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Matrikářka Jana Nosková a místostarosta Radoslav Malina při slavnostním obřadu. 
Foto: Milan Kubíček

Letošní první vítání občánků 
do života se uskutečnilo v pátek 
30. března 2012 v obřadní síni staro-
městské radnice. Rodiče a jejich děti 
byli rozděleni do dvou skupin. První 
z nich přišla na radnici v 13 hodin, 
druhá o půl hodiny později.

Jistě znáte to známé přísloví, které 
sděluje, že když se rodí hodně kluků 
– bude brzy válka. Pokud se budeme 
řídit staroměstskou statistikou za rok 
2011 a pozorně sledovat počty naroze-
ných chlapců a dívek za poslední pěti-
leté období, bude asi kolem nás velmi 
dlouho pokoj a mír. Také při prvním 
letošním Vítání občánků bylo na rad-
nici pozváno jedenáct děvčat a jen 
sedm kluků.

Stejně zajímavé bylo pozorovat 
i jména našich novorozenců. Rodi-
če vybrali svým dětem zcela odlišná 
jména, pouze Emy a Kristýny jsme 
přivítali dvě. Dívenky byly pojmeno-
vány Anna, Eliška, Julie, Klára, Nicol, 

Na snímku zleva děti: Jakub Dvořák, Kristýna Přibylová, Matyáš Myškeřík, Ema Anticová. 
Foto: Milan Kubíček

Tereza, chlapci dostali jména Adam, Do-
minik, Jakub, Kryštof, Matyáš, Oliver, 
Pavel. Mezi přítomnými byla i Eliška 
Čevelová, první dítě roku 2012, o které 

jsme psali v předminulém čísle Staro-
městských novin.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 36)
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Děvčice.                                                                       Foto: Milan Kubíček

Dolina v první části vystoupení.                              Foto: Milan Kubíček

Vážně – nevážně, o Dolině převážně

Místa v sále Kulturního klubu v Uherském Hradišti byly po oba dny vy-
prodány.                                                                      Foto: Milan Kubíček
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Lásku mileneckou, manželskou, rodičovskou, sourozenec-
kou, lásku v její nejčistší podobě ztvárnili členové folklorního 
souboru Dolina ve svém premiérovém pořadu Vážně – neváž-
ně, o Dolině převážně. 

Kdo tento pořad viděl, pochopí, jak těžko se mi hledají slova, 
kterými bych vyjádřila své pocity. Od počáteční svatby rodičů 
po závěrečný svatební průvod jejich dcery byl divák vtažen do 
děje, do koloběhu života starého jako lidstvo samo.  Bez de-
chu sledoval střídání jednotlivých obrazů plných emocí, téměř 
hereckých etud a nádherných tanečních čísel, která doprovázel 
naprosto bezchybný výkon cimbálové muziky Bálešáci.  

Chválu a obdiv si zaslouží zpěvačky, dívčí sborek Repetilky 
i všichni tanečnice a tanečníci. Dali do tohoto vystoupení celá 
svá srdce a bylo to na něm znát.  Všichni, kdo na pořadu spo-
lupracovali, šli společně za jediným cílem – představit Dolinu 
široké veřejnosti v tom nejlepším světle. Myslím si, že se jim 
to beze zbytku podařilo a oba večery se pro diváky i samotné 
účinkující staly nezapomenutelným zážitkem. Soubor zúročil 
téměř roční práci a může na sebe být právem hrdý. Slzy dojetí 
se objevily na nejedné tváři nejenom ve chvíli, kdy se Dolina 
loučila s devíti svými členy. 

Zbývá jen  popřát  celému souboru Dolina, ať ho láska k folk-
loru neopouští a oběti, které jí přinese, ať dávají takové plody, 
jaké nám představil 16. a 17. března 2012 . 

Alena Pluhařová

Ohlasy na vystoupení
Páteční večer předčil mé očekávání. Nádherné ztvárnění 

příběhu o lásce. Hudba, zpěv a tanec na profesionální úrov-
ni mě okouzlil. Jsem ráda, že můj syn a dcera mohou v tomto 
folklorním souboru tance a hudby pokračovat….“

Milana Matyášová

Sobotní vystoupení folklorního souboru Dolina bylo dle 
mého názoru jedno z nejlepších vystoupení tohoto souboru. 
Jak tanečníci, tak Repetilky a hlavně muzikanti Bálešáci od-
vedli strhující výkon, za který byli náležitě odměněni velkým 
nekončícím potleskem všech diváků v sále. Byl to pro mě neza-
pomenutelný zážitek. Přeji celé Dolině spoustu dalších taneč-
ních, pěveckých a muzikantských úspěchů.

Jana Trubačíková

Šohaji při jedné scéně zobrazující koloběh života. Když se narodí členu 
souboru dítě, je třeba ho zapít.                                                   Foto: MK
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U S N E S E N Í
z 33. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14. 3. 2012

U S N E S E N Í

Část Brněnské ulice leží na mírném kopci. Při pohledu dolů spatříme většinou starší domky. Každý 
z nich je jiný a domky mají i rozdílné barevné fasády.                                        Foto: Milan Kubíček

Milou zprávu jsme dostali do redakce první jarní den: Jmenuji se Jiří 
Foltýnek a narodil jsem se 20. března 2012 v 14:40 h., vážím 3450 
gramů a měřím 51 centimetrů. Šťastní rodiče Petra a Vojta a sestřičky 
Anička a Barunka.                                Text: MK, foto: Vojtěch Foltýnek
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2 výpůjčku nebytových prostor – re-
cepce o celkové výměře 11 m2, v domě 
s pečovatelskou službou ve Starém Měs-
tě, Bratří Mrštíků 2015, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, Oblastní charitě Uherské 
Hradiště, Uherské Hradiště, Velehradská 
třída 247, od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za účelem 
zázemí pro Domácí pečovatelskou služ-
bu.  
Za služby spojené s užíváním nebytových 
prostor je stanovena částka 3.000 Kč/
čtvrtletí včetně příslušné DPH.

1.4  společnosti SEADD, s. r. o., hlavní 
provozovna Staré Město, Zerzavice 1056 
změnu předmětu nájmu u smlouvy o ná-
jmu ze dne 14. 12. 2005 – snížení výměry 
části pozemku p. č. 240/367 ostat. plocha/
manipulační plocha  na 506 m2 v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od 1. 4. 2012 z dů-
vodu nevyužívání pozemku.

1.10  zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti Telefónica 
Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2 na právo umís-
tění stavby „16010-018109, CaTN Staré 
Město, Janáčkova, nové fasády“ umístění 
podzemního komunikačního vedení ve-
řejné komunikační sítě – metalický kabel 
a 2 ks účastnických rozvaděčů na pozem-
cích p. č. 340/134, 340/135 a 340/123 ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spo-
čívá v právu zřízení, 
provozování, údržby 
a oprav podzemního 
komunikačního vedení 
veřejné komutační sítě 
a umístění účastnic-
kých rozvaděčů. 

Věcné břemeno se 
zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové 
úhrady, která bude vy-
počtena dle platných 
cenových předpisů ve 
smyslu § 18 zákona 
151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, 
jako pětinásobek roč-
ního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro 
stanovení regulova-
ných cen. Pro rok 2012 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.11  nařízení města č. 01/2012, kterým se 
vymezují úseky chodníků a cyklostezek, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňo-
váním sněhu a náledí.
2.3  projektovou dokumentaci na akci na 
akci Místní komunikace ulice Rastislavova 
- Staré Město.

2.4  výzvu k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci Místní komunikace ulice Rastisla-
vova - Staré Město. Rada města určila do 
soutěže vyzvat tyto uchazeče STRABAG,  

a. s., Uherské Hradiště, SVS Correct, spol. 
s r. o., Bílovice, STAMOS, spol. s r. o., 
Uherské Hradiště, Tufír, spol. s r. o., Ku-
novice, STAVAKTIV, s. r. o., Staré Město, 
JASS-UNI, s. r. o., Jalubí. 

2.5  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci Bezbariérový chodník Zer-
zavice – Moravní nábřeží ve Starém Měs-
tě. Rada města určila do soutěže vyzvat 
tyto uchazeče: Ing. Jiří Křen TRADIX, 
Staré Město, CGM CZECH, a. s., Říčany, 
JASS-UNI, s. r. o., Jalubí, STAVAKTIV,  
s. r. o., Staré Město, P a PP, s. r. o., Uherské 
Hradiště. 

2.6  projektovou dokumentaci na akci 
Realizace úspor energie na akci Zateplení 
přístavby víceúčelové sportovní haly ve 
Starém Městě.

2.7  investiční záměr akce Moderniza-
ce azylového domu svatého Vincence ve 
Starém Městě. 

3.1  finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém Městě 
a okolí na jejich činnost a na akce pořá-
dané v roce 2012 takto:

- kulturní organizace
Dětský folklorní soubor Dolinečka 
35.000 Kč, zastoupen  Ing. Jarmilou Vrá-
novou, vedoucí skupinky

Cimbálová muzika Bálešáci 25.000 Kč,
zastoupena předsedou sdružení Tomá-
šem Vavříkem

Český svaz bojovníků za svobodu  zá-
kladní organizace Staré Město 5.000 Kč, za-
stoupen předsedkyní Zdenkou Višenkovou 

(pokračování na str. 4)
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- kulturní a sportovní  organizace
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město 
40.000 Kč, zastoupena starostkou Ing.  
Antonií Řádkovou

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středis-
ko „HRADIŠŤSKÁ DVOJKA“  20.000 Kč, 
zastoupen vůdcem střediska Janem Nová-
kem

- sportovní kluby
Šerm S. K. Staré Město 20.000 Kč, zastou-
pen Ing. Vojtěchem Štulírem

- občanská sdružení
Staroměstská kapela 20.000 Kč, zastoupe-
na kapelníkem Petrem Luběnou

Občanské sdružení SARKANDER, po-
bočka Uh. Hradiště 25.000 Kč, zastoupeno 
Ing. Albertem Mrázkem, finanční příspě-
vek na 2 tábory pro děti ze Starého Města

Svaz tělesně postižených v České republi-
ce, o. s., 25.000 Kč, místní organizace Sta-
ré Město zastoupena předsedou Karlem 
Čejkou

o. s. MORRIGAN skupina historického 
šermu 5.000 Kč, zastoupeno pokladníkem 
Bohumilem Višenkou

TC Staré Město, občanské sdružení 5.000 Kč,
zastoupeno místopředsedou klubu Janem 
Svobodou  

Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje 5.000 Kč, zastoupeno ředite-
lem Bc. Michalem Škrabánkem

- sportovní a kulturní akce 
Motosport klub Uherské Hradiště 50.000 Kč, 
zastoupen jednatelem Josefem Mizerou  

na X. ročník závodu historických motocyklů 
„Slovácký okruh“

TJ Jiskra Staré Město 20.000 Kč, zastoupena 
předsedou  Pavlem Vlčkem, finanční příspě-
vek na turnaj „O pohár starosty města Staré 
Město“

SPS Staré Město, o. s. 5.000 Kč, zastoupen před-
sedou Stanislavem Měrkou na Košt slivovice

Klub přátel vína Staré Město, o. s. 5.000 Kč, 
zastoupen Lukášem Přikrylem, na pořádání 
výstavy vína

Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město 20.000 Kč, zastoupena ředitelem ško-
ly Mgr. Bedřichem Chromkem na výměnný 
pobyt studentů

Základní organizace 
Českého zahrádkář-
ského svazu  Staré 
Město 2.000 Kč, za-
stoupena Zdeňkem 
Ebnerem, jednatelem 
na výtvarnou soutěž 
pro děti ZŠ a MŠ

Staroměstští šohajíci 
5.000 Kč, zastoupeni 
Ing. Markem Pochy-
lým na sportovně spo-
lečenskou akci „Slo-
vácké beachové léto 
2012“

Martin Nekarda, Sta-
ré Město, Alšova 1873 
účast na Mistrovství 
Evropy juniorů v šer-

mu šavlí v Poreči (Chorvatsko) 3.000

Občanské sdružení ROSNIČKA 3.000 Kč, 
zastoupeno předsedkyní Mgr. Markétou Ří-
hovou na akci Den Země 2012

- ostatní 
Oblastní charita Uherské Hradiště 50.000 Kč, 
zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Jakešem

Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36, 
Brno 30.000 Kč, Kontaktní centrum Charáč 
Uherské Hradiště zastoupeno předsedou 
sdružení Bc. Pavlem Novákem

Občanské sdružení KUNOVJAN, Zácha-
lupčí 952, Kunovice 20.000 Kč, zastoupeno 
předsedkyní PhDr. Romanou Habartovou
na zajištění XIX. Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu „Kunovské léto“

Naděje o. s., Dům pokojného stáří v Nedašo-
vě 3.000 Kč, zastoupeno ředitelem pobočky 

Snails Kunovice 5.000 Kč, zastoupení Pav-

lem Křivákem, předsedou na 8. ročník 
seriálu turnajů v softballu „O putovního
šneka 2012“

5.1  hospodaření a finanční vypořádání 
příspěvkových organizací zřízených měs-
tem za rok 2011.   

