnes vaří – paní Radka
Savojský řízek

Anekdoty
Novomanžel to překombinoval

Povzdychne si zklamaný novomanžel 
v novostavbě na Trávníku. „Říká se, že 
svatební noc je nejkrásnější v životě. Ce-
lou noc jsem se díval z okna a mimo šes-
ti osobních vlaků a jednoho nákladního 
jsem tam nic zajímavého neviděl.“

Čáryfuka nic nerozhází
Pan Čáryfuk se vrací domů na Kopán-

ky a potká souseda. Ten se ptá: „Už dlouho 
jsem neviděl vaši ženu, je nemocná?“ „Ale 
ne,“ odpoví Čáryfuk. „Před týdnem ode-
šla do obchodu koupit brambory a ještě se 
nevrátila.“ „To je hrozné, co budete dělat?“ 
„Asi rýži…..“                                            NI

Úspěch volejbalistů
VSK Staré Město

Pět zápasů potřebovali volejbalisté 
VSK Staré Město k postupu do semifiná-
le první volejbalové ligy. Jejich soupeřem 
byl tým ČZU Praha B, se kterým se naši 
borci nejprve utkali ve dvou utkáních 
v Městské sportovní hale na Širůchu.    

V prvním zápase v pátek 3. února 
2012 vyhráli 3:1 (-17, 20, 20, 14), když 
mezi nejlepší hráče patřil blokař Koláček 
a smečař Erman. Druhé utkání se usku-
tečnilo v sobotu 4. února opět na domácí 
půdě a skončilo stejným výsledkem 3:1 
(19, -26, 22, 23).

V pátek 10. února se hrála odveta 
v Praze, ve které domácí zvítězili 3:1 (17, 
19, -22, 18). I když kouč Karabec něko-
likrát zamíchal sestavou, body nakonec 
zůstaly v městě nad Vltavou. Příležitost 
k odvetě a také k postupu měli Staroměš-
ťané již v sobotu 11. února. Na palubovce 
ČZU Praha však prohráli i druhý zápas 

0:3 (-22, -25, -20). Zbývalo rozhodující páté 
utkání, které bylo na programu 18. února 
ve Starém Městě.

Těžký zápas o postup mezi čtyři nejlep-
ší týmy první ligy se odehrál na Širůchu. 
V pátém utkání byli výrazně lepší Staro-
měšťané, kteří zvítězili 3:1 (16, -19, 18, 14). 
Zvláště v závěru utkání předvedli domácí 
vynikající volejbal, exceloval hrající kouč 
Petr Karabec. Pochválit musíme celý tým, 
který nastoupil v sestavě : Kment, Kamler, 
Koláček, Skyba, Erman, Paták, Špalek, Ka-
rabec, Vašíček, Maděra, Janouch.

Semifinálovým soupeřem budou Dob-
řichovice, kam pojedou Staroměšťané ode-
hrát první dva zápasy. Odvety jsou na pro-
gramu ve Starém Městě v pátek 2. března 
v 18:30 hod. a případně v sobotu 3. března 
v 17 hod. Přijďte náš tým povzbudit! 

Petr Straka, Milan Kubíček

Volejbalisté VSK Staré Město při zápase v Městské sportovní hale na Širůchu.
Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na březen
  Březnové slunce má krátké ruce.
  Adventní sníh dočká-li březnového, 

nebudeš jídat, sedláčku, chleba rež-
ného.

  V březnu prach a v dubnu bláto 
– sedlákovi roste zlato.

  Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje 
dobrý rok.

  Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
  Jak prší v březnu, tak také v červnu.
  O svatém Tomáši, sníh bředne na 

kaši.
  Svíti-li slunce na den Zvěstování Pan-

ny Marie, bude úrodný rok.
EM

Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc 
rozumu než učitel.

Lidově řečeno, každý jsme jinak blbý….

Rozum se na delší dobu v životě zastaví mnoho-
krát. Srdce jen jednou.

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. 
Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je 
mou povinností.

Nejvýraznějším rysem většiny dnešních politiků je 
naprostá absence jakékoliv výraznosti.

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci 
budou dělat, co se jim zachce.

Věnuj se věcem, které můžeš změnit. Co změnit 
nemůžeš, na to neplýtvej časem ani energií.

Pes se může dožít až 35 let, kočičí rekord je 40 let. Většinou se větší plemena psů dožívají 10 – 12 
let, menší plemena 12 – 16 roků.                                                                        Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Karnevalové nedorozumění
Svěřuje se Lojza Šamejz u pivečka 

kamarádům v hospodě Na Špici. „Včera 
mě na maškarním bále požádala jedna 
slečinka o ruku!“ „Nevymýšlej si čič-
mundo! Přece ti děvčica nebude sama 
říkat o ruku?! „Ale ano, chtěla mi z ní 
hádat! Byla v masce cikánky!“

Zimní pohádka
Renato, maminka by ti jistě pěkně 

vynadala, kdyby tě viděla na Zimní po-
hádce s tak hlubokým výstřihem!“ „To 
máte pravdu. Mám její tričko.“

Odposlechnuto v pouličce
„Miluji všechna zvířata, kromě jed-

noho. Milé blechy, odpusťte, ale vás mít 
nemusím!“

PI

Občas s přáteli hovoříme o stáří zví-
řat, domácích i cizokrajných. Některý ži-
vočich žije jen jediný den, jiný třeba dvě 
stě let. Uvádím pro zajímavost některé 
údaje. O tom, jakého stáří se dožívají 
zvířata, koluje mnoho, většinou zkresle-
ných zpráv. Velká zvířata, jako například 
velryby, se dožívají věku kolem 50 let. 
O slonech je známo, že mohou žít až 70 
let. K dlouho žijícím zvířatům patří i žel-
vy, které mohou žít 150 a jiné i více než 
200 let. Jiným dlouho žijícím živočichem 
je náš kapr. Může se dožít 100 i více let, 

v běžných podmínkách asi 50 roků. Také 
úhoř se v zajetí dožívá až 60 let. Velkého 
věku se dožívají papoušci, i více než 100 let. 
Z ostatních ptáků se mohou dožít velkého 
věku také havrani, krkavci, labutě a někteří 
dravci. Je znám případ mladého mořského 
orla, který byl chován ve voliéře a dožil se 
162 let. Naproti tomu velmi krátký život 
mají některé druhy hmyzu. Třeba jepice 
žije jen jediný den. Hmyz hyne obyčejně 
hned po páření. K nejdéle žijícímu hmyzu 
patří včelí královna, která může i přes stálé 
kladení vajíček žít až 35 roků.

V zimních měsících často přilétá na krmítko 
i brhlík lesní. Dobře šplhá po stromech, jako 
jediný pěvec v Evropě hlavou dolů. 

Foto: Vladimír Kučera
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Sčítání lidu, domů a bytů    

Několik stovek vzorků pravé „slovácké rosy“ 
bude připraveno pro návštěvníky koštu slivo-
vice ve Starém Městě. 

Foto: MK
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SERVIS A PRODEJ
 PRŮMYSLOVÝCH I PRO DOMÁCNOSTI

LEVNÁ ČERPADLA A VODÁRNY
SE ZAJIŠTĚNÝM SERVISEM

JIŘÍ BAUER, Nová čtvrť 1250, Staré Město

Tel.: 602 749 377 

ČERPADLA 
PONORNÁ
POVRCHOVÁ

Mrzlo – až praštělo!
Velmi tuhá zima přišla do Starého Města na přelomu ledna a února. Od 30. ledna 

2012 se noční teploty pohybovaly kolem -15 °C, velmi chladno bylo i první únorový den. 
„Když jsem šla ráno do práce, rtuť teploměru v našem okně na Kopánkách se blížila 
hodnotě -20 °C,“ řekla nám Jana Trubačíková. Třeskutá zima navíc i s větrem byla také 
o víkendu 4. a 5. února, kdy v noci klesla teplota na -16 až -19 °C, ve dne se pohybovala 
kolem -11 až -13 °C. Mezi klady letošní zimy patřily dobré podmínky pro bruslaře, když 
zamrzl nejen Baťův kanál, ale i řeka Morava. Mrazivé noci s teplotami pod – 15 °C po-
kračovaly až do 13. února 2012. 

„Toto se již nedá vydržet, raději, kdyby mě poštípalo hejno komáru, než ta hrozná 
ruská sibéria,“ nechal se slyšet 6. února promrzlý chlapík po příchodu na radnici. Z ho-
lomrazů neměli vůbec žádnou radost zemědělci a zahrádkáři, v nejedné domácnosti 
promrzlo vodovodní potrubí, v bytech byla až o čtvrtinu větší spotřeba energie k vytá-
pění. Teprve 7. února napadl poprašek sněhu, desítky labutí se shromáždily pod mostem 
u lávky přes Moravu, zimou a hladem trpěla lesní zvěř i ptáci. Letošní zima si vyžádala 
i krutou daň, když v republice pomrzlo mnoho bezdomovců.

Milan Kubíček

Podle sčítání lidu, domů a bytů 
z 25. března 2011 žije ve Starém Městě 
6870 obyvatel. Z tohoto počtu je 3343 
mužů a 3527 žen. Dětí ve věku 0-14 let 
u nás bydlí 925, ve věkové skupině 15-64 
let bylo sečteno 4.880 obyvatel a lidí ve 
věku 65 a více let u nás žije celkem 1065. 
Ekonomicky aktivních mužů a žen bylo 
3493, zaměstnaných pak 3177 občanů. 

Zajímavou společenskou akci 
pořádá Spolek přátel slivovice v so-
kolovně ve Starém Městě v sobotu  
3. března 2012 již od 16 hodin. Budou 
se zde ochutnávat pálenky ze švestek, 
durancií, meruněk, mirabelek, hru-
šek, oskoruší i dalších ovocných plo-
dů. Organizátoři zajistili občerstvení 
a k dobré pohodě i tanci bude vyhrá-
vat country kapela Jižané a VSP Band. 
Bohatá tombola, vstupné 50 Kč.

Samozřejmostí jsou věcné ceny pro 
nejlepší pěstitele a organizátoři pama-
tují i na nejhorší vzorek slivovice. Ten-
to soutěžící obdrží putovní cenu útě-
chy – bílou slepeckou hůl od sponzora 
Petra Hájka. Pravidelnými účastníky 
koštu slivovice jsou pěstitelé nejen ze 
Starého Města, ale i z Uherského Hra-
diště, Kunovic a okolních obcí. 

Milan Kubíček

KOŠT
SLIVOVICE

Ve Starém Městě je celkem 1543 obydle-
ných domů a 2353 obydlených bytů.

