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Obřad Vynášení Mařeny má ve Starém Městě dlouholetou tradici. V našem městě  máme  také 
jednu zvláštnost. Děvčice vynášení symbol zimy – Mařenu, chlapci mají svůj symbol - Mařáka.  

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Opět po roce děti vynesou Mařenu.
 Ilustrační foto: Milan Kubíček

Folklorní soubor Dolinečka při-
pravuje na neděli 25. března 2012 již 
tradiční akci Vynášení Mařeny. 

V uplynulých letech Dolinečka ve 
Starém Městě tento zvyk oslavující 
konec zimy a příchod jara obnovila. 
Písničky a říkadla byly citlivě uprave-
ny pro potřeby našeho souboru, přesto 
jsme si položili otázku, zda je správné, 
aby tato akce byla  veřejností přijímá-
na více jako vystoupení než jako sou-
část 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 samozřejmos-
tí. Návrat ke kořenům považujeme 
za důležitý a jemu jsme  také podří-
dili letošní organizaci tohoto zvyku. 
Samozřejmě nemůžeme nechat děti 
jejich osudu, ale pokusíme se nezasa-
hovat do průběhu slavnosti víc, než je 

potřeba, a necháme dětem prostor pro 
uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti.   

Vynášení Mařeny se nezúčastní Doli-
nečka III, jejíž členové odrůstají dětským 
střevíčkům a postupně se jejich zájem 
posouvá směrem k dění kolem šlahačky. 
Ostatní skupinky si zvolí vlastní trasu 
průvodu, společně se pak sejdou u po-
toka Salaška, kde u vybraných mostků 
utopí Mařenu a opět se samostatně vy-
dají na obchůzku s létečkem. Přáli by-
chom si, aby děti zažily skutečnou ob-
chůzku i s pohoštěním, což se dá jistě ve 
dvou či třech domech zajistit. 

Věříme, že pochopíte naši snahu 
naučit děti lidové zvyky skutečně pro-
žívat, ne si na ně jenom hrát. Podpořte 
je a přijďte se na ně v neděli 25. břez-
na 2012 v 15:30 podívat.  Najdete nás 
u mostků mezi hlavní silnicí a základní 
školou.    

Alena Pluhařová



2 Lidové tradice

Bálešáci hrajte, ať je veselo….                                                                                                Foto: MK

Na začátku pochůzky bylo přítomno 25 fašančářů, kteří se vyfotografovali se svými hostiteli.                                                          Foto: Milan Kubíček

Veselý fašank s Dolinou
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Konec masopustu (pustit se masa) 
je vyznačen jednoznačně popeleční 
středou, dnem přísného půstu. „Roz-
verné, rozpustilé dny“ vznikly – ne-
hledě k prastaré pohanské tradici – se 
zřetelem na přicházející dobu postní. 
Před dobou postní, dobou vážnosti 
a zamyšlení, se měla chasa ještě napo-
sled vydovádět. Veselý fašank se sou-
borem Dolina v neděli 19. února 2012 
vám přiblížíme v malé fotoreportáži. 
Postní doba se již chýlí ke konci a nyní 
se připravujeme na největší křesťan-
ský svátek – Velikonoce.

Milan Kubíček

Kominík ve společnosti exotické dívky.    Foto: MK Klaun se těšil velké pozornosti.                   Foto: MK
Nechyběla pohádková bytost – čarodějnice. 

Foto: MK
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U S N E S E N Í
z 31. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15. 2. 2012

U S N E S E N Í

V únoru zamrzl nejen Baťův kanál, ale i řeka Morava. Ledový příkrov jsme viděli na řece Mora-
vě od začátku měsíce února až do 25. února 2012.                                         Foto: Milan Kubíček

Ve třetím únorovém týdnu pořádně chumelilo. Největší mráz -20 °C byl v pondělí 13. února, nejvíce 
sněhu jsme zaznamenali v pátek 17. února 2002. Snímek je z lokality Trávník.

Foto: Milan Kubíček  
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2  změnu předmětu nájmu u smlouvy 
o nájmu ze dne 19. 12. 2005 – snížení vý-
měry části pozemku na 200 m2 v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od 1. 3. 2012 spo-
lečnosti LUKY-TRANS, s. r. o., Staré Měs-
to, Rastislavova 603 z důvodu přemístění 
parkování vozidel mimo Staré Město.

6.1  smlouvu o výrobě pořadů – televiz-
ních reportáží z města a okolí města Staré 
Město pro vysílání programu TV Slovác-
ko se společností J. D. Production, s. r. o., 
Uherské Hradiště.

II. souhlasí
6.2   s realizací úprav a následným dlou-
hodobým užíváním veřejného prostoru 
(zahrada SVČ Klubko) vzniklého v rámci 
projektu „Prožitková zahrada bez hranic 
– místo pro odpočinek i poznání“ a s žá-
dostí o podporu tohoto projektu z Na-
dace Partnerství v rámci grantové výzvy 
Místo pod stromy 2012.

6.3   se změnou smlouvy o půjčce z FRB 
č. 426/2011 na modernizaci rodinného 
domu, týkající se změny titulů, která je 
uzavřena s panem Vítězslavem Vaverkou, 
bytem Staré Město, Klukova 1738.

III. nesouhlasí
1.3   s žádostí paní Jany Noskové na sníže-
ní nájemného za užívání bytu č. 8, Luční 
čtvrť 2050, Staré Město z důvodu špatné-
ho technického stavu bytu.

IV. vzala na vědomí
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.

4.2  vyjádření města k oznámení o zahájení 
řízení o změně stavby před dokončením dle 
§ 118, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb. v plat-
ném znění dle zápisu.

4.3  zprávu o průběhu zpracování nového 
územního plánu města.

V. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem městské kuchyně včetně za-
řízení v budově č. p. 1823, ul. Za Radnicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 240/368 
ostat. plocha/manipulační plocha a části 
pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha/ma-
nipulační plocha o celkové výměře cca 
1.000 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

2. Odboru investic
1.3  zajistit zpracování projektové doku-
mentace, která odstraní problémy s vlh-
kostí v bytech v bytovém domě Luční 
2050.

3   Zpracovateli územního plánu města
4.3  zadat projektantovi pokyny k zapra-
cování stanovisek a připomínek dotče-
ných orgánů a sousedních obcí.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Do 19. února 2012 se bruslilo na Rybníčku 
v lokalitě Širůch.                           Foto: MK 
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U S N E S E N Í
z 32. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 2. 3. 2012

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů 
programu:

I. schválila
1.1   pronájem městské kuchyně 

(celková výměra včetně příslušen-
ství 230,31 m2) včetně zařízení dle 
inventárního seznamu v budově  
č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, panu Bronislavu Poláškovi, 
Spytihněv 18 na dobu určitou od  
1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 a nájemné 
ve výši 5.000 Kč/měsíc + příslušná 

DPH, pronájem zařízení dle inventár-
ního seznamu ve výši 1.000 Kč/měsíc 
+ příslušná DPH, za účelem hostinské 
činnosti.

Smlouva o pronájmu bude uzavřena 
s doplněním, že dluh ve výši dvojná-
sobku měsíčního nájemného včetně 
záloh na energie související s nájmem 
bude důvodem k okamžitému ukon-
čení nájemní smlouvy.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Vlajka pro Tibet

V sobotu 10. března 2012 na sta-
roměstské radnici opět po roce za-
vlála vlajka Tibetu. Cílem akce, 
do které se letos zapojilo 410 měst 
a obcí v České republice, je vyjád-
ření solidarity se zemí, kde jsou již 
53 let potlačována lidská práva.

RR

Zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva měs-
ta Staré Město se koná v pondělí  
26. března 2012 v 16 hodin v sále 
radnice ve Starém Městě. Podle zá-
kona č.128/2000 Sb. jsou zasedání 
zastupitelstva města veřejná. Těším 
se na vaši účast.

Josef Bazala, starosta

Přerušení dodávky elektrické 
energie

Z důvodu plánovaných prací na zaříze-
ní distribuční soustavy – rekonstrukci, 
oprav, údržbových a revizních prací, 
bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 30. března 2012 od 8:30 do 16:30 
hodin ve Starém Městě na náměstí  
Hrdinů a v ulicích Jezuitská, Rastisla-
vova, Salašská, Sportovní, Stojanova, 
U Potoka, V Zahradě, Za Školou.
Dne 4. dubna 2012 od 7:00 do 15:30 
hodin v ulici Za Mlýnem a MŠ Rasti-
slavova 1800.
Dne 6. dubna 2012 od 7:30 do 15:30 
hodin v ulicích Salašská, Sportovní, 
U Potoka, V Zahradě, Za Školou.
Dne 17. dubna 2012 od 7:30 do 15:30 
hodin na náměstí Hrdinů, v ulicích 
Bratří Mrštíků, Brněnská, Sochorova, 
Spojovací a Obilní čtvrť.
Dne 19. dubna 2012 od 7:30 do 13:30 
hodin v Obilní čtvrti.
Dne 27. dubna 2012 od 7:30 do 13:30 
hodin v ulicích Amálie Škráškové, 
Brněnská, Erbenova, Karoliny Světlé, 
Klicperova, Kosmova, Máchova, Na Vy-
hlídce, Nerudova, Seifertova, Svatoplu-
ka Čecha, Škroupova, Tyršova, U Škol-
ky a odběratelské trafostanice Čerpací 
stanice č. 411215 a Telecom č.  411216. 

E. ON Česká republika, s. r. o., 
Regionální správa Otrokovice
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Investiční akce opět pokračují
Po zimní přestávce byly zahájeny v pondělí 12. března 2012 

stavební práce na dokončení opravy kanalizace a vodovodu v uli-
ci V Zahradě. „Budou osazeny nové silniční obrubníky po obou 
stranách komunikace a proveden nový asfaltový povrch. Termín 
dokončení prací je koncem dubna 2012,“ sdělil Ing. Jan Němec 
z odboru investic Městského úřadu ve Starém Městě. 

V závěru loňského roku se začalo pracovat na rekonstrukci 
ulice U Potoka. Byla zde dokončena oprava kanalizace a vodo-
vodu a byla provedena pouze provizorní úprava povrchu komu-
nikace. V nejbližších dnech se v těchto místech bude pokračovat 
v rekonstrukci komunikace s termínem ukončení v červnu 2012. 
„Nová komunikace bude z asfaltobetonu šířky 4 metry, chodník 
bude ze zámkové dlažby šířky cca 1,5 až 2 metry podél rodinných 
domků. Dále bude vybudováno parkoviště pro 11 osobních auto-
mobilů,“ řekl Ing. Jan Němec.

Bytový dům na konci Alšovy ulice již brzy přivítá nové nájemníky. 
Nechcete patřit mezi ně? Více inzerát na straně 4. 

Foto: Milan Kubíček

V nejbližších dnech se bude pokračovat v rekonstrukci komunika-
ce v ulici U Potoka.                                         Foto: Milan Kubíček

Do konce dubna 2012 bude ukončena 
rekonstrukce ulice V Zahradě. 

Foto: MK

Začátkem května bude zahájena velmi očekávaná rekonstrukce Alšovy ulice, firma
Tradix dokončuje bytový dům na konci Alšovy ulice, intenzivně se pracuje i na zpevně-
ní břehů Baťova kanálu v blízkosti staroměstského přístavu, po zimě bude dokončena 
stavba kamenné autobusové zastávky Dvorek na Velkomoravské ulici. O dalším průbě-
hu investičních akcí budeme naše čtenáře informovat v příštích číslech Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Rekonstrukce komunikace v Alšově ulici začne počátkem května 
2012.                                                                                    Foto: MK

Stavební práce při zpevnění břehů Baťo-
va kanálu.                                Foto: MK

Ještě na jaře bude postaven kamenný pří-
střešek na autobusové zastávce Dvorek

Foto: MK



6 Aktuality

Vedoucí knihovny Milada Rokytová si vypráví s dětmi z MŠ Ko-
menského.                                                                          Foto: VH
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V měsíci březnu je vzdělávací obsah v mateřské škole Komen-
ského věnován knize. Děti přinášejí své oblíbené knihy ukázat 
svým kamarádům. Chlapci přinesli spíše knihy encyklopedic-
kého charakteru o letadlech, dinosaurech nebo jak se stát hasi-
čem. Děvčátka většinou pohádky a knihy s příběhem. Ve všech 
třídách si děti zkoušely zahrát na ilustrátory knih. Třída Sluníček 
kreslila ilustraci k pohádce Karla Čapka O pyšné noční košilce, 
třída Kašpárků kreslila ilustraci k pohádce Jak pejsek a kočička 
myli podlahu a k pohádce O Červené Karkulce, třída Motýlků 
kreslila ilustraci k pohádce O perníkové chaloupce. Děti také 
vyprávěly o tom, kdo jim doma z knížek čte. Velkým zážitkem 
pro děti byla návštěva knihovny ve Starém Městě. Paní knihov-
nice jim poutavě povyprávěla, jak se s knihou zachází, jaké knihy 
jsou v knihovně k dispozici a jak jsou rozděleny. Na závěr dětem 
přečetla úryvky z různých druhů knížek.                               VH

Březen měsíc knihy

CO JE KNÍŽKA?
František Hrubín

Je to živá bílých listů hromádka.
V ní si všechno hraje zpívá,

ptáci, děti, zvířátka.

Blahopřání Jiřímu Horsákovi

Jiří Horsák na jevišti.                 Foto: FL

V únoru oslavil významné životní 
jubileum 70 let života – herec a režisér 
ochotnického divadla při TJ Sokol Sta-
ré Město – pan Jiří Horsák.  V poslední 
době skvěle zahrál jednu z hlavních rolí 
Matůša v Tetičce z Radějova. Diváci 
mohli vidět jeho osobitý herecký výkon 
také v dřívějších hrách – Dámy a hu-
saři, Katarínka Kača a v mnohých dal-
ších.  Svým přirozeným talentem do-
kázal rozesmát publikum v sále. Velké 
díky za krásné chvíle strávené s ním na 
prknech, které znamenají svět! Přejeme 
mu do dalších let hodně zdraví, pohody 
a divadelního elánu. 

Herci  ochotnického divadla při 
TJ Sokol Staré Město

Recitační župní soutěž Zlatá réva  župy 
Velehradské se konala v sobotu 3. března 
2012 v Kunovicích na Domečku. Sjelo se 40 
dětí z okolních jednot. Jednota Staré Město 

DOMANÍNSKÝ
SLAVÍČEK

V sobotu 25. února 2012 se v pří-
jemném a pohostinném prostředí na 
Orlovně v Domaníně konala tradiční 
soutěž jednotlivců ve zpěvu bez hu-
debního doprovodu. Sešli se zde zá-
stupci z jednot Domanín, Moravský 
Písek, Staré Město a Vizovice z župy 
Velehradské a zástupci jednoty Stráž-
nice z župy Tomáše Šilingera. 

V kategorii předškoláků nám udě-
lala radost  Eliška Jarotková 2. místem 
a 3. místem Petřík Jarotek. V katego-
rii 1.-2. třída získala 1. místo Lucin-
ka Houdková a 3. místo obsadila 
Nikolka Benedíková a Eliška Kube-
lová. Před vyhodnocením poroty si 
všichni soutěžící zazpívali a zatančili 
při kytarách. Vítězové všech katego-
rií si odnesli nejen diplom, ale i ma-
lou věcnou pozornost. Děkuji všem 
rodičům, kteří připravili své děti na 
soutěž. 

Dagmar  Zálešáková, 
starostka jednoty Staré Město

Děti na župní soutěži Zlatá réva.      Foto: DZ

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
měla zastoupení ve třech kategoriích 
(předškoláci, třída 1. - 2. a třída 3. - 4.). 
Pěkné druhé místo si vybojovala Nikol-
ka Benedíková s úryvkem  z knihy Ježí-
šek se nemá zdržovat od Miloše Krato-
chvíla v kategorii 1. - 2. třída a Liduška 
Gieslová získala 3. místo v kategorii tří-
da 3. - 4. třída s básní Turistická přího-
da s detektivní zápletkou od Jiřího Žáč-
ka. Drželi jsme také palce Tomáškovi 
Benedíkovi, Elišce Kubelové, Verunce 
Zvardoňové, Lucince Houdkové i Bě-
tušce Plevákové. Všem zúčastněným 
dětem děkujeme za pěknou reprezenta-
ci  Starého Města a rodičům za přípravu 
a podporu svých ratolestí.