6.4 zřízení bezplatné donáškové služby 
vypůjčených knih v Městské knihovně 
a Informačním centru Staré Město pro 
invalidní občany nebo občany se zdravot-
ními problémy.

II.  doporučila zastupitelstvu města
1.8 schválit převod majetku –  prodej 
části pozemku p. č. 6066/1 vodní pl./tok 
přiroz. o výměře 1 m2 a části pozemku 
p. č. 6066/7 vodní pl./tok přiroz. o výmě-
ře 1 m2, vše v lokalitě Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti Ray Service, a. s., Staré Město, 
Huštěnovská 2022, za cenu 1.000 Kč/m2,  
za účelem narovnání vlastnických vztahů. 

1.9   schválit převod pozemku - směnu 
pozemku p. č. 6404/2 ostat. pl./jiná plocha 
o výměře 65 m2 ve vlastnictví manželů 
pana Antonína Koníčka, bytem Popovice 
155 a paní Magdaleny Koníčkové, bytem 
Uh. Hradiště, Na Baště 324 za část pozem-
ku p. č. 6404/1 ostat. pl/jiná plocha o vý-
měře 3 m2, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, vše v lokalitě ul. Za Radnicí ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za cenu 1.000 Kč/m2, z důvodu narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku. 

3.1  schválit finanční příspěvky dobro-
volným organizacím a spolkům ve Sta-
rém Městě a okolí na jejich činnost v roce 
2012:

- kulturní organizace
Soubor písní a tanců  Dolina 60.000 Kč, 
zastoupen  Ing. Alešem Radou, vedoucím 
souboru

- kulturní a sportovní  organizace
Orel jednota Staré Město 70.000 Kč, za-
stoupena starostkou Dagmar Zálešáko-
vou 

- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s. 95.000 Kč, zastoupen předsedou  
Ing. Petrem Strakou

Šachový klub Staré Město 100.000 Kč, zastou-
pen předsedou  Ing. Romanem Omelkou

1. FC SLOVÁCKO, a. s. Uherské Hradiště 
90.000 Kč, zastoupeno JUDr. Ing. Zdeň-
kem Zemkem

Ráj pro všechny milovníky bonsají najdeme v areálu firmy Isabelia
na rozcestí ulic Huštěnovská a Velehradská. K vidění je také muzeum 
špičkových bonsaí, které šikovní lidé z Isabelie prezentují na prestižních  
evropských výstavách. Otevřeno mají od pondělí do pátku v době od 8:30 
do 17:30 h. a v sobotu od 8:30 do 16:30 h.             Foto: Milan Kubíček

(dokončení ze str. 3)
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Původní zástavba nízkých domků byla v Hradišťské ulici nahrazena no-
vými, vícepodlažními objekty.                                  Foto: Milan Kubíček
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TJ JISKRA Staré Město 90.000 Kč, zastou-
pena předsedou  Pavlem Vlčkem

3.2   schválit pro rok 2012 finanční pří-
spěvek Římskokatolické farnosti Staré 
Město na stavbu nového kostela Ducha 
svatého ve výši  2.500.000 Kč.

5.2   schválit hospodaření města a závě-
rečný účet města za rok 2011 – příjmy 
ve výši 110.405.000 Kč, výdaje ve výši 
121.879.000 Kč financování 11.474.000
Kč. 
5.3   schválit smlouvu o poskytnutí půjč-
ky Školnímu hospodářství, s. r. o. ve výši 
6 mil. Kč. 

5.4   schválit rozpočtové opatření č. 01/
2012 - příjmy se zvyšují ze 132.711.000 Kč 
na 140.705.000 Kč, výdaje se zvyšují ze 
130.786.000 Kč na 138.136.000 Kč, fi-
nancování se mění z – 1.925.000 Kč na 
– 2.569.000 Kč.

5.5  schválit přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice  
č. S 09/2011 8 žadatelům vlastnícím ne-
movitost v k. ú. Staré Město v celkové 
výši 1 134 000 Kč.  

5.7   schválit Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012 o místních poplatcích.

5.8 schválit rozpočtový výhled 2013 − 
2015.  

6.1   odvolat dosavadní tajemnici finanč-
ního výboru Ing. Ludmilu Vendelovou 
z důvodu odchodu do důchodu.

6.1   jmenovat novou tajemnici finanční-
ho výboru Ing. Alenu Holubovou, pově-
řenou řízením finančního odboru.

6.3  schválit zřizovací listinu Městské knihov-
ny a Informačního centra Staré Město.

6.5   nabídku na pře-
vod majetku – výkup 
nemovitostí, v k. ú. 
Staré Město u Uher-
ského Hradiště, které 
jsou ve vlastnictví 
Zlínského kraje, třída 
Tomáše Bati 21, Zlín, 
zapsaných v katastru 
nemovitostí přísluš-
ného katastrálního 
pracoviště Katastrál-
ního úřadu pro Zlín-
ský kraj na LV č. 437, 
za cenu 1.510.000 Kč. 

Seznam nemovitostí:
a)
- objekt bez čp/če, ze-
mědělská stavba, na 

pozemku p. č. st. 1634
- pozemek p. č. st. 1634, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 964 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1884
- pozemek p. č. st. 1884, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 310 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1891
- pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 390 m2

- pozemek p. č. st. 1906, zastavěná plocha 
a nádvoří, zbořeniště, o výměře 387 m2

- pozemek p. č. 2410/1, trvalý travní porost, 
o výměře 8.000 m2

- pozemek p. č. 2410/2, trvalý travní porost, 
o výměře 236 m2

- pozemek p. č. 2410/3, trvalý travní porost, 
o výměře 19 m2

- pozemek p. č. 2516/1, trvalý travní porost, 
o výměře 4.381 m2

b)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/1
- pozemek p. č. st. 1845/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 23 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/2
- pozemek p. č. st. 
1845/2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o vý-
měře 25 m2

- objekt bez čp/če, 
zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 
1845/3
- pozemek p. č. st. 
1845/3, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o vý-
měře 22 m2

- objekt bez čp/če, 
zemědělská stavba, 
na pozemku p. č. st. 
1845/4
- pozemek p. č. st. 
1845/4, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/5
- pozemek p. č. st. 1845/5, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 31 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/6
- pozemek p. č. st. 1845/6, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 1.130 m2

c)
- objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozem-
ku p. č. st. 2936
d)
- pozemek p. č. 7037, zahrada, o výměře 
876 m2

III. neschválila
1.1 žádost společnosti Sportovní areál 
Širůch, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská 
541/198 o prominutí inflace - úpravu výše
nájemného za pronájem části pozemku 
p. č. 2420/1 o výměře 35 m2  za účelem 
jednoduché stavby – zahradní domek 
– občerstvení, která slouží v závislosti 
na provozu tenisových kurtů a o výměře  
60 m2 za účelem zřízení zpevněné plochy 
před zahradním domkem, vše v lokalitě 
Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.5   žádost manželů paní Anny Blažko-
vé a pana Roberta Blažka, bytem Staré 
Město, Uprkova 1812 o převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 121 zahra-
da o výměře cca 650 m2, v lokalitě ul. 
Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstav-
by rodinného domu z důvodu prozatím 
nevyřešené koncepce území mezi nám. 
Hrdinů a ul. Za Mlýnem.

1.7  žádost společnosti Sportovní areál 
Širůch, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská 
541/198 o převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2420/1 ostat. plocha/ne-
plodná půda o výměře cca 95 m2, vše v lo-
kalitě Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 

Nezvyklý pohled na sídliště Michalská ve směru od místa, kde dříve stá-
val kostelík sv.Víta.                                                   Foto: Milan Kubíček

(pokračování na str. 6)
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Město u Uh. Hradiště, z důvodu možnosti 
přístavby sportovní haly. 

3.1   žádost Občanského sdružení Malo-
vaný kraj, 17. listopadu 1a,  Břeclav o fi-
nanční příspěvek na vydávání nekomerč-
ního časopisu Malovaný kraj v roce 2012.

IV. souhlasí
6.6  v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 03/2001 čl. 6, odst. 4 s použitím 
znaku města pro občanské sdružení Ros-
nička na propagačních materiálech k akci 
Den Země, která se bude konat 21. 4. 2012 
ve Starém Městě.

V. rozhodla
2.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Místní komunikace ulice U Potoka 
Staré Město. Nejvhodnější nabídku před-
ložil uchazeč Kartusek – Ekostav s. r. o., 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

2.2   o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Rekonstrukce komunikace Alšova 
ve Starém Městě. Nejvhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč Kartusek – Ekostav  
s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

VI. zrušila
1.3 změnu předmětu pronájmu u smlou-
vy o nájmu ze dne 19. 12. 2005 – snížení 
výměry části pozemku na 200 m2 v areálu 
Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti LUKY-
-TRANS, s. r. o., Staré Město, Rastislavova 
603, která byla schválena na 31. zasedání 
dne 15. 2. 2012 pod bodem I./1.2, z důvo-
du nevyklizení a nepředání pozemku.

VII. odvolala
5.6 členku pracovní skupiny pro poskyto-
vání půjček z FRB Ing. Ludmilu Vendelovou 
z důvodu odchodu do důchodu.

VIII. jmenovala
2.4  komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek, která provede i otevírání 
obálek ve složení: členové - Ing. Robert  
Staufčík, Ing. Kamil Psotka, Miroslav Horký, 
Ing. Jaroslav Kunčík, Ing. Vladimír Kučera, 
náhradníci – Ing. Jan Němec, Martin Ra-
chůnek, Mgr. Martin Zábranský, Radoslav 
Malina, Ing. Markéta Hrušková.

2.5  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která provede i otevírání obálek 
ve složení: členové – Ing. Robert Staufčík, 
Ing. Markéta Hrušková, Ing. František Šima, 
Ing. Jaroslav Kunčík, František Vybíral, ná-
hradníci – Martin Rachůnek, Jiří Obdržá-
lek, Mgr. Martin Zábranský, Ing. Ladislav 
Vaněk, Ing. Jan Němec.

5.6  novou členku pracovní skupiny pro po-
skytování půjček z FRB paní Michaelu Ho-
láskovou, pracovnici Městského úřadu Staré 
Město.

IX.  vzala na vědomí
2.6 - informaci o podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Zateplení přístavby víceúčelové 
sportovní haly ve Starém Městě. 
- finanční spoluúčast žadatele v předpoklá-
dané výši 1.560.405 Kč.

2.7 - informaci o podání žádosti o dota-
ci z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, Podoblast podpory 2.2.2. 

Infrastruktura pro rozvoj sociálních slu-
žeb na akci Modernizace azylového domu 
svatého Vincence ve Starém Městě 
- finanční spoluúčast žadatele v předpo-
kládané výši 3.227.066 Kč.

4.1  vyjádření města k oznámení o za-
hájení 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 povolení výjimek 
z ustanovení § 21 odst. 6 a § 25 odst. 5 vyhláš-
ky č. 501/2006 Sb. v platném znění dle zápisu.

6.2  zprávu o činnosti Městské knihovny  
a  informačního centra Staré Město za rok 
2011.

X. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.4  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 240/467 
ostat. plocha/manipulační plocha o vý-
měře cca 500 m2 v areálu Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.  
1.6  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 4548/17 ostat.plocha/ost. komu-
nikace o výměře cca 3 m2, v lokalitě ul. 
Sochorcova ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.  

2. Odboru investic
5.1  připravit zprávu o úsporách z důvo-
du zateplení budov mateřských škol.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

K bodu 11)
11.1  stanoviska ředitelů příspěvkových 
organizací města, vedoucích odborů 
městského úřadu a rady města ke zprá-
vám z kontrol provedených finančním
a kontrolním výborem v roce 2011.

11.2  plán práce finančního a kontrolního 
výboru na rok 2012.

11.4  zprávu o přijatých stížnostech a pe-

U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 26.3. 2012

U S N E S E N Í

ticích v roce 2011.

11.6  zrušení Energetického sdružení obcí 
jižní Moravy k 28. 12. 2011, jehož bylo měs-
to Staré Město členem.

11.7  informaci o záměru založit Místní 
akční skupinu Staroměstsko.

II. schválilo
K bodu 3) závěrečný účet a hospodaření 
města za rok 2011.   
Příjmy ve výši 110.405.000 Kč, výdaje ve 
výši 121.879.000 Kč a financování ve výši +
11.474.000 Kč.

K bodu 4)  smlouvu o půjčce společnos-

ti Školní hospodářství, s. r. o. ve výši 
6.000.000 Kč se splatností do 30. 11. 2012.  

K bodu 5)  změnu rozpočtu -  rozpočtové 
opatření č. l/2012.
Příjmy se zvyšují z 132.711.000 Kč 
na 140.705.000 Kč, výdaje se zvyšují 
z 130.786.000 Kč na 138.136.000 Kč, fi-
nancování se mění z – 1.925.000 Kč na   
– 2.569.000 Kč.

K bodu 6)  rozpočtový výhled 2013 – 
2015.