Srovnání počtu obyvatel měst ve Zlín-
ském kraji

Staré Město 6870, Napajedla 7389, Hu-
lín 7176, Slavičín 6834, Brumov – Bylnice 
5819, Kunovice 5485, Luhačovice 5251, 
Valašské Klobouky 5061, Bojkovice 4568, 
Hluk 4416 obyvatel.              Milan Kubíček

PŘIJĎTE SI POHRÁT
Děti, které přichází k zápisu do MŠ Rastislavova  si mohou společně s rodiči přijít 

pohrát do MŠ mezi 10:00 a 11:00 hod. ve dnech:
pátek 20. 4. 2012 
pátek 27. 4. 2012
pátek 4. 5. 2012

Všechny hračky jsou v tuto dobu jen tvoje! 
Vezmi si do batůžku papučky a hurá do školky!
Tvoji kamarádi z MŠ Rastislavova Staré Město
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V mateřských školách se stále něco děje. Když napadne sníh, děti staví pěkné sněhuláky. 
Ilustrační foto: MŠR

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
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Ředitelky mateřských škol na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve spolupráci s Městem Staré Město vyhlašují:

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2012 – 2013
Zápis proběhne ve dnech 16. - 20. dubna 2012 v těchto mateřských školách:
 MŠ Rastislavova, Staré Město
 KMŠ Za Radnicí, Staré Město   
 MŠ Komenského, Staré Město

Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami:
1. Zápis dítěte bude proveden na formuláři, který rodiče/zákonní zástupci dítěte 

obdrží v mateřské škole a vyplněný jej odevzdají v tom zařízení, kde chtějí umístit 
dítě, v termínu zápisu.

2. Rozhodnutí o přijetí a umístění dítěte bude rodičům/zákonnému zástupci dí-
těte písemně oznámeno ředitelkou mateřské školy nejpozději do 30 dnů po ukončení 
termínu zápisu.

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

4. Děti přihlášené po termínu zápisu budou umisťovány podle volné kapacity 
v jednotlivých mateřských školách.

MŠ

Poplach! Bomba v Intersparu?
Hlídka městských strážníků asis-

tovala při zajištění vchodů do super-
marketu Interspar společně s Policií 
České republiky a hasiči. Dne 2. led-
na v 12:24 hod. bylo nahlášeno ano-
nymem uložení bomby v prostorách 
supermarketu. Požadavek volajícího? 
Okamžitě předat 100 tisíc korun, ji-
nak spáchá sebevraždu. Pyrotechnici 
objekt prohledali, bomba nenalezena, 
vypařil se i aktér planého poplachu. 
Akce ukončena v 13:30 hod.

Rychlá pomoc v domě seniorů
Výjezd městských policistů do 

Domu s pečovatelskou službou v uli-
ci Bratří Mrštíků. V jednom z bytů 
se udělalo nevolno třiaosmdesátile-
tému muži, který upadl v koupelně 
a nemohl vstát. Byt byl uzamčený 
a klíč zevnitř zámku. Přivolán Ha-
sičský záchranný sbor z Uherského 
Hradiště, byt otevřen, vzhledem ke 
zdravotnímu stavu seniora přijela 
také záchranka. Do dveří bytu byl 
namontován nový zámek, potom byt 
uzamčen a klíče předány nájemní-
kovi. Dále byly provedeny potřebné 
kroky k vyrozumění rodiny. 

Dobrý člověk ještě žije
Oznámen nález peněženky v koši 

s odpadem na hřbitově. Bylo zapsáno 
ve služební knize, pořízena fotodo-
kumentace. Majitel peněženky byl 
vyrozuměn, poctivý nálezce zaslouží 
naše poděkování.

Porucha na automobilu
Hlídka strážníků zasahovala na 

křižovatce ve směru na Zlechov, kde 
stála bezradná žena i se svou dcerou 
a nevěděly si rady se svým nepojízd-
ným osobním vozem. Naše patro-
la nepříjemnost promptně vyřešila 
a vůz odtáhla k bydlišti řidičky do 
Zlechova.

Vlčák děsil cestující  
Telefonická žádost Policie ČR a ná-

sledně vyslána naše hlídka na pomoc 
při řešení situace na nádraží Českých 
drah ve Starém Městě. Pohyboval se 
zde podivný expert s velkým psem 
bez vodítka a obtěžoval cestující. Na 
místě zjištěn sedmačtyřicetiletý muž 
z Olomouce s křížencem německého 
ovčáka. Nařízeno zajištění psa, dů-
razná domluva a po zakoupení jíz-
denky muž předán průvodčí vlaku, 
které byla sdělena cílová stanice pro-
blematického pasažéra.      MP + MK 

Z POLICEJNÍHO DENÍKU

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

AFORISMY
Muži budou vždy 

tím, co z nich udělají 
ženy.

J. J. Rousseau

Hezké ženy věří ve 
svou inteligenci. Inte-
ligentní ženy nevěří ve 
svou krásu.

Pablo Picasso
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Výstava „Kamélie v kouzlu třicátých let“ 

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu a bytu

Na zasedání redakční rady Staroměstských novin jsme se 
zabývali možností vyhlášení oficiální soutěže o nejkrásněj-
ší květinovou výzdobu domů. 
Pravidelní čtenáři našeho mě-
síčníku si určitě všimli fotogra-
fií květinových domů a bytů,
které zveřejňujeme již mnoho 
roků po celé letní období. Au-
torem téměř všech snímků je 
redaktor novin, majitelé mno-
ha krásných výzdob většinou 
nejsou příliš aktivní, často ne-
dostaneme fotografii ani upo-
zornění na pěkné květinové 
zákoutí. Proto se nemůžeme 
dovědět o všem domech a by-
tech, které určitě stojí za zve-
řejnění. Rádi bychom, aby byla 
v našem městě vyhlášena ofici-
ální soutěž, třeba po vzoru Kunovic a Uherského Hradiště, 
a navrhujeme vyhlášení následujících kategorií: 1. Okno (ro-
dinného domu nebo bytu), 2. Balkon, 3. Okolí domu (zahrád-
ky, předzahrádky, okolí obytných domů, škol, školek, soukro-
mých firem apod.) Všechna okna, balkony či předzahrádky

 Staroměstské noviny 3/12 Staroměstské noviny 3/12

Ve středu  29. února 2012 v 15:30 
hodin proběhne ve Studeném skleníku  
Květné zahrady v Kroměříži vernisáž 
„Kamélie v kouzlu třicátých let“. Sou-
částí výstavy bude prezentace fotografií
historických interiérů hradů a zámků 
Veroniky Skálové.

 
První zmínky o pěstování kamélií 

v Květné zahradě se v pramenech ob-
jevují od druhé poloviny 19. století. Ve 
20. století kamélie patřily k největším 
lákadlům kroměřížské rostlinné sbírky 
a jejich kolekce zahrnovala několik de-
sítek vzrostlých exemplářů v několika 
odrůdách.

Studený skleník fungoval v zimním 
období jako jedna velká zimní zahrada. 
Rádi bychom jej takto představili i bě-
hem výstavy. Touto akcí přiblížíme ná-
vštěvníkům atmosféru Studeného skle-
níku ve 30. letech 20. století. Tato léta 
znamenala pro náš národ klidné obdo-
bí a Květná zahrada patřila v té době 
mezi oblíbená společenská centra. 

Návštěvníci výstavy zhlédnou ve 
Studeném skleníku desítky vzácných, 

více než stoletých rostlin kamélií, které  
v tomto období bohatě nakvétají. Tyto 
rostliny může návštěvník vnímat z bez-
prostřední blízkosti a doslova se jich 
dotknout při procházce po promenádní 
lávce. Na výstavní trase budou návštěv-
níci obdivovat fotografie historických
interiérů hradů a zámků od Veroniky 
Skálové. Pro co nejlepší vystihnutí teh-
dejší atmosféry bude expozice obohacena 
o dobové doplňky z 30. let a poslech do-
bové hudby. 

Během výstavy bude možné zakoupit 
mladé rostliny kamélií (s podrobným 
návodem k pěstování), suvenýry a také 
drobné občerstvení. 

Výstava bude otevřena od 1. března  
do 1. dubna 2012 denně, vždy od 9 do 
16 hodin.  

Návštěvu výstavy je možné spojit 
s prohlídkou Teplého skleníku a s před-
jarní procházkou po Květné zahradě, za 
příznivého počasí včetně procházky po 
pochozí lávce nad kolonádou. Vstupné  
na výstavu včetně prohlídky zahrady činí 

Kamélie – květina bez vůně. 
Foto: DŠ

40 Kč/osobu (odpovídá ceně běžného 
sezónního vstupného do zahrady). 

Srdečně Vás zveme k návštěvě Květ-
né zahrady a těšíme se na Vás.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

by měly být viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo 
jiného veřejného prostranství. Konkrétní místo by mohli do 

soutěže přihlásit nejen majitelé 
domů a bytů, ale třeba i sousedi 
a kolemjdoucí.

Ve Starém Městě každým 
rokem roste počet květinových 
domů, což nás všechny samo-
zřejmě velmi těší. Všichni milov-
níci květin a tvůrci této barevné 
nádhery ale znají, že zakoupení 
květin a péče o ně v průběhu 
jara, podzimu a léta vyžaduje 
značné úsilí a nemalé finanční
prostředky. Proto by mělo být 
součástí soutěže i ohodnocení 
nejpěknějších výzdob, nejlépe 
peněžitými odměnami. Nejlepší 
by pak byli pozváni na jedná-

ní Zastupitelstva města Staré Město a na tomto místě by se 
uskutečnilo i předání příspěvku.

Naše město již má mnoho let ve svém názvu „Staré“, ještě 
bychom ho mohli povylepšit přívlastkem „květinové.“

Milan Kubíček

Sněženka – první, jarní, květinkové pozdravení. 
Foto: Vladimír Kučera
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Také psi podléhají módě. Který teď letí?

Kdo si jednou přivede domů německého ovčáka nebo jeho křížence, často u tohoto plemena 
setrvá po celý život.                                                                                         Foto: Vladimír Kučera
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Moje milá mě občas děsně napálí. Třeba minulý 
týden na diskotéce ztratila mou peněženku, včera 
zapomněla před odchodem do práce zavřít okno 
v obýváku a zmrzly všechny květiny. Jak ji přimě-
řeně potrestat?

(Tomáš 27 let)
Dejte ji kaktusem na holou.
Je toho na mě už moc! Podnikám a přitom ještě 
studuji vysokou školu. Potřebuji vyvětrat mozek. 
Co mi doporučíte?

(Radim 24 let)
Jeden můj známý má firmu na opravu ventilátorů.
Pošlu vás k němu na pár dnů do dílny na brigádu.
Pracuji jako prodavačka a naše paní vedoucí mně 
zakazuje napít se za pultem před zákazníky, když 
mám žízeň. Co mám tedy dělat?

(Jarka asi 20 let)
Vemte si příklad z velblouda. Ten natankuje plnou 
nádrž a vydrží bez vody i několik dní.
Znáte desatero? Co na něj říkáte?

(Anna 48 let)
Je to dokonalý politický program. Mohlo by být i dneš-
ní povinnou četbou. Říká se v něm, že člověk nemá 
krást, že nemá lhát, má se vyvarovat zabíjení, nemá 
spílat rodičům ani rozvracet manželské ložnice svých 
přátel i nepřátel.
Co si myslíte, že je v dnešní době nejtěžší?