Dagmar Zálešáková, 
starostka Orla Staré Město
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

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

ING. MARKÉTA HRUŠKOVÁ OSLAVILA JUBILEUM
Dne 14. února 2012 oslavila významné ži-

votní jubileum Ing. Markéta Hrušková, vedou-
cí odboru správy majetku a životního prostředí 
Městského úřadu ve Starém Městě. K naroze-
ninám ji v pátek 2. března 2012 poblahopřáli 
v restauraci Victoria starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Malina, tajemník Ing. Vla-
dimír Kučera a ostatní spolupracovníci a přá-
telé. 

Život je perlou, kterou dostal člověk do vín-
ku. Zahodit ji nebo ztratit nelze, jen občas se 
z ní kousek uštípne, aby se tak splatila daň od-
povědná přírodě. A tak jsme popřáli a z upřím-
ného srdce, naší milé Markétě, aby vlastnila tu 
největší perlu s co nejmenšími úlomky!

Tím nejkrásnějším dárkem k narozeninám 
není nic, co se zlatem třpytí, je to láska, úsměv, 
pohlazení, nad takový dar žádný není. Proto 
jsme pogratulovali hodně štěstí, zdraví, lásky 
a na čele žádné vrásky. Dlouhý život bez boles-
ti, plný radosti a svěžesti.

Milan Kubíček

Velikonoce

Ing. Markéta Hrušková oslavila životní jubileum. 
Foto: Vladimír Kučera
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Dne 31. března 2012 se do-
žívá 70 let pan František Janík. 
V letech 1994 až 1998 byl členem 
Rady města Starého Města a zá-
stupcem starosty. Jako předseda 
volejbalového klubu a násled-
ně manager se významnou mě-
rou zasloužil  o vzestup mužstva 
VSK Staré Město a jeho postupné 
účinkování od krajského přebo-
ru, přes 2. ligu, až po současné 
postavení předního mužstva dru-
hé nejvyšší volejbalové soutěže. 
Od roku 2003 je v čele Krajského 
volejbalového svazu  Zlínského 
kraje a po dvě volební období byl 
i členem Správní rady Českého 
volejbalového svazu.  Do dalších 
let přejeme Frantovi hodně zdra-
ví  a pohody  v osobním  životě. 

Za všechny volejbalové přátele 
přeje:

Petr Straka, 
předseda VSK Staré Město

František Janík bude mít narozeniny  
31. března 2012.                        Foto: PS

70 let Františka Janíka

Kresba: Jan Slováček
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Z naší farnosti
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VZPOMÍNKA
Dne 26. února 

jsme si připomněli 
nedožité 30. naro-
zeniny pana Miro-
slava Čechmánka 
a 16. března čtvrté 
výročí jeho úmrtí. 
Vzpomeňte prosím 
všichni kdo jste ho 

měli rádi. Za vzpomínku děkují rodi-
če, sestra Sylva s rodinou.

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! OPRAVDU VSTAL Z MRTVÝCH!
Tak se zdravili a zdraví mnozí křesťané během velikonočních svátků.
Obřady Velikonoc  - vrcholu křesťanského liturgického roku jsou plné významů 

a symbolů, zdůrazňujících zpřítomnění dějinných událostí - utrpení, smrt a vzkříšení 
Ježíše z Nazareta a jeho odkaz pro lidi platný bez časové hranice. Celá velikonoční doba 
je časem radosti ze setkávání se vzkříšeným Kristem, jak se o tom dočítáme v liturgic-
kých čteních a  jak vyznáváme vírou. 

Kdo navštívil Lurdy, prošel jistě i Křížovou cestu na kopci nad svatyní a hle, po za-
stavení čtrnáctém, kdy je Kristus uložen do hrobu, následuje zastavení patnácté. Hrob 
je prázdný, Kristus jako Bůh a člověk, Vykupitel našich hříchů, z něj povstal, žije. On je 
cesta, pravda a život. Hleďme stále k cíli člověka, za horizont smrti, k patnáctému za-
stavení Kristova zmrtvýchvstání. Odpověď na otázku utrpení, postavení se zlu, smyslu 
života i smrti je náš nadějeplný křesťanský pozdrav: „ Kristus vstal z mrtvých“ . „Oprav-
du vstal z mrtvých!“

 V jeho jménu Vás zdraví  a přeje požehnané dny Velikonoc
duchovní otec farnosti P. Miroslav Suchomel

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2012 
ve farnosti Sv. Michaela archanděla ve Starém Městě

Pátek - 30. 3. 2012 Křížová cesta ulicemi Starého Města se 3 zastaveními
po mši sv. v 17 hodin

Květná neděle - 1. 4. 2012 Památka slavného vjezdu Ježíše 
Krista do Jeruzaléma

Přineseme si ratolest jívy - „kočičky“. 
Obřady začnou u kříže v nové části hřbi-
tova, budou žehnány ratolesti a průvo-

dem přejdeme do kostela.

Mše sv.
7:00 hodin
9:00 hodin

v sobotní večer 31. 3. v 18 h.

Zelený čtvrtek - 5. 4. 2012
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM PASCHALE – VELIKO-
NOČNÍ TŘÍDENNÍ“ 

Mše na památku Poslední večeře 
Pána

(ustanovení mše svaté, ustanovení 
svátosti  kněžství, nové přikázání lásky )

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

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

Velký pátek - 6. 4. 2012 Obřady na památku umučení Ježíše 
Krista

Den přísného postu
Kostel bude otevřen k soukromé 

modlitbě od 9 – 17 hodin

Křížová cesta v 9 hodin
Obřady v 18:00 hodin

(20:00 -   06:00 hod. noční bdění 
v modlitbě u Božího hrobu)

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať!
Bílá sobota - 7. 4. 2012

Neslaví se liturgie 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE

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

18 hodin
Slavnostní obřady začnou 

u kříže v nové části hřbitova

9:00 –Společná modlitba Breviáře
9:30 – Obřad Effata katechumenů

20:00 hodin
(s křtem čtyř našich

 dospělých katechumenů)
Velikonoční neděle - 8. 4. 2012 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ NAŠE-
HO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Boží hod velikonoční

Sbírka na Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci 

Žehnání pokrmů na konci mše sv.
(Nádoby s pokrmy položte 

na připravené ubrusy)

8:00 hodin
10:00 hodin

Pondělí velikonoční - 9. 4. 2012 Doba lidových tradic - šlahačka 7:00 hodin
9:00 hodin

Velikonoční oktáv -
týden po Velikonocích do 1. neděle 

Božího milosrdenství

Vyznačuje se slavnostním zpěvem 
Aleluja o bohoslužbách

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

Velikonoční doba trvá 50 dní a 27. 5. 
končí naplněním Kristo- va příslibu, že 

pošle Utěšitele -Sesláním Ducha svatého

40. den po Velikonocích 17. 5. je 
svátek Nanebevstoupení Páně -Ježíš 

odchází k Otci
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    duben  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz Výtvarné práce dětí z výstavy Brankou do zahra-
dy Jiřího Trnky, která se uskutečnila v Městské 
knihovně ve Starém Městě od 15. února do 9. břez-
na 2012. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček

Jedno je mé město -
Staré Město 

jeden můj kraj,
ať znám jich mnohem více.

 V tom městě a kraji
lidé se potkávají,

proto je mám ze všech nejraději.

V dubnu se zazelenají
pole a vinice,

v červnu zavoní akátů tisíce
a v ten čas miluji to město

a kraj nejvíce.

Tolik tváří má moje rodné město,
kolik �alek v něm zjara vyraší.

A proto je mi ze všech,
co jich znám,

jediné a nejdražší.
JAP
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 VYZNÁNÍ 
STARÉMU MĚSTU

NAPSALI O ŽENÁCH
Žena je jako lilie, jemný muž se jí 
neodváží dotknout, ale přijde osel 
a sežere ji.

Rouchefoucauld
Kdo špatně mluví o ženách, nechť po-
myslí na svou matku a zastydí se.

Spurgeon
Žena je jako přikrývka: jsi pod ní, je 
nepohodlno, jsi bez ní, je chladno.

Ašantské přísloví

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. neděle  Uh. Hradiště F  Kalibův zločin 19:00 200,-/180,-

 3. úterý  Uh. Hradiště E  39 stupňů - derniéra 18:00 100,-

 4. středa  Uh. Hradiště školní před.
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert - 35. repríza

10:00 60,-

 5. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Oskar a růžová paní 19:00   220,-/200,-

 6. pátek  Uh. Hradiště  Oskar a růžová paní 19:00   270,-/250,-

 6. pátek  Uh. Hradiště

 Jak se potkal Oskar a růžová 
paní ve Slováckém divadle 
(promítání dokumentu 
o vzniku inscenace)

21:30 80,-

11. středa  Uh. Hradiště U  Modré květy - derniéra 18:00 100,-

12. čtvrtek  Uh. Hradiště V  Hráči - (výjimečně čtvrtek) 17:00 100,-

13. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio - 25. repríza 10:00 50,-

14. sobota  Uh. Hradiště
 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
- 80. repríza

19:00 220,-/200,-

18. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 18:00 160,-

18. středa  Uh. Hradiště  Penzion pro svobodné pány 19:00 220,-/200,-

19. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

20. pátek  Uh. Hradiště
veřejná 
gen. zkouška

 Kdyby tisíc klarinetů 10:00 50,-

21. sobota  Uh. Hradiště P
 Kdyby tisíc klarinetů - 
premiéra   

19:00 270,-/250,-

23. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Kdyby tisíc klarinetů 10:00 150,-

24. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Kdyby tisíc klarinetů 10:00 150,-

26. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Kdyby tisíc klarinetů 19:00 250,-/230,-

27. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 70. repríza 19:00 270,-/250,-

28. sobota  Uh. Hradiště L  Oskar a růžová paní 19:00 220,-/200,-

30. pondělí  Uh. Hradiště Y  Kdyby tisíc klarinetů 19:00 250,-/230,-

Blíží se největší křesťanské 
svátky v roce – Velikonoce. 
V mnoha domácnostech 
hospodyňky a děvčata bar-
ví vajíčka, ty nejšikovnější 
zhotovují kraslice. Také na 
Městském úřadě ve Starém 
Městě máme velmi šikovnou 
paní, jejíž nádherné veliko-
noční výrobky Vám tímto 
představujeme. 

Text + foto: Milan Kubíček

VESELÉ VELIKONOCE
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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

49. reprezentační ples SOŠ
a Gymnázia Staré Město

Sobota 8. duben
VELIKONOČNÍ BAZAR
Charitativně – zábavné odpoledne „Pomozte dětem“
Vystoupení souborů Dolina, Dolinečka II a dívčího sboru Repetilky
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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ZUMBA
Slevová akce!  SKC - sokolovna Staré Město pondělí 18:30 – 19:30 hod., 

cena 50,- Kč. Přijďte si zarelaxovat v rytmu latinskoamerické 
hudby. S sebou tenisky, pití, karimatku, ručník. Více informací na 
www.zumbalenka.cz

Dne 17. února 2012 se v prostorách Společensko – kulturního centra ve 
Starém Městě uskutečnil  reprezentační ples školy. Ples byl tradičně zahá-
jen slavnostní polonézou, kterou choreograficky připravila paní Veronika 
Kaštánková a se žáky ji nacvičil Mgr. Branislav Horňák. Letošní polonéza 
byla velmi silným uměleckým zážitkem a všichni přítomní ji ocenili velkým 
bouřlivým potleskem.  I tentokrát hrály na plese tři hudby – v hlavním sále 
plesový orchestr Coppelia, ve společenském salónku cimbálová muzika Že-
ničky a ve sportovním sále se střídal DJ Maaja se školní baetovou kapelou 
Alternou vedenou Martinem Deylem.

Výbornou náladu a průběh večera umocnila kulturní vystoupení našich 
žáků během přestávek plesového orchestru. Na parketu hlavního sálu se 
postupně představily baletky naší školy se svými spolutanečnicemi ze ZUŠ 
Staré Město, své umění předvedly i břišní tanečnice pod vedením Daniely 
Valové ze třídy 3. G. Sólově zazpívala Aneta Poláchová ze 3. F a s taneční 
sestavou aerobiku  se  ve dvou vstupech představila i skupina S.O.S. v če-
le s Alžbětou Havlíčkovou ze třídy 4. G. K vrcholům večera patřilo rovněž 
vystoupení Školního folklorního souboru za doprovodu cimbálové muziky 
Bálešáci s primáši Ondřejem Bazalou  a Tomášem Vavříkem.

Návštěvníci plesu si mohli odnést hodnotné ceny z bohaté tomboly, kte-
rá čítala na 450 cen.  Hosté ocenili výbornou prezentaci školy a příjemnou 
atmosféru. Naše velké poděkování patří všem pořadatelům z řad vyučují-
cích a žáků 3. ročníků a také všem účinkujícím, kteří se zasloužili o kulturní 
zpestření letošního plesu. 

Za spoluorganizátory Mgr. Helena Pilušová, Mgr. Pavel Turčín

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFORMAČNÍ CENTRUM STARÉ MĚSTO

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

VÝSTAVU
SOCIALISTICKÝCH HRAČEK

 
VÝSTAVA POTRVÁ OD 14. BŘEZNA DO 14. DUBNA

PO, ÚT, ČT, PÁ: 9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
ST: 12:30 – 18:00

ORIENTÁLNÍ TANCE

Farídah Vás srdečně zve na kurzy orientálního tance v SKC 
– sokolovna  Staré Město v pondělí v 16:30 hod., který je určen pro 
ženy a dívky mírně pokročilé. Ukázková hodina pro začátečnice je 
zdarma! Kurz není omezen věkem ani postavou. 

Více informací na www.faridah.cz   

DOVOZ OBĚDŮ AŽ DO DOMU
Pan Bronislav Polášek, vedoucí kuchyně v ulici Za Radnicí ve 

Starém Městě, nabízí všem občanům a firmám nejen ve Starém 
Městě, ale i v okolních obcích, dovoz obědů. Nabídka je ze čtyř jí-
del, cena 60 Kč. Kolektiv kuchyně dále všem zájemcům připraví 
rodinnou či firemní oslavu s dodáním jídla a pití přímo na místo. 
Pro hospodyňky jsou připraveny vždy v pátek k odběru tři druhy 
čerstvých knedlíků na víkend. Bližší informace přímo v kuchyni 
v ulici Za Radnicí nebo na tel.: 572 543 739, 605 331 286, 
e-mail: jidelnazaradnici@seznam.cz                                                 BP
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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PROGRAM NA DUBEN 2012

  SVČ KLUBKO

VELIKONOČNÍ DÍLNY ZŠ STARÉ MĚSTO
2. – 4. 4. 2012 
Tvořivé velikonoční dílny pro předem přihlášené třídy.

VÝLET DO GALAXIE
5. 4. Zelený čtvrtek o Velikonočních prázdninách
Výlet pro děti i rodiče, kteří mají rádi pohyb ve všech mož-
ných podobách.
Cena: děti 300,- Kč, dospělí 240,- Kč (jízdné, vstupné, pedago-
gický doprovod). Závazné přihlášky do 30. 3. do 12:00 h.
Více informací na samostatných plakátech a na www.klub-
kosm.cz 

TVOŘIVÁ DÍLNA – HODINOVÉ TVOŘENÍ
10. 4. úterý 16:30 – 18:30 h.
Tik-tak, tik-tak ... Přijďte si k nám vyrobit vlastní hodiny. 
Budeme malovat, krakelovat a taky dekorovat ubrousky 
(decoupage).
Cena: 260,- Kč, pro členy TD 220,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

DEN ZEMĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI
20. 4. pátek 9:00 – 17:00 h.
Jako každoročně se můžete těšit na bohatý program. Celý 
den bude probíhat EKOJARMARK zdravého životního stylu, 
kde si můžete zakoupit biopotraviny, potraviny fair trade, 
přírodní kosmetiku a nebo jen o tom nasbírat informace. Do-
poledne bude zaměřeno na vzdělávání dětí – bude probíhat 
třetí ročník soutěže školních týmů. Celý den máte možnost 
s dětmi navštívit zábavná nebo výtvarná stanoviště a přinést 
vysloužilý elektrospotřebič, za který získáte drobnou odmě-
nu. Odpoledne se můžete zúčastnit sadby stromu ve Sme-
tanových sadech a shlédnout vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků. Den zakončíme koncertem studentské kapely.