K bodu 7)  půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní dle vnitřní směrnice č. S 09/2011 těmto 
8 žadatelům:
1. Jiří Vopat, Staré Město, Sochorcova 842
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou 150.000 Kč

2. Josef a Jana Vandovi, Staré Město, Na 
Hradbách 627

(dokončení ze str. 5)

(pokračování na str. 14)
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ

V sobotu 12. 5., 16. 6., 14. 7., 
11. 8.,  1. a 22. 9., 20. 10.,  

24. 11., 15. 12. 2012

V roce 2011 se narodilo 73 dětí, zemřelo 68 lidí

Děti – budoucnost Starého Města. Na snímku skupinka malých 
tanečníků slováckého verbuňku. Zleva: Michal Fryšták, Marek 
Pavlica, Jan Mikuš, Robin Feldvabel, Lukáš Balajka. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Na začátku jara vždy zjišťuji s našimi matrikářkami Kami-
lou Tomečkovou a Janou Noskovou malou statistiku ze života 
občanů našeho města. Zajímá nás, kolik dětí se v minulém 
roce narodilo, jaký byl počet zemřelých občanů, zda-li se na-
rodilo více chlapců nebo dívek a také třeba, která jména dětí 
byla u rodičů nejoblíbenější. Z minulých let víme, že rozhovory 
s matrikářkami města čte velmi mnoho lidí, proto jsme i letos 
byli důkladní. 

Nejprve jeden statistický údaj. Kolik žije ve Starém Městě 
lidí k datu 1. ledna 2012?

V našem městě k datu 1. ledna 2012 žilo 6.779 obyvatel, což 
je o 31 lidí méně, než tomu bylo k 1. lednu 2011.

V posledním letech dochází v mnoha městech Zlínského 
kraje k úbytku obyvatel. Především mladí, vzdělaní lidé si 
hledají práci v Praze, ve velkých městech i v zahraničí, kde je 
více příležitostí k uplatnění. Další lidé se stěhují na venkov, 
tam je zase klidnější život. Jak je tomu u nás ve Starém Měs-
tě, souvisí úbytek obyvatel se stěhováním nebo v minulém 
roce více lidí zemřelo? 

Pokud se podíváme na statistiku loňského roku, vidíme, že 
zemřelo 68 občanů. Z tohoto počtu bylo 29 mužů a 39 žen. Nej-
více lidí zemřelo v únoru (12) a naopak nejméně v červnu (2), 
v říjnu (3) a listopadu (3). Celkem zemřelo o pět lidé méně než 
byl počet narozených dětí, z toho nám vyplývá, že se více lidí 
z našeho města odstěhovalo než byl počet přistěhovalých.

Vývoj počtu obyvatel Starého Města
1790 – 1124, 1834 – 1560, 1869 – 1971
1900 – 3879, 1921 – 5068, 1930 – 6211
1950 – 5973, 1961 – 6614, 1970 – 6245
1980 – 6183, 1989 – 6857, 1991 – 6882
1994 – 6852, 1997 – 6767, 2009 – 6812
2011 – 6810, 2012 – 6779

Ve Starém Městě je nejčastějším ženským jménem Marie 
a mezi muži si stále ještě drží prvenství Josef. Rodiče ale tato 
dvě staročeská jména téměř nepoužívají, proto nositelů jmé-
na Marie a Josef prudce ubývá. Jaká je současná situace?

Za posledních deset let ubylo v našem městě 55 Josefů, nyní 
jich tady žije 195. Také rapidně ubývá počet nositelek jména 
Marie, v posledních letech je jméno Marie při obřadu Vítání 
občánků vzácnou výjimkou a jen za rok 2011 devět Marií ze-
mřelo.

Jaká jména svým dětem zvolili rodiče v roce 2011 nejčas-
těji?

Ve Starém Městě již mnoho let platí tradice, kdy rodiče využí-
vají širokou škálu jmen a módní trendy u nás nejsou nijak zvlášť 
patrné. Platí to především u děvčat, kdy téměř každá z nich má 
jiné jméno. Výjimkou jsou pouze jména Anna a Kristýna, která 
byla použita ve třech případech. Navíc ještě jedna dívenka do-

stala jméno Anna Marie. Přivítali jsme také dvě Elišky, Terezy 
a dvě holčičky se jménem Nikol. U chlapců evidujeme po třech 
jménech Jakub, Lukáš a Matěj, po dvou jménech Michal, Petr, 
Šimon, Tobiáš,Viktor.

Používají se jména poněkud nezvyklá a ojedinělá? 
V roce 2011 to byla jména Maroš, Pamela, Saimon, Thea.

Všechna tato jména jsou ve Starém Městě jediná.

A co třeba jména Tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar 
nebo jména tří zmrzlých mužů Pankrác, Servác, Bonifác. 
Mají u nás nějakého nositele?

Musíme čtenáře zklamat, protože v našem městě nežije ani 
jeden Kašpar, Melichar a Baltazar, nenajdeme ani starodávná 
jména Pankrác, Servác a Bonifác. Ve Starém Městě se vyskytuje 
pouze příjmení Kašpar a to ve dvou případech. 

Vzpomínáte si, že by se v našem městě někdy narodila 
trojčata?

Za posledních 20 let si nevzpomínáme, že by se ve Starém 
Městě narodila trojčata. Ale co zatím nebylo, může v blízké 
či vzdálenější budoucnosti být. Loňský rok byl ale výjimečný 
v počtu narozených dvojčat.

Kolik dvojčat se narodilo, jednalo se o chlapce, dívky nebo 
smíšená dvojčata?

Rok 2011 se zapíše do statistik ojedinělým počtem čtyř dvoj-
čat. Ve dvou případech se jednalo o chlapce (Ondřej Bukvald 
a Viktor Bukvald, Patrik Lazárik a Viktor Lazárik), jednou se 
narodily holčičky (Nela Míšková a Thea Míšková)  a ve čtvrtém
případě kluk a holka (Ivan Garaja a Agáta Garajová). 

Za odpovědi na otázky poděkoval: 
Milan Kubíček

Přísloví o dětech
Vysedí slípka kachňata – hledí, jak ji od-
plouvají do světa.

Francouzské

Rodiče mají děti nejdřív na rukou, po-
tom na klíně a nakonec na hřbetě.

Japonské

Děti vychované – rodičům věnec, děti 
zpovykané – rodičům konec.

Řecké
Rodiče pro děti, děti pro sebe.

Gruzínské
Děti jsme narodili – nikam se nehodily.

Tatarské
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Z naší farnosti

VZPOMÍNKA

Dne 28. března 
2012 zemřela paní 
Marie Julinová 
(roz. Bilíková), ro-
dačka ze Starého 
Města. Za tichou 
vzpomínku děku-
jí dcery Kateřina 
a Markéta, sestry 

Antonie a Jana s ro-
dinou.
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Zdrávas Maria 
Zdrávas Maria, nejdůstojnější. 

Tys mezi všemi dívkami nejprvnější. 
To Bůh si tolik přál být lidem blíž. 
Z Tebe se narodil Syn Boží, Ježíš. 

Maria, plná květů, plná lásky nejčistší. 
Ze všech lidí, ze všech tvorů stala ses 

Bohu nejbližší. 
Ať zůstává vždycky s námi Tvoje mocná 

přímluva.
My jsme jenom lidé slabí, tak za nás 

pros u Syna.

V měsíci květnu prokazujeme zvlášt-
ní úctu lidské matce Bohočlověka - Marii 
Panně. A to při krásné májové pobož-
nosti od 18 hodin vždy přede mší svatou 
v pondělí, středu a pátek.

Úcta mariánská má svůj pramen 
v tom, Maria porodila Boha. To však ne-
znamená, že ona je příčinou Boha, příči-
nou jeho božství. Maria je Bohem stvo-
řena, Bohem vykoupena, ale také Bohem 

omilostněna. Její stále aktuální poselství 
nám je obsaženo v jejích slovech v Káni: 
Dělejte všechno, co vám můj Syn řekne.

Slavnost Seslání Ducha svatého 
oslaví církev poslední květnovou neděli 
27. 5. 2012. 

Slavná mše svatá bude v našem koste-
le sloužena v obvyklou dobu, tj. v 7 a 9 h., 
v přecházející sobotní večer v 18 hodin 
s vigílií. 

Když se Ježíš po svém zmrtvýchvstá-

ní loučil s apoštoly a viděl jejich zármutek, 
řekl jim, že musí odejít, aby mohl přijít 
Duch svatý, kterého nazývá Zastáncem. 
A Duch svatý potom apoštoly povzbuzoval 
ve všem, co je naučil Ježíš.

V našem životě je to podobné. Ve svá-
tosti biřmování přijímáme dary Ducha 
svatého a ony nám pomáhají na cestě ná-
sledování Krista v našem životě. Úmysl 
našich biskupů pro naše modlitby je, aby 
katecheze (vyučování o Bohu) biřmovanců 
prohloubila jejich vědomé a radostné roz-
hodnutí pro Krista. (Apoštolát modlitby)

Veřejná sbírka na nový kostel
Veřejná sbírka na stavbu nového kostela 

Svatého Ducha proběhne v našem městě ve 
dnech 14. 5. – 20. 5. 2012. Pověřené dvoji-
ce obětavých farníků budou klepat na Vaše 
dveře, abychom tak všichni byli účastni na 
tomto díle, tak významném a jedinečném 
pro celé naše město. Pán Bůh zaplať za vaše 
dary.

Časopis Beránek pro děti...
...v naší farnosti vydávají mladí dětem 

ze Starého Města pro radost, poučení a ne-
chybí ani pravidelná soutěž. Najdete jej 
měsíčně v kostele (cena 5 Kč) nebo na in-
ternetové adrese www.farnoststaremesto.cz. 
Je to velice radostné a pěkné počtení pro 
děti i společně s jejich rodiči. Redakce si 
zaslouží naše opravdové uznání, srovnatel-
nou snahu v našem městě nevidíme. 

Druhou květnovou neděli 
13. 5. 2012

 je Svátek matek. Vždyť mateřství je ta-
jemství, které obnovuje stálé mládí svě-
ta. Také v naší farnosti vzpomeneme 
našich maminek i babiček, které nám 
dávají životní základy, vřelým poděko-
váním a modlitbou za ně, ať čerpají sílu  
v prosbě k P. Marii, aby jim vyprosila dar 
vytrvalosti v dobrém.   

V neděli 13. 5. 2012 po mši svaté 
v 9:00 hodin se můžeme také zúčastnit 
pietní vzpomínky u hrobu Dr. Ing. Ros-
tislava Sochorce (+ 13.5.1948)

 - SV -

Dne 5. května si připomeneme 
výročí úmrtí Haničky Cilečkové 
a 5. července nedožité narozeniny. 
Nikdy nezapomenou rodiče a sestra 
Dagmar s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Kdo poznal Tě, 
ten měl Tě rád, ta-
koví lidé by neměli 
umírat.

Dne 3. května 
2012 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí 
pana Pavla Kube-
še. S láskou vzpo-
mínají a za tichou 
vzpomínku děkují 
manželka, synové 
Filípek a Pavlíček, 
maminka, bratr 
a kmotřenka.

Dne 6. srpna 
2012 uplyne 10 let 
od úmrtí jeho otce 
Karla Kubeše. 
Vzpomíná rodina.

Veřejná sbírka na stavbu nového kostela Svatého Ducha proběhne v našem městě ve dnech 14. května  
až 20. května 2012.                                                                                                     Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti 
na měsíc                                                                    květen  2012

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

HOST NA MALÉ 
SCÉNĚ SD

NAPSALI O ŽENÁCH
Správný chlap má mít v sobě malé 

zrnko, malou krůpěj čehosi ženské-
ho a na druhé straně žena, správná 
žena, v sobě musí mít rys chlapství. 
Bez toho ženského rysu to není chlap, 
ale lopata, a žena bez mužského rysu 
není žena, ale slepice.

Miloš Kopecký
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Ve středu 2. května 2012 od 19 hodin 
proběhne na malé scéně Slováckého di-
vadla neobvyklý projekt. Ve spolupráci 
s brněnským Buranteatrem, Slovác-
kým divadlem a uherskohradišťským 
občanským sdružením Memoria chce-
me obrátit pozornost k místní věznici.

Inscenací Antonín Huvar režisé-
ra Michala Zetela a herce a scenáristy 
Lukáše Riegera se částečně vrátíme do 
temných časů stalinismu, kdy se věze-
ní v Uherském Hradišti stalo místem 
utrpení. Brněnský soubor Buranteatr 
vytvořil živou činoherní inscenaci, 
jejímž smyslem není moralizovat či 
vést zpozdilý politický boj s minulým 
režimem, nýbrž prostřednictvím silné-
ho emocionálního prožitku se pokusit 
zprostředkovat osud Mons. ThDr. An-
tonína Huvara (1922 – 2009), dá se říci 
„hrdiny naší doby“, katolického kněze, 
člena Orla a skautského činovníka, jen 
byl pro své náboženské přesvědčení 
a práci s mládeží ve skautu deset let 
vězněn, mimo jiné i v místní věznici. 
Chceme připomenout tento životní 
osud skromného a slušného člověka, 
který i v nejhorších okamžicích svého 
života neztrácel víru z přesvědčení, že 
i v dnešní době je třeba tyto hodnoty, 
víru ve slušnost a dobrotu lidí připo-
mínat.