(telefonický dotaz, žena střední věk)
Nejtěžší je vždycky ten nejprázdnější život. Někdy je až 
k neunesení. Jen se podívejte na dění kolem nás a čer-
nou kroniku. Právě hluboká a vleklá prázdnota vede 
ve svých důsledcích k nejdramatičtějším výbuchům.
Máme pro Vás pikantní otázku. Jste pro změny?

(Pavel + Ludmila 48 let)
Jsem pro změny, pokud se netýkají měny. Život beze 
změn je nudný, společnost beze změn je podezřelá. 
A někdy dokonce směšná…..
Kde byl pohřben Karel Hynek Mácha? Slyšela 
jsem totiž několik variant místa jeho posledního 
odpočinku.

(Adéla 17 let)
Karel Hynek Mácha žil v letech 1810 – 1836. Byl 
pochován v Litoměřicích. Přenesení jeho ostatků na 
Vyšehradský hřbitov v Praze v květnu 1939 se stalo 
slavností celonárodního významu.
Soused, který je velmi sečtělý, mně doporučuje, 
ať se vykašlu na různé doplňky stravy a vitamíny. 
Prý jen vyhazuji peníze za preparáty, kterým on 
říká „drahá moč.“  Údajně není nad přirozené vi-
tamíny. Co vy na to?

(Ludmila ze Špitálky)
Nemohu posoudit, co zrovna vaše tělo potřebuje, ale 
základem zdravé výživy je ovoce a zelenina. Mému 
tělu dělá velmi dobře česnek, cibule, křen, červená 
řepa, kysané zelí, denně lžička medu a občas kalíšek 
slovácké rosy.
Chtěl bych si žít jako na zámku. Který ze zámků 
mi můžete doporučit?

(Renda, student)
Mohu Ti vřele doporučit zámek Peléš. Leží sice až 
v Rumunsku, ale připomíná pohádkové zámky 
v Bavorsku. Jedná se vůbec o první evropský zámek 
s ústředním topením, vysáváním a elektřinou.

Milan Kubíček

Na otázku v titulku tohoto článku je 
velmi těžké odpovědět, protože každý 
majitel psa si myslí, že právě je v mó-
dě ten jeho čistokrevný hafáček nebo 
oříšek získaný na vesnici od souseda 
z ulice. Psi žijí s lidmi od nepaměti 
a pokud bychom shromáždili všech-
ny psy z České republiky a posadili je 
na jednom místě, bylo by jich dvakrát 
více než obyvatel Prahy. Kynologové 
jen odhadují, že u nás žije 2,5 milionu 
psů, z toho těch, kteří mají průkaz pů-
vodu, je asi 200 tisíc. Co je však jisté, 
že i psi podléhají módě. Před sto lety 
bylo módní vlastnit ohaře a barvíře, 
později si střední vrstvy hodně za-
milovaly fo-
xteriéry a to 
díky Dášence 
s p i s o v a t e l e 
Karla Čapka. 
Vz p om e ň m e 
si i na módní 
vlnu před dvaceti lety, která na vý-
sluní vynesla černobíle flekaté psy.
Velký poprask přitom v mnoha ze-
mích světa způsobil jediný film – 101
dalmatinů. V dnešní době, hlavně 
na sídlištích, potkávám asi nejčastěji 
jorkšírské teriéry, na mnoha polštá-
řích v domácnostech můžeme spatřit 
pekingské palácové psíky nebo malté-
záčky. Ještě nedávno byl i velký zájem 
o pudly, bišonky a kokršpaněly. Rádo-
bydrsňáci si pořizovali pitbulteriéry či 
stafordšírské teriéry. Velkému zájmu 
se stále těší plemeno německý ovčák. 
První pracovní dny těmto psům na-
staly v období druhé světové války. 
Tehdy totiž bylo téměř padesát tisíc 
německých ovčáků oficiálně zapsáno 

v armádě. A natolik se osvědčili, že se 
coby služební psi používají dodnes. 
Když uvidíme v české vesnici u domku 
boudu, je velká pravděpodobnost, že 
v ní leží právě německý ovčák nebo ně-
jaký jeho kříženec. Je to totiž nejčastější 
pes v České republice. Velmi oblíbený 
je také boxer, který je sebevědomý, ale 
nesnese pána lenocha, protože vyžadu-
je hodně pohybu. V koloniích nově po-
stavených domů zase můžeme často vi-
dět labradora a zvláště zlatého retrívra, 
jehož dobrácký výraz není hraný a pa-
tří k nejoblíbenějším psům na světě. 
Rotvajler zase dokáže díky instinktům 
ohlídat dům jako málokterý pes a jeho 

vzhled budí re-
spekt. Druhým 
nejobl íbeněj-
ším plemenem 
v rámci České 
republiky je 
jezevčík, ale ve 

Starém Městě mu patří již mnoho let 
prvenství. Nejen hladkosrstí jezevčíci, 
ale také dlouhosrstí a v poslední době 
drsnosrstí s krásnými kukadly číhají 
na nejednom dvorku nebo venkovním 
prostranství. Popularita tohoto pleme-
ne není stále na ústupu a to díky seriá-
lům Arabela, filmu Pod Jezevčí skálou
a dalším. S jezevčíkem je sranda, je to 
věrný společník zvláště ke starším li-
dem, ale určitě by jeho vrtochy nesnesli 
lidé s dominantními sklony. 

V samém závěru dnešního článku 
musím poděkovat všem hodným lidem, 
kteří si vzali psa z útulku a zajistili mu 
nový a bezproblémový život a také 
všem ošetřovatelům, kteří se o pejsky 
v útulcích starají. 

Milan Kubíček

Pes je zvíře, a v tom je taková nějaká jis-
tota. Lidské city jsou takové nestálé…Lásku, 
jakou umí projevit pes, vám žádný člověk 
dát nedokáže.

Vlastimil Brodský



18 Aktuality

V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Zdravotně postižení ve chvílích odpočinku.                                     Foto: LJ
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BESEDA V PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 od 17 hodin se uskutečnila v Památníku Velké Moravy 
ve Starém Městě zajímavá přednáška. Šestý svazek oblíbené edice Chřiby záhadné 
a mytické s názvem Chřiby po hradských cestách představili jeho autoři Jiří Jilík 
a Bořek Žižlavský. 

O představení knihy jsme požádali jednoho z autorů Jiřího Jilíka, který nám sdě-
lil: „Knížka je věnována památce ThDr. Františka Přikryla (1857-1939). Kněz a ro-
mantický cyrilometodějský badatel zasvětil celý život vyhledávání a dokumentaci 
cyrilometodějských památek na Moravě a zejména v Chřibech. Právě Velehrad na 
úpatí Chřibů považoval za centrum velkomoravské říše a z tohoto centra se rozbí-
haly „hradské“ cesty. František Přikryl při vyhledávání stop věrozvěstů v Chřibech 
objevil a prozkoumal řadu dnes již zapomenutých hradisek, mohylových polí, stu-
dánek, kamenných křížů a dalších památek, které jsou historickou pamětí krajiny, 
byť ne všechny jsou velkomoravské. V letech 2009 – 2010 se vydávali po „hradských“ 
členové Expedice Chřiby. V nové knížce vynášejí ze zapomnění vše, co zaznamenal 
na svých cestách Chřiby František Přikryl.“  Knihu si můžete zakoupit v Památníku 
Velké Moravy.                                                                                                                  MK

V loňském roce si připomněli de-
setileté výročí otevření domova. Od  
1. listopadu 2001 zde našlo nový do-
mov 64 obyvatel. Přišli z Velehradu 
– Vincentina, kde se toto zařízení 
zrušilo. Při této příležitosti uspořáda-
li Den otevřených dveří, aby všichni 
zájemci a občané Starého Města vidě-
li, jak se u nich v domově žije. Přišly 

děti z mateřské a základní školy, které obyvatele domova po-
zdravily a také žáci střední školy se prezentovali svým umě-
ním. Slavnostní tečku za pěkným dnem udělalo vystoupení 
žáků základní umělecké školy a zvláště dětská cimbálová mu-

Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě Bc. Ludmila Jančaříková nám zaslala 
do redakce zajímavý časopis Motýlek, který vychází přičiněním šikovných zaměstnanců domova několikrát ročně 
a jsou v něm zaznamenány téměř všechny události z průběhu jednotlivých ročních období.

Tři králové v domově pro osoby se zdravotním postižením.          Foto: LJ

zika s učitelem Radimem Snopkem.
V průběhu roku budou pořádat sportovní hry pro handi-

capované obyvatele, každý z ubytovaných si může vybrat ně-
který z kroužků, v tělocvičně pořádají různé terapie. Můžeme 
je vidět při procházkách po nejbližším okolí, byli se podívat 
na výstavě betlémů, navštívili Slovácké divadlo, velkou oblibu 
má karneval, obřad Vítání jara, již dnes se těší na Velikonoční 
jarmark s nadílkou i na stavění máje. 

O dalších akcích na domově budeme naše čtenáře informo-
vat v průběhu roku 2012.

Milan Kubíček  
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VYNÁŠENÍ MAŘENY

Obřad Vynášení Mařeny má ve Starém Městě dlouholetou tradici.
 Ilustrační foto z r. 2010: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 3/12 Staroměstské noviny 3/12

PRVNÍ DÍTĚ ROKU 2002
Jako první přišla na svět v uhersko-

hradišťské porodnici 5. ledna Tereza 
Štanglová (48 cm, 3,75 kg) z ulice Za 
Mlýnem.

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
V rozpočtu města na rok 2002 se 

počítalo s výdaji města na investiční 
akce ve výši 74 milionů 650 tisíc ko-
run. Nejvýznamnější akcí byla „Úpra-
va veřejných ploch jižní strany náměstí  
Hrdinů“ s rozpočtem 11 milionů korun.

MRZLO AŽ PRAŠTĚLO
Zima byla tuhá a dlouhá. Řeka Mo-

rava byla nepřetržitě zamrzlá od pro-
since 2001 do konce ledna 2002. Re-
kordně nízké teploty jsme zaznamenaly  
od 3. do 6. ledna, na některých místech 
až - 20 °C. Sáňkovalo se a bruslilo nejen 
na Baťově kanále, ale i na řece Moravě 
od Moravního mostu až po Štěpnice.

DOLINA KŘTILA CD
Do nového roku 2002 vstoupila cim-

bálová muzika s novým CD s názvem 
„Daj ně, panenko rozmarýnu.“ Kmot-
rem CD se stal hudební režisér Jan Ma-
děrič. 

FAŠANK
Třiadvacet šohajů a děvčic z Doliny 

se sešlo v neděli 10. února 2002, aby 
společně vyrazili na fašankovou ob-
chůzku. A pak jsme jen slyšeli brum 
– brum – brum, Staré Město toho dne 
patřilo medvědům.

KDO BYL PRVNÍ PANOVNÍK?
V Památníku Velké Moravy není 

nouze o veselé zážitky. „Přišla k nám 
jedna skupina a já se zeptala, kdo 
byl první panovník Velké Moravy? 
A z hloučku se ozvalo – T. G. Masa-
ryk,“ řekla nám na jaře roku 2002 prů-
vodkyně v expozici Velká Morava sleč-
na Gabriela Dobošová.