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ
21. 4. sobota 9:00 – 11:00 h.
Pojďme spolu ven, ukliďme si zem! 
Pojďte s námi ven objevovat jarní přírodu a přitom pomoci 
společnými silami uklidit po zimě naše oblíbená procház-
ková a odpočinková místa. Více informací na samostatných 
plakátech.

TVOŘIVÁ DÍLNA – KVĚTOVANÁ BROŽ
24. 4. úterý 16:30 – 18:30 h.
Jednoduchá a efektivní. Přijďte si k nám vyrobit barevnou 
brož z organzy a doladit si tak svoje oblečení či kabelku.
Cena: 70,- Kč, pro členy TD 50,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

DNY ZEMĚ PRO ZŠ STARÉ MĚSTO
24. – 26. 4. 
Děti se výšlapem po okolních lesích blíže seznámí s přírodou 
a její ochranou.

DEN ZEMĚ PRO ZŠ BÍLOVICE
30. 4. pondělí
Děti se formou zábavných stanovišť v Kunovském lese sezná-
mí s přírodou a důvody proč ji chránit.

    RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
2. 4. 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
2. 4. 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
5. 4. 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

SEMINÁŘ O MANIPULACI S NOVOROZENCI
16. 4. pondělí 9:00-12:00 h.
Vhodné pro nastávající maminky i maminky s miminky a pro 
všechny, co je toto téma zajímá.
Besedu povede odborná fyzioterapeutka Jana Ondrušková.
S sebou: přezůvky, případně podložku a deku pod miminko.

BABY MASÁŽE
16. 4. 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
19. 4. 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
23. 4. 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
23. 4. 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.
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Budovy radnic ve slovenském
městě Levice a Starém Městě

Určitou podobnost jistě vzbudí po-
hled na budovy radnic ve slovenském 
okresním městě Levice (35.000 obyvatel) 
a našem Starém Městě. Radnice města 
Levice je o něco starší, byla zbudována 
v roce 1902 a je pozoruhodná cibulovitý-
mi báněmi na okrajích a uprostřed stře-
chy. Staroměstská radnice s jednou bání 
uprostřed střechy byla postavena v ro-
ce 1907 stavitelem Antonínem Šupkou 
z Uherského Hradiště, dědečkem býva-
lého starosty sousedního města. Naše 
radnice leží na náměstí Hrdinů, které je 
plošně páté největší (23.325 m2) a dokon-
ce druhé nejdelší (511,5 m) v České re-
publice. Budova má také lehce zapamato-
vatelné číslo popisné 100. Taktéž radnice 
v Levicích stojí na náměstí Hrdinů a má 

číslo 1. Vypátral jsem i další společné jme-
novatele, například část města se nazývá 
Staré Levice a jedna z ulic je pojmenována 
po sv. Michalu, patronu Starého Města.

Milan Kubíček

Radnice v městě Levice byla postavena v roce 
1902.                                                  Foto: archiv

Nákres budovy staroměstské radnice pochází z února 1907. 
Foto: archiv

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

V sobotu 23. března 2002 připravili 
železničáři přivítání jara jízdou zvláštního 
parního vlaku v trase Přerov – Staré Město 
– Uherský Brod – Bylnice – Valašské Klo-
bouky. V čele vlaku byly parní lokomotivy 
– přerovská „šlechtična“ 475.1142 a olo-
moucká „rosnička“ 464.202.

Slovácké muzeum Uherské Hradiš-
tě vydalo obsáhlou publikaci s názvem 
Památník Velké Moravy. Autoři zají-
mavé knihy PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
a Mgr. Miroslav Vaškových v knize věno-
vali pozornost nejenom Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě, ale i lokalitám 
Špitálky, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman, 
Sady a dalším.

Vyvrcholením zdařilé plesové sezony 
ve Starém Městě byl jubilejní desátý Ples 
pro radost. Vystoupila taneční skupina 
Gradace z Kroměříže, exkluzivní Labutí 
jezero předvedla svérázná skupina Ischias 
z Osvětiman. Hrála dechová hudba Hrad-
čovjanka a Herbalia Band z Trenčína, 
v tombole bylo 447 cen a přišlo více než 
600 lidí.

Primáš cimbálové muziky Hradišťan 
Jiří Pavlica získal v roce 2002 několik vý-
znamných ocenění. Zastupitelstvo města 
Uherské Hradiště mu udělilo Cenu města 
za významný přínos pro město a jeho zvi-
ditelnění. Jiří Pavlica byl také zařazen do 
televizního projektu významných osobnos-
tí GEN – GENUS. Pořad odvysílala Česká 
televize na prvním programu v neděli  
24. března 2002 v 21:35 hod.

Silniční průtah Starým Městem byl po 
několik měsíců na jaře a v létě 2002 uza-
vřen. V úseku od hlavní světelné křižovat-
ky u radnice až po křižovatku s ulicí To-
vární u Colorlaku byla firmou STRABAG
provedena rekonstrukce hlavní komuni-
kace I/50. Objízdná trasa byla po obchvatu 
Starého Města a ulicí Huštěnovská.

V sobotu 23. března přijeli na Širůch 
fotbalisté Slavie Praha. Pražané hráli velice 
chabě, ale se štěstím zvítězili 3:1. Celkem 
3298 diváků se toho dne opět přesvědčilo, 
že fotbal nemá logiku. Čestný úspěch do-
mácích zaznamenal Meduna.

A vítězný vtip naší soutěže roku 2002 
na závěr. Na policii zvoní telefon a rozčile-
ný hlas křičí: „Prosím vás, přijeďte ke mně 
co nejdříve, rychle, jde o život, vloupala se 
ke mně kočka!“ 

„To snad není tak vážné, pane? Z koho si 
tu děláte legraci?“

 „Jaký pane, jaký pane, tady papoušek 
Oskar!“

Milan Kubíček, kronikář města

STALO SE 
PŘED DESETI LETY
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Co možná nevíte ze života ptáků a zvířat

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na duben
  Studený a mokrý duben plní sklepy 

a sudy.
  Dubnový sníh rodí trávu.
  Jaký duben – takový říjen.
  Jiří a Marek, mrazem nám zalek.
  Mokrý duben přislibuje dobrou skli-

zeň.
  Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude 

málo třešní.
  Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
  Po bouřce  v dubnu připadají mrazí-

ky.
  Kam se nese první bouřka, tam ostat-

ní za ní táhnou.
EM

První láska je vysněná, poslední už jen vymyšlená.

Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy 
jste pilot.

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.

Město je plné odvážných lidí, kteří si nikdy na nic 
netroufli.

Naši lidé mají velkou kupní sílu, ale málo peněz.

Svoboda je krásná věc. Bohužel si jí užívají svobodně 
ti, kteří by měli být zavřeni.

Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým 
křikem, ale pouhým křikem se nedá postavit nic.

Z velké lásky zůstávají krásná přátelství, nikoliv dobrá 
manželství.

Jsou muži, kteří dávají přednost věrnému psu před 
nevěrnou manželkou.

Sýkora parukářka patří mezi nejvzácnější druhy sýkor. Vyfotogra-
fovat parukářku ve volné přírodě vyžaduje spoustu času, trpělivos-
ti a cestování. Autorovi naší fotografie se to podařilo v borovém
lese až na několikátý pokus. Snímek se však velmi vydařil. 

Text: MK, foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Trapas
Pan Šuškleb šel s manželkou koupit 

do obchodu se zvířaty zpěvného ptáka. 
Když ho donesli domů, žena si všimla, 
že má jen jednu nohu. Běžela s ním tedy 
zpátky a stěžovala si prodavači. „Tak co 
vlastně chcete,“ zeptal se šéf obchodu, 
„pěvce nebo tanečníka?“

Drakulové
Když řeknete politikovi, aby se vzdal 

peněz, je to stejné, jako kdybyste požá-
dali upíra, aby se vzdal krve.

Odposlechnuto v pouličce
Jak se dělí staroměstská vína: 
1. Dá sa. 2. Dá sa svařit, 3. Dá sa Pra-

žákovi.
PI

Sýkora parukářka je nezaměnitelná 
a to díky výrazné chocholce na hlavě. Je 
menší než vrabec a setkáme se s ní pře-
devším v jehličnatých lesích, občas i v le-
sích smíšených nebo zahradách, kde jsou 
vysázeny jehličnany. Hnízdí v dutinách 
stromů, občas i v budkách. V jedné snůš-
ce je 4 až 8 vajec, po 13 až 16 dnech se 
líhnou malé sýkorky a hnízdo opouští po 
18 až 22 dnech.

Červenka obecná má rozpětí křídel 
22 cm a hmotnost 16 až 18 gramů. Tělo 

má kulovité s dlouhým ocasem, svrchu 
je světle hnědá, na hrdle a na obličeji má 
nápadnou oranžovočervenou náprsenku. 
Hnízdí od dubna do července, žije samo-
tářsky, ráda se zdržuje v křovinách a ži-
vých plotech.

Hraboš polní – vyhrabává si rozvětve-
né chodbičky a hnízdí asi 0,5 m hluboko. 
Samice vrhá 5 až 13 mláďat i 12 krát do 
roka. Za jediný rok může samice zplodit až 
150 malých hrabošů. Dožívá se 1,5 až 4 let. 
Značný škůdce.

Lasička se v zimě stahuje 
do blízkosti lidských obydlí, 
zdržuje se ve stájích, stodo-
lách, sklepích. Samice vrhá 
3 až 7 mláďat. Chytá myši, 
hraboše, mladé potkany 
a sysly. Dožívá se 4 až 7 let.

Potkan – žije ve skupi-
nách. Hnízdo si staví v no-
rách. Dobře hrabe, plave, 
potápí se. Patří k největších 
škůdcům a přenáší i mnoho 
chorob. Samice vrhá 2 až 7 
krát ročně 6 až 9, někdy až 
20 mláďat, která jsou slepá 
a vidí po 13 až 17 dnech. 
Dožívá se 4 let.

Milan Kubíček

Červenka je plachý ptáček a ve volné přírodě 
se vyskytuje jen velmi málo. 

Foto: Vladimír Kučera
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Paní Marie Hrabcová – staroměstská patriotka

Paní Marie Hrabcová v delegaci Sokolů při pietním aktu kladení věn-
ců u památníku legionářů na náměstí Hrdinů dne 28. října 2010. Na 
snímku dále zleva Ing. Antonie Řádková a Jaroslav Paroulek. 

Foto: Milan Kubíček

Jako smuteční řečnice pracovala více 
než 40 let a za tu dobu se rozloučila 
s více než 2.500 zemřelými. Ale daleko 
radostnější jsou obřady Vítání občánků 
do života, které paní Hrabcová vedla 
v prvních letech působnosti znovu ob-
noveného Obecního úřadu ve Starém 
Městě počátkem devadesátých let mi-
nulého století. Dětem, které tehdy při-
vítala společně se starostou Františkem 

Slavíkem a místostarostou Vítězslavem 
Machem, je v současnosti již 20 a ví-
ce let. Paní Hrabcová byla dlouhá léta 
členkou komise pro občanské záleži-
tosti, dále aktivně pracovala v kulturní 
komisi a každý měsíc pravidelně na-
vštěvovala naše nejstarší spoluobčany. 
Přicházela za všemi Staroměšťany, kteří 
se dožili 80 let, a pak za spoluobčany ve 
věku 85 a více let. Každý měsíc to před-
stavovalo blahopřání u 8 až 15 jubilan-
tů. Za rok to bylo neuvěřitelných 100 
a více návštěv.

Mnoho našich občanů si stále při-
pomíná velmi úspěšnou veselohru Ka-
tarinka-Kača, kterou paní Hrabcová 
režírovala, a hra se tak líbila, že ji sta-
roměstští ochotníci odehráli v mnoha 
reprízách nejen ve Starém Městě, ale 
i v okolních městech a obcích. I když 
paní Hrabcová pokaždé měla hodně 
starostí s nácvikem her a přemlouvá-
ním ochotníků, vždy nácvik dotáhla do 
úspěšného konce a nikdy nezklamala. 
Také jsme se paní Hrabcové zeptali, na 
které představení nejvíce vzpomíná: 
„Ráda vzpomínám na každé představe-
ní, ale velmi jsem si zamilovala předsta-

Mezi nejznámější osobnosti Starého Města patří paní Marie Hrabcová. Dlouhá léta se s ní občané setkávali při 
smutečních obřadech nejen ve Starém Městě, ale i v Mařaticích, Uherském Brodě a Bílovicích. 

vení Lhářky od anglického autora a také 
Ženský zákon, který se těšil velkému zá-
jmu diváků. „Ženský zákon jsme odehrá-
li i na přehlídce ochotnických souborů 
v Ostrově nad Ohří a podle reakcí publi-
ka jsme velmi dobře reprezentovali Staré 
Město,“ sdělila paní Hrabcová.

Již při předešlém rozhovoru s paní 
Hrabcovou při příležitosti 80. narozenin 
jsme se zájmem poslouchali její vyznání. 

Rozhodně patří mezi skal-
ní staroměstské patrioty, 
o čemž nás jistě přesvěd-
čí i její následující slova: 
„Nikdy bych Staré Město 
neopustila, stejně jako můj 
bratr Jaroslav měl možnost 
zůstat natrvalo v zahraničí 
jako odborník, projektant, 
ale řekl ne. Tatínek byl ve-
doucím železničního druž-
stva a já jsem také dlouhá 
léta pracovala na dráze a tu 
práci jsem si velmi oblíbila. 
Vzpomínám si na lidi, kteří 
bydleli v malých domcích 
v části Za lužú (dnes Luč-

ní čtvrť). Žili tam většinou velmi chudí 
lidé, ale vládla zde pospolitost a být mezi 
těmito lidmi mi tehdy připadalo velmi 
romantické. Stále vzpomínám na činnost 
v Sokole, na bratry a sestry, se kterými 
jsem v minulých letech cvičila a společně 
jsme jezdili na Všesokolské slety do Pra-
hy. Vzpomínám na sokolské karnevaly ve 
Starém Městě před II. světovou válkou, 
například na karneval Cirkus přijede 
a mnoho dalších. Vždy tam bylo veselo 
a sešla se skvělá parta. Také jsme pořáda-
li sokolské šibřinky pro 
naše nejmenší.    

S paní Marií Hrab-
covou jsme se také 
pravidelně setkávali při 
pietních aktech - vzpo-
mínkách na naše ze-
mřelé spoluobčany při 
příležitosti osvobození 
Starého Města 1. květ-
na 1945 a také při kla-
dení kytic u příležitosti 
vzniku samostatného 
Československa 28. říj-
na 1918.

Velkého uznání se 

Na návštěvě u Jana Hampaly, nejstaršího 
muže v historii Starého Města. Na snímku je 
Janu Hampalovi 97 roků, dožil se 100 let. 

Foto: MK

Režisérka Marie Hrabcová při generální zkoušce hry Dámy a hu-
saři v sokolovně dne 29. března 2007. 