Projekt podpořený městem Uher-
ské Hradiště a Zlínským krajem nese 
„huvarovské“ motto: „Kde má růst 
srdce, musí tvrdnout dlaně.“

Předprodej vstupenek v pokladně 
Slováckého divadla od 10. dubna 2012. 
Plné vstupné 220 Kč, studentské vstup-
né 160 Kč.

Libor Vodička
Oficiální webová prezentace insce-

nace: http://www.buranteatr.cz/reper-
toar/hrajeme/huvar/    

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 2. středa Uh. Hradiště O Hráči 17.00 100,-

 2. středa Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Antonín Huvar (Buranteatr) 19.00 220,-/165,-

 3. čtvrtek Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

Antonín Huvar (Buranteatr) 10.00 60,-

 3. čtvrtek Uh. Hradiště K Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

 4. pátek Uh. Hradiště Oskar a růžová paní 19.00 270,-/250,-

 5. sobota Uh. Hradiště R Oskar a růžová paní 19.00 230,-/210,-

 9. středa Uh. Hradiště N
Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

17.00 100,-

10. čtvrtek Uh. Hradiště B Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

11. pátek Uh. Hradiště Donaha! 19.00   250,-/230,-

12. sobota Uh. Hradiště A Kdyby tisíc klarinetů 19.00   250,-/230,-

13. neděle Uh. Hradiště H Kalibův zločin 19.00 200,-/180,-

14. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

3 strážníci (Agentura Pierrot) 19.00 160,-

15. úterý Uh. Hradiště T
Penzion pro svobodné pány 
25. repríza

18.00 100,-

15. úterý Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

16. středa Uh. Hradiště V
 Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

17.00 100,-

17. čtvrtek Uh. Hradiště J  Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

18. pátek Uh. Hradiště 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.00 220,-/200,-

19. sobota Uh. Hradiště C Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

21. pondělí Uh. Hradiště školní před.
Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert 

10.00 60,-

22. úterý Uh. Hradiště E
Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert 

18.00 100,-

23. středa Uh. Hradiště M Penzion pro svobodné pány 17.00 100,-

23. středa Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

24. čtvrtek Uh. Hradiště D Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

25. pátek Uh. Hradiště Rychlé šípy 19.00 250,-/230,-

26. sobota Uh. Hradiště L Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

27. neděle Uh. Hradiště F Kdyby tisíc klarinetů 19.00 250,-/230,-

28. pondělí Uh. Hradiště
Malá scéna
HOST SD

3 strážníci (Agentura Pierrot) 19.00 160,-

29. úterý Uh. Hradiště S Penzion pro svobodné pány 18.00 100,-

29. úterý Uh. Hradiště Malá scéna Konkurz podle Grönholma 18.00 160,-

30. středa Uh. Hradiště školní před. Pinocchio 10.00 50,-

31. čtvrtek Uh. Hradiště Q Kalibův zločin 19.00 220,-/200,-

Víte, že….
Staré Město mělo v 15. století poměrně rozvinutou správu obce, v jejímž čele stál 

fojt a přísežní konšelé. Z 15. století se zachovala v archivech i řada jmen zdejších oby-
vatel. Obecní peníze byly uchovávány s nejrůznějšími dokumenty v truhlici u fojta 
a klíč měl jeden z konšelů. Ve správě obce vypomáhali i starší konšelé. Staroměstští 
měli k dispozici i písaře a vlastnili pečeť. Na radnici bylo také obecní vězení.

MK 
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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

Pátek 11. května
Slavnostní vystoupení všech skupin Dolinečky
komponovaný pořad Život stromu
V programu se představí Dolinečka I + II + III + IV, cimbálová 
muzika Bálešáci, dívčí sborek Repetilky, CM ZUŠ Staré Město 
a cimbálová muzika Rubáš.
Začátek v 16:00 hod. a v 19:00 hod.
Vstupné 70 Kč. Předprodej od 30. 4. v městské knihovně.

Sobota 12. května  
KOŠT VÍNA
K poslechu hraje cimbálová muzika Mladí Burčáci, vystoupení 
malých verbířů.
Začátek v 16:00 hod.

Neděle 13. května
DEN MATEK
V programu vystoupí děti z MŠ, Dolinečka I a cimbálová muzika 
ZUŠ, Dolinečka IV a cimbálová muzika Bálešáci, chlapci a dívky 
z Klubka, Orla a ZUŠ.
Začátek v 14:30 hod., vstupné dobrovolné.

Sobota 26. května
SLOVÁCKÝ VERBUŇK
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.  Doprovází 
CM Bálešáci. V programu vystoupí folklorní soubor Smykna 
z Ostravy, po skončení soutěže beseda u cimbálu.
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 80 Kč.

Středa 30. května
ZUŠ Staré Město
Koncert absolventů, sólistů a souborů  
Začátek v 18 hod. 
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Velikonoční bazar
 V neděli 8. dubna 2012 od 15 
hodin se uskutečnil ve Spole-
čensko-kulturním centru ve 
Starém Městě v pořadí pátý 
ročník Velikonočního baza-
ru. Termín konání zábavně 
– charitativního odpoledne 
jsme oznámili nejen na strán-
kách Staroměstských novin, 
ale bylo mu věnováno i hodně 
prostoru v regionálním tisku, 
přesto ve studenou velikonoč-
ní neděli si našla cestu do sálu 
sokolovny jen málo početná 
skupina diváků. Je to škoda, 
protože organizátoři věno-
vali spoustu času zajištěné 
této akce, která si dala za cíl 

Robert Bellan a herečka Slováckého 
divadla Tereza Novotná - Mikšíko-
vá při dražbě čínského vějíře herečky 
Sandry Pogodové.                Foto: MK 

Děti ze souboru Dolinečka II s Aničkou Chlupovou. Foto: Milan Kubíček

přispět na zvýšení kvality života dětí. Výtěžek 7.015 Kč je určen na 
sbírkové konto „Pomozte dětem.“ 
V kulturním programu, kterým provázel Robert Bellan a herečka 
Slováckého divadla Tereza Novotná – Mikšíková, vystoupily děti 
z Dolinečky, velký aplaus sklidili i členové souboru Dolina, dívčí sbor 
Repetilky a cimbálová muzika Bálešáci.

Milan Kubíček 

Šohaji a děvčice ze souboru Dolina byli opět perfektní a potěšili publikum 
v sále.                                                                                 Foto: Milan Kubíček

Na bazaru byly prodány a vydraženy věci za 7.015 Kč, obraz reprodukce 
příšerky ze Saxány od Uršuly Klukové za 1.000 Kč a harmonika Janka Le-
deckého za 700 Kč, vějíř věnovaný Sandrou Pogodovou za 500 Kč a sako 
Petra Novotného za 150 Kč.                                          Foto: Milan Kubíček
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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

Výrobky šikovných dětí z Klubka - kroužku keramiky. 
Foto: MK

PROGRAM NA KVĚTEN 2012

  SVČ KLUBKO

FÉROVÁ SNÍDANĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI 
12. 5. sobota 9:00 – 11:00 hodin 
ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.
Pojďte s námi podpořit happening na podporu Fair trade. 
Pokud tyto potraviny znáte, tak se k nám připojte s vašimi 
výrobky z těchto potravin, či se pochlubte recepty. Fairtra-
dové dobroty se rády kamarádí i s těmi lokálními, tak není 
problém je doplnit i o domácí či místní produkci. Pokud tyto 
potraviny ještě neznáte, nevadí, přijďte se za námi  
s nimi seznámit a ochutnat fairtradovou kávu, čaj či čokolá-
du. Pokud máte chuť na klidnou snídani, tak s sebou např. 
deku, hrníček, talíře, ubrousky, nože, lžičky... 

TVOŘIVÁ DÍLNA – PEDIGOVÉ PLETENÍ
22. 5. úterý 16:30 – 18:30 hodin a déle
Líbí se Vám přírodní košíky a rádi byste si nějaký udělali? 
Přijďte k nám a my Vám ukážeme, jak na to. Společně si vy-
robíme košíček s pevným dnem. Na tuto dílnu je potřeba se 
dopředu přihlásit – do 15. 5. 2012
Cena: 150,- Kč, pro členy TD 110,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, popřípadě šídlo či 
dřevěné korálky.

DÁLE BUDE SVČ KLUBKO POŘÁDAT 
PRO ŠKOLY A ŠKOLKY ...
Koloběžkiádu a jízdy zručnosti, Dny dětí a Jarní olympiádu

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

MAMKAVÁRNA
14. 5. 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
21. 5. 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
24. 5. 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
28. 5. 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
28. 5. 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.

 Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Tanečnice při vystoupení na Galerii - přehlídce výsledků činnosti Středis-
ka volného času Klubko v červnu 2011. 

Ilustrační foto: Milan Kubíček
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Poděkovali jsme Ing. Ludmile Vendelové
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Odchodem do důchodu začala nová životní 
etapa vedoucí finančního odboru Ing. Ludmi-
le Vendelové. Vždy ochotná a milá paní  Ven-
delová pracovala ve vedoucí funkci na měst-
ském úřadě od 1. února 2000 a svou činnost 
na radnici ukončila letos posledního března.

Za vykonanou práci jí poděkovali před-
stavitelé města a zaměstnanci úřadu v čele se 
starostou Josefem Bazalou, místostarostou 
Radoslavem Malinou.

„S paní inženýrkou Vendelovou jsem 
spolupracoval deset let a vždy na ni bylo  
spolehnutí. Velmi oceňuji, že jsme si lidsky ro-
zuměli a pokaždé jsme v klidu našli společné 
řešení,“ sdělil starosta Josef Bazala. Potom jí 
předal kytici květů a několik dárků.

Tajemník městského úřadu Vladimír 
Kučera poděkoval paní Vendelové za její  
dvanáctiletou práci pro město a popřál hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

Jménem redakční rady Staroměstských 
novin děkuji paní Vendelové za mnohaletou 
a vždy perfektní spolupráci a informování 

Starosta Josef Bazala poděkoval Ludmile Vendelové za dlouholetou práci ve funkci vedoucí 
finančního odboru.                                                                                         Foto: Milan Kubíček

Řízením finančního odboru byla pověřena Ing. Alena Holubová (na sním-
ku vpravo). Ing. Ludmile Vendelové poděkovala za všechny zkušenosti, 
které od ní během spolupráce na finančním odboru získala.       Foto: MK Bílá růže od tajemníka Vladimíra Kučery.                                    Foto: MK

veřejnosti ze strany  finančního
odboru. Do dalších let jí všich-
ni přejeme především zdraví, 

osobní spokojenost, boží požehnání, 
štěstí a lásku všech blízkých.

Milan Kubíček

I. schválila
1.1  na základě posouzení zadávací do-
kumentace ze Státním fondem životního 
prostředí před vydáním Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí na akci: „Obnova eko-
systému odstavených ramen řeky Mora-
vy“ změnu zadávací dokumentace týkající 
se způsobu zadání veřejné zakázky z užší-
ho na otevřené řízení.

U S N E S E N Í
z 34. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28. 3. 2012

U S N E S E N Í

II. zrušila
1.1  dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na 
poradenství k přípravě projektu, organizač-
nímu zajištění podání žádosti o dotaci a za-
jištění přípravy a průběhu zadání veřejné 
zakázky „Obnova ekosystému odstavených 
ramen řeky Moravy“ se společností GRAN-
TIKA České spořitelny, a. s.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Společná oslava šedesátníků
Bývalí žáci Základní školy 

Staré Město, ročník 1952, se se-
jdou na společné oslavě v sobotu  
19. května 2012. Ve 13 hodin se 
koná mše v kostele sv. Michaela 
za živé a zemřelé šedesátníky, ve 
14 hodin uctí památku zemře-
lých na hřbitově, v 15 hodin bu-
dou přijati na radnici starostou 
města Josefem Bazalou, v 15:45 
hod. bude prohlídka školy a od 
16:30 hod. začíná společná oslava  
v prostorách sokolovny.

MK
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Jarní měsíce jsou asi nejkrásnější

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na květen
  V máji vlhko, chladno – bude vína na 

dno.
  Suchý květen – mokrý červen.
  Deštivý květen – žíznivý říjen.
  Jsou-li májové hřiby červivé, bude su-

ché léto.
  Před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta.
  Májová kapka platí nad dukát.
  Déšť svaté Žofie švestky ubije.
  Májová vlažička – naroste travička, 

májový deštíček – poroste chlebíček.
EM

Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl.

Pro dobré herce neexistují špatné úlohy.

Velikost lásky se měří tím, jak dlouho je kladen 
odpor.

Neboj se psa, když pán je na řetězu.

Chudý člověk, hotová opice.

Blbec na blbci jede, blbost je popohání.

Můžeš se rozpůlit a vyčtou ti, že ses nerozčtvrtil.

Strach je nemoc špatného svědomí.

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.

S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle.