PEJSEK PAPAL JAK V HILTONU 
Neobvyklou stížnost řešila hlídka 

městské policie v lednu 2002. Občano-
vi ze Špitálky se nelíbilo, že sousedka 
od naproti servírovala svému psovi 
k večeři uvařené maso s těstovinami 
a on měl pouze suchý rohlík.

SLAVILO 250 JOSEFŮ
Veselo bylo 19. března 2002. Své číše 

pozvedli staroměstští Josefové, Jožinci, 
Jožkové, Pepové a Pepánci. Kdyby teh-
dy tušili, že o deset let později jich bude 
o 55 méně!

Milan Kubíček, kronikář města

STALO SE 
PŘED DESETI LETY
 

Studenti píší noviny
Včera jsme dlouze řešili otázku, proč mají dva měsíce po sobě, červenec  

a srpen, po 31 dnech? Nacházeli jsme rozdílné odpovědi. Nevíte, jak je to  
doopravdy?, napsali nám do redakce studenti gymnázia.

Dnešní kalendáře se vyvinuly z římského kalendáře. Julius Caesar uzákonil 
tzv. juliánský kalendář, jehož základem je juliánský rok, v němž každý čtvrtý rok 
je přestupný. V juliánském roce se střídají dlouhé a krátké měsíce. Po Caesarově 
smrti byl jeho jménem pojmenován měsíc, v němž se narodil – červenec – julius. 
Následující měsíc pak byl pojmenován po prvním římském císaři, adoptovaném 
Caesaerově synu Gaiu Juliu Caesarovi Octavianovi, jemuž byl udělen titul Augus-
tus – vznešený. Tento měsíc samozřejmě nemohl být kratší než Caesarův. Proto 
má rovněž 31 dní. O jeden den byl zkrácen únor, který měl původně vždy 29 dní.

Jste mladí, studujete, nebo již pracujete, máte zajímavý příspěvek, který by 
obohatil současný obsah Staroměstských novin? Jestliže jste našli kladnou odpo-
věď, pak neváhejte a pište! Nejlépe na e-mailovou adresu redaktora novin kubi-
cek@staremesto.uh.cz   

MK

Folklorní soubor Dolinečka připra-
vuje na neděli 25. března 2012 již tra-
diční akci Vynášení Mařeny. 

V uplynulých letech Dolinečka ve 
Starém Městě tento zvyk oslavující ko-
nec zimy a příchod jara obnovila. Pís-
ničky a říkadla byly citlivě upraveny pro 
potřeby našeho souboru, přesto jsme si 
položili otázku, zda je správné, aby tato 
akce byla  veřejností přijímána více jako 
vystoupení než jako součást běžného 
života našich předků. Naší snahou je, 
aby vynášení Mařeny bylo vnímáno 
stejně jako velikonoční obchůzka či 
fašank, aby je děti přijaly za své a stalo 
se pro ně samozřejmostí. Návrat ke ko-
řenům považujeme za důležitý a jemu 
jsme  také podřídili letošní organizaci 

tohoto zvyku. 
Samozřejmě 
n e m ů ž e m e 
nechat děti je-
jich osudu, ale 
pokusíme se 
nezasahovat 
do průběhu 
slavnosti víc, 
než je potře-
ba, a necháme 
dětem prostor 
pro uplatnění 
vlastní fanta-
zie a tvořivos-
ti.   

V y n á š e -
ní Mařeny se 
n e z ú č a s t n í 
Dolinečka III, 

jejíž členové odrůstají dětským střevíč-
kům a postupně se jejich zájem posouvá 
směrem k dění kolem šlahačky. Ostatní 
skupinky si zvolí vlastní trasu průvodu, 
společně se pak sejdou u potoka Salaška, 
kde u vybraných mostků utopí Mařenu 
a opět se samostatně vydají na obchůzku 
s létečkem. Přáli bychom si, aby děti za-
žily skutečnou obchůzku i s pohoštěním, 
což se dá jistě ve dvou či třech domech 
zajistit. 

Věříme, že pochopíte naši snahu na-
učit děti lidové zvyky skutečně prožívat, 
ne si na ně jenom hrát. Podpoříte je a při-
jdete se na ně v neděli 25. března 2012 
v 15:30 podívat.          

AP
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Středisko volného času Klubko Staré Město společně 
s Městskou knihovnou a informačním centrem ve Sta-
rém Městě uspořádaly ve středu 15. února 2012 v 16 ho-
din v městské knihovně vernisáž s názvem Brankou do 
zahrady Jiřího Trnky. Účastníky výstavy přivítala vedoucí 
knihovny Milada Rokytová, potom se ujal slova místosta-

Vernisáž v městské knihovně

Pěkné 3. místo získal František Blažíček, žák 2. třídy Základní školy 
Staré Město.                                                                 Foto: Milan Kubíček

rosta Radoslav Malina. V kulturním programu vystoupily 
děti z dramatického oboru, nejprve Lucie Korvasová, po-
tom Tereza Mořická a Václav Malina. Na vernisáži byla vy-
hlášena a oceněna výtvarná díla soutěže. Porota vybírala 
celkem z 240 obrázků. Výtvarné práce si můžete prohléd-
nout do 9. března 2012. Jste srdečně zváni.

Fotoreportáž z vernisáže je k vidění na www.staremesto.
uh.cz   

Milan Kubíček

Maska kočičky se všem velmi líbila. 
Foto: VH

Další úspěch zaznamenaly děti z mateřské školy v ulici Komenského ve výtvarné 
soutěži Brankou do zahrady Jiřího Trnky. Dostaly zvláštní ocenění za výtvarnou 
kolektivní práci. Děti nejdříve na pokračování vyposlechly čtení z knížky Jiřího 
Trnky Zahrada. Na základě tohoto zážitku nakreslily postavičku, která je v příběhu 
zaujala. Kdo si netroufl na postavu nakreslil stromy, zídku, vrátka...

Nakonec ti nejodvážnější rozetřeli rukama barvy po celém velkém výkresu. Žlu-
tou pro sluníčko, zelenou pro trávu, modrou pro rybníček, pro velrybu. Pak děti 
vybraly, které postavičky budou umístěny na výkres. Závěrečné rozmístnění vy-
myslela Rozinka Zemánková a ostatní děti již pomáhaly s lepením.

Věra Hanslianová

Šla kočička
k muzice....

Ve středu 15. února 2012 se 
v Mateřské škole Komenského ve 
Starém Městě uskutečnil Zvířát-
kový karneval. Ze všech tříd se 
ozýval veselý smích. Nejrůzněj-
ší soutěže střídal náruživý tanec 
všech dětí. Všechna zvířátka se 
také nezapomněla ostatním pěk-
ně představit.

Věra Hanslianová

Brankou do zahrady Jiřího Trnky

Na fotografii oceněné děti z MŠ Komenského.
Foto: VH

Na vernisáži v knihovně bylo veselo.
   Foto: MK
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Ve středu 25. ledna 2012 se na Základní školu do Starého Města 
sjelo 32 žáků z různých škol, aby ukázali své matematické doved-
nosti. Probíhalo zde okresní kolo Matematické olympiády. Ze staro-
městské školy se zúčastnilo hned šest nadšených matematiků, kteří 
si své místo zajistili úspěšným řešením školního kola. Vynikající ma-
tematické myšlení předvedl Jan Nekarda z 5. A, který obsadil 1. – 2. 
místo. Blahopřejeme a všem účastníkům přejeme hodně úspěchů 
v dalších soutěžích.

Mgr. Hana Žajdlíková

Maškarní karneval

Matematická olympiáda

O životě a zajímavé činnosti klientů Domova pro 
osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě, 
který sídlí na Kopánkách, naše čtenáře informujeme 
v článku na straně 18. V době uzávěrky našich novin se 
uskutečnila ještě jedna zajímavá akce, velmi oblíbený 
maškarní karneval. Mezi klienty domova zavítal také 
starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina, 
všichni se dobře bavili při reprodukované hudbě a sou-
těžích. Nechyběla originální tombola a další zajímavá 
překvapení.

Milan Kubíček

Klienti domova si zatančili a dobře se bavili při reprodukované 
hudbě.                                                             Foto: Milan Kubíček

Největšímu křesťanskému svátku, Velikonocím, předchází čty-
řicetidenní půst. Ale ještě před tím je třeba se pobavit a potěšit. 
Právě nastal čas pro karneval.                                       Foto: MK

Zdravotně postižení se vždy dlouho připravují, potom dosytosti 
prožívají karnevalové veselí.                                           Foto: MK

Na snímku stojící zleva: Natálie Khaazalová, Jan Ne-
karda, Marek Skřivan.
Dole zleva: Tomáš Jelínek, Jan Stindl, Vratislav Brokl.

 Foto: HŽ

Poděkování návštěvníkům Plesu pro radost
Hlavní organizátorka Plesu pro radost paní Marie Hráčková, 

děkuje všem návštěvníkům plesu za účast a vytvoření příjemné 
společenské atmosféry. Dále děkuje všem sponzorům a dárcům 
do tomboly i hudební skupině Herbalia – Band a cimbálové mu-
zice Harafica za pěkné vystoupení. Těší se na další společenské
a kulturní akce.

MH
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Z naší farnosti
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍ-
ŘENÍ: vždy půl hodiny přede mší sva-
tou, také během pobožnosti křížové 
cesty. V SOBOTU 31. 3. OD 14:30 – 
17:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI 
TŘI ZPOVĚDNÍCI! 

ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED 
SVÁTKY. Přijďte, prosím, pomoci při 
úklidu kostela a okolí  v sobotu 31. 3. od 
8 hodin. Děkujeme!

Je tu opět postní doba,
abychom se zamysleli a vzpomněli 
si na naše křesťanské předky, kteří 
tuto část církevního roku nebrali 
na lehkou váhu. Rytmus jejich ži-
vota, naplněného modlitbou a prací 
jim umožňoval v době postní zajet 
ještě dál na hlubinu své víry, kte-
rá – podle Dostojevského – má zna-
menat (a pro ně nepochybně zna-
menal) prakticky uskutečňovanou 
lásku k bližnímu. Protože poctivá 
a dospělá křesťanská víra je v pod-
statě upřímným úsilím podobat se 
Kristu.

Využijme postní dobu k zamyš-
lení nad smyslem naší existence 
a nepropadejme sklíčenosti oko-
lí, které si odvyklo cokoli si odříci 
a za hodnotu pokládá jen to, co lze 
změřit a zvážit, případně to, co lze 
vypít či sníst, nebo jinak zkonzu-
movat. Vždyť přes všechny nářky 
se nám nebývale dobře daří. V ob-
chodních řetězcích našeho města 
je vidět u pokladen fronty s vrcho-
vatými vozíky a navrch nezbytným 
Bleskem. A tak jsme nepozorova-
ně dobrovolně zotročeni konzu-
mem a zábavou a zapomínáme na 
moudré rčení, že Rozum se vzmáhá 

v střídmosti, při obžerství umdlí-
vá. Nestrádáme hladem, naopak. 
Ale je tu chudoba jiného druhu - 
samota, opuštěnost, nemoc a nej-
větší chudobou je nemít naději, 
opravdovou chudobou člověka je 
nevěřit v dobrého a spravedlivého 
Boha. 