Foto: Milan Kubíček

dostalo paní Marii Hrabcové v roce 
2011, když ji vedoucí představitelé Čes-
ké obce sokolské udělili Zlatý odznak  
J. K. Tyla za zásluhy o sokolské divadlo. 
Bylo to již druhé vyznamenání v krátké 
době, protože k jejím 85. narozeninám 
jí předsednictvo České obce sokolské 
udělilo bronzovou medaili České obce 
sokolské za dlouholetou režisérskou 
činnost a přínos pro sokolské hnutí. 
A ještě jednu perličku v samém závěru. 
Divadelní představení staroměstských 
ochotníků Tetička z Radějova bylo vy-
bráno do kulturního programu, kte-
rý bude součástí oslav 150 let Sokola 
v Praze na Všesokolském sletu v čer-
venci 2012. 

   Milan Kubíček



15Životní prostředí

Jaro je pro mnohé z nás nejkrásnějším ročním obdobím. V mnoha staroměstských domech se provádí velký jarní úklid, jaro přivítáme pořádkem 
a pěkně upravenými domy a prostranstvími v jejich okolí. V tyto chvíle si vždy připomínám známý Platonův výrok: „Dům je krásný, když v něm 
panuje pořádek a úměrnost, ošklivý, když je v něm nepořádek.“ Stejné rčení platí i o vzhledu města. Předem děkujeme všem našim občanům, kteří 
budou i nadále pečovat o své zahrádky a předzahrádky. Vždyť jejich okna a balkony jsou každý rok plné krásných květů. Pak se v našem městě bude 
líbit nejen nám, ale také návštěvníkům a turistům. Na snímku lokalita Trávník a ulice Sées, kde je téměř v každém domě dokonalý pořádek a je radost 
pohledět i na některé předzahrádky.

Text: Milan Kubíček, foto: Jiří Šicha

DEN ZEMĚ 2012 – POJĎME SPOLU VEN UKLIĎME SI ZEM
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Jako každoročně se bude v měsíci 
dubnu po celém světě konat kam-
paň na podporu životního prostře-
dí, ve kterém žijeme – DEN ZEMĚ. 
I Staré Město se připravuje již dru-
hým rokem zapojit a podpořit tuto 
kampaň. V loňském roce sice nevy-
šlo vše úplně podle představ organi-
zátorů, ale druhý ročník bude jistě 
úspěšnější.

A na co se můžete těšit? Město Sta-
ré Město, ve spolupráci se Střediskem 
volného času Klubko a občanským 
sdružením Rosnička, pro vás připra-
vují nejen zapojení do dopoledního 
úklidu přírodních a rekreačních loka-
lit na území města v sobotu 21. dubna, 
ale všichni zapojení dostanou drobnou 

odměnu a odpoledne na akci Den Země 
2012, kterou pořádá občanské sdružení 
Rosnička 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 vytvo-
řen informační panel s informacemi a fo-
tografiemi, takže věříme, že se tam všich-
ni najdete a pochlubíte se, že vám místo 
kde žijete není lhostejné.

Podrobně vás o  programu Dne Země 
ve Starém Městě budeme informovat 
v dubnu, jak v tisku, tak i na plakátech 
a internetových stránkách. Těšíme se na 
setkání s vámi.

Za organizátory 
Mgr.  Monika Havlásková,

ředitelka SVČ Klubko

Kytička sněženek pro všechny naše ženy 
a dívky. Budeme rádi, když vám sněhobílé 
kvítky udělají malou radost v každodenním 
spěchu.       Text: MK, foto: Vladimír Kučera
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Co vy na to, občane Čmoudile?

Okresní kolo olympiády v angličtině

Před šedesáti lety jsme s vítězným 
pocitem sledovali, jak umíme zatočit 
s americkým broukem – bramborou-
kem (mandelinkou bramborovou) tak, 
že jsme dělali krásná bílá pole bohatě 
popráškovaná DDT. S uspokojením 
jsme pozorovali, jak se v rámci budová-
ní socialismu bohatě kouří z továrních 
komínů, kde jsme řádně roztočili kola. 
Nezajímalo nás, co v tom kouři všech-
no je, hlavně že byl pořádný. A doma 
jsme v kamnech spálili kdejakou galoši, 
či láhev z PVC a nevadilo nám, že ten 
kouř je nějaký nakyslý. Nebyli jsme tak 
„pinklich“, aby nám trochu toho kouře 
vadilo. Hlavně, že v kamnech pořádně 
hučelo a dalo to teplo. 

Co nám to přineslo? Vysokou život-
ní úroveň - každý za sebe si může zhod-
notit, jak je na tom „světově“.  Pak ještě 
upozornění jakýchsi rýpalů ze Strany 
zelených, že to zatracené DDT pořád 
koluje v přírodě, přestože bylo dávno 
zakázané a dávno se už nepoužívá. Naše 
miminka ho stále dostávají z maminči-
na prsu, snad aby, si také trochu užila. 
A co z toho? Alespoň tu máme trochu 
exotiky! Takový ekzém byl před těmi 
šedesáti lety exotickým onemocněním. 
Alergie? To se vůbec nevědělo, co to je 
(jedině snad alergie na práci). Teď je 
spíš exotičtější, když těmito výdobytky 
chemizace některý z našich potomků 
netrpí. Už jsme si zvykli na to, že vět-
šina našich dětí je jakási flekatá. A že
naše dcery mají čím dál větší problém 
donosit naše vnuky? Možná právě toto 
není v důsledku chemického zamoření 
přírody. Anebo ano?

Ještě že teď už nepoužíváme to DDT! 
Anebo jsme si vymysleli zase něco účin-
nějšího? Zdá se, že ano!  To ale připra-
vujeme „chemičtější“ život přímo našim 
vnukům a možná i pravnukům. Jak? Je 
to úplně jednoduché. Vstrč do kamen 
jednu láhev-„petku“, nebo ji mohou na-
hradit staré tesilové kalhoty, chemicky 
je to podobné. V kamnech uspokojivě 
hučí, a ejhle, co nám to jde z komína? 
V kouři je ftalátový plyn. Je těžší než
vzduch, takže za chvilku klesá k zemi. 
Že tam máme venku v kočárku „na čer-
stvém vzduchu“ svého synka, vnuka, 
či pravnuka? Nevadí, ať si také dýchne 
„ftalátku“, však je ve státní normě ozna-
čený pouze jako rakovinotvorný. 

A co tak zbytky polystyrenu? Dobré 
palivo - jde z něj plyn s molekulami sty-
renu. Chemicky úplně něco jiného, než 
ten z „petek“, akorát účinky jsou stejné. 
„Pouze“ rakovina. Tak by to šlo dál, 
umělá hmota od umělé hmoty, guma od 
gumy. Všechny ty kouře z nich jsou po-

dobného ražení. 
Náš zdravotnický výzkum má také res-

ty. Doposud nám  nedokázal jasně říct, jak 
se „inhalace“ těchto námi připravených 
plynů a dýmů  může na našich potomcích 
projevit geneticky.

Po éře DDT to jsou alergie, ekzémy, po-
tíže s těhotenstvím. 

Jaké to může být po éře PET-flašek?
„Vědátoři“ naznačují, že tam genetické 
účinky nejspíš budou. Pak se nám budou 
rodit potomci třeba v „úspornější formě“, 
třeba s ručičkami krásně zakončený-
mi už v lokti, nebo něco podobného, ... 
anebo s plícemi, které vydrží jen několik 
nadechnutí po porodu? Nikdo to přesně 
neví. Pamětníci si snad vzpomenou na 

Ve Starém Městě je mnoho domů a také velké množství komínů. Největší komíny jsou k vidění 
v blízkosti závodů a firem, na každém domě vidíme jeden či více komínů. Jen těžko můžeme odhad-
nout, kolik u nás žije pánů „Čmoudilů“ či paní „Bezohledných.“ Je však neodvratitelným faktem, že 
inhalace námi připravených plynů a dýmů se může na našich potomcích projevit geneticky. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček  

bezruké a beznohé „konterganové děti“, 
kterých se v polovině minulého století 
na Západě narodilo kopec po jakémsi 
chemickém „dryáku“, prodávaném na-
stávajícím maminkám jako ohromné 
dobrodiní. 

Záleží na vás! Chcete se skutečně 
přesvědčit, jaký „dar“ přenecháte svým 
potomkům (vy se nebojte, vy to nějak 
přežijete), anebo oželíte tu ztrátu ener-
gie z nespálených „petek“ a jim podob-
ného odpadu a vydržíte starosti s jejich 
odevzdáním tam, kam patří!

Ještě jeden vzkaz pro věřící: Spalová-
ní výše uvedeného svinstva patří k hří-
chům podle 5. přikázání - NEZABIJEŠ!   
Pan farář vám to zcela jistě potvrdí. Tak 
se podle toho zařiďte!                         FK
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V letošním roce se žákům Základní školy Staré 
Město velmi zadařilo v okresním kole olympiády 
v anglickém jazyce. Soutěž se konala na ZŠ Unesco 
v Uherském Hradišti. Zúčastnili se jí dva naši žáci.

Karolína Bartošíková ze třídy 7. D vybojovala 
v kategorii I. A z celkového počtu 17 soutěžících 
úžasné 3. místo. Kategorii II. A reprezentoval Vác-
lav Malina ze třídy 9. D, který se umístil  na krás-
ném 5. místě z celkového počtu 22 soutěžících. Naši 
žáci podali skvělé výkony ve všech třech oblastech 
olympiády - poslech, lexikální porozumění textu 
a konverzace ve dvojici na vylosované téma pod 
dohledem rodilého mluvčí. Úkoly to nebyly jedno-
duché, a proto si Karolína i Václav zaslouží velkou 
pochvalu za svědomitou přípravu a úspěšnou repre-
zentaci naší školy v okresním kole. 

Bc. Vendula KarafiátováKarolína Bartošíková.              Foto: VK
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Brzy bude apríl!

První duben je známý pod názvem 
apríl. Podle Ottova slovníku naučné-
ho spočívá apríl v tom, že někdo pošle 
někoho druhého vypůjčit si něco, co 
není, třeba muší sádlo. Nebo znám 
maturanta, kterého ostřílení kozáci 
z dílny v bývalém Letu poslali vyfa-
sovat gumový výstružník. Dnes není 
také problém vyvést aprílem v jedi-

ném okamžiku celé národy. Jen se po-
dívejme na některé zprávy v médiích, 
které mají aprílovou pachuť po celý rok. 
Ale vy si přece dejte pozor na apríly od 
vašich kolegů, spolužáků či známých. 
I když si myslím, že toho žertování je ve 
společnosti čím dál tím méně a na apríl 
si mnoho lidí v každodenním spěchu 
a stresu ani nevzpomene.

Milan Kubíček
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Která květina je podle vás nejkrásnější a nejvhod-
nější jako pozornost dívce, kterou šíleně miluji?
 (Tomáš 23 let)
Pro vyjádření bouřlivosti citů je určitě nejvhodnější 
plně rozvinutý květ plané růže. Jemně do růžova la-
děné, téměř dokonale tvarovaná pětice srdíček, která 
se svými hroty setkávají v teple zlatožlutého středu. 
Zamilovaná dívka zcela určitě podle symboliky kvě-
tu pozná, že pro obsáhnutí toho, co k ní cítíte, je jed-
no srdce málo.
V pátek večer čekám návštěvu a právě se zabý-
vám, co jim nabídnout za pohoštění. Chtělo by 
to něco originálního, hosté jsou totiž neskuteční 
recesisti! Zkusíte mi poradit?
 (Roman 25 let)
Opravdu chceš nezapomenutelné menu, které Ti ani 
pět Jurů Babiců a Zdeňů Pohlreichů nevymyslí? Piš 
si a hlavně se nediv! Jako předkrm slazený zavináč, 
na pití šarišské pivo v plechovce značky Smädný 
mních, nejlépe dva dny po otevření, potom chuťov-
čičky kyselý puding a slaný žloutkový věneček. Se 
servisem to také nepřeháněj, vždyť ještě nedávno pil 
celý národ z hořčicových skleniček.
Proč je denně v televizi k vidění tolik hrůzy, 
vražd, krve a zločinu? Proč nám ti chytráci 
v pražských studiích servírují jen samý negati-
vismus a samé zdůrazňování špatností?
 (manželé, důchodci ze Špitálky)
Násilí, vraždy, beznaděj, krvavý tyjátr prokládaný 
politickými šarvátkami nebo podnikatelskými afé-
rami v televizi jsou nadějí pro všechny ty „novácké 
a primácké“ diváky, aby měli dojem, že se jim žije 
lépe než těm, které vidí na obrazovce. Tak jako 
v běžném životě, neštěstí druhých bylo, je a bude pro 
mnoho televizních čumilů to nejpřitažlivější. A jako 
odměnu pak všichni dostanou během jediného filmu
půlhodinovou porci reklamního braku.
Prosím pěkně, co říkáte na současný vývoj ve 
společnosti? Kam to všechno spěje? Už mi to hla-
va nebere!
 (František 67 let)
Vidím to asi tak. Čtvrtina lidí se bojí, čtvrtina se 
stydí, čtvrtina je lhostejná. Poslední čtvrtina se stará 
o to, aby toto rozložení naší společnosti bylo trvalé. 
Včera jsme seděli s přítelem nad sedmičkou čer-
veného a přáli bychom si první dítě roku 2013. 
Vždyť za tu mediální pozornost i nějakou koru-
nu navíc to stojí! Jak nejlépe na to?
 (Michala 23 let)
Bezhlavě! Stále platí, člověče přičiň se a Bůh Ti po-
může. A pokud umím správně počítat, právě v mezi-
dobí 27. března až 4. dubna udeří vaše hodina!
V poslední době se mi zhoršuje zdravotní stav. 
Zapomínám, nic nestíhám, jsem popletený. Ne-
znáte nějaký zaručený prostředek na sklerózu?
 (mladodůchodce Zdeněk 62 let)
V které fázi sklerózy se nacházíte? 1. Po vykonání 
malé potřeby si zapomínáte kalhoty zapnout. 2. Před 
vykonáním malé potřeby si zapomínáte kalhoty ro-
zepnout.
Naší tetičce rostou vousy, to jsem ještě neviděl!
 (Martínek 6 let) 
Synku, nevymýšlej si! Pokud by tetičce rostly vousy 
– byla by tvůj strýc!
To je ale hrůza, kolik můj manžel utratí za ciga-
rety. Co s ním mám dělat?
 (Vladěna 48 let)
Chcete, aby ušetřil? Tak mu každý druhý den kupte 
cigarety vy!
 Milan Kubíček

Tulipány pokvetou v druhé polovině dubna. 
Foto: Milan Kubíček

Žlutý narcis můžeme vidět v zahrádkách 
u mnoha staroměstských domů. 

Foto: MK

Červená: láska, vášeň, touha
Fialová: rozvážnost, zdrženlivost
Modrá: krása, věrnost, přátelství
Oranžová: teplo, bohatství, vášeň
Růžová: odpuštění, něha
Tyrkysová: sebevědomí, fantazie
Zelená: naděje, plodnost
Žlutá:  zrada, žárlivost, ale také začátek 

a odpuštění
Zlatá: důstojnost 

MK

POŠLETE KVĚTINU

Rádi zveřejníme fotografii vaší
květiny. Snímky posílejte na ad-
resu redakce, nejlépe na e-mail: 
kubicek@staremesto.uh.cz

KVĚTOMLUVA
Afrikán: nepřestávám tě milovat
Bolševník: nehodíme se k sobě
Gerbera: jsem upřímný
Chryzantéma: stará láska nerezaví
Fialka: dej mi své srdce
Karafiát: podněcuješ moji lásku 
Kopretina: jsi krásná
Lilie: čistota, nevinnost, skromnost
Orchidej:  důvěra, smyslnost, věr-

nost
Růže červená, rudá: miluji tě
Růže bílá: jsi božská
Růže oranžová: toužím po tobě
Růže růžová: věř mi
Růže žlutá: žárlím na tebe
Tulipán: je mi s tebou dobře

BARVOMLUVA

Bílá: nevinnost, upřímnost
Černá: smutek, moudrost
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O ÚDAJNÉM HROBU SV. METODĚJE V CHŘIBECH
Pradávná cyrilometodějská tradice se v Chřibech (dříve v horách zvaných Hříběcích, Maršavských či Marso-

vých), stejně jako jinde, smísila s novými fantaziemi a „zaručenými informacemi” o pohybu, pobytu a hrobu sv. 
Metoděje. Pozornost se soustřeďovala zejména na hradisko sv. Klimenta se základy prastaré stavby. 