Ještěrka je v České republice zvláště chráněna jako silně ohrožený druh a je zakázán i její odchyt a chov 
v zajetí. Ale poručte třeba čápovi….                                                                            Foto: Milan Kubíček

 S R A N D O V N A

Sen každé ženy
„Všichni si myslí, že největším snem 

každé ženy je mít dokonalého muže. 
Zbláznili jste se?“, rozčiluje se paní Šu-
šklebová v restauraci Papíno. „Naším 
největším snem je baštit a nepřibrat!“

Oslava jak řemen
Pan Václav bude slavit 80. narozeni-

ny a ptá se vnuků, co mu asi přinesou? 
„Dědo slivovicu pít nemožeš, cigarety 
ti doktor taky zakázal a jako cukrovkář 
zapomeň i na dort. Ale máme pro tebe 
dvě překvapení, dobré a špatné. Objed-
nali jsme ti dvě striptérky, to je ta dobrá 
zpráva. Ta špatná je, že obě jsou v tvém 
věku….“

V pouličce hoří?
Rozrušený řidič linky MHD přiběhne 

do zadní části autobusu. „Proč tady máte 
tolik čoudu?“ Noblesní dáma v bílém 
klobouku pohotově reaguje: „Ale děde-
ček mi chtěl něco říci a ono se mu to vy-
kouřilo z hlavy.“                                       PI

Na přelomu března a dubna se pro-
bouzí ze zimního spánku ještěrka. Tu 
letošní první jsem spatřil na zahradě již 
23. března. Kruté mrazy přečkala v opuš-
těných norách hrabošů, pod kořeny stro-
mů a v různých skulinkách. Každé ráno 
slyšíme nádherný koncert drozda zpěv-
ného. Kropenatý hošík patří mezi nej-
lepší pěvce. Koncem dubna a začátkem 
května všude kolem nás zavoní šeřík. 
Jeho květy mají škálu barev od bílé přes 
lila až po tmavě fialovou. Na Baraňáku se

ozývají kuňkavé hlasy. K nim se připojuje 
druhý, o stupeň nižší třetí a v malé chvilce 
slyšíme žabí koncert. Pozoruji, jak mladé 
žabky i usedlejší dámy se schází k večerní 
debatě a novinkám není konce až do rána. 
Na louce a v zahradě nás pozdraví kopreti-
ny s bílým krajkovým obloučkem. Na pře-
lomu května a června rozkvetou voňavé 
akáty a na samý konec jara si opět přivo-
ním k rozkvetlému jasmínu. A nad námi 
skřivan zpívá o požehnání nebes. 

Milan Kubíček

Na zahrádkách vykvetly pestrobarevné tulipá-
ny.                                      Foto: Milan Kubíček
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Na snímku zleva zastupitelé Františka Pavlicová, Josef Trňák a Ing. František Šima.        Foto: MK
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Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  250.000 Kč

3. Stanislav a Miroslava Psotkovi, Staré 
Město, Bratří Mrštíků 1768
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  170.000 Kč

4. Helena Machynková, Staré Město, Tyr-
šova 1245
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  199.000 Kč

5. Lubomír Vaněk, Staré Město, Brněnská 
1900
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  55.000 Kč

6. René Večerka, Staré Město, Svatoplu-
kova 843
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  200.000 Kč

7. Tibor Marovič, Staré Město, Huštěnov-
ská 355
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  50.000 Kč

8. Pavel Pluhař, Staré Město, Sochorcova 
808 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  60.000 Kč

K bodu 8)
8.1 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 44/20 ostat. pl./jiná plocha 
o výměře 103 m2 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
panu Ludvíku Jakšíkovi a paní Marii Jak-
šíkové, bytem Uh. Hradiště, Tůně 845, 
za cenu 100 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívanému pozem-
ku.

8.2 převod majetku – prodej části po-

zemku p. č. 6066/1 vodní pl./tok přiroz. 
o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 6066/7 
vodní pl./tok přiroz. o výměře 1 m2, vše 
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray Ser-
vice, a. s., Staré Město, Huštěnovská 2022, 
za cenu 1.000 Kč/m2, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů. 

8.3 převod pozemku - směnu pozemku 
p. č. 6404/2 ostat. pl./jiná plocha o výměře  
65 m2 ve vlastnictví manželů pana Anto-
nína Koníčka, bytem Popovice 155 a paní 

Magdaleny Koníčkové, bytem Uh. Hradiště, 
Na Baště 324 za část pozemku p. č. 6404/1 
ostat. pl./jiná plocha o výměře 3 m2, ve 
vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě 
ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za cenu 1.000 Kč/m2, 
z důvodu změny umístění parkovacích míst 
pro bytový dům a narovnání vlastnických 
vztahů k užívanému pozemku. 

8.4 nabídku Zlínskému kraji na převod 

majetku – výkup nemovitostí, v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, třída 
Tomáše Bati 21, Zlín, zapsaných v katast-
ru nemovitostí příslušného katastrálního 
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský 

kraj na LV č. 437, za cenu 1.510.000 Kč. 
Seznam nemovitostí:
a)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1634
- pozemek p. č. st. 1634, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 964 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1884
- pozemek p. č. st. 1884, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 310 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1891

Zapisovatelka Vendula Petříková. Foto: MK

(dokončení ze str. 6)

Na snímku zleva radní Ing. Kamil Psotka, tajemník Ing.Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala,  
místostarosta Radoslav Malina, radní Miroslav Horký  a radní Mgr. Martin Zábranský.

Foto: Milan Kubíček
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- pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 390 m2

- pozemek p. č. st. 1906, zastavěná plocha 
a nádvoří, zbořeniště, 
o výměře 387 m2

- pozemek p. č. 2410/1, trvalý travní po-
rost, o výměře 8.000 m2

- pozemek p. č. 2410/2, trvalý travní po-
rost, o výměře 236 m2

- pozemek p. č. 2410/3, trvalý travní po-
rost, o výměře 19 m2

- pozemek p. č. 2516/1, trvalý travní po-
rost, o výměře 4.381 m2

b)
- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/1
- pozemek p. č. st. 1845/1, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 23 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/2
- pozemek p. č. st. 1845/2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 25 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/3
- pozemek p. č. st. 1845/3, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/4
- pozemek p. č. st. 1845/4, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 22 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/5
- pozemek p. č. st. 1845/5, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 31 m2

- objekt bez čp/če, zemědělská stavba, na 
pozemku p. č. st. 1845/6
- pozemek p. č. st. 1845/6, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 1.130 m2

c)
- objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozem-
ku p. č. st. 2936

d)
- pozemek p. č. 7037, zahrada, o výměře 
876 m2

K bodu 9)
9.1  finanční příspěvky organizacím 
a spolkům na jejich činnost v roce 2012 
takto:  
Soubor písní a tanců Dolina  60.000 Kč,
zastoupen vedoucím souboru Ing. Ale-
šem Radou

 Jednota Orel Staré Město 70.000 Kč, za-
stoupena starostkou Dagmar Zálešáko-
vou 

Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o.s. 95.000 Kč, zastoupen předsedou  
Ing. Petrem Strakou
 
Šachový klub Staré Město 100.000 Kč, zastou-
pen předsedou Ing. Romanem Omelkou

1. FC SLOVÁCKO, a. s. Uherské Hradiště 
90.000 Kč, zastoupeno JUDr. Ing. Zdeňkem 
Zemkem

TJ JISKRA Staré Město 90.000 Kč, zastou-
pena předsedou Pavlem Vlčkem 

9.2 finanční příspěvek Římskokatolické 
farnosti Staré Město pro rok 2012 na stavbu 
kostela Ducha svatého ve výši 2.500.000 Kč.

K bodu 10) 
Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012 
o místních poplatcích.

K bodu 11)
11.5 v souladu s ustanoveními § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a § 26 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, v platném zně-
ní a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním 
zákonem v platném znění zřizovací listinu 

organizační složky Městská knihovna 
a informační centrum Staré Město.  

III. pověřilo
K bodu 11)
11.7 starostu k zajištění přípravy zalo-
žení Místní akční skupiny Staroměstsko.

IV. odvolalo
K bodu 11)
11.3 dosavadní tajemnici finančního
výboru Ing. Ludmilu Vendelovou z dů-
vodu odchodu do důchodu.

V. jmenovalo
K bodu 11)
11.3  novou tajemnici finančního výbo-
ru Ing. Alenu Holubovou.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Účastníci zasedání zastupitelstva.                                                                                        Foto: MK

Na snímku zleva zastupitelé: MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková, Ing. Ladislav Vaněk,  
MUDr. Irena Pelechová, Marie Hráčková a Jaroslav Pelka.                               Foto: Milan Kubíček
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Ohlasy na vystoupení souboru Dolina

Momentka z vystoupení.                Foto: Milan Kubíček
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V pátek 16. března a v sobotu 17. 
března 2012 jsme prožili krásný večer. 
Bylo to proto, že jsme viděli vystoupení 
souboru Dolina. Celé vystoupení bylo 
velmi emotivní, temperamentní a uká-

Manželé Vandovi v roli svatebního páru. 
Foto: Milan Kubíček

zalo, co dovede parta nadšených 
mladých tanečníků a muzikan-
tů pod dobrým vedením. Oce-
nění zaslouží všichni členové 
souboru, ale především patří 

dík vedoucím Helence Pilušo-
vé, Aleši Radovi a primáši mu-
ziky Tomáši Vavříkovi. Jen tak 
dál a už teď se těšíme na další 
setkávání se souborem Dolina.

Ing. Petra Venhudová, rozená 
Ondrová a manželé Ondrovi

Spontánní projev celého 
souboru a také mladé cimbálo-
vé muziky byl strhující. Z celé-
ho pásma bylo vidět obrovský 
kus práce a nadšení. Prožili 
jsme krásný večer.

Hana Štěrbová

Vystoupení folklorního sou-
boru Dolina se mi velmi líbilo. 
Bylo živé, veselé, mělo nápad 
a spád. Tanečníci předvedli 
výtečné výkony až na profesio-
nální úrovni. Taktéž cimbálo-

vá muzika Bálešáci sklízela divácký aplaus. Od-
cházela jsem s pěkným uměleckým zážitkem.

Lenka Tomečková

Výročí smrti
Metoděje

Dne 6. dubna 885 zemřel na svém 
sídle, bájném Velehradě, svatý Me-
toděj, starší bratr Cyrila. Ve stejný 
den a měsíc, ale o 535 let později, 
konkrétně 6. dubna 1420, v Hořovi-
cích se narodil (některé dokumenty 
uvádí i Poděbrady) Jiří Poděbradský, 
gubernátor Království českého za 
krále Ladislava a po jeho smrti i král 
český.

Milan Kubíček

O Metodějovi 
z jiného soudku

Stalo se asi před deseti lety. Prů-
vodce v Památníku Velké Moravy 
vykládá turistům: „Toto jsou holenní 
kosti věrozvěsty Metoděje, které jsme 
našli minulý měsíc!“ Jeden z turistů 
protestuje: „Nehoupejte nás, nejsme 
žádní břídilové! Metoděj byl přece 
velký muž!“

„Ano, ano! Máte samozřejmě 
pravdu, ale tyto kosti jsou z doby, kdy 
byl ještě chlapcem.“                          NI

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

Rada žákům a studentům
„Prolézat“ školu tím způsobem, že se „na-

dřu“ pouze ke zkouškám nevede k ničemu. 
Někdy můžete uspět, dokonce s dobrým pro-
spěchem. Nezaplatíte-li však cenu každoden-
ní práce, nikdy dokonale nezvládnete svůj 
obor a nedosáhnete skutečné vzdělanosti.

Napadlo vás někdy, jak směšné by bylo 
snažit se takto „prolézt“ v zemědělství – za-
pomenout zasít na jaře, proskotačit léto a po-
tom „dřít“ na podzim ve snaze získat sklizeň? 
Zemědělství je přírodní systém. Je nutno za-
platit cenu a dodržet postup. Vždy sklidíte 
jen to, co zasejete, není jiné cesty.