Vyzkoušejme radost, kterou 
přináší každé, i to nejdrobnější 
vítězství ducha. 

Dejme v této postní době zase 
jednou rozumu příležitost, aby se 
vzmohl. Aby se stal pánem těla. 
Třeba si uvědomíme, že méně zna-
mená více. Že dobrovolná skrom-
nost, což souzní s nepokrytecky 
chápanou ekologií, otevírá veliký 
prostor pro svobodu. Když mi náš 
duchovní otec na Popeleční středu 
udělal na čelo křížek šedým pope-
lem, vyzval mě i všechny ostatní: 
„Obraťte se a věřte Evangeliu!“ To 
je cesta. Bez obrácení srdce to ne-
půjde. I když je to těžké, nelze za-
čít jinde než u sebe. Budeme-li vá-
hat a neobrátíme-li se dobrovolně, 
obrátí nás až těžké časy, které se 
pro tvrdost našich srdcí hrozivě 
projevují už nyní. SV

Dětské tábory  
s farností

I když se ještě choulíme v kabátech, je tu na-
bídka farnosti na oblíbené tábory:
– pro děti od 1. do 5. třídy v termínu  
30. 6. – 7. 7. 2012 v prostorách fary v Dře-
vohosticích, upravené pro tábory (okr. Pře-
rov). Předpokládaná cena tohoto tábora je 
1500,- Kč.
– pro děti od 6. do 9. třídy v termínu  
22. 7. – 2. 8. 2012 v centru branných aktivit 
v obci Žítková. Předpokládaná cena toho-
to tábora je 2500,- Kč. (Ceny táborů doto-
vány, tábory pořádány pod záštitou o. s. 
Sarkander).

Přihlášky jsou buď v kostele nebo na 
stránkách farnosti www.farnoststaremes-
to.cz, odevzdejte je na faře či v sakristii 
do konce března. Přihlášeni budou po-
drobně informováni. S případnými dota-
zy se obracejte na: tábor pro mladší děti 
– Ing. Petra Stodůlková, tel: 734 866 871, 
e-mail: petra@englisheditorialservices.com, 
tábor pro starší děti – Iva Talašová, tel: 
604 173 265, e-mail: ivatal@seznam.cz.

Veselý fašank se souborem Dolina

První zastavení na tříhodinové pochůzce bylo u Bazalů na náměstí Hrdinů. Přítomno bylo 25 fa-
šančářů, kteří se vyfotografovali se svými hostiteli. Foto: Milan Kubíček Nechyběla čarodějnice a nevěsta. Foto: MK

(dokončení ze strany 8)
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Mobilita projektu Comenius

Pětice studentů a dvě učitelky SOŠ a Gymnázia Staré Město v Portugalsku.                     Foto: RG
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Ve dnech 25. 1. - 30. 1. 2012 
navštívilo pět žáků třetího roč-
níku SOŠ a Gymnázia Staré 
Město Portugalsko v doprovodu 
dvou učitelek. Jejich návštěva 
proběhla v rámci projektu Co-
menius It is time for fun with 
physics; play, learn, live. I love 
physics with games.

Mobility se zúčastnili kromě nás 
také žáci a učitelé z Maďarska, Tu-
recka, Řecka, Lotyšska a hostitelské 
země Portugalska. Žáci byli ubytová-
ni u portugalských studentů ve měs-
tě Montijo nedaleko hlavního města 
Lisabonu. Hlavní program se konal 
v hostitelské škole Escola secundária 
poeta Joaquim Serra Montijo, kde stu-
denti předváděli jingles, což byly písně 

Chemie je cool!
Chemie je pro mnohé studen-

ty obávaný předmět. Vysoká škole 
chemicko-technologická v Praze 
proto uspořádala fotografickou sou-
těž Chemie je cool!. Úkolem bylo 
zachytit zajímavé okamžiky, v nichž 
se odráží pozitivní vliv chemie na 
náš život. Vítězkou mladší kategorie 
se stala Hana Kuželová ze 2.G SOŠ 
a Gymnázia ve Starém Městě, za svůj 
snímek s lentilkami a získala fotoa-
parát firmy Olympus.                   RG

Momentka u překrásné palmy. 
Foto: RG 

Návštěva země v nejzápadnější části Evropy se uskutečnila 
v rámci projektu Comenius. 

Foto: RG

Arabská guma a šelak a karnaubský vosk 
a maltodextrin a antokyany a kurkumin 
a karmíny a měďnaté komplexy chlorofy-
lů a chlorofylinů - mňam, lentilky.

a popěvky s fyzikální tématikou. V programu byla také prohlídka 
školy, zejména laboratoře fyziky, která nabízela prezentaci mnoha 
pokusů. Studenty a profesory také uctila svým přivítáním starost-
ka města Montijo. Program zahrnoval návštěvu muzea elektrifika-
ce v Lisabonu s následnou prohlídkou města, palác v oblasti Sintra 
a dokonce zastávku na nejzápadnějším místě kontinentální Evropy - 
Cabo da Roca. Poslední den jsme navštívili Oceanárium v Lisabonu, 
koupili dárky pro své blíz-
ké a rozloučili se s hostitel-
skou rodinou. Získali jsme 
nové přátele, zlepšili jsme 
se v angličtině a nabyli 
nové poznatky z fyziky.

Studenti 3. G, H SOŠ 
a Gymnázia Staré Město

Studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město v Portugalsku
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Poděkování všem dárcům krve ze Starého Města
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Transfuzní stanice Uhersko-
hradišťské nemocnice patří mezi 
okresními pracovišti k těm velkým, 
ročně provedou až 8000 odběrů 
plné krve, provádí také odběry 
plazmy, krevních destiček a odběry 
vlastní krve před plánovanou ope-
rací. Odběry krve jsou bezplatné, 
dárce obdrží občerstvení, náhradu 
cestovních nákladů, má nárok na 
pracovní volno s náhradou mzdy 
a může žádat o odpočet 2.000 Kč 
z daňového základu za jeden od-
běr. Český červený kříž každoroč-
ně oceňuje bezpříspěvkové dárce 
krve udělováním těchto vyzname-
nání: Krůpěj krve (uděluje se za 
první odběr), bronzová medaile 

Ve Starém Městě jsou desítky mužů a žen, dobrovolných 
dárců krve, kteří pravidelně přicházejí do Uherskohradišťské ne-

mocnice a. s. Seznam těchto lidí, kteří mají srdíčko na pravém místě, je 
hodně dlouhý. Nemůžeme všechny vyjmenovat a jednotlivě jim poděkovat. 

Proto jsme vybrali ty nejobětavější a dlouhodobé dárce krve, kteří darovali 
nejcennější tekutinu více jak padesátkrát.

Zde jsou jejich jména, v závorce je uveden počet bezplatných odběrů: Jiří Ab-
solon (61), Marcel Adamík (63), Bedřich Beinhofner (54), Václav Bublík (90), Ro-
man Bureš (65), Pavla Cardová (50), Petr Číhal (64), Karel Duda (67), Igor Chalás 
(68), Dagmar Kaňovská (52), Miroslav Klimeš (62), Božena Kočendová (84), Václav 
Kotačka (59), Libor Křivák (61), Štefan Novotný (64), Pavel Obdržálek (78), Petr 
Petrů (91), Alena Pluhařová (83), Marcela Rozumková (50), František Ryška (54), 
Jiří Sedlář (68), Miroslav Schneider (54), Miroslav Staněk (75), Jaroslav Strmiska 
(86), Emanuel Škrabal (51), Libor Škrhák (63), Roman Valenta (50), Josef Van-

da (79), Vlastimil Velík (82), Zdeněk Vojtek (68), Richard Vojtěšek (66).
    A v samém závěru našeho přehledu jsou uvedeni čestní dárci, kte-
ří darovali krev stokrát a více: Jana Hanková (111), Tomáš Váverka 

(118), Pavel Vlček (120) Vlastimil Kaňovský (121), Jiří Říha (129) 
a Miroslav Cahel (137). Tisíceré díky všem vyjmenovaným 

lidem ze Starého Města. Mnohdy i vzdálenější členové 
rodiny, sousedé a spolupracovníci ani netuší, 

jak vzácní lidé žijí v jejich nejbližším 
okolí!

Dárci krve i života 

Mnohé nemocnice v České republice se 
potýkají s nedostatkem dobrovolných dárců 
krve. Nejhorší situace je především ve vel-
kých městech. Také ve Zlínském kraji došlo 
k poklesu počtu dobrovolných dárců krve, 
protože část lidí chodí darovat krevní plaz-
mu, za níž dostanou od specializovaných 
firem zaplaceno. Nejedná se jenom o stu-
denty, ale i občany, kteří dříve darovali krev 
pouze bezplatně. Lékaři se snaží apelovat 
na mladé lidi a vysvětlují, co se s jejich plaz-
mou děje dále. Veškerá plazma končí v za-
hraničí, do nemocnic v kraji se nedostane. 
Měli by vědět všichni, kteří raději zvolí pár 
stokorun jako přivýdělek, že jejich upřím-
ná snaha pomoci některým lidem z okolí se 
tak mine účinkem.

Jednou z myšlenek dobrovolného dárcov-
ství krve je láska k lidem a pocit sounáleži-
tosti. Tu můžeme svým partnerům, rodin-
ným příslušníkům, známých, kolegům či 
spoluobčanům projevit i tím, že půjdeme 
darovat krev. Vždyť láska může mít mnoho 
podob. „Krev je život, život je láska.“

prof. MUDr. Jana Jánského se uděluje 
za 10 odběrů, stříbrná medaile za 20 
odběrů a zlatá medaile za 40 odběrů. 
Dalším stupněm ocenění dárců krve 
je Zlatý kříž Českého červeného kříže  
3. třídy za 80 odběrů. Zlatý kříž ČČK 
2. třídy za 120 odběrů a Zlatý kříž 
ČČK 1. třídy se uděluje za 160 odbě-
rů.

Bližší informace získáte na interne-
tových stránkách Uherskohradišťské 
nemocnice a.s., www.nemuh.cz a te-
lefonním čísle 572 529 809. Při prv-
ním odběru je nutno přinést zdravot-
ní dokumentaci od obvodního lékaře, 
průkaz zdravotní pojišťovny a občan-
ský průkaz. Darovat krev je možno 4x 
ročně, u žen se doporučují jen 3 od-
běry během roku.

Všem dobrovolným dárcům krve, projevujícím svými činy 
hlubokou lidskost, patří naše poděkování. Poděkování nejen 
všech trpících, kterým tato nenahraditelná tekutina zachrá-
nila život, ale také poděkování všech zdravotníků, kterým se 
díky daru krve podařilo zachránit životy našich blízkých.

Milan Kubíček  

Krásnou kytici květů, ve které převažuje 
naše nejoblíbenější květina růže, posíláme 
nejen šesti zasloužilým a obětavým dárky-
ním krve z našeho seznamu, ale také všem 
ženám, které začaly nejcennější tekutinu 
darovat teprve nedávno, nebo zaznamena-
ly jen jednotlivé odběry krve, plazmy nebo 
krevních destiček.