Při vstupu do Památníku Velké Moravy vítá návštěvníky nápis:   „Slované přišli a usadili se na řece 
Morava, i nazvali se Moravané.“ 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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V posledních dvou desetiletích 19. století se mezi lidem 
začala objevovat jistá, poněkud záhadná postava silně vlas-
tenecky a romanticky založeného kněze Vavřince Sigmunda. 
Od samého příchodu do stupavské farnosti se stal zaníceným 
propagátorem cyrilometodějské tradice a badatelem po údaj-
ných velkomoravských památkách na Stupavsku v samém srd-
ci Chřibů. Centrem jeho největšího zájmu je jeden z nejbliž-
ších stupavských  
vrcholů zva-
ný Hroby (kóta 
502,5 m), umístě-
ný v táhlém hře-
benu, zvedajícím 
se v sousedství 
Holého kopce 
Maršavou a kon-
čícím posledními 
výběžky Ocás-
ku pod Bradlem 
na Koryčansku. 
Hrobový kopec 
r o m a nt i c k é mu 
Sigmundovi uča-
roval natolik, že 
brzy dospěl k pře-
svědčení o zdejší 
dávné existenci 
chrámu Panny 
Marie - pohřební-
ho kostela sv. Metoděje. Vrchol kopce známého též pod ná-
zvem Svatá hora, bohatě posetý skalisky a obrovským množ-
stvím roztroušených kamenů, opravdu připomíná místo 
pozůstatků nějaké stavby, a není proto divu, že se právě k to-
muto místu kněz svou ideou upnul. Na provedení solidnějších 
výkopů však neměl dostatek prostředků, přesto se ale nevzdá-
val a mezi lety 1884 - 1886 sám na Hrobech kopal. 

Podle jeho představy měl kostel na Hrobech obklopovat 
i křesťanský hřbitov a velká zahrada, na níž, podle vzpomínek 
starých lidí, rostly ještě v 19. století zbytky ovocných stromů 
a pažitka. Zahrada sousedila s polnostmi na Kršlích. Nedale-
ko odtud se nacházejí bahnitá mokřiska - údajný pozůstatek 
silných pramenů, které nevysychaly ani v dobách největšího 
sucha. Jedna studna pro potřebu kostela byla i v jeho těsném 
sousedství.

Během svých výkopů vodil P. Sigmund na Hroby procesí 
lidí a školních dětí a kázal jim o významu tohoto místa, o ná-
lezech a vlastní teorii existence a fungování Velkomoravské 
říše. Ve svých výzkumech však měl neustálé potíže s velehrad-
skými duchovními, zneklidněnými obavou o přenesení cyri-

lometodějské tradice mimo „zaběhnutý” Velehrad. Vavřinci 
Sigmundovi však smrt nedovolila pokračovat v započatém 
díle. Zemřel náhle v roce 1893. 

Zájem o hroby utichl, ale jen na čas. Ve třicátých letech mi-
nulého století se náhle na scéně objevuje žena, která jakoby 
byla povolána dokončit to, co farář Zikmund započal – najít 
na Hrobech hrob sv. Metoděje.

K lement i na 
Maštalířová se 
narodila v roce 
1875 a od nejút-
lejšího věku žila 
ve světě svatokli-
mentských bájí 
a pověstí. Není 
v této souvislosti 
bez zajímavosti 
fakt, že její mat-
ka sloužila na 
stupavské faře 
u P. Vavřince 
Sigmunda. Když 
Sigmund zemřel, 
bylo Klementině 
Maštalířové 18 
let. 

  Podnět k hle-
dání Metodějova 
hrobu v oblasti 

Hrobů dala Klementině Maštalířové vidění, z nichž prv-
ní údajně měla již v roce 1926. Tehdy se jí zjevil sv. Metoděj 
a prosil ji, aby vyzvedla jeho tělo z hrobu. Doslova prý řekl: “...
mé tělo leží ve sklepení bývalého kláštera, kam jsem se ukryl 
před útokem nepřátel. Však našli mě, jeden Němec bodl mě 
do pravého boku. Jedni spoutali mě a cloumali mým tělem. 
Tak zahynul jsem v bolesti a chladu. Pomoc, je mi zle... !”

Její první výkopy s největší pravděpodobností probíhaly 
na místě lidově zvaném “U obrázku” na křižovatce lesní ces-
ty z Pily a cesty do Osvětiman. Kolem něj dnes vede asfaltová 
cesta a místo je dodnes dekorováno vybledlým svatým obráz-
kem s vyobrazením Panny Marie Sněžné. Zde však Klemen-
tina Maštalířová nenašla nic. Po dvouletém marném hledání 
se opět obrátila v modlitbách k věrozvěstu Metoději, aby vy-
prosila přesné určení místa kopání. V roce 1929 se jí v lesní 
trati Hroby zjevila dívka v růžových šatech, která ukazovala 
nedaleko k zemi. Maštalířová se dále od dívky dověděla, že 
v hloubce asi pěti metrů najde kamennou desku oboustranně 
popsanou neznámým písmem, ale zcela určitě se vztahující 
k hrobu sv. Metoděje. (pokračování na str. 19)
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Stupavské falzum poprvé na veřejnosti
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Kopat se začalo až v roce 1932. Tepr-
ve v tomto roce dostala Maštalířová po-
volení k výkopům od majitele pozem-
ků - Lesního družstva v Osvětimanech. 
Výkopy začaly ve čtvrtek 23. června 
1932. Maštalířové v kopání pomáhali 
její syn Robert a pasekář z Osvětiman, 
Antonín Vaďura. Den nato se připo-
jil rovněž výměnkář z Medlovic, Jan 
Burian. První nález byl učiněn právě 
v pátek 24. června 1932 v devět hodin 
dopoledne. Ve východní části jámy, 
v hloubce asi pěti metrů, narazili ko-
pající na kamennou desku, která ležela 
ve „sražené půdě” vzpřímeně. Desku 
pak společně vykopali a vynesli z jámy. 
Desku měla nejprve v úschově sama 
Klementina Maštalířová. V pondělí 
ráno byl kámen na příkaz lesního úřa-
du převezen do Osvětiman k hajnému 
Wintrovi. 

A jak vůbec kámen vypadal? Měl 
rozměry 60x80x15cm. Na lícní straně 
byla vyryta biskupská mitra, pod ní 
znak narození a nápis “SOLUN, pod 
ním nápis “VĚLEG”. Na rubové straně 
bylo napsáno pod sebou “PRVNÍ - AR-
ČIBIS - MĚTODĚEI - PROS ZA NAS 
- U BOGA”.

Kolem nálezu kamene vznikl jak 
v širokém okolí, tak i v tisku a rozhla-
se doslova poprask. Na Hroby začaly 
putovat davy věřících z celé Moravy, 
Slovenska a snad i z Rakouska. Kolem 
místa nálezu vyrostlo velké množství 
stánků s párky a pivem, prodávaly se 
pohlednice a upomínkové předměty. 
Podle osvětimanské kroniky navští-
vilo tehdy Hroby na třicet tisíc, podle 
tiskových zpráv dokonce čtvrt miliónu 
poutníků.

Ve vykopávkách pokračovala Kle-
mentina Maštalířová i v následujícím 
roce, kdy byly nalezeny další části ka-
menné desky. Rozruch kolem údajného 
hrobu sv. Metoděje vyvolal zájem od-
borných kruhů. Byla ustavena odborná 
komise, která prozkoumala všechny 
nálezy a prohlásila je za podvrh. Kle-
mentině Maštalířové bylo kopání na 
Hrobech zakázáno. Marně ještě v roce 
1960 žádala Moravské muzeum o sou-
hlas s prováděním dalších vykopávek. 
Byl jí odepřen. Zemřela v roce 1963 ve 
věku osmdesáti osmi let.

(Z připravované publikace 
Bořka Žižlavského)

Stopami žáků Cyrila a Metoděje

Zcela poprvé je v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě od 1. března 2012 
vystaven domnělý náhrobek z hrobu sv. Metoděje, pocházející z lokality Hroby 
nedaleko Stupavy v Chřibech. Několik částí kamenné desky bylo vykopáno ve 30. 
letech minulého století v místě označeném domkářkou Klementinou Maštalířovou 
z obce Stupavy. Na toto místo byla žena údajně upozorněna ve snu. Vykopané kame-

ny byly pokryty částí nápisu, který 
vyvolával představu, že jde o hrob 
sv. Metoděje, jehož místo pohřbu je 
podnes neznámé.

Vykopávky na Hrobech v Chři-
bech tehdy vyvolaly senzaci 
a k domnělému místu posledního 
Metodějova odpočinku proudily 
tisíce poutníků. K posouzení ná-
lezu byla vytvořena vědecká ko-
mise, která kameny prohlásila za 
podvrh. Nikdo však již nezkoumal 
kým a za jakých okolností byly 
podvrhy vytvořeny, k čemu měly  
ve skutečnosti sloužit a jakou roli 
v celé aféře hrála Klementina Maš-
talířová. Té bylo nakonec zakázáno 

v Chřibech kopat. Opakovaně ale marně o toto povolení žádala ještě v šedesátých 
letech minulého století. Spisovatel a archeolog Karel Sklenář z Národního  muzea 
v Praze, autor knihy Slepé uličky archeologie, uvádí, že jde o největší falsifikátorskou
aféru české archeologie. Pravdou zůstává, že verdikt odborné komise celý případ 
nezbavil četných otazníků. Dochovaná část náhrobního kamene s nápisem, která je 
v majetku Moravského zemského muzea v Brně, bude v Památníku Velké Moravy ve 
Starém Městě vystavena do konce roku 2012.

Jiří Jilík

Dne 1. března 2012 byla na Památníku Velké Moravy ve Starém Městě otevře-
na výstava zvaná Sedmipočetníci. V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr
Francán místa, kde působili po svém vyhnání z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy 
žáci svatých Cyrila a Metoděje – Kliment. Naum, Sáva, Angelám a Gorazd. Zámě-
rem výstavy je přiblížení jejich života, díla, památek i tradice. Není tajemstvím, že 
Velká Morava čerpala svoji vnitřní sílu a soudržnost především z cyrilometodějské 
misie, postavené na křesťanských kulturních základech. Spolu s bratry přišli na Vel-
kou Moravu ikonopisci, stavitelé a mnozí další. Pozitivní výsledky slovanské misie 
přesáhly svoji hloubkou a rozsahem hranice států a překonaly celé jedno tisíciletí. 
Po Metodějově smrti byli významní žáci Cyrila a Metoděje vyhnáni z Velké Mo-
ravy na území dnešní Makedonie, Bulharska, Albánie. A právě do těchto krajů se 
vydáme prostřednictvím souboru 
fotografií.

Autor fotografií, vysokoškolský
pedagog z Divadelní fakulty JAMU 
v Brně, k výstavě říká: „Výběr vy-
stavovaných fotografií byl původ-
ně vystavěný na prolínání portrétů 
místních obyvatel a církevních pa-
mátek cyrilometodějského období. 
Když jsem ale opakovaně prochá-
zel fotografie, uvědomil jsem si,
že nechci vyprávět o současnosti 
Makedonie, Srbska či Bulharska. 
Nechci sázet na exotičnost pro-
středí evropského východu. Poku-
sil jsem se tedy vybrat z fotografií
ty nejméně popisné a nechat promluvit co nejprostší tvary a barvy. Snažil jsem se, 
aby divák bez popisku či návodu mohl nikoli nasát atmosféru chrámu z konce 9. sto-
letí, ale aby se v něm alespoň vnitřně a třebas jen na okamžik, při shlédnutí výstavy 
ocitl.“                                                                                                                         Jiří Jilík

Na snímku archeolog Luděk Galuška s dochovanou 
největší částí kamenné desky. Foto: Deník/Matej Slávik

Přijďte do Památníku Velké Moravy. Jsou zde instalo-
vány zajímavé výstavy.                 Foto: Milan Kubíček
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Náměstí Hrdinů patří mezi největší v republice

Letecký snímek na kterém vidíme převážnou část náměstí Hrdinů ve směru od radnice k Lidovému domu.             Foto: Jiří Šicha

Kultura

„Jaké jsme to vlastně město, že nemáme ani pořádné ná-
městí?“ „ Jsem rád, že žiji ve Starém Městě, bývalém sídle 
velkomoravské říše. Naše náměstí sice neprosvěcují blika-
jící neony reklam, ale nyní je hezky upravené a je skoro tak 
velké jako pražský Václavák!“ Tak asi znějí dva protichůdné 
názory, když se stočí řeč na téma náměstí Hrdinů.

Po mnohahodinovém bádání jsem oprášil dokumenty 
z rodinného archivu, probral jsem několik cestopisných 
knih i údajů na internetu a sestavil jsem následující pořa-
dí měst s největšími náměstími v České republice. Předem 
podotýkám, že seznam nemusí být přesný a úplný a velmi 
rád uvítám jakoukoliv další informaci a upřesnění.

Náměstí Hrdinů ve Starém Městě je 
podle celkové plochy na pátém místě. 
Údaje jsem si upřesnil u pana Jiřího Obdr-
žálka na odboru majetku a životního pro-
středí Městského úřadu ve Starém Městě. 
Ve směru od středu světelné křižovatky 
u radnice až po mostek přes potok Salaška 
je naše náměstí dlouhé 511,5 m, nejširší je 
v místech mezi farním úřadem na sever-
ní straně č. p. 8 a na jižní straně ležícími 
domy č. p. 104 a 105. Šířka v tomto místě 
je 53 m. Pro srovnání třeba Nuselský most 
v Praze je kratší (délka 485 m) i užší (šířka 
26 m). Vychutnat si můžeme celé náměstí 
Hrdinů při pěší pochůzce. Jeho celkový 
obvod je 1111 metrů.  Jedničkami se to na 

Největší náměstí v České republice

Praha Karlovo náměstí 80.580 m2 510 x 158 m  
Praha Václavské náměstí 45.000 m2 750 x 60 m
Jihlava Masarykovo náměstí 29.700 m2 330 x 90 m
Plzeň náměstí Republiky 26.827 m2 193 x 139 m
Staré Město náměstí Hrdinů 23.325 m2 511,5 x 53 m
Rakovník Husovo náměstí 20.000 m2 400 x 50 m
Vysoké Mýto nám. Přemysla Otakara II. 19.500 m2 150 x 130 m
Třebíč Karlovo náměstí 18.000 m2 360 x 50 m
Č. Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 17.689 m2 133 x 133 m
Litoměřice Mírové náměstí 17.000 m2 180-195 x 75-90 m
Praha Staroměstské náměstí   9.000 m2 
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Náměstí Hrdinů ve směru od potoka Salaška k budovám základních škol.  
Foto: Jiří Šicha

Spektrum

našem náměstí přímo hemží. Po-
suďte sami. Máme tady dvě zdařile 
opravené budovy základních škol 
č. p. 715 a č. p. 1000, dále má „pro-
tekční“ číslo 100 i před časem nově 
opravená budova radnice, která po-
měrně nedávno oslavila 100. výročí 
od svého dokončení. Již v roce 1995 
byla zbourána nejstarší budova chla-
pecké školy s číslem popisným 1, kte-
rá byla postavena v sousedství ny-
nějších školních budov. Na náměstí  
Hrdinů máme i další pozoruhod-
nost. Hostinec Na Špici č. p. 110 je 
možná nejstarší ve Zlínském kra-
ji, na pivečko i něco ostřejšího zde 
chodili naši předkově již v roce 1792 
a postupem času se zde konaly spole-
čenské akce, taneční zábavy a býval 
tu i zájezdní hostinec, kde se pravi-
delně zastavovali formani. Nedaleko 
hostince na Špici je dům s číslem 
popisným 111. Tím naše jedničková 
smršť pro dnešek končí.