EM

Aprílový měsíc končí

Naštvaný otec nadává na ulici To-
mášovi ze sousední bytovky: „Proč 
jsi se po diskotéce vloudil do našeho 
domu a udělal Michalce malé dítě?“

„No pane, v tom kvaltu se větší 
udělat nedalo.“

„A jak to bude s placením?“ „Kvů-
li tomu jste mě nemusel zastavovat. 
Já za to nic nechci.“

NI
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Děti z Dolinečky vynesly Mařenu
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Potřebuji moc peněz, mám totiž velké plány. Jak je 
snadno a rychle získat?
 (Renda, dotaz e-mailem)
Chytrý peníze nepotřebuje a hloupému nejsou nic 
platné. Rozumný člověk dokáže vystačit i s málem.
Byla jsem informována z několika zdrojů, že můj 
manžel má mladou milenku. Mám se rozvést 
hned, nebo až potom? V Blesku radili, že hned!
 (žena, třicet let vdaná)
Moje rada bude asi z jiného soudku. Žena po třiceti 
letech manželství by měla být velkorysá. Nic se zpra-
vidla nejí tak horké. Chce to jen trochu trpělivosti, 
věnovat pozornost svému vzhledu a začít chodit do 
společnosti. Naprostá většina podobných sokolíků se 
po čase s poněkud polámanými křídly docela ráda 
vrátí do původního hnízda. Vždyť už náš staříček 
říkával: „Starší kalendář, lepší čtení…“      
Když se tak díváte kolem, jak hodnotíte vztahy 
mezi mladými lidmi?
 (Kateřina + Michal 19 let)
Asi jako vlny v moři, převaluje se to nahoru, 
dolů…..
Která kreslená postavička je nejsympatičtější?
 (studentka Bára)
Křemílek s Vochomůrkou, dva bílí skřítci obývající 
chaloupku z mechu a kapradí. Mám rád i další, tře-
ba: Ferda Mravenec, Kocour Mikeš, Mach a Šebes-
tová, Maxipes Fík, Rákosníček, Rumcajs a Šípková 
Růženka.
Každý den usedáte k počítači, o čem píšete nejraději?
 (Ludmila 56 let)
Jak vidíte, píši skoro o všem. Nejsem sportovní re-
daktor se zaměřením na golf ani paparazzi z bulvá-
ru se specializací na Pomeje a Ivetku Bartošovou. To 
již Tolstoj říkával, že se musí psát o všem, ale musí 
to být vkusné.
Proč máte tak v oblibě psy, zvláště jezevčíky?
 (Pavla 27 let)
Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské 
ctnosti bez lidských nectností.
Jaký tanec máte nejraději?
 (Radka asi 30 let)
Vzhledem k tomu, že break dance již vyšel z módy, 
tak cajdavý ploužák.
Co dělat v životě správně, abych se nedostal do 
nepřetržité péče lékařů, jak to vidím u mnoha 
manažerů kolem?
 (Pavel střední věk)
Nejlepším psychosomatickým lékařem je člověk sám 
sobě. Pokud se zamyslíte, jak vaše nemoc souvisí se 
způsobem vašeho života, v naprosté většině případů 
chybu najdete a poradíte si sám, bez prášků, bez 
doktorů.
Co si myslíte o manželství?
 (Iveta, Petr asi 25 let)
Neumím si svůj život bez manželství představit. 
A neznám jinou instituci, která by mohla manžel-
ství nahradit. Ale pozor – manželé jsou vždy dva! Je-
den bez druhého by neměli rozhodovat o společných 
důležitých záležitostech. Nejhorší je situace, kdy nás 
partner postaví před hotovou věc, před níž není úni-
ku, s níž se musíte smířit. Snažte se takových situací 
vyvarovat co nejvíce.
Propadám depresi a zoufalství, nic se mi nedaří. 
Co mám dělat?
 (Amadea, dotaz e-mailem)
Již od zítřka se začne vše lepšit, uvidíte, ale musíte 
tomu sama věřit.

Milan Kubíček

V neděli 25. března 2012 
byla ve Starém Městě na 
programu tradiční událost 
Vynášení Mařeny (symbol 
zimy a smrti). Oproti mi-
nulým rokům organizáto-
ři z dětského folklorního 
souboru Dolinečka změnili 
scénář a letos se konaly dva 
obřady. První skupina dětí 
z Dolinečky I se svými ro-
diči a dalšími diváky vyšla 
od radnice přes náměstí 
Hrdinů směrem k parko-
višti u SKC – sokolovny. 
U mostku přes potok Sa-
laška se pak odehrál obřad, 
kdy byla Mařena za zpěvu 
písní symbolicky poslána pryč z naše-
ho města a tím jsme se také rozloučili 
se zimním obdobím. Druhá, početnější 
skupina chlapců a děvčat z Dolinečky II 

a IV si dala dostaveníčko u mostku přes 
potok Salaška v blízkosti domova pro oso-
by se zdravotním postižením na Kopán-
kách. Tam se děti s Mařenou rozloučily. 
Pak se více než 50 dětí s doprovodem 125 
dospělých vydalo na obchůzku s létéčkem. 
Všichni, kdo přišli, zaslouží naše poděko-
vání. Slova díků jsou určena i pro vedoucí 
souborů Dolinečka I, II a IV: jmenovitě 
Kateřina Bazalová, Jarmila Vránová, man-
želé Alena a Vlastimil Chlupovi, Alena 
Pluhařová, Veronika Friedlová a Simona 
Miskovičová.                      Milan Kubíček

Chlapci a děvčata se společně loučí se symbolem zimy.                                      Foto: Milan Kubíček

Děti z Dolinečky II a IV nesou létéčko na 
Kopánkách. Létéčko je větvička ozdobená 
barevnými pentlemi a symbolizuje poselství 
jara a nového života.                       Foto: MK

Vedoucí Dolinečky II paní Alena Chlupová spo-
lečně s malými členy folklorního souboru. 

Foto: MK

Děti z Dolinečky I prochází s Mařenou přes náměstí Hrdinů smě-
rem k potoku Salaška. Mařena má hlavu, ruce a tělo z bílého pro-
stěradla, tělo je vycpané slámou, má sukýnku a přes ní zástěru, na 
hlavě šátek a kolem krku velké korále z nabarvených vajec. 

Foto: Milan Kubíček



expozice poskytovala informace Ing. Ale-
na Pluhařová, která zájemcům nabízela 
mapy, pohlednice a turistické prospekty 
našeho města.

V doprovodném programu vystoupila 
cimbálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště 
se staroměstským primášem Ondřejem 
Bazalou, v úvodu jsme viděli i velmi do-
jemné vystoupení houslisty Marka Pavli-
ci ze Starého Města, který také předvedl 
ukázku tance slovácký verbuňk.

Region Slovácko je držitelem  prestiž-
ní ceny EDEN 2011, ve které soutěžilo 26 
přihlášených destinací z celé České repub-
liky. Tématem soutěže, do které bylo při-
hlášeno celkem 20 evropských zemí, byla 
Obnova hmotného dědictví. Slovácko se 
do projektu přihlásilo s Baťovým kaná-
lem. Do finále se spolu se Slováckem pro-
bojoval ještě Mikroregion Kahan s Muze-
em průmyslových železnic, Orlické hory 
a Podorlicko s unikátní pevností Hanič-
ka, Turistická oblast Králický Sněžník 
s celou sítí pevnostních opevnění a Vo-
jenským muzeem v Králíkách a Žatecko 

18 Region Slovácko

MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

Miniveletrh cestovního ruchu se uskutečnil v bu-
dově Městského informačního centra v Uher-
ském Hradišti na Mariánském náměstí. 

Foto: MK

V budově dočasného Městského in-
formačního centra v Uherském Hradiš-
ti na Mariánském náměstí se uskutečnil 
v úterý 27. března 2012 v době od 10 do 
17 hodin Miniveletrh cestovního ru-
chu. Své zastoupení zde měly mikrore-
giony ze Slovácka, pochopitelně nechy-
běl i mikroregion Staroměstsko a jeho 
zástupci. Staré Město na akci reprezen-
toval starosta Josef Bazala a místosta-
rosta Radoslav Malina, mezi prvními 
návštěvníky veletrhu byli i četní Staro-
měšťané, například Jiří Pavlica, Karel 
Čejka, Marie Psotková a další. U naší 
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se Chmelařským muzeem a Chrámem 
chmele a piv.           

„Slovácko je aktivní destinací, kte-
rá se snaží své služby neustále zlepšo-
vat a přicházet s nějakými novinkami. 
Navíc je zde viditelná spolupráce mezi 

jednotlivými subjekty v celé oblasti,“ 
sdělil generální ředitel CzechTourism 
Rostislav Vondruška.

Od 1. května 2012 bude zahájena 
i plavební sezona na Baťově kanálu. 
Více informací na www.batacanal.cz 
a www.lodmorava.cz   

Milan Kubíček

O zahájení se postarala cimbálová muzika 
ZUŠ Uherské Hradiště se staroměstským pri-
mášem Ondřejem Bazalou a sólistou Markem 
Pavlicou, který po svém houslovém vystoupe-
ní předvedl tanec slovácký verbuňk.

Foto: Milan Kubíček

Návštěvníci miniveletrhu měli k dispozici pro-
pagační materiály jednotlivých mikroregionů 
ze Slovácka. Nechyběly i mapy, pohlednice 
a turistické prospekty ze Starého Města. 

Foto: MK

Galerie v optice
V úterý 20. března 2012 byla slavnostně 

otevřena galerie v prostorách oční optiky 
OptikCentrum v Uherském Hradišti, Fran-
tiškánské ulici. Můžete si zde prohlédnout 
výstavu prací 76 dětí ze základní umělecké 
školy, výtvarného oboru. Učitelka pobočky 
ZUŠ Staré Město Jana Bouzková zde předsta-
vila výtvarné práce svých žáků na téma Koč-
ky, učitelka Radmila Doskočilová vystavuje 
práce dětí, které malovaly kočky na sklo. 

Galerie je přístupná od pondělí do pátku 
v době 8:30 – 17:30 h. a v sobotu od 8 do 11 
hodin. Přijďte se podívat na výkresy našich 
dětí.                                          Milan Kubíček Kočky malované na skle.                  Foto: MK

Obrázky koček štětcem našich dětí. 
Foto: Milan Kubíček



19Z historie

SEDMIPOČETNÍCI V PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY

Pravoslavný kněz Petr Kliment Novotný při přednášce. Na snímku vlevo 
autor expozice fotografií Petr Francán.                                          Foto: MK
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  Již od 1. března 2012 je možno na-
vštívit v Památníku Velké Moravy ve 
Starém Městě velmi zajímavou výstavu 
Sedmipočetníci. Ve čtvrtek 15. března 
od 17 hodin se uskutečnila v Památ-

níku Velké Moravy beseda s autorem 
expozice Petrem Francánem a pravo-
slavným knězem Petrem Klimentem 
Koutným. Na výstavě si můžeme pro-
hlédnout třicet zdařilých fotografií Pe-
tra Francána, který vyučuje fotografii
na Janáčkově akademii muzických 
umění v Brně. Autor snímků se zajímá 
o historii Velké Moravy a o působení 
Cyrila a Metoděje v naší oblasti. Vy-
dal se do míst, kam odešli po vyhnání 
z Velké Moravy „svatí sedmipočetníci“, 
což jsou žáci věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje - Kliment, Naumus, Sáva, Ange-
lár a Gorazd. Petr Francán postupně 
navštívil zajímavá místa v Bulharsku, 
Makedonii i Albánii, kde všude zane-

chali sedmipočetníci svou stopu. 
Učedníci sv. Cyrila a Metoděje ne-

mohli po smrti arcibiskupa Metoděje  
(6. dubna 885) zůstat na Moravě. Důvo-
dem byl Svatoplukův postoj k slovanské 

bohoslužbě a upřed-
nostnění latinského 
jazyka z údajných 
důvodů zachování 
míru mezi věřícími. 
Sedmipočetníci byli 
na podzim roku 
885 z Moravy vy-

hnáni a uchýlili se 
do Bulharska, kde 
v dnešní západní 
Makedonii založi-
li na území kolem 
Ochridu středisko 
slovanské boho-
služby. Sv. Kliment 
zde působil jako 
biskup a roku 916 
byl v Ochridském klášteře pohřben. Jako 
svého nástupce si však arcibiskup Meto-
děj vybral biskupa Gorazda a těsně před 
svou smrtí 6. dubna 885 si k sobě svolal 
Moravany a představil jim svého nástup-
ce slovy: „Toto je muž svobodný a z vaší 
země, dobře obeznalý v latinských kni-

hách a zbožný. To 
budiž Boží vůle 
a vaše láska, jakož 
i má.“ Na Meto-
dějovu volbu měly 
zásadní vliv pře-
devším Gorazdovy 
znalosti jako i jeho 
zbožnost. V naší 
zemi je stále dá-
ván na první mís-
to za arcibiskupa 
Metoděje biskup 
Gorazd, zatímco 
jinde je většinou 
do popředí staven 
biskup Kliment. 

Překvapení v Srbsku 
– řeka Velká Morava

Na území Srbska na nás čeká pře-
kvapení. Nedaleko měst Smederevo 
a Kovin se vlévá do Dunaje řeka s ná-
zvem Velká Morava. Na místě je zají-
mavé pozorovat, jak vody z bývalého 
centra Velké Moravy – Starého Města, 
ale také z Mikulčic, které přitekly Mo-
ravou a Dunajem až k soutoku, se smísí 
s vodami řeky Velká Morava. Tato řeka 
je pokračováním dvou toků Západní 
Moravy (pramení pod Bělehradem) 
a Jižní Moravy (pramení v blízkosti 
Kosova). Řeka Velká Morava je 185 km 
dlouhá (se Západní Moravou 487 km). 
Leží na ní města Varvarin a Perečin. 
Povodí má rozlohu 37.444 km2, z čehož 
je 1.200 km2 v Bulharsku. Průměrný 
průtok při ústí do Dunaje je 255 m3 za 
vteřinu.

Milan Kubíček

Na snímku chrám sv. Sofie v Ochridu.                                        Foto: archiv

Pohled do zaplněného předsálí Památníku Velké Moravy. 
Foto: Milan Kubíček

Po soluňských bratřích Konstantino-
vi a Metodějovi byly ve Starém Městě 
pojmenovány ulice  Konstantinova 
a Metodějova, po biskupovi Gorazdovi 
nese jméno ulice Gorazdova. Všechny 
tři ulice se nacházejí na Novém světě 
v blízkosti Památníku Velké Moravy.   