Mnohonásobné díky Vám všem!        MK

Ilustrační foto: Milan Kubíček 

K y t i c e  d í k ů
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Cimbálová muzika Dolina slavila ve Slováckém divadle

Cimbálová muzika Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem doplnila 
hlavní část vystoupení cimbálové muziky Dolina.    Foto: Milan Kubíček
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Cimbálová muzika Dolina zahrála ve Slováckém divadle ve složení zle-
va: Zbyšek Janeček (kontr), Jakub Slováček (basa), primáš Pavel Mitáš, 
Radek Doležal (cimbál), Aleš Janeček (klarinet), Radim Snopek (terc), 
Petr Chmelík (terc) a Josef Pavela (terc).                 Foto: Milan Kubíček

„Ej, když sem já šel…“
V neděli 12. února 2012 mnoho Staroměšťanů a příznivců 

lidové muziky prožilo velmi pěkný podvečer ve Slováckém di-
vadle v Uherském Hradišti. V rámci oslav 55. výročí založení 
souboru Dolina uvedla cimbálová muzika Dolina s primášem 
Pavlem Mitášem slavnostní koncert s názvem Ej, když sem já 
šel. 

CM Dolina v minulých letech vydala dva hudební nosiče. 
První z nich se jmenoval Daj ně, panenko, rozmarýnu a dru-
hý Když sem já šél. Několik skladeb si poslechli i diváci, kteří 
zaplnili hlediště Slováckého divadla. Mimo cimbálové muziky 
Dolina účinkovala také cimbálová muzika Bálešáci s primášem 
Tomášem Vavříkem, která v současnosti doprovází tanečníky 
Doliny, pozváni byli zpěváci Miroslava Rokytová, Miroslav Bla-
ha, Barbora Vaculíková a Veronika Malatincová, tři páry Doliny 
předvedly straňanské tance a ozdobou večera bylo i vystoupení 
dívčího sboru s příznačným názvem Repetilky. Pořadem prová-
zel Josef Pavela a svého úkolu se zhostil velmi dobře.

Slavnostního koncertu se zúčastnili i vedoucí představitelé 
našeho města, starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav 

Dolina v Klubu kultury 
v Uherském Hradišti

Premiérové vystoupení folklorního sou-
boru Dolina se uskuteční v Klubu kultury 
v Uherském Hradišti ve dvou termínech.

Pátek 16. března 2012 v 19:30 hod.

Sobota 17. března 2012 v 19:30 hod.

Jste srdečně zváni.

Malina a oba vyjádřili poděkování všem členům souboru za 
velmi pěkně připravené vystoupení.

Milan Kubíček

Zpěvák Miroslav Blaha. 
Foto: MK

Dívčí sbor Repetilky oživil hudební vystoupení cimbálových muzik. 
Foto: Milan Kubíček

Sólo na cimbál zahrál Radek Dole-
žal a sklidil velký aplaus publika.

Foto: Milan Kubíček
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Osobnostní a sociální výchova
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Hasiči navštívili naše nejmenší ve Sluníčkové školce.            Foto: VČ

V rámci projektu Aktivně ke vzdělá-
vání, který realizuje Základní škola Sta-
ré Město spolu s partnerskými školami 
v rámci operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost, oblast 
podpory Vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení, proběhly ve dnech 
2. - 3. února semináře Osobnostní  
a sociální výchova v humanitních a pří-
rodovědných předmětech.  Zapojili se 
pedagogové staroměstské školy, Zá-
kladní škola Ostrožská Nová Ves a Zá-
kladní škola Jalubí. 

Kurzy vedly Mgr. Blanka Rozehna-
lová, Ph.D a Mgr. Dana Forýtková. 

Účastníci během 16 hodin získali prak-
tické náměty do vyučovacích hodin, vy-
zkoušeli si spoustu aktivit. 

Z odpovědí na otázku, co se mimořádně 
líbilo na vzdělávacím programu, uvádíme:

• Spousta podnětných materiálů, které 
lze využít ve všech předmětech (závisí sa-

mozřejmě na kreativitě učitele). Výbor-
ná parta, 16 hodin skvělé nálady.

• Velké množství příkladů z praxe. 
Osobnost paní lektorky. Velmi příjem-
ná atmosféra.

Věříme, že stejná hodnocení budou 
mít i další semináře, které v rámci pro-
jektu proběhnou.

JK

KLOBOUKOVÝ BÁL 
LETOS JIŽ POŠESTÉ

V sobotu 31. března 2012 od 19:30 hod. se v uherskohradišťské Redutě opět usku-
teční populární Kloboukový bál. „Jakožto závěrečný ples sezony patří k oblíbeným 
akcím pro svou originalitu, neformálnost a rodinnou atmosféru. Večeru vládnou klo-
bouky, prostory Reduty nahrávají komorní atmosféře a o zábavu není nouze.

Šestý Kloboukový bál, stejně jako všechny ročníky předchozí, pořádá Diakonie 
ČCE – středisko CESTA ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště. Jako ob-
vykle má ples benefiční charakter – veškerý výtěžek totiž podpoří denní stacionář pro
děti s mentálním a kombinovaným postižením a poradnu rané péče.

K tanci i poslechu zahraje nepřekonatelný Marathon Band a nemine vás ani vy-
stoupení kouzelného Jirky Hadaše, tanečních profíků z TK Rokaso či módní přehlíd-
ka agentury MN consulting. 

Adéla Kotková

My tři králové
jdeme k vám.....  

Již několikátý rok, tak  i v le-
tošním roce 2012 se zapojili čle-
nové jednoty Orla Staré Město do 
Tříkrálové sbírky ve Starém Městě, 
pořádané oblastní Charitou ve spo-
lupráci  s místní farností. Dvacet 
jedna skupinek vyrazilo v pátek 
odpoledne po mši svaté, aby křídou 
označilo domy či byty a popřálo 
zdraví a doneslo požehnání těm, 
kdo v nich bydlí. Malí koledníci 
s jejich vedoucími se činili, poča-
sí jim přálo a lidé ve Starém Městě 
byli opět štědří. Poděkování patří 
všem členům Orla, kteří se zapojili 
do této krásné akce.

Dagmar Zálešáková,
starostka Orla

Hasiči v mateřské škole
Zajímavé dopoledne čekalo děti ze Sluníčkové školky ve 

Starém Městě v ulici Za Radnicí. V průběhu jednoho týdne se 
děti měly možnost dozvědět plno nových informací z různých 
profesí. Na návštěvu mezi děti přišel pan fotograf Pavel, paní  
kadeřnice i zdravotní sestra. S dětmi si povídali, co jejich práce 
obnáší, kde pracují a co ke své profesi používají. 

Na děti však čekalo ještě jedno milé překvapení. Ve školce 
se setkaly s hasiči. Páni hasiči s velkou ochotou a trpělivostí 
ukázali dětem snad téměř vše, co je u hasičů k vidění.  Děti si 
prohlédly jejich vybavení, vyzkoušely si hasičskou přilbu, do-
zvěděly se, co se k čemu používá.

Všem bychom ještě jednou chtěli moc poděkovat za spolu-
práci a ochotu.                                                                        KMŠ

Staroměstské noviny v Uherském Hradišti
Náš měsíčník si můžete zakoupit v Uherském Hradišti nejen v prodejně novin a tabáku 

v Hradební ulici, ale nově také v TRAFICE – prodejně novin a časopisů pana Ing. Lubora 
Šálka v Uherském Hradišti naproti supermarketu Billa u autobusového nádraží.

MK
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HASIČI  DĚKUJÍ
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Dne 4. 2. 2012 se uskutečnil ve Starém 
Městě již 44. tradiční ples Zimní pohád-
ka, který pořádal Sbor dobrovolných ha-
sičů. Děkujeme tímto všem sponzorům 
za jejich peněžní a věcné dary, kterými 
přispěli k vysoké společenské úrovni to-
hoto plesu. 

Jmenovitě jsou to: 
Město Staré Město
Stanislav Houdek bt servis SM
STAVAKTIV s. r. o  Ing. Lub. Hučík SM
Ray service s. r. o. SM
VTP Pelka s. r. o. SM
Dolina St. Město a. s.
Miloslav Býček přeprava sypkých mate-
riálů SM 
Josef Dubovský autobus. doprava SM
SYNOT W, a. s. UH
Keramika Blahovi SM
C. S. O. kovoobrábění F. Chmelař SM
Klub přátel slivovice SM
Salon Sandra SM
Látal s. r. o. stav. a obchodní firma SM
Pivovar Janáček a. s. UB
ZEAS Nedakonice a. s.
Divadelní galerie UH
Nábytek Hejda s. r. o. Babice
Kadeřnictví Taťána SM
Penzion EGO SM
Kovoplast v. d. Hluk
MOKATE CZECH s. r. o.
Tegü VUKO spol. s. r. o. Březůvky
Zahrádkářské služby L. Vaněk SM
Cukrárna Švecovi SM
Kamenosochařství Petržel – Staněk SM
NODIS s. r. o. Babice
Ekomasiv prodejna UH
Zdravá výživa Strnad SM
Alma baterie SM
Potraviny A. Vaněk SM
Masáže D. Jordánová SM
Petr Hájek – čištění koberců SM
Šlechtitelská stanice vinařská s. r. o. Po-
lešovice

Smíšené zboží Ing. L. Konečná UH
Rybářské potřeby J. Dovrtěl SM
Autokarosárna Skula SM
Topdoors dřevěné zárubně, dveře
Anisport sportovní prádlo SM
Potraviny Hráčková SM
Služby SM s. r. o. SM
M. Svadbíková masérské a regenerační 
služby
M. a P. Sukovití drogerie – kos-
metika SM
Vinařství U Kapličky s. r. o. Zaječí
Senzasport SM
W móda SM
Eva květiny dárkové zboží SM
CAMPING Babí Hora Hluk 
POEX Velké Meziříčí s. r. o.
Keramika Ing. R. Vaněk SM
P. I. parket Jiří Janča Hluk
RS – TEX  s. r. o. Hluk - Móda 
Prostějov SM
Vlad. Kartusek - Ekostav SM
OSH ČMS UH
Nádražní restaur. Petřek SM
Klempířství p. Grebeň SM
Pohřební služba J. Horká SM
Pneuservis Petr Verbík SM
Truhlářství Tvrdoň Míkovice
Servis oken Tvrdoň Míkovice
Hospůdka Na Lapači SM
Autoopravna p. Králík SM
Soukromý zemědělec Ing. V. Talák SM
Hospůdka U Raka  - Hampala SM
S. Číhal – kola St. Město
SKANSKA UH a. s.
Akvaristika Šmídovi SM
Restaurace Papíno SM
Farnost Staré Město
Drogerie Hrabinec SM
Potraviny M. Kouřimová,  SM
Kovosteel a. s. SM
Nábytek BOBÍK J. Trubačík Hluk
Perla A. Zetík cukrářská výroba SM
Juvacyklo SM
Studio EM kadeřnictví a neht. design SM

STAPAK obalový 
materiál SM
M. Červenková pa-
pírnictví SM
HABE móda Ing. H. 
Benešová SM
Zevos a. s. SM
JK Autotrend SM
Autoopravna Fiat 
Konečný SM 
AZ Toral židle SM
Nábytek EMKA SM
OPZ - Pavlacký 
a spol. SM
K + J Auto-plus  
s. r. o. SM

Prima Styl - chráněná dílna s. r. o. SM
TZA spol. s r. o. SM
Společensko - kulturní centrum SM
CRD 4 Vratislavský - Večeřa 
Motosport klub UH 
1. FC Slovácko, a. s.
Pekárna TOPEK s. r. o. Topolná 
Colorlak a. s. SM
Conti Trade Services s. r. o. SM
Praspo elektrospotřebiče s. r. o. SM
HAMÉ s. r. o.