Větší než náměstí Hrdinů ve Starém Městě je Karlovo 
náměstí a také Václavské náměstí v Praze, dále Masaryko-
vo náměstí v Jihlavě a náměstí Republiky v Plzni, kde se 
také nachází chrám sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží 
v České republice (102,6 m). Daleko za naším náměstím co 
do rozlohy se krčí Staroměstské náměstí v Praze, které má 
plochu pouze 9.000 m2.

Název náměstí Hrdinů není v České republice příliš čas-
tý. Najdeme ho  v Praze - Nuslích v těsné blízkosti věznice 
na Pankráci, kde jen v letech 1943-1945 nacisté popravili 
1.079 obětí. V červnu 1945 zde zemřel ve vězeňské nemoc-
nici prezident Emil Hácha, byly zde popraveny oběti komu-
nistických čistek Milada Horáková, Rudolf Slánský a mno-
ho dalších, ale i konfident gestapa Karel Čurda. Popravu

oběšením neblaze proslu-
lého říšského protektora 
Karl Hermann Franka 
sledovalo 22. května 1946 
ve dvoře věznice 5000 di-
váků. Dva roky byla na 
Pankráci vězněna hereč-
ka Adina Mandlová a ně-
kolikrát také Radovan 
Krejčíř. 

Další stejná náměstí 
Hrdinů jsou v Olomouci, 
Krnově, Telči, ve Volyni 
(okr. Strakonice) a třeba 
v Prostějově mají Náměs-
tí Padlých Hrdinů. Na 
Slovensku jsou náměstí 
Hrdinů v Chynoranech 
(okr. Prievidza), v Bu-
datíně (okr. Žilina), kde 
v roce 1849 Slováci zví-
tězili v tuhém boji nad 
maďarskými gardami, 
a v okresním městě Le-
vice. 

Na snímku zajímavý pohled na náměstí Hrdinů koncem padesátých let minulého století. V blízkosti 
tehdejšího národního výboru byla autobusová zastávka. Provoz  byl minimální, nevidíme jediný auto-
mobil na silnici.                                                                                                                         Foto: archiv
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Jsme národ cestovatelů, a tak uvá-
dím i náměstí Hrdinů v Limassolu na 
Kypru, další jsem objevil v Manile na 
Filipínách a také v polském Krakově 
mají Plac Bohaterow Getta (Náměstí 
Hrdinů ghetta).

Nejznámější náměstí Hrdinů však 
nalezneme ve Vídni v areálu císař-
ského hradu Hofburg - Helden platz
s dominantními jezdeckými sochami 
vévody Karla a prince Evžena Savoj-
ského. Helden platz, největší veřejné 
prostranství ve Vídni, je také ne-
chvalně známé vyhlášením „anšlusu“ 
(připojení Rakouska k Německé říši) 
v březnu roku 1938 za účasti deseti-
tisíců lidí.

Také druhé centrum bývalého 
Rakousko – Uherska, metropole Bu-
dapešť, má své nejdůležitější náměstí 
pojmenováno Hösök tere (náměstí 
Hrdinů). Bylo vybudováno při pří-
ležitosti oslav 1000. výročí příchodu 
Maďarů do Karpatské kotliny. Bu-
dapešťské náměstí Hrdinů s 36 m 
vysokým Památníkem Tisíciletí 
je na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. A ještě jeden důležitý 
údaj nás spojuje s náměstím v ma-
ďarské metropoli na Dunaji. Hösök 
tere má sice čtvercový půdorys 160 
x 160 m, ale jeho plocha 25.600 m2 je 
pouze o něco větší ve srovnání s plo-

Maďarská metropole Budapešť má své nejdůležitější náměstí pojmenováno Hösök tere 
(náměstí Hrdinů). Bylo vybudováno při příležitosti oslav 1000. výročí příchodu Maďa-
rů do Karpatské kotliny.                                                                                   Foto: archiv

Asi nejznámější náměstí Hrdinů (Helden platz) nalezneme ve Vídni v areálu císařského 
hradu Hofburg.                                                                                                  Foto: archiv

chou náměstí Hrdinů ve Starém Městě  
(23. 325 m2).

Náměstí Hrdinů ve Starém Měs-
tě získalo svůj název podle padlých, 
umučených či popravených synů na-
šeho města. Na nedaleké sokolovně je 
pamětní deska se jmény zavražděných 
v období II. světové války, v blízkosti 
školy je Památník legionářů, který nám 
připomíná zahynulé v průběhu I. světo-
vé války a krátce po jejím skončení. Již 
jen vzpomínky nám zbyly na pomníčky 

–  lampy hrdinů na severní straně ná-
městí naproti radnice. Další pomní-
ky padlých jsou umístěny na severní 
straně Hradišťské ulice, dále naproti 
vchodu na hřbitov a také v lokalitě 
Potmělúčka, kde bylo v předvečer 
osvobození našeho města 30. dubna 
1945 nacisty zavražděno pět mladých 
mužů ze Starého Města.

Vzpomínejme na všechny hrdiny, 
kteří pro naše dobro obětovali to nej-
cennější, svůj život.

Milan Kubíček 

Co najdeme
na náměstí Hrdinů?

Stejně jako v jiných městech, 
také u nás ve Starém Městě nechybí 
restaurace a sázkové kanceláře.

Gastronomických zařízení je 
nejvíce, celkem čtyři, (cukrárna 
a kavárna u radnice, hostinec Na 
Špici, bar Na Špici, restaurace Pa-
píno). Tři sázkové kanceláře Tip 
sport, Synot tip, Fortuna. Antény 
T-elektronic, prodejna potravin 
Hráčková, Agentura NP, Zdravá 
výživa Strnad, drogerie Hrabinec, 
levný textil, prodejna jízdních kol 
Číhal, hračky-papír Červenková, 
prodejna květin, akvaristika, ces-
tovní agentura Omnitour, drogerie 
u křižovatky, veterinární ambulan-
ce MVDr. Neumannová, novinový 
stánek u základní školy a další.

MK
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Ing. arch. Radmila Pešková
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Na Salaši už je hej….                                                                                             Foto: BV

Nárazový vítr není vidět, zima byla také hodně krutá. 
Foto: BV

Sedm statečných pokořilo silné mrazy
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Skupina historického šermu Morrigan 
ze Starého Města uspořádala 4. února 2012 
již pátý ročník Zimního přechodu Chřibů. 
Na rozdíl od předchozích ročníků, se vyšlo 
z Kudlovské doliny směrem na Komínka, 
Bunč a Brdo. Po asi osmnáctikilometrovém 
pochodu jsme putování zakončili na Salaši.

Podmínkou účasti bylo, pro přátele oživené 
historie, dobové oblečení, včetně bot a dalších 
doplňků, které si účastníci sami vyrobí nebo 
nakoupí. Stravu si každý nesl s sebou. Na jíd-
lo a pití byl chléb, špek, sušené ovoce a voda 
nebo čaj z bylin a ovoce. Pod Brdem se jim 
podařilo vykřesat oheň a trochu se nad ním 
ohřát. Letos šli Slované, Vikingové a Varjago-
vé ze Starého Města a ze Zábřehu na Moravě.

Každoročně čekáme na napadlý sníh. 

Teprve po uzávěrce minulého čísla Staroměstských novin jsme obdrželi 
do redakce pěknou fotografii dětí z mateřské školy v Komenského ulici, 
které se pochlubily svými sněhuláky. Určitě se budou líbit i našim čte-
nářům.

Text: MK, foto: Věra Hanslianová

Letos nás místo sněhu čekalo jiné překvapení. Mráz, který přinesl mí-
nusové patnáctistupňové teploty, a nárazový vítr. Přesto si všichni pochva-
lovali, jak jsou dobře připraveni. Při stálém pohybu nikdo nemrzl více než 
v moderním outdoorovém oblečení. Vlna a kožešiny mají výborné tepelné 
vlastnosti a při správném použití dobře hřejí. Taky kožená obuv a vlněné, 
ručně dělané, ponožky si nemůžeme vynachválit.

V nedělním dopoledni se na staroměstské Orlovně pro účastníky po-
chodu uspořádal dvouhodinový šermířský seminář. S přáním, více sněhu 
a méně mrazu pro příští ročník, se všichni zúčastnění rozjeli do svých do-
movů.

Bohumil Višenka

Zrnka moudrosti
Nemít určitý názor na to, co je dobré a co je špatné, je 

prostředek, jak se vyhnout příčinám zmatku. Větší část 
života upadají lidé do zmatku vlastní vinou. Trpí, že ne-
mají to, co považují za dobré, nebo když to mají, bojí se, 
že to ztratí. Anebo trpí tím, co považují za špatné. Od-
straň tuto víru a všechno špatné zmizí. Nejvyšším dob-
rem je veselá mysl, život bez strachu a klid.

Python
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D ě t i  p í š í  n o v i n y
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Jaký je můj dědeček? Co všechno umí?

Katka Gabrielová, 9 let: 
Můj děda se jmenuje Toník a je moc hodný. Někdy spolu 

jdeme do parku. Děda umí hrát na klavír a rád hraje dámu.

Adam Opravil, 9 let: 
Děda Ladik umí dobře řídit, starat se 

o děti, umí dobře pracovat. Také velmi  
dobře vaří a hraje fotbal.

Roman Vavřiník, 9 let: 
Můj dědeček má 79 let a chodí na ryby 

s babičkou. Děda babičce pomáhá s vaře-
ním a děda se jmenuje Zdeněk.

Vojta Zábranský, 8 let:  
Dědeček hrál volejbal a umí běhat. Tak-

že umí být sportovní, také byl učitel, takže 
toho má víc vědět. Zeptám se ho na cokoliv a on mně vždycky 
odpověděl. Také je vinař a má vinohrad. Ve sklepě má lis a li-
suje víno a má místnost s vínem, pár jich vyjmenuju. Rulanda 
šedá, rozé, soviňon a ve vinohradě má nad 2000 hlav. Děda 
umí dobře vařit a má rád ticho. A v zimě mě učí líp lyžovat. 
A je hodný. Jednou reprezentoval Československo v atletice 
a učí mě atletiku. Dědečkovi je 61 let.

Petr Rídl, 9 let: 
Můj dědeček Vojtěch Blaha umí dobře hrát bowling a dobře 

umí hrát dámu, karty a má rád tenis. Je mu 64 let a je moc 
hodný.

Členkou redakční rady Staroměstských novin je také učitelka  
I. stupně základní školy na náměstí Hrdinů Mgr. Milana Matyá-
šová. Pověřil jsem ji malým úkolem. Obrátila se na svou kolegyni 
Mgr. Janu Daňhelovou, která vede na škole novinářský kroužek, 
a mezi dětmi 3. C, kde je třídní učitelka Mgr. Irena Šichová, jsme 
udělali malou anketu. Chlapců a dívek jsme se zeptali na jejich dě-
dečky a babičky, a děti nám pak napsaly, jací jejich prarodiče jsou 
a co všechno umí. Zde jsou jejich odpovědi. 

Milan Kubíček

Jaká je moje babička? Co všechno umí?

Natálie Körberová, 8 let:  
Moje babička je moc milá a hodná. A co všechno umí? Moje 

babička Hanka umí dobře péct a plést a ze všeho nejlíp vaří.

Alexandra Petrů, 8 let: 
Moje babička Maruška je velmi hravá, 

a to proto, že pořád pracuje ve školce. Byd-
lí v Kroměříži v panelovém bytě. Je velmi 
milá, hodná a laskavá. Ráda plete a vaří. 
Moje babička se ze všeho nejvíc umí opalo-
vat, až do té doby, dokuď není úplně černá 
jako černoška. Také umí velmi pěkně hrát 
na klavír. A umí se dobře starat o zvířata.

Julie Luběnová, 9 let: 
Babička se jmenuje Pavla a má 70 let. Ba-

bička ráno vstane a jde do kostela. Jak se 
vrátí tak začne vařit. Pak si uvaří kávu a poslouchá dechovky. 
Poobědvá a jde na procházku. Pak se umyje a jde spát. Nejlíp 
umí vařit.

Lucie Zedníková, 8 let: 
Moje babička Helena je velmi hodná.

Viktória Bučeková, 9 let: 
Jaká je moje babička? Moje babička Ľubomíra je strašně hod-

ná, má mě ráda. Dá nám někdy 1001 her….atd. Babičce je přes 
60 až 70 let. Jedenkrát, když byla moje maminka malá, tak jim 
papoušci utekli. Byla to sranda, když nám to mamka vyprávě-
la. A na Slovensku 
mají jinačí vyjme-
novaná slova. Co 
moje babička umí? 
Umí nám vypárat 
knoflíky…atd. To
bylo švandy!

Anketu 
připravila 
Mgr. Jana 

Daňhelová 
a kresbami 

vyzdobila 
Jindra Pelková

Lucie Zedníková, 8 let: 
Můj dědeček se jme-

nuje Jindřich. Když jsem 
u něj na návštěvě, a když 
chci od něj namasírovat 
záda, tak je namasíruje.

Matěj Blaha, 9 let: 
Dědeček je jmenuje 

Mirek Blaha. Umí výbor-
ně zpívat a je moc hodný, 
veselý, hraje si se mnou, 
chodí na ryby.

Kresby:
Jindra Pelková
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Valná hromada T. J. Sokol

Na snímku zleva starosta města Josef Bazala, host župní náčelnice Helena 
Chytková, starostka Sokola Ing.  Antonie Řádková, ekonomka Věra Elknero-
vá, výtvarnice a kronikářka Jindra Pelková.                   Foto: Milan Kubíček 
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Ve středu 22. února 2012 se konala valná hro-
mada T. J. Sokol Staré Město. Přítomní projednali 
zprávu o činnosti za rok 2011, zprávu o hospoda-
ření v roce 2011, zprávu revizní komise, návrh roz-
počtu a plán činnosti na rok 2012. V úvodu všech 
46 účastníků uctilo minutou ticha zemřelé členy 
Emílii Mimránkovou a Josefa Koplíka. 

V současnosti chodí cvičit 45 žen a dále cvičí 
rodiče s dětmi. V letošním roce Česká obec so-
kolská, která sdružuje 180 tisíc členů a je čtvrtým 
nejpočetnějším občanských sdružením v republice, 
uskuteční XV. všesokolský slet. Zúčastní se i sta-
roměstští Sokolové, budou nacvičovat dvě sletové 
skladby. První z nich rodiče s dětmi a druhou pak 
žáci 3. tříd. O činnosti divadelního odboru infor-

moval pan Hájek. Staroměstští ochotníci vystoupí 
v kulturním programu XV. všesokolského sletu. 
Představení Tetička z Radějova, které režíruje Ma-
rie Hrabcová, bude sehráno v Praze 2. července 
2012 v 19 hodin v divadle Rokoko na Václavském 
náměstí.  Sokol tak dokazuje, že jeho prioritou není 
jen sport a všestrannost, ale Sokolové dokáží vytvo-
řit i hodnotné kulturní projekty. 

V letošním roce plánují Sokoli Vítání jara v Ku-
novském lese, zúčastní se oslav 140. výročí Sokola 
v Uherském Hradišti a při této příležitosti se bude 
konat dne 29. dubna Sokolská akademie. Plánu-
jí velikonoční výšlap do Chřibů, cyklovýlet na sv. 
Antonínek a samozřejmě pojedou autobusem do 
Prahy na XV. všesokolský slet. Dále se chystají na 
setkání na Javořině, cyklovýlety po okolí a Poště-
pánský výšlap. Při příležitosti 150. výročí Sokola 

bude vysazena pamětní lípa ve Starém Městě.
Starosta Josef Bazala přítomné ujistil, že město 

bude i nadále podporovat činnost Sokola, infor-
moval o změně v organizaci Staroměstského dne, 
který bude součástí červnové výstavy Zahrada Mo-
ravy. Požádal Sokoly, aby se také zúčastnili dubnové 
akce s názvem Ukliďme si Staré Město, která bude 
součástí Dne země v sobotu 21. dubna dopoledne. 
Odpoledne pak bude další vzdělávací a kulturní 
program v areálu Kovosteelu ve Starém Městě.