Výstava ve Starém Městě potrvá do 
2. prosince 2012, ale určitě stojí za vaši 
návštěvu již v nejbližších dnech a zcela 
jistě nabídne zamyšlení nad naší slav-
nou minulostí.  

Milan Kubíček



20

Jubilejní desátá Noc s Hansem Christianem Andersenem

Účastníci jubilejní desáté Noci s Andersenem.                           Foto: Pavlína Elšíková

Naše knihovna  Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

V pátek 30. března 2012 přesně 
v 18:30 hod., jsme zahájili 10. ročník Noci 
s Andersenem pro malé čtenáře Městské 
knihovny ve Starém Městě. Sešlo se cel-
kem 22 dětí ve věku od 5 do 13 let. 

Začátek byl velmi zajímavý, jen co odešli 
poslední rodiče, jsme se posadili do kruhu 
a představili jsme se navzájem ostatním 
spolunocležníkům. Vylosovali jsme si 
jména z Trnkových příběhů, sešli se tady 
Kyberbabička, Švejk, Kocour, Bivoj, malá 
mořská víla, Jezinky a mnoho dalších zají-
mavých jmen, ať už více či méně známých. 
Zazpívali jsme si písničku, navštívili kostel 
sv. Michaela, kde nás přivítal pan Ing. Ka-
mil Psotka, zastupitel města a svou pou-
tavou prezentací nás seznámil s původní 
stavbou a historií celé budovy. 

Po příchodu z kostela jsme měli při-
chystaný další úkol, kde jsme ukázali své 
malířské schopnosti. Na chvíli se z nás 
stali ilustrátoři a kreslili jsme pravou i le-
vou rukou, nohou a také jsme se snažili 
kreslit ústy. Pro mnohé z nás to byla velká 
dřina. Pan Jiří Trnka byl také znám tím, že vyráběl loutky, 

ale protože zanedbával školní povinnosti, jeho úplně první 
loutky nakonec skončily v kamnech. Proto jsme se rozhod-
li, že ty jeho první loutky mu pomůžeme vyrobit my a s vel-
kou vervou jsme se do toho pustili. Všichni byli moc šikovní 
a loutky jedna vedle druhé, byly krásné a dýchala z nich snaha 
všech zúčastněných. I náš nejmenší účastník „Bivoj” se velmi 
snažil a pod jeho rukama vznikla nádherná loutka. Jelikož se 
výroba poněkud prodloužila, dostali jsme se na „Tajemnou 
zahradu”něco málo po půlnoci, ale o to víc si to děti užily. Při-

chystaná stanoviště chlapci a dívky proletěli rychlostí blesku 
a uvnitř knihovny vymýšleli báseň, kterou dostali za úkol. Po 
splnění posledního úkolu jsme se rozloučili s naší kolegyní ze 
Střediska volného času Klubko – Martinou Hrubošovou, kte-
rá nás celým večerem poutavě provázela a za to jí patří velký 
dík. Všechny děti se potom rozprchly vyčistit si zoubky a pak 
hajdy do říše snů. 

Budíček byl jako každým rokem už v sedm hodin, někomu 
se chtělo vstávat míň a někteří byli vzhůru ještě před budíč-
kem. Poté se děti nasnídaly, sbalily si své věci a vyčkávaly pří-
chod rodičů. Snad odcházely plny jen těch nejlepších dojmů 
a příští rok se na Noc s Andersenem budou těšit stejně jako 
my. 

Milada Rokytová a Pavlína Elšíková

Děti nám ukázaly své malířské schopnosti. 
Foto: Pavlína Elšíková

Vážení obyvatelé Starého Města,
jste našimi čtenáři, ale máte zdravotní problémy, které vám nedovolí navštívit knihovnu? 

Od 1. 3. 2012 jsme se rozhodli vám vyjít vstříc a knihy přivést až k vám domů, 
prostřednictvím DONÁŠKOVÉ SLUŽBY. 

Služba je bezplatná.

Službu si můžete objednat:
Osobně: v Městské knihovně a Informačním centru 

Staré Město
na telefonním čísle: 572 541 009
na e-mailu: knihstmesto@uh.cz

Podrobnější informace poskytne pí. Pavlína Elšíková

KNIHY AŽ DO DOMU I
Donášková služba
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Nejzkušenější „světoběžník“ Milan Koželuha z 9. D. 
Foto: JK

Spektrum Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Světoběžníci 
V okresním kole zeměpisné olympiády v Dolním Němčí 

reprezentovali naše město nejlepší geografové ze Základní 
školy Staré Město.     

Nejzkušenější „světoběžník“ Milan Koželuha z 9. D se 
umístil na krásném 3. místě a potvrdil své vynikající země-
pisné znalosti. Nejmladší z našeho trojlístku Marek Moštěk  
z 6. D obsadil 4. místo. Úspěchem je též 7. místo Patrika Lako-
sila ze 7. D. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy, 
přejeme hodně úspěchů a plno pěkných zážitků na toulkách 
nejen po mapě... 

Mgr. Jarmila Králová

Na konci měsíce března jsme v mateřské škole 
v Komenského ulici vítali jaro několika způsoby. 

Děti z mateřské školy v Komenského ulici přichází s Mařenou 
k řece Moravě.                                                                  Foto: VH

Vítání jara na schůzi důchodců v sokolovně.               Foto: VH

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi….

Ve středu 21. března 2012 vystoupily děti v sokolovně s jar-
ním pásmem písní, říkadel a tanečků na schůzi důchodců. Ve 
čtvrtek 29. března vynášely děti z celé mateřské školy i s rodiči 
Mařenu. Za pokřiku „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vez-
mu bič….“ byla Mařena zapálena a vhozena do Moravy. Pak 
jsme ji ještě pro jistotu doprovázeli podél břehu, abychom měli 
jistotu, že zima už opravdu odtáhla.

VH

O víkendu 31. března a 1. dubna 2012 památkové objekty 
přivítaly i přes nepříliš jarní a teplé počasí první návštěvníky 
letošní sezóny. Zájemci si mohli prohlédnout zámecké a hrad-
ní interiéry, relaxovat v zahradách nebo si užít kulturní do-
provodný program.

 
Hrad Buchlov
V sobotu 31. 3. 2012 proběhlo slavnostní otevření hradní 

brány. Pro návštěvníky byly na nádvoří hradu připraveny po-
choutky jako boršč z polní kuchyně, domácí sýr či čaj z bylin 
z čertovy hradní zahrádky. Obdivovat jsme mohli zručnost 
uměleckého kováře či um a šarm skupiny šermířů. První sku-
pina návštěvníků dostala od kastelána hradu Buchlova dárek, 
a to prohlídku hradu zdarma.

První víkend letošní sezóny na hrad Buchlov zavítalo 350 

návštěvníků, kteří se zúčastnili některého z prohlídkových 
okruhů (A – Velký okruh, B – Malý okruh, C – Vyhlídková 
věž) či pobývali na hradním nádvoří nebo se osvěžovali v hos-
půdce U Hanuša. 

www.hrad-buchlov.cz

Zámek Buchlovice
Zámeckou expozici navštívilo během víkendu 148 návštěv-

níků a 250 návštěvníků využilo aprílové počasí k procházkám 
v zámeckém parku, kde mohli obdivovat pečlivě zastřižené tva-
rované dřeviny, siluety právě rašících stromů či světle růžové 
kaliny, žluté dříny, křivatce a keře zlatice. V  zámeckém parku 
jsme mohli potkat i volně se pohybující pávy – erbovní symbol 
zakladatelů buchlovického zámku hrabat Petřvaldských.

www.zamek-buchlovice.cz
Mgr. Dagmar Šnajdarová

Pozvánka na hrad Buchlov a zámek Buchlovice
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Biologická olympiáda 

Jakub Balga ze VII. D byl nejlepší  se 
ziskem 101 bodů.                    Foto: ZŠ
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Žáci Základní školy Staré 
Město zaznamenali úspěch 
v okresním kole přírodověd-
né soutěže Biologická olym-
piáda.

Dvě úspěšné řešitelky škol-
ního kola - Štěpánka Andrý-
sová z 8. C a Denisa Witteko-
vá z 9. C - se koncem března 
zúčastnily okresního kola bi-
ologické olympiády kategorie 
C, tradičně pořádané v pro-
storách DDM v Uherském 
Brodě. Po teoretickém testu 
je čekalo poznávání dvaceti 
zástupců naší flory a fauny
a laboratorní úkol. Podmín-
kou účasti v okresním kole 
byla i vstupní práce na vybra-
né téma. Součtem bodů všech 

Štěpánka Andrýsová z 8. C – úspěšná řešitelka přírodověcké soutě-
že.                                                                                         Foto: ZŠ

částí BiO se stanovilo ko-
nečné pořadí. Nutno podo-
tknout, že letošní olympiáda 
byla velice těžká a stěžejní 
téma celé soutěže Vztahy 
mezi organismy je na zá-
kladních školách probíráno 
skutečně jen okrajově. O to 
je cennější krásné umístě-
ní Štěpánky Andrýsové na  
3. místě, z celkového počtu 
41 soutěžících. Do krajské-
ho kola Štěpánka nepostou-
pila o pouhého 0,5 bodu, ale 
na druhou stranu byla z celé 
finálové špičky nejmladší,
takže další veliká šance nás 
čeká příští rok. A my se o to 
popereme ...

ZŠ

Matematický klokan 

Veronika Všetulová z II. B (na snímku 
vlevo) a Jana Magdalena Jara ze III. C.
                                                Foto: ZŠ

Jde o nekomerční celobarevný vlasti-
vědný a národopisný časopis Slovácka, 
který začal být vydáván již v roce 1946. 
Dozvíte se v něm o historii této oblasti, 
místním folkloru, přírodě, zajímavých 
osobnostech, výtvarném umění, archi-
tektuře, archeologii, turistice a nejnověji 
též o tradičních lidových jídlech regio-
nu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené 
vzpomínky pamětníků, kalendář kultur-
ních a společenských akcí na jihovýchod-
ní Moravě a pohled do obsahů periodik 
vydávaných v celé řadě obcí. Možnost 

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
poslat do časopisu svůj článek mají odbor-
níci i občané se zájmem o historii a folklor 
svého domova.

Za několik desetiletí trvání Malovaného 
kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo 
město, o kterých by se v časopise nepsa-
lo, a to samozřejmě včetně Starého Města. 
Stejně tak může být článek o Starém Městě 
uveřejněn v některém z příštích vydání pe-
riodika.

Malovaný kraj – to je tradice pojatá mo-
derně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na 

www.malovanykraj.cz, kde jsou podrob-
nější informace o časopise, či na www.
publero.com, kde si kompletní ukázko-
vé číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout 
v elektronické podobě.

Redakce Malovaného kraje, 17. listo-
padu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; 
malovanykraj@seznam.cz) Vám na vy-
žádání ráda pošle na ukázku výtisk časo-
pisu zdarma přímo domů. Na uvedených 
kontaktech je možno vyřídit též před-
platné - jako dárek jej ocení např. i rodáci 
ze Slovácka bydlící dnes mimo region. 

V pátek 16. března se zapojili 
žáci 2. - 9. ročníku do republikové 
soutěže Matematický klokan.

Okresního kola v kategorii Cvrček 
se účastnilo 1 531 žáků. Na krásném 
1. - 14. místě s plným počtem bodů se 
umístily Veronika Všetulová ze II. B 
a Jana Magdalena Jara ze III. C. Ka-
tegorie Benjamín se účastnilo 1 231 
žáků z celého okresu Uherské Hradiš-
tě. Na 1. místě se umístil Jakub Balga 
ze VII. D se ziskem 101 bodů.

Mgr. Iva Klimešová
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Chlapci a dívky ze třídy 7. B budou k vidění na televizních obrazovkách 2. května 2012 od 17:30 h. 
na ČT 2 v rámci Planety YÓ.                                                                                              Foto: PB
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Na chvíli hvězdami 
Na pátek 30. března 2012 celá 

třída 7. B jen tak nezapomene. 
Měla totiž příležitost si vyzkou-
šet, jaké to je být na okamžik 
hvězdou. Naskytla se jí možnost 
zúčastnit se natáčení pořadu Zá-
hady Toma Wizarda. 