EKO UH stav. a obchod. společnost UH
Hasičská vzájemná pojišťovna
Truhlářství F. Hájek Ostrožská Lhota 
Autokarosárna F. Němec SM
Early English Helen Doron
Výuka dětské anglič. D. Stodůlková SM 
Svatební salon Pavlína SM
Avon poradce J. Holčáková
Tupper ware -  J. Křenová
Let Aircraft Indrustries a. s.
SRPŠ Staré Město
MADIS s. r. o. SM
FK St. Město, občanské sdružení
Tydrupa – J. Piluša SM
ORN SM
ZEAS Polešovice a. s.
Květinová dekorace H. Hučíková 
Staroměstská kapela
Vodo-topo J. Palica
Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město

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 sboruPles Zimní pohádka má ve Starém Městě nejdelší tradici.          Foto: AM

Když se tančí, jdou starosti stranou.                         Foto: AM
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Folklorní soubor Dolina, který patří 
k nejvýznamnějším kulturním složkám 
Starého Města, slaví 55. výročí svého 
založení. Oslavy započaly již v listopadu 
2011 setkáním všech generací tanečníků, 
muzikantů a zpěváků. To se uskutečnilo 
za účasti asi tří stovek bývalých i součas-
ných členů v sálech Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě. Setkání, 
které provázela velmi příjemná přátelská 
atmosféra plná vzpomínání, veselých 
historek a především zpěvu a tance, po-
zdravila svým vystoupením i současná 
generace souboru. Celý večer příjemně 
podbarvila CM Bálešáci a CM Dolina.

V rámci dalších oslav soubor při-
pravil Koncert cimbálových muzik 
a sólistů, který proběhl 12. února 2012 
ve Slováckém divadle. Před zaplně-
ným hledištěm se představily jak obě 
cimbálové muziky souboru – Doli-

Soubor Dolina slaví 55. výročí svého založení
na s primášem Pavlem Mitášem 
a Bálešáci s primášem Tomášem 
Vavříkem, tak také dívčí sborek 
Repetilky, jejichž vedoucí je Lucie 
Friedlová. Pořad zpestřila vystou-
pení sólových zpěváků Doliny Mi- 
roslavy Rokytové, Barbory Vaculí-
kové,Veroniky Malatincové a Mi-
roslava Blahy.

Další akcí budou premiérová 
vystoupení souboru s CM Bálešá-
ci a dívčím sborem Repetilky pod 
názvem Vážně – nevážně, o Do-
lině převážně. Ta se uskuteční 16. 
a 17. března 2012 v Klubu kultury 
v Uherském Hradišti od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek bude probíhat na 
pokladně Kulturního klubu v Uherském 
Hradišti. Tímto si dovolujeme Vás na uve-
dená představení srdečně pozvat.

Helena Pilušová

Koncert cimbálových muzik a sólistů se konal v neděli 
12. února ve Slováckém divadle v Uherském Hradiš-
ti. Na snímku cimbálová muzika Dolina s primášem 
Pavlem Mitášem. Foto: Milan Kubíček

Už po několikáté daroval Spolek přátel slivovice Staré Město Rodinnému centru 
Čtyřlístek finanční příspěvek. Tentokrát jsme darované peníze použili na zakoupe-
ní nafukovací trampolíny. Maminky i děti moc děkují.

Martina Všetulová

Nafukovací trampolína od 
spolku přátel slivovice

Maminky s dětmi pořídily společné foto u nové trampolíny. Foto: MV

Den Země 2012 
POJĎME SPOLU VEN 

UKLIĎME SI ZEM
Jako každoročně se bude v měsíci 

dubnu po celém světě konat kampaň 
na podporu životního prostředí, ve 
kterém žijeme – DEN ZEMĚ. I Staré 
Město se připravuje již druhým rokem 
zapojit a podpořit tuto kampaň. V loň-
ském roce sice nevyšlo vše úplně podle 
představ organizátorů, ale druhý ročník 
bude jistě úspěšnější.

    A na co se můžete těšit? Město 
Staré Město, ve spolupráci se Středis-
kem volného času Klubko a občanským 
sdružením Rosnička, pro vás připravují 
nejen zapojení do dopoledního úklidu 
přírodních a rekreačních lokalit na úze-
mí města v sobotu 21. dubna, ale všich-
ni zapojení dostanou drobnou odměnu 
a odpoledne na akci Den Země 2012, 
kterou pořádá občanské sdružení Ros-
nička v areálu firmy Kovosteel, bude ze
všech účastníků úklidu vylosován je-
den, který získá poukaz na jednu noc 
v kajutě pirátské lodi Naděje. Z průběhu 
dopolední akce bude na Dni Země vy-
tvořen informační panel s informacemi 
a fotografiemi, takže věříme, že se tam
všichni najdete a pochlubíte se, že vám 
místo kde žijete není lhostejné.

   Podrobně vás o  programu Dne 
Země ve Starém Městě budeme infor-
movat v dubnu, jak v tisku, tak i na pla-
kátech a internetových stránkách. Těší-
me se na setkání s vámi.

Za organizátory Mgr. Monika 
Havlásková, ředitelka SVČ Klubko
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Naši kluci – sněhuláci
Letošní zima je nezvykle mrazivá, 

fouká nepříjemný severní a východ-
ní vítr, ale chybí nám to nejdůleži-
tější – sníh. Alespoň dětem a spor-
tovcům, protože na holé a zmrzlé 
zemi se nedá sáňkovat, bobovat ani 
lyžovat. Pouze bruslaři a hokejisti si 
užívají kluziště a zmrzlé vodní plo-
chy. A protože počasí nebylo moc 
příznivé, tak jsme plánovanou stav-
bu sněhuláka uskutečnili alespoň 
básničkou.

Na stránkách Staroměstských no-
vin jsme sice koncem ledna vyhlásili 
soutěž o nejhezčího sněhuláka, ale 
postavit sněhuláka stihlo jen několik 
šikovných dětí, které využily skrom-
nou sněhovou nadílku již koncem 
prosince loňského roku.

„I když je letošní zima skoupá na 
sníh, v mateřské škole v Rastislavově 
ulici proběhla koncem ledna soutěž 
„O nejlepšího sněhuláka“. Do soutě-
že se zapojilo asi 30 dětí se svými ro-
diči. Vstupní prostor mateřské školy 
zaplnilo 35 sněhuláků z různých ma-
teriálů. Dokonce děti přinesly i dva 
„sněhulákové“ dorty. Vybrat vítěze 
nebylo lehké. Každý byl odměněn 
za snahu. Důležité bylo, že rodiče 
strávili příjemné chvíle s dětmi při 
společném tvoření,“ řekla nám paní 

Jedna koule, druhá koule, třetí navrch dám, a už tu stojí sněhuláček velký 
jako pán.                                                                        Foto: Milan Kubíček

Postavím si 
sněhuláka
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Na nejbližší stráni
sněhuláka postavím,
z běloučkého sněhu

koule uválím.

Jedna koule, druhá koule,
třetí navrch dám

a už tu stojí sněhuláček
velký jako pán.

Košilku má sněhuláček
čisťounkou a světlou,

nos má z mrkve, oči z uhlí,
mává na nás metlou.

A když půjdou děti kolem,
jistě řeknou: Ach,

jaký to tu stojí krásný,
velký sněhulák!     

Fotografii krásného sněhuláka nám do redakce za-
slaly šikovná děvčata Michalka Mokrošová a Klárka 
Daníčková. Letošní zima se vyznačuje třeskutými 
mrazy, ale je velmi skoupá na sníh. To je hlavní 
důvod, proč jsme letos mnoho sněhuláků ve Starém 
Městě neviděli.                                Text MK, foto: DL

učitelka Milena Ulman-
nová.

Podívejte se s námi 
v malé fotoreportáži, 
jaké máme ve Starém 
Městě šikovné děti, a dí-
ky nim i sněhuláky.

Milan Kubíček

Trojice sněhuláku, a malinký vpředu s červenou čepičkou a motýlkem, 
jeden bělejší než druhý.                                              Foto: Milan Kubíček

Toto je náš krásný sněhulák!                              Foto: Marcela Jaluvková

Nově otevřenou KOSMETIKU
najdete v salonu DALEN

Brněnská 271, Staré Město.
Otevřeno je každou středu od 9:00 hodin – dle objednávek. 

Akce: barvení a trvalá na řasy 220,- Kč, 
liftingové ošetření očního okolí 320,- Kč. 

Prodej dárkových poukazů. Objednávky na tel.: 608 176 986.
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Šachové družstvo „B“ v čele 2. ligy
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Tabulka 1. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. A64 Grygov B 7 1 0 22 43.0 32
2. TŽ Třinec 7 1 0 22 39.0 23
3. 2222 ŠK Polabiny B 4 4 1 16 37.0 25
4. Slavia Orlová 4 1 3 13 35.0 22
5. Š k Karviná 3 3 3 12 34.0 19
6. ŠK Duras BVK Brno 3 2 3 11 33.0 18
7. Tatran Litovel B 3 1 4 10 33.5 21
8. Slavia Kroměříž 2 2 4 8 30.0 19
9. ŠK Gordic 2 1 5 7 26.0 12
10. ŠK Zlín B 2 0 6 6 28.0 17
11. ŠK Staré Město A 2 0 6 6 28.0 14
12. Labortech Ostrava B 1 2 5 5 25.5 14

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

1. ŠK Staré Město B 7 0 0 21 39.5 29

2. ŠK Lok. Brno B 6 0 1 18 39.5 30

3. Slavia Kroměříž B 4 2 1 14 33.5 27

4. TJ ŠK Veselí n. M. 3 2 2 11 30.5 18

5.
ŠK HPM TEC 
Hustopeče

3 1 3 10 30.0 18

6. Spartak Adamov 3 0 4 9 25.0 14

7. ŠK Staré Město C 3 0 4 9 24.0 10

8. T.J. Sokol Šumperk 2 1 4 7 21.0 11

9. SK Boršice 1 3 3 6 25.5 17

10. ŠK Zlín C 2 0 5 6 24.0 14

11. TJ Podlužan Prušánky 2 0 5 6 23.0 12

12. TJ Sokol Hošťálková 1 1 5 4 20.5 14

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

1.
CHESSMONT 
Rožnov 

6 1 1 19 37.5 28

2. ŠK Zlín D 6 0 2 18 40.5 34
3. TJ FS Napajedla A 6 0 2 18 34.5 24
4. TJ Sokol Postoupky A 5 2 1 17 44.5 36
5. SK Boršice B 5 0 3 15 37.0 24
6. ŠK Staré Město D 4 2 2 14 32.5 18
7. ŠK Holešov A 4 1 3 13 33.5 20
8. TJ Gumárny Zubří 3 1 4 10 28.5 17

9.
ŠK Zbrojovka 
Vsetín A

3 0 5 9 28.5 18

10. ŠK Staré Město E 1 0 7 3 24.0 9
11. TJ Vlčnov A 1 0 7 3 21.0 9

12.
TJ Sokol Francova
Lhota A

0 1 7 1 22.0 12

1. LIGA
Veledůležité tři body za vítězství v poměru 6,5-1,5 získalo naše „A“ 

mužstvo v domácím prostředí proti celku Labortech Ostrava „B“ v 6. 
kole, které bylo odehráno v neděli 15. ledna 2012.