Programem Sokola bylo od prvních let jeho čin-
nosti pěstování tělocviku, ale jeho cílem nebylo jen 
zpevňování svalů, obratnosti, rychlosti a vytrvalos-
ti, posilování zdraví, ale také výchova k českému 
národu, k demokracii, slušnosti a mravnosti. Být 
Sokolem znamenalo uplatňovat myšlenky bratrství 
mezi lidmi, kázně, vytrvalosti, lásky k vlasti, rozví-
jení zdatnosti, vůle a hájení pravdy.

Milan Kubíček

Účastnice sokolské výroční schůze poslouchají zprávu o činnosti za rok 2011.
 Foto: MK

Na snímku zleva Vojtěch Rosůlek, Jaroslav Paroulek a Jan Vančura. Trojice 
mužů patří k dlouholetým členům staroměstského Sokola a pokud sečteme je-
jich věk, dostaneme neskutečně vysoké číslo 257. Bratr Rosůlek je ve svých 89 
letech nejaktivnějším turistou na Slovácku. Pravidelně chodí do přírody a často 
mu v tempu nestačí ani o dvě generace mladší turisté.       Foto: Milan Kubíček

Jen dál, jen dál, jen výš a výš,
tys naší síly vzor

a ty své mety doletíš
i každé bouři vzdor! 
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KOŠT SLIVOVICE: STAROMĚSTSKÁ FLAŠA ZŮSTALA DOMA
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V pořadí dvanáctý košt slivovice se 
letos uskutečnil v sobotu 3. března 2012 
v SKC – sokolovně ve Starém Městě. Za-
čátek byl posunut již na 16 hodin a za-
krátko po zahájení se naplnily všechny 
sály a galerie. Vzorků bylo dodáno 790, 
to je o 102 více než v minulém roce, 
který byl slabší na úrodu. Jako tradičně 
bylo nejvíce vypáleno trnek a durancií 
– 490, meruněk bylo zastoupeno 101, 
dále bylo možno okoštovat 55 vzor-
ků hruškovice a také 41 pálenek z ja-
blka, 23 mirabelek, 11 vínovic, devět 
třešňovic a sedm višňovic. V kategorii 
ostatní vzorky byly zastoupeny pálen-
ky z broskve, maliny, oskeruše, gdoule, 
ananasu, ryngle a také letní a zahradní 
směsi. V degustační komisi, která číta-
la rekordních 119 hodnotitelů, se opět 
sešlo i devět žen. Také mezi pětatřiceti 
nejúspěšnějšími vzorky slivovice jsme 
našli šest, kterými se pochlubily ženy 
z regionu, mezi nimi i Blanka Crlová ze 

Starého Města.
Akci uspořádal Spolek přátel slivo-

vice Staré Město, občanské sdružení, ve 
složení Stanislav Měrka, Ladislav Pro-
středník, Jaromír Talák, Jiří Lahodný, 
Petr Štefka a dále spolupracovali Vla-
dimír Košík, Pavel Sukovitý, Bohumil 
Crla a Bedřich Vlk. Úvodní slovo do 
katalogu napsal páleničář a degustá-
tor Jan Hubík, který mimo jiné uvedl: 
„Naši předkové popíjeli tento lék na ku-
ráž při různých oslavách nebo jen pro 
dobrou mysl a lepší náladu. Po vypále-
ní slivovičky rádi zvali své kamarády na 

Na snímku zleva starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Mali-
na, pořadatel Ladislav Prostředník, šampion výstavy Bohumil Crla, 
který si odnesl putovní staroměstskou flašu, a hlavní pořadatel Sta-
nislav Měrka.                                                            Foto: Milan Kubíček

Tak panové, jakou jste si vybrali? Foto: MK

okoštování, při kterých se chlubili svými 
výrobky a sdělovali si své dojmy, postře-

hy a rady. Myslím, 
že právě k tomu by 
měl sloužit i dnešní 
košt slivovice, poch-
lubit se, pochválit, 
pohaňat a poučit 
se. Kromě přivítání 
a s přáním dobré po-
hody chci poděkovat 
organizátorům, kteří 
letošní košt slivovice 
připravili. Dále bych 
chtěl poděkovat de-
gustátorům, bez kte-
rých by nebylo vítě-
zů ani poražených. 
Poděkování zaslouží 
i všichni vystavova-
telé, kteří byli ochot-

ni dát své vzorky, jak se říká,„s kůží na 
trh.“ Buďte všichni vítáni a pamatujte si, 
že slivovicu ještě nikdo neporazil, akorát 
my ze Slovácka jsme uhráli remízu. Tož 
ať slúží!“ Ceny vorků zůstaly stejné jako 
loni. Jeden lístek se prodával za pět ko-
run, za šampiony se platilo třemi lístky, 
pálenky ohodnocené 59 – 40 body (dva 
lístky) a za kořalky s 39,5 bodu a méně se 
platilo jedním lístkem.

Pro účastníky byla připravena boha-
tá tombola i s atraktivním divočákem. 
Nechybělo bohaté občerstvení, včetně 
tvarůžkových moučníků, k dobré poho-

dě vyhrávala v divadelním sále kapela 
Jižané, ve sportovním sále se lidé bavili 
se skupinou V. S. P. V programu vy-
stoupily břišní tanečnice Andrea Horká 
a Ivana Fusková.

Šampioni výstavy
Bohumil Crla durancie 60 bodů
Oldř. Macháček meruňka 59,5 bodu
Ivo Kozák hruška 54,5 bodu
Kamil Málek jablko 52,5 bodu
Antonín Vašíček mirabelka 56,5 bodu

Nejprestižnější kategorii trnka vy-
hrál se svou durancií ročník 2010 Bo-
humil Crla ze Starého Města (60 bodů), 
druhý byl Miroslav Bačík z Kněždubu 
(durancie) a třetí se umístil Štěpán Pro-
chovník z Břestku (trnka). Mezi dvaceti 
nejlepšími byli také další Staroměšťané 

Hodinu před začátkem koštu duchovní otec staroměstské farnosti P. Miroslav Suchomel vysvětil 
vzorky pálenek. Na snímku při modlitbě společně se členy Spolku přátel slivovice. 

Foto: Milan Kubíček 
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Josef Kamas, Josef Dubovský, Roman 
Bureš, Petr Ondrůšek a Antonín Vaší-
ček.

Meruňkovici měl nejlepší Oldřich 
Macháček z Uherského Hradiště, dru-
hý se umístil Pavel Křiva (Staré Město), 
třetí Josef Niesner (Salaš), čtvrtý Fran-
tišek Tichoň (Staré Město) a pátá Zla-
tuše Škrháková (Staré Město). Nejlepší 
hruškovici přivezl Ivo Kozák z Vřeso-

vic, ze Staroměšťanů se umístil Karel 
Blaha na čtvrtém místě, Roman Bureš 
byl osmý a Jaromír Talák skončil de-
sátý. Nejvíc bodů za pálenku z jablek 
získal Kamil Málek z Hluku, z domá-
cích se prosadili Petr Štefka (10. místo) 
a Ladislav Talák (11). Staroměšťané 
si vedli nejlépe při pálení mirabelky, 
kde obsadili čtyři místa v první desítce. 
Nejlepší byl Antonín Vašíček, druhý se 
umístil Jiří Zapletal, Jiří Juřík byl čtvrtý 
a Stanislav Švec desátý.  

Také nesmíme zapomenout na Annu 
Blahovou ze Starého Města, která vypá-
lila nejlepší višňovici, Zdeněk Vaculík 
byl nejlépe ohodnocen za svou třeš-
ňovici, děda Antonín Křiva má podle 
hodnotitelů ve Starém Městě nejlepší 
vínovici, Petr Straka získal 44 bodů za 

svou letní směs.
    Vzorky slivovice a hruškovice přinesl 

také duchovní otec farnosti P. Miroslav 
Suchomel, účastnila se kompletní rodi-
na Horká, tatínek Miroslav (meruňka  
51,5 b.), maminka Jana (trnka 52 b.) 
i dcery Andrea (meruňka 44 b.) a Vero-
nika (meruňka 44 b.). Nechyběli pravi-
delní účastníci Evžen Czop, Jan Hubík, 
Josef Niesner, Zdeněk Vaculík, členové 
organizačního výboru a mnozí další pěs-

titelé. Nejstarší vzo-
rek durancie z roku 
1979 přivezl Rudolf 
Chybík z Jalubí, La-
dislav Prostředník 
starší se pochlubil 
trnkou z roku 1988.  
Mezi nejvzdálenější 
patřili pěstitelé z Je-
seníku, Šternberku, 
Šumperku, Horních 
Dunajovic, Mikulčic, 

Strážnice, Velkých 
Pavlovic, Kroměříže 
a Zlína, ale i ze Slo-
venska, například 
z Borského Mikuláše 
a Trenčína.

V samém závěru 
jsem potkal veselého 
pěstitele, byl na koštu 
jedním z nejstarších. 
Nad štamprlkou mi 
povídal o tom, co je 
to štěstí. Nuže: v pěti 
letech si nenačurat 
do kalhot, v 15 letech 
– získat řidičák a řídit auto, v 18 letech 
– mít první sex, ve 30 letech být ženatý, 
v 50 letech – mít peníze a užívat si, v 60 
letech - mít ještě peníze, v 70 letech – být 

ještě ženatý, v 75 letech – vědět ještě, co 
je sex, v 80 letech – řídit ještě auto, v 85 
letech – mít ještě přátele, v 90 letech 
– nenačurat si do kalhot.

Tož za rok opět na viděnou na koštu 
pálenek.

Milan Kubíček

Spokojení účastníci koštu slivovice.                                         Foto: MK

Andrea Horká (vpravo) a Ivana Fusková 
předvedly orientální tance. 

Foto: Milan Kubíček

V divadelním sále hrála skupina Jižané.              Foto: Milan Kubíček

V soutěži o „bílou hůl“, ve které se hodnotil vzorek s nejmenším po-
čtem bodů, byl „nejlepší“ Jan Batůšek ze Starého Města (vpravo), jinak 
skvělý vinař. Cenu mu předali Petr Hájek (uprostřed) a Stanislav Měr-
ka.                                                                                               Foto: MK

Tombola byla vskutku velmi bohatá. Nechyběl divočák a další hodnot-
né ceny.                                                                                      Foto: MK

ZE SLIVOVICOVÉHO DESATERA
Koštovať mosíš pořádně, slaninu dones, 

chléb a sůl. Šak sme z jedného kraja. Kdo 
bratrem se cítí, mosí s námi píti!
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Modernizované lokomotivy 750.7 projíždí pod Vyhlídkou

Lokomotiva 750.7 v čele rychlíku 701 „Buchlov“, který jede denně 
v trase Hradec Králové – Staré Město u Uh. Hrad. – Luhačovice. Bý-
valý stroj řady 754 s názvem „Brejlovec“ tak po svém znovuzrození 
a klasickým vzhledem ukrývá v podstatě novou lokomotivu. 

Foto: Milan Kubíček

Co možná nevíte…

Dlask tlustozobý je nádherný pták, se kterým 
jsme se mohli setkat i na krmítku po dobu 
letošní tuhé zimy. V České republice má 355 
mužů příjmení Dlask, ve Starém Městě se tak 
nejmenuje nikdo.        Foto: Vladimír Kučera
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V traťovém úseku mezi železniční-
mi stanicemi Staré Město u Uh. Hrad. 
a Uherské Hradiště můžeme vidět v čele 
expresu „Šohaj“ a rychlíků „Buchlov“,  
„Galán“, „Hradišťan“, „Mojmír“, „Olša-
va“, „Velehrad“ a bezejmenného rychlíku 
č. 710 dvanáctkrát denně modernizo-
vané motorové lokomotivy řady 750.7. 
Výkonné stroje v pěkném modrobílém 
barevném provedení má ve stavu Depo 
kolejových vozidel Brno. V celé síti Čes-
kých drah je k vidění celkem 19 strojů, 
například na trati Brno – Jihlava, Staré 
Město – Luhačovice, Brno – Veselí nad 
Moravou – Bylnice /Staré Město u Uh. 
Hrad., Praha – Písek – České Budějovi-
ce, Hradec Králové – Trutnov – Tanvald, 
Olomouc – Jeseník nebo je můžeme 
spatřit v čele Zlínského expresu Praha 
– Zlín střed v části trati mezi Otrokovi-
cemi a Zlínem.  Lokomotivy řady 750.7 
jsou nově vybaveny motorem Caterpillar 
3512C HD o výkonu 1550 kW. Celková 

hmotnost stroje je 72 
tun, maximální rychlost 
100 km/hod.

Klasické motorové 
lokomotivy na většině 
neelektrifikovaných tra-
tí nahrazují motorové 
vozy a motorové jed-
notky. Z celkových 280 
motorových lokomotiv, 
které mají České dráhy 
k dispozici, potřebují 
jen 119. Postupně se vy-
trácejí z provozu legen-
dární „Bardotky“ řady 
749 a mizí z kolejí po-
slední „Bangladéšsky“ 
řady 742, které můžeme 
občas vidět i ve Starém Městě na osobních 
vlacích a to většinou v případě poruchy 
motorových vozů řady 842.

Klasická souprava osobních vozů tažená 
velkou motorovou lokomotivou se tak na 

Ptačí příjmení jsou velmi častá
V České republice žije mnoho lidí, kteří mají příjmení shodné s některým druhem 

ptáka. Vypracovali jsme malý přehled, kde první číslo znamená celkový počet drži-
telů příjmení v České republice, číslo v závorce pak udává počet příjmení ve Starém 
Městě. V případě počtu příjmení v našem městě jsou zahrnuti nejen muži, ale i ženy.

Podle posledního sčítání v České republice žije nejvíce mužů s příjmením: Holub 
– 6.279 (6), Sýkora – 5.842 (14), Strnad – 4.407 (2), Slavík – 4.373 (20), Čížek – 3.747 
(1), Špaček 3.724 (16), Straka – 3.692 (13), Stehlík – 3.398 (2), Vrána – 3.097 (20), Kos 
– 1.860 (0), Čáp – 1.771 (1), Sojka – 1.574 (0), Sokol – 1.468 (0), Dudek – 1.400 (2), 
Sova – 1.254 (0), Kalous – 1.159 (0), Vrabec – 1.030 (0), Drozd – 949 (0), Kavka – 819 
(6), Skřivan – 500 (4), Pěnkava – 431 (0), Havran – 374 (1), Dlask – 355 (0), Zvonek 
– 299 (0), Poštolka – 135 (0) a Brhlík – 111 (0). 

Blíží se Den ptactva a některé zoologické zahrady, a třeba i Dinoparky, vychází 
vstříc lidem s ptačím příjmením a poskytují vstupy zdarma. Proč tuto výhodu nevy-
užít a neudělat si pěkný a zároveň levný výlet?                                        Milan Kubíček   

Až do 1. dubna 2012 si můžete prohlédnout 
výstavu Kamélie v kouzlu třicátých let, která 
se koná ve Studeném skleníku Květné zahra-
dy v Kroměříži. Více informací jsme přinesli 
v minulém čísle Staroměstských novin. Po-
zvánkou je pro všechny naše čtenáře pěkná 
fotografie kamélie z výstavy.                           

     MK

Výstava plná kamélií

trati v blízkosti ulice Na Vyhlídce podle 
všeho zanedlouho stane vzácnou výjim-
kou.

Milan Kubíček

Na vlaku EuroCity 136/137 „Mora-
via“ Ostrava hl. n. – Přerov – Staré Město 
u Uh. Hrad. – Břeclav – Bratislava – Bu-
dapešť je řazena souprava Českých drah, 
které se skládá ze čtyř osobních vozů  
2. třídy a jednoho vozu 1. třídy.  Kurio-
zitou je zařazení restauračního vozu ma-
ďarských železnic společnosti Utasselátó. 
V současnosti prochází většina starších 
jídelních vozů ČD rekonstrukcí a z to-
ho důvodu byla uzavřena dohoda na 
konferenci o jízdních řádech FTE, kde 

bylo rozhodnuto o nasazení maďarských 
restauračních vozů na tratích Budapešť – 
Ostrava hl. n. – Žilina – Praha – Budapešť.  
EC 136 „Moravia“ ve směru do Ostravy  
hl. n. odjíždí ze Starého Města v 11:42 hod. 
a ve směru do Budapešti v 16:17 hod. V če-
le vlaku jsou třísystémové elektrické loko-
motivy řady 380 (max. rychlost 200 km/h., 
trvalý výkon 6400 kW), které 34 km dlouhý 
úseku mezi Starým Městem a Hodonínem 
ujedou za rekordních 15 minut.