Pouze vítězství dávalo našemu týmu stále reálné šance na záchranu 
v této soutěži.

Vyhrál Honza Sosna, Jarek Buráň, Petr Bažant sr., Franta Vrána a 
Vojta Dobeš. Remízu přidali Pavel Zpěvák, Petr Bažant jr. a Jakub Uři-
čář. 

Ve velmi oslabené sestavě vyrazilo v neděli 29. ledna „A“ mužstvo 
do Orlové, kde změřilo své síly v 7. kole s domácí Slávií, která byla vy-
sokým favoritem. Staroměstští hráči dlouho vzdorovali svému soupeři, 
ale hráčská zkušenost domácích slavila úspěch, a tak naši hráči prohráli 
vysoko 2-6. Zvítězil Franta Vrána, remízu přidali Honza Sosna a Anto-
nín Vavruška. 

Další porážku utrpělo „A“ mužstvo v neděli 12. února v 8. kole, když 
prohrálo s mužstvem Třince těsně 3,5-4,5. Touto porážkou se již notně 
přiblížilo k sestupu do nižší soutěže (sestupují poslední tři celky), ale 
vzhledem k ostatním zápasům není tento boj ještě ztracený. Remizovali 
Honza Sosna, Petr Bažant jr., Jakub Uřičář, Jarek Buráň, Petr Bažant sr., 
Fera Vrána a Vojta Dobeš. 

2. LIGA
Na cestě za vytouženým postupem zdolalo „B“ mužstvo na domá-

cích šachovnicích v neděli 22. ledna v 6. kole nebezpečný celek Kromě-
říže „B“ po dramatickém boji těsně 4,5-3,5 a stále si udržuje tříbodový 
náskok před svým hlavním konkurentem, celkem Lokomotivy Brno 
„B“. 

Vyhrál Antonín Vavruška, Laďa Kňazovčík a Radovan Studený, re-
mízu přidali Petr Bažant sr., Jarek Sháněl a Pavel Dvouletý. 

Důležité vítězství získalo také „C“ mužstvo, které dokázalo vyhrát 
5-3 v Adamově a tím se odpoutalo od svých pronásledovatelů v cestě 
za záchranou v soutěži. Vyhrál Franta Vrána a  Honza Horsák, remízu 
přidali Jarek Buráň, Lukáš Fusek, Roman Omelka, Petr Blaha, Rosťa 
Pukl a Milan Krča. 

Další vítězství, v pořadí již sedmé v řadě, získalo „B“ mužstvo v ne-
děli 5. února, když málem nadělilo nováčkovi soutěže mužstvu Prušá-
nek šachového kanára. Vítězství na cizí půdě s celkovým skóre 7,5-0,5 
je příslibem do závěrečných bojů. Vyhrál Petr Bažant sr., Jarek Sháněl, 
Vojta Dobeš, Robert Staufčík, Pavel Dvouletý, Radovan Studený a Ra-
dim Stuchlý, remízu přidal Antonín Vavruška.    

Nedařilo se bohužel „C“ mužstvu, které v nekompletní sestavě pro-
hrálo doma s týmem Hustopečí 2,5-5,5. Vyhrál Jožka Knotek, remízu 
přidali Lukáš Fusek, Petr Blaha a Honza Šmíd sr.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Přehoupnutí do druhé poloviny se vydařilo oběma našim zástup-

cům v neděli 15. ledna, kdy bylo na pořadu 6. kolo. „D“ mužstvo ne-
čekaně zvítězilo ve Vsetíně nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 a špatná hra 
z loňské sezony je tak definitivně zapomenuta. Vyhrál Michal Staufčík,
Tonda Vávra a Martina Fusková, remízu přidali Lukáš Fusek, Milan 
Krča a Milan Rachůnek.

„E“ mužstvo získalo první tři body, když zvítězilo doma nad cel-
kem TJ Sokol Francova Lhota 4,5-3,5 a přenechalo tak poslední místo v 
průběžné tabulce právě svým  soupeřům.Vyhrál Jožka Burda a Radim 
Stuchlý, remízu přidali Radovan Studený, Jana Zpěváková, Jožka Kno-
tek, Bohuslav Blaha a Jarmila Vránová. 

Dvě porážky se stejným výsledkem 2,5-5,5, to byla  bilance našich 
týmů v 7. kole, které bylo sehráno v neděli 29. ledna. „D“ mužstvo bylo 
štědrým hostitelem hráčům Holešova, ale i tak tato porážka nemá zá-
sadní vliv na průběžné pořadí. Vyhrál Jenda Šmíd sr., remízu přidali 
Michal Staufčík, Dušan Sochna a Tonda Vávra. 

Těžkou úlohu mělo „E“ mužstvo, které zajíždělo do nedalekého Zlí-
na, kde sehrálo svůj zápas s domácím „D“ mužstvem. I přes veškerou 
snahu náš celek prohrál a bude tak doufat v bodový zisk v dalších zápa-
sech. Vyhrál Rosťa Pukl, remizovali Radovan Studený, Bohuslav Blaha 
a Jarmila Vránová.   

Důležité vítězství získalo v neděli 12. února v 8. kole „D“ mužstvo 
ve Vlčnově, když domácí šachisty porazilo těsně 4,5-3,5 a uchovalo tak 
šanci na záchranu pro své spolubojovníky z „E“ mužstva. 

Milan Rachůnek
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Ples rodičů přilákal více než 700 návštěvníků

Chlapci a dívky z 9. tříd v závěru svého vystoupení v divadelním sále. 
Foto: VK

Slavnostní polonéza bývá vždy 
hlavním lákadlem Plesu rodičů, 
který se uskutečnil v SKC – soko-
lovně v pátek 20. ledna 2012. 

Do jejího nácviku se zapojilo 29 
párů pod vedením učitelek Lucie 
Němcové a Jany Vandové i učitele 
Jana Zábranského. Polonéza se le-
tos tančila nejen v úvodu plesu, ale 
i v druhém vystoupení ve 22 hodin. 
Byl to velmi krásný pocit sledovat 
naše deváťáky na tanečním parketu. 
Zvláště slečny ve sněhobílých ša-
tech vypadaly jako nevěsty. Někteří 
chlapci působili hlavně v prvním 

Na začátku vystoupení byla vidět na některých tanečnících menší 
nervozita, ale nakonec vše dobře dopadlo.                                Foto. VK

Ty nejkrásnější děvčice navštěvují Základní školu ve Starém Městě. 
Nyní chodí do 8. třídy a byly ozdobou Plesu rodičů.  

Foto: Vladimír Kučera 
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Děvčatům to velmi slušelo. Ve sněhobílých šatech vypadaly jako 
nevěsty.                                                                   Foto: Vladimír Kučera

Diváci sledují polonézu ve zcela zaplněném 
sále sokolovny.                                     Foto: VK

vystoupení trochu nesměle, a by-
lo vidět, že teprve pozvolna opouští 
klukovská léta. Návštěvníci plesu si 
s chutí zatančili, v divadelním sále 
vyhrávala skupina VHS Nedakoni-
ce, svižnější rytmy a laserovou show 
pak přidal dýdžej Jerry ve sportovním 
sále. Součástí plesu byla velmi boha-
tá tombola, která obsahovala více než 
400 cen.

Ředitel základní školy Mgr. Josef 
Jurnykl poděkoval všem organizá-
torům i žákům za skvělou přípravu 
plesu, rodičům a návštěvníkům za 
účast, sponzorům za pěkné dary do 
tomboly.

Milan Kubíček 
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 29. března. Uzávěrka je 19. března 
2012

Dětský karneval v obou sálech sokolovny

Anekdoty na poslední 
stranu

Děti s rodiči sledují vystoupení Hoffmannova divadla.                                                Foto: Ivana Cetkovská
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V neděli 29. ledna 2012 od 15 do 
17 hodin se opět po roce uskutečnil 
dětský karneval v obou sálech SKC 
– sokolovny ve Starém Městě. 

V divadelním sále si dali dostave-
níčko odrostlejší kluci a holky společně 
se svými rodiči a rodinnými přísluš-
níky, v sousedním sportovním sále si 

zarejdili a zasoutěžili chlapci a děvčata 
předškolního věku. V průběhu karneva-
lu vystoupili herci Hoffmannova divadla 
i se svým principálem, nechyběly zábavné 
hry a soutěž o nejhezčí masku. V tombole 
bylo možno vyhrát pěkné ceny. Na místě 
jsme viděli nejen děti v maskách, ale i ma-
minky, tatínky a dokonce i babičky a dě-
dečky.

Bylo to velmi pěkné nedělní odpoledne 
a organizátoři ze Střediska volného času 
Klubko zaslouží naše poděkování.

    Milan Kubíček

Moderátorka Jana Březinová děti pěkně rozpa-
rádila.                                     Foto: Milan Kučera

Dětský karneval v obou sálech sokolovny

Maškaráda na karnevale
„Michale, proč tak pořád lomíš 

rukama? Děcka v sále už s tebe mají 
srandu.“ „To je zatracený zlozvyk, cho-
dil jsem loňskou sezonu na fotbal.“

Rafan se vyznamenal
Poštovní doručovatelka se přibel-

há na zdravotní středisko. „Paní dok-
torko, jela jsem na kole po Špitálce 
a kousl mě do nohy pes,“ svěřuje se 
lékařce. „A jejdamankote,“ spráskne
ruce sestřička. „Dala jste si na ni něco?“ 
„Ne,“ odpoví pošťačka, „chutnala mu, 
tak jak byla.“

Co je štěstí a co úspěch?
Debatují dva učitelé nad sklenicí 

vína v bistru EGO na Brněnské ulici. 
„Poslyš Josefe, každý chce být dítětem 
štěstěny, nikdo otcem.“ Učitel Martin 
doplní: „Úspěch není nikdy definitivní, 
ale neúspěch definitivní být může.“

NI

Tatínek Martin Cetkovský s dcerou Martinou 
(pohádková víla).                                   Foto: MK

Dědeček Petr Straka s vnučkou Zuzankou (mako-
vá panenka).                                               Foto: MK