Milan Kubíček
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Libuše Holznerová připravila výstavu čínských bylin – Yao

Očekáváme přílet čápů na dvě staroměstská hnízdiště

Čápi na komíně v Klukově ulici v dubnu 
2011.                                   Foto: Dušan Vala
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„Připravila jsem pro všechny zájemce 
výstavku vzorků 85 bylin, dřevin, neros-
tů i části živočichů, plazů a hmyzu, které 
se používají v Číně jako léčiva. Výstava 
je volně přístupná každý den od 7:00 do 
15:30 hod. na panelu ve 2. patře v budově 
Obzoru ve Staré Tenici v Uherském Hra-
dišti,“ napsala nám Libuše Holznerová 
ze Starého Města.

„Čínská medicína bývá označována 
jako alternativní, což je naprosto mylný 
výklad. Čínská medicína je východní me-
dicínou se vším všudy. Obor sám o sobě. 
Má chirurgii, internu i svoji fytoterapii. 
Číňané se vždycky smějí nám, dlouhým 
bílým nosům, že klasická medicína je ta 
jejich, protože už je tady kolem 4000 let, 
kdežto západní maximálně 150. A my už 
ji nazýváme klasickou!

Čínská medicína je o tom, jak si jed-
na civilizace snažila poradit se zdravím 
a nemocí. Je hodně stará a její výhodou 
je, že se už od 6. století vyučuje vysoko-
školsky. V té době Slované v Karpatské 
kotlině ještě neuměli psát a oni už pře-
mýšleli, jak nejlépe zvládnout první den 
chřipky! A s objevením gramotnosti za-
čali všechny poznatky sepisovat a ukládat 
pod záštitou císaře, který si chtěl ucho-
vat všechny klenoty své říše. Tak vznikla 
první vysoká škola. Při studiu potom měli 

dvě obrovské výhody – hodně času a velký 
vzorek lidí. Čínskou medicínu si většina lidí 
spojuje s akupunkturou, ale ta tvoří jen pět 
procent čínské medicíny, navíc je bolestivá 
a její účinky nejsou dlouhodobé. Dalších pět 

až deset procent představuje psychoterapie 
a dietetika, cvičení Qi gong a Tai-ji deset 
procent a hlavní část, sedmdesát procent, 
jsou Yao - bylinky. Celý princip spočívá 
v tom, že jejich prostřednictvím lze organis-
mu dodat energii přesně tam, kde je potřeba. 

Pomocí bylinných preparátů se pomalu, 
ale jistě buduje určitý harmonický stav.

Když Číňané popisují působení směsi, 
řeknou, že Císařem je ta a ta bylina, pro-
tože dělá přesně to, co člověk potřebuje. 
Aby ji strávil, musí mu pomáhat bylina 
Ministr, který podporuje trávení a posílá 
ji tam, kde má působit. Protože člověk 
většinou trpí ještě dalšími potížemi, je ve 
směsi Asistent a pak Poslíček, který spo-
juje účinky různých bylin dohromady. 
U nás je fytoterapie značně zjednoduše-
ná. Tato rostlinka je na játra, ta na ledvi-
ny a tečka! Ale kde jsou její další účin-
ky a problémy okolo? Součástí čínské 
medicíny je i dietetika, stručně řečeno 
– jídlo. Číňané tvrdí, že lék je koncent-
rované jídlo zacílené určitým způsobem. 
Pro oboje mají stejný název - Yao. Mezi 
jídlem a lékem je velice tenká hranice, 
protože všechno je na něco dobré. Pro-
to jedí třeba paznehty ze slepice nebo 
hřebínek z kohouta. Konkrétně pazneh-
ty jsou vhodné pro výživu chrupavky, 
tedy proti artróze. My jíme různé gely 

ochucené třeba jahodami, je to tedy totéž, 
jenže v Číně to mají v té přírodní formě,“ 
sdělila paní Libuše Holznerová. Přijďte se  
na výstavku do Staré Tenice podívat.

Milan Kubíček 

Paprikám odřežeme 
stopku, ale nevyhodíme 
ji, zevnitř je očistíme 
a umyjeme. Balkánský 
sýr rozdrobíme do mísy, 
přidáme prolisovaný čes-
nek, jemně rozemletou 
petrželku, kopr a majo-
nézu. Dobře promíchá-
me a směsí vyplníme 
papriky, které uzavřeme 
stopkami. Dáme je na 
2 hodiny do mrazáku 
a pak nakrájíme na ko-
lečka.

 Dnes vaří – pan Jaroslav 
PAPRIKOVÁ PIKANTNÍ KOLEČKA

Číňané se vždycky smějí nám, dlouhým bílým nosům, že 
klasická medicína je ta jejich, protože už je tady kolem 
4000 let, kdežto západní maximálně 150. A my už ji na-
zýváme klasickou!                               Ilustrační foto: LH

Určitě jste v tisku zaznamenali 
informaci o příletu čápů bílých na území 
České republiky. Jeden z prvních čápů 

přiletěl 6. března 2012 do Merklína na 
Plzeňsku, z čápů v našem okolí se mnoho 
let vyznačuje brzkým příletem čapí rodin-
ka v Záhlinicích na Kroměřížsku, která 
sídlí na komíně v blízkosti hostince s ná-
zvem U Čápa.

Na jaře vyhlíží přílet čápů i mnoho lidí 
ze Starého Města, často nám volají nebo 
píší e-maily do redakce i děti ze základní 
školy. Čápi hnízdí již mnoho let na komí-
ně v Klukově ulici a v poslední době také 
máme druhé hnízdo na komíně bývalé 
kotelny základní školy v Komenského 
ulici. Dvě hnízda čápů nenajdete v žádné 
obci v našem okolí.

Za posledních 18 let, kdy sleduji čapí 
populaci ve Starém Městě, se u nás naro-
dilo přibližně 40 čápů. Bohužel, některé 
z nich rodiče nestačili vychovat, zvláště 
v letech s nedostatkem potravy, někteří 
malí dlouhonozí zobáči v hnízdě  zahynu-
li, například při dlouhotrvajícím dešti.

V loňském roce přiletěl první čáp 
(samec) na hnízdo v Klukově uli-
ci rekordně brzy 12. března 2011, dne 

7. dubna 2011 přiletěl první čáp na ko-
mín v Komenského ulici. Děkujeme za 
všechny zprávy, které sdělíte do redakce 
i v letošním roce.

Milan Kubíček

4 zelené papriky
400 g balkánského sýra
1 hlavička česneku

3 lžíce majonézy
zelená petrželka a kopr
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Skautský tábor letos i pro veřejnost
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Již dvanáct let pořádají skauti ze Starého Měs-
ta letní tábory pro děti. Ani letošní rok nebu-
de výjimkou. S podporou města Staré Město 
a usilovné práce vedoucích, rodičů i dětí se již 
před lety podařilo vybudovat tábořiště u obce 
Držková za Zlínem.

Začátkem léta proto vyroste na louce ohraničené po-
tokem a lesem tábor, takřka jako z Foglarových knížek. 
Patnáct podsadových stanů, teepee (týpí), stožár s českou 
vlajkou a dva velké vojenské stany jako kuchyně a jídelna 
poskytnou zázemí více než třiceti táborníkům. Ti se zde 
každý rok na dva týdny ponoří do děje celotáborové hry. 

Krajina Hostýnských vrchů již posloužila jako kulisa mj. 
severoamerickým indiánům, zlatokopům, partyzánům, 
ale i rytířům, starým Slovanům a dokonce i pirátům nebo 
stavitelům pyramid z dob faraonů. Letošní téma bude pro 
táborníky překvapením. Tento rok totiž na tábor zveme 
i zájemce z řad širší veřejnosti (rozumějte neskauty).

A jak takový skautský tábor vypadá? Snoubí se zde tra-
diční zálesácké dovednosti jako rozdělávání ohně, orienta-
ce v terénu a jiné s moderními prvky. Například v podobě 
geocachingu - celosvětové hry, kde se na určitých země-
pisných souřadnicích pomocí GPS navigace hledají ukryté 
schránky zvané cache (česky keše). Děti se tedy mohou 
mimo jiné těšit na výlety do okolí, lanové překážky (od-
vážnější i na slaňování), střelbu z luku, indiánskou saunu 
a hlavně na spoustu her a zábavy.

Pokud je vašemu dítěti 9-14 let, má rádo přírodu a dob-
rodružství, zaujala ho některá z výše uvedených aktivit, 
nebo se jednoduše nebojí vyzkoušet něco nového, můžete 

Krajina Hostýnských vrchů již posloužila v minulých letech jako kulisa 
severoamerickým indiánům, zlatokopům, partyzánům, ale i rytířům, 
starým Slovanům a dokonce i pirátům nebo stavitelům pyramid z dob 
faraonů. Letošní téma bude pro táborníky překvapením. 

Ilustrační foto: TT

Karneval v základní škole

ho přihlásit na náš tábor. Tábor je jak pro kluky, tak pro 
holky.

Termín: 4. 7. - 15. 7. 2012 (12 dní)
Místo: Držková (asi 20 km za Zlínem)
Cena: 2500,- Kč
Více informací na www.h-dvojka.cz, na e-mailové 

adrese trubto@centrum.cz, telefonu 721 371 333 nebo 
na prodejně Barvy - laky Hrabinec (náměstí Hrdinů 103, 
Staré Město).

Tomáš Trubačík

Dvěma snímky se vracíme ke karnevalu na základní škole na náměstí Hrdinů ve Starém Městě. Děti se pěkně vyřádily, zatančily si a spokojeně si užíva-
ly karnevalového veselí.                                                                                                                                                                Foto: Mgr. Milana Matyášová

Spektrum
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Dolina dvakrát vystoupila v Uherském Hradišti

Tanečníci Doliny na venkovním pódiu v Uherském Hradišti 24. dubna 2011.    Foto: Milan Kubíček

V pátek 16. března a v sobotu 
17. března vždy v 19:30 hodin se 
uskutečnila dvě vystoupení folk-
lorního souboru Dolina v Kul-
turním klubu v Uherském Hra-
dišti. 

Tanečníky doprovázela cimbá-
lová muzika Bálešáci, v programu 
vystoupil i dívčí sborek Repetilky. 
Představení s názvem Vážně – ne-
vážně, o Dolině převážně bylo vy-
vrcholením oslav 55. výročí zalo-
žení souboru Dolina. Program byl 
v režii Davida Vackeho ze Slovácké-
ho divadla a Heleny Pilušové. 

Tanečníci Doliny se na vystou-
pení několik měsíců poctivě připra-
vovali, předpremiéra se uskutečnila 
již 26. února 2012 v Březolupech. 
Samotné vystoupení v Uherském 
Hradišti se konalo až po uzávěr-
ce Staroměstských novin, proto se 
k představení vrátíme v příštím čís-
le našeho měsíčníku. Budeme rádi 
i za ohlasy bývalých členů souboru 
a diváků na toto vystoupení, uvítá-
me i zdařilé fotografie. Těšíme se na 
vaše příspěvky.

Milan Kubíček

Kultura Staroměstské noviny 4/12 Staroměstské noviny 4/12

Aleš Rada se Simonou Miskovičovou 13.čer-
vence 2011 v Uherském Hradišti. Foto: MK
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 27. dubna. Uzávěrka je 16. dubna 
2012. 

Volejbalisté postoupili do finále

Anekdoty na poslední 
stranu

Městská sportovní hala na Širůchu se zcela zaplnila. Fandové domácího týmu odcházeli spokojeni.
 Foto: Milan Kubíček

Pět zápasů potřebovali staroměstští volej-
balisté, aby udolali svého soupeře ČZU Praha 
„B“ a postoupili do semifinále. Tam nejprve 
hráli proti Dobřichovicím na jejich hřišti.

První utkání v Dobřichovicích bylo na pro-
gramu v pátek 24. února 2012 a Staroměšťa-
nům se podařil husarský kousek, když zvítězili 
3:0 (22, 14, 22). První set byl sice vyrovnaný, 
ale v druhém setu se projevila převaha VSK 
Staré Město. Příležitost k vítězství si tým trené-
ra Petra Karabce již nenechal vzít.

Do odvety v sobotu 25. února 2012 Staro-
měšťané nastoupili bez posil ze Zlína (Janouch, 
Vašíček). V prvním setu náš tým sice vedl, ale 
postupně převzaly otěže vývoje zápasu do 
svých rukou Dobřichovice, když zvítězili 3:0 
(23, 14, 20). Stav série po dvou zápasech 1:1.

Zcela zaplněná městská sportovní hala na 
Širůchu přivítala volejbalisty obou týmů v pá-
tek 2. března 2012.V bouřlivém prostředí měli 
navrch Staroměšťané, kteří vykročili do utkání 
důrazně a měli od začátku navrch i díky posi-
lám ze Zlína. První set domácí dotáhli do ví-
tězného konce, v druhém setu Staroměšťané 
selhali v koncovce a umožnili Dobřichovicím 
vyrovnání. Rozhodující byl třetí set, ve kterém 
volejbalisté VSK zvítězili 25:22 a důrazným zá-
věrem dovedli celé utkání do vítězného konce 
3:1 (19, -24, 22, 15).

Rozhodující čtvrté utkání bylo sehrá-
no v sobotu 3. března 2012. Po prohraném 
prvním setu se Staroměšťané zkoncentrovali 

na hru a po bojovném výkonu za stálého po-
vzbuzování domácích příznivců dovedli utkání 
k vítězství 3:1 (-28, 20, 22, 22). Sestava Starého 
Města: Kment, Janouch, Koláček, Skyba, Erman, 
Maděra, Špalek, Přikryl, Paták, Kamler, Salava, 
Karabec, Nesrsta.

Ve finále se VSK Staré Město utká s Českými 
Budějovicemi. Odvety na Širůchu jsou na pro-
gramu v pátek 23. března v 18:30 hod. a případ-

ně v sobotu 24. března v 17 hodin. Přijďte naše 
volejbalisty povzbudit!

Petr Straka, Milan Kubíček

Aprílová kontrola
Policista oznamuje řidiči, které-

ho zastavil na náměstí Hrdinů: „Vaše 
auto je přetíženo, musím vám odebrat 
řidičský průkaz.“

„Ale, co to vyřeší pane nadporučí-
ku, občanský průkaz přece nic neváží? 
Nechcete raději manželku?“

Debata v aquacentru
„Co bude následovat, když arogant-

ní zbohatlík spadne do bazénu?“, ptá 
se Vincek Prcek. „Nejprve vyplavou 
špinavé peníze, potom čistý chmaták!“

Sešly se dvě intelektuálky
Saša a Nataša stojí na Kopánkách 

a dívají se na měsíc. Po chvíli Saša 
říká: „To je tak daleko. To je strašně 
daleko!“ „Co je daleko, blbaňo?“, ptá 
se Nataša. „Ale, mám jet na měsíc na 
školení….“

Zlaté časy motoristů
   „Nechápu, jak si mohou lidé stě-

žovat, že je benzín drahý…
No řekněte, kdy naposledy stál litr 

benzínu stejně jako šest vajíček?“
NI

 Staroměstské noviny 4/12 Staroměstské noviny 4/12

Volejbalisté postoupili do finále

Je dobojováno! Staroměšťané jásají, postupují do finále, zatímco Dobřichovice jsou na kolenou. Ve čtvr-
tém, rozhodujícím utkání, v soboru 3. března 2012 Staré Město porazilo Dobřichovice 3:1. 

Foto: Milan Kubíček