Jde o vlastivědný pořad pro mlá-
dež, ve kterém Tom Wizard alias 
Honza Vrabec odkrývá tajemství 
a záhady naší minulosti. Každý tý-
den se vydává po stopách starých 
příběhů a ukazuje divákům, že  
české dějiny nejsou nudné. A jak 
probíhal náš velký den? Na devátou 
hodinu jsme se vypravili ze školy ke 
kostelu sv. Michaela ve Starém Měs-
tě, kde se měl natáčet další díl po-
řadu s názvem Tajemství velkomo- 
ravského kostela aneb Není cihla 
jako cihla. Něco málo po deváté do-
razilo bílé auto s logem České televi-
ze. Postupně k nám docházel kame-
raman, režisér, scénárista či hlavní 
postava Honza a přátelsky nás už 
zdáli zdravili. Pak nastala chvíle po-
stavení se před kameru. Pan režisér 
každému určil přesné místo a daný 
obraz se dvakrát zkusil. A už se jelo 

naostro - kamera, akce, jedem. Tváře 
všech dětí byly zaujaté, napjaté, zda 
dělají vše správně. Pro všechny přípa-
dy jsme tuto scénu natočili několikrát. 
Dokonce přišla řada na paní učitelku, 
která si též zkusila, jaké to je mluvit 
před kamerou a udržet kamennou 
tvář. Což jí moc nešlo, ale nakonec 
jsme snad zvládli vše tak, jak si celý 
štáb představoval. Poslední scénkou 
bylo poděkování, následný odchod 
a závěrečné mávání. Ozvalo se STOP 
a tím skončila naše hvězdná kariéra. 
Celá hodina natáčení byla báječná 
a uvolněná, štáb byl příjemný a vstříc-
ný, ve volných chvílích se Honza po-
staral o dějepisnou exkurzi do naší 
historie, vyprávěl tak poutavě a zá-
bavně, že děti nemohly udržet smích. 
Díky této atmosféře jsme si natáčení 
naprosto užili. Nakonec jsme všichni 
odcházeli s podpisem i s věnováním. 
Celý den bylo tématem číslo 1 natá-
čení. Každý z nás si odnesl zážitek, na 
který jen tak nezapomeneme a bude-
me na tento den rádi vzpomínat. Na 
náš herecký talent se můžete všichni 
podívat ve středu 2. 5. 2012 od 17:30 h.  
na ČT2 v rámci Planety YÓ.

Mgr. Petra Blažková

Dne 26. 2. 2002 se v sále sokolovny 
uskutečnila valná hromada TJ Jiskra Staré 
Město. Delegáti zhodnotili činnost TJ Jiskra 
a na návrh dosavadního výkonného výboru 
jednomyslně odsouhlasili zánik TJ Jiskra 
a současně založili organizaci Sportovní 
kluby Staré Město (SK Staré Město) – jako 
nástupnickou organizaci v rámci ČSTV. 
Novým předsedou SK Staré Město byl zvo-
len Ing. Jan Němec.

Český svaz bojovníků za svobodu měl 
ve Starém Městě druhou největší organizaci 
v okrese Uherské Hradiště. Svou činnos-
tí po celý rok 2002 naplňoval odkaz obětí 
první a druhé světové války.

Mladší žáci 1. FC Synot se představili 
třem tisícům diváků na Širůchu v průběhu 
ligového utkání 1.  FC Synot – Sigma Olo-
mouc. Měli velký důvod k radosti. Stali se 
neoficiálními mistry České republiky ve
fotbale. Titul si vybojovali na turnaji O po-
hár českomoravského fotbalového svazu, 
který se uskutečnil v Hluku.

Suverénní Staroměšťané. Občané na-
šeho města si vedli velmi dobře v anketě 
o nejlepšího sportovce roku 2001, která byla 
vyhlášena v březnu 2002. V jednotlivcích 
byla první Lenka Romanová (házenkářka 
HSK Raciola Kunovice), čtvrtý skončil Mi-
chal Trubačík (šerm TJ Jiskra Staré Město) 
a sedmá  se umístila Lucie Honsová (šerm 
TJ Jiskra Staré Město). V kategorii kolekti-
vů zvítězila HSK Raciola Kunovice, na druhé 
příčce se umístili fotbalisté 1. FC Synot a tře-
tí skončili volejbalisté VSK Staré Město. 

Fotbalový nářez vidělo 3185 diváků na 
hřišti Širůch, kam přijely Drnovice potáce-
jící se v sestupové bažině. Kanonýr Kowa-
lík toho dne po delším půstu procitnul jak 
Šípková Růženka a konečně se dvakrát trefil
do brány. Hlavně jeho zásluhou 1. FC Synot 
zvítězil 3:1. Třetí branku přidal Činčala.

Renatka byla po tomto utkání na po-
sezení v pivnici nějak naměkko. „Věř mi 
Petříčku, stále mne dojímá, že jsem byla 
tvoje první láska. A poznali jsme se na Ši-
růchu…“ Novomanžel na to s povzdechem: 
„To máš jako v motorismu, první havárka 
může být i poslední.“

Čápi přiletěli na komín v Klukově ulici 
v sobotu 13. dubna 2002 krátce po 15 hodi-
ně. „Pozorovali jsme oblohu a najednou se 
objevila dvojice velkých ptáků. Až po chvíli 
jsme zjistili, že jsou to čápi. Pomalu nalétli 
na komín stolařství, a pak se opatrně usadi-
li“, řekli nám pánové Milan Kolaja a Rosti-
slav Mazáč.

Milan Kubíček, kronikář města

STALO SE 
PŘED DESETI LETY
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Autoservis

Kalina Huštěnovice
U hřiště nabízí služby autoservisu

– opravy vozů všech značek.

Akce
kompletní přezutí vašeho vozu za 300 Kč.

Diagnostika 300 Kč
Mechanické a karosářské práce, 

příprava vozů na STK + zprostředkování T. K., 
plnění klimatizací.

Tel.: 572 585 085
pondělí až pátek 8 – 16 hodin

Jeden z nejúspěšnějších popu-
larizátorů vědy, Michael Lon-
desborough, představil pětistov-
ce studentů ze šesti základních 
a středních škol na Uherskohra-
dišťsku svou vědeckou show „Ta-
jemství energie - Michaelův ener-
getický koktejl“.

Akci, která se uskutečnila v Klubu 
kultury v Uherském Hradišti 14. února 
2012, připravila Střední odborná škola 
a Gymnázium Staré Město ve spolupráci 
se sdružením Adeto. Cílem byla motiva-
ce studentů ke studiu oborů, jako jsou 
chemie či fyzika.

Vědecká show vznikla ve spolupráci 
s British Council Czech Republic. Díky 
projektu MŠMT Podpora technických 
a přírodovědných oborů, který akci fi-
nancuje, mohli studenti využít této na-
bídky zcela zdarma.

Ve svojí vědecké show Michael pouta-
vým způsobem vysvětlil, že věda nemusí 
být ani zdaleka nudná. Bořil tradičně 
vnímané hranice mezi přírodovědnými 
předměty a ukazoval, že přírodu i život 
je nutné vnímat v souvislostech.

Díky experimentům, které doprová-
zely akustické a vizuální efekty, bylo vy-
stoupení atraktivní a inspirující. Show 
byla nabitá energií i vtipem a diváci 

M i c h a e l  L o n d e s b o r o u g h  o d h a l i l  s t u d e n t ů m  t a j e m s t v í  e n e r g i e

byli zataženi přímo 
do poučného vě-
deckého příběhu. 
Odvážným dobro-
volníkům, kteří se 
zapojili do před-
váděných poku-
sů, zvýšil hladinu 
adrenalinu v krvi.

Kdo je Michael 
Londesborough?

Dr. Michaela 
Londesborougha, 
Ph.D je britský vě-
dec, který působí 
v České republi-
ce od roku 2002. 
Pracuje v Ústavu 
anorganické che-
mie Akademie věd 
České republiky. 
Třikrát vyhrál cenu 
pro  české/sloven-
ské mladé anorganické chemiky. Spolu-
pracuje na projektech s British Council 
v Praze a na popularizačních projektech 
Akademie věd ČR, České televize a Ná-
rodního technického muzea. Zaměřuje 
se zejména na zpřístupňování vědy široké 
veřejnosti, vyučování mladých lidí a vy-
tváření vztahů mezi mladými vědci ve 
Velké Británii a České republice. Michael  
Londesborough má vynikající dar řeči 

a neúnavnou chuť vysvětlovat přírodní 
zákony. Je spoluautorem a moderáto-
rem vědeckého týdeníku České televi-
ze „Port“, kde předvádí experimenty 
vysvětlující zákony fyziky a chemie ta-
kovým způsobem, že i laik zatouží po 
bílém plášti. V roce 2009 obdržel od 
Akademie věd České republiky Medaili 
Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

Ing. Růžena Borková

Michael Londesborough ve své show, která byla nabitá energií 
i vtipem.                                                                               Foto: RB

Obyvatelé Starého Města měli kon-
cem sedmnáctého století mnoho potup-
ných povinností poddaných vůči uher-
skohradišťské „vrchnosti.“ Pro Staré 
Město byl v roce 1678 stanoven základ-
ní roční plat 40 grošů z lánů a 12 grošů  
a 10 denárů z podsedku. Plat odváděli 
všichni vlastníci půdy a to ve dvou ter-
mínech – při sv. Jiří (24. dubna) a při 
sv.Václavu (28. září). Podle urbáře měla 
být robota s potahy konána tři dny 

v týdnu, pěší dva dny a hofeři jeden den 
v týdnu. Další povinností bylo tzv. stavění 
sirotků na rathaus, kdy si měšťané z těchto 
dětí vybírali své služebníky.

Novou dohodou z 1. srpna 1698 mezi 
Uherským Hradištěm a staroměstskou 
obcí byly některé neúnosné povinnosti 
zmírněny a následně upraveny.

Zdroj: 
kniha Staré Město v proměnách staletí

Co možná nevíte

Žíznivé ruce mé se opíjejí
na přání milenčino -
neboj se noci, sladké vlasy její
rozlíti jak víno.

Májové veršíky František Hrubín
Úplněk

Mdlé prsty světel rozhrnují kvítí
na kraji tvého lůna.
Na konci louky odcházejíc svítí
nahými zády luna.
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Vernisáž fotografií soutěže „Chemie objektivem“

Ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek s vyhodnocenými žáky. 
Foto: Ing. Růžena Borková

Střední odborná škola a Gymnázi-
um Staré Město vyhlásila u příležitos-
ti Mezinárodního roku chemie 2011 
fotografickou soutěž s chemickou te-
matikou „Chemie objektivem“. Soutěž 
byla určena žákům a žákyním základ-
ních a středních škol Zlínského kraje. 
Tématem soutěže bylo zachycení oka-
mžiku, který s chemií, chemickými 
látkami a ději jakýmkoliv způsobem 
souvisí, např. žloutnutí listů, zrání 
ovoce, úklid, vaření, praní, krystalky 
ledu, kyselé deště, smog, potraviny, 
kosmetika, léčiva.

Na slavnostní vernisáži, která pro-
běhla dne 7. března 2012, byli vyhlá-
šeni vítězové soutěže. Úspěšní mla-
dí fotografové a fotografky převzali
z rukou ředitele školy Mgr. Bedřicha 
Chromka diplomy a ceny. V 1. kate-
gorii zvítězila Lenka Dvořáková ze 

Základní školy Babice se snímkem „Ledovka“, 
ve 2. kategorii zvítězila Lucie Grebíková ze 
SOŠ a Gymnázia Staré Město se snímkem „Ty 
mi dáváš kyslík, já tě budu chránit“.

Pořadatelé vernisáže si pro své hosty při-
pravili zajímavý program. Vernisáž doprovo-
dil hrou na kytaru žák Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město Jakub Karlík a nechy-
běly ani atraktivní chemické pokusy, které pro-
váděly žákyně školy Aneta Škarková a Lenka 
Ježková. Pokusy se těšily velkému zájmu hostů 
vernisáže. 

Výstava nejlepších fotografií soutěže byla
k vidění do 7. dubna 2012 v prostorách Odbo-
ru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Zlínského kraje (22. budova v bývalém areálu 
Svit).

Ing. Růžena BorkováVernisáž doprovodil hrou na kytaru Jakub Karlík.                            Foto: RB

Vítězný snímek Lucie Grebíkové „Ty mi dáváš kyslík, já tě budu chrá-
nit.“                                                                                          Foto: RB 

 Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Aneta Škarková a Lenka Ježková prováděly atraktivní 
chemické pokusy.                                                    Foto: RB
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Knihovnictví je prací i koníčkem na celý život

Jednou za rok se městská knihovna promění v Písmenkové království. Knihovnice a král Kniho-
slav zde přivítají žáky 1. tříd se svými učitelkami. Prvňáčci se pochlubí, jak pěkně se naučili číst 
slovíčka a jednoduché věty.                                                                               Foto:Milan Kubíček

Milada Rokytová s profesorem Janem Slováčkem na ver-
nisáži v knihovně v červenci 2011. 

Foto: Vladimír Kučera
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Měsíc březen je nejen prvním jar-
ním měsícem, ale také měsícem knihy. 
A právě knihy se staly povoláním a ce-
loživotní láskou paní Milady Rokyto-
vé. Ve staroměstské knihovně pracuje 
a rozdává radost mnoha lidem již 28 
let. Navštívil jsem ji v závěru března 
a požádal o odpovědi na otázky.

Paní Rokytová, v knihovně ve Sta-
rém Městě se s Vámi potkávám již dvě 
desetiletí. Od kterého roku v našem 
městě pracujete, jste rodilá Staroměš-
ťanka?

V knihovně pracuji od ledna roku 
1984. Rodilá Staroměšťanka nejsem, 
ale moje babička Antonie Pejcharová, 
rozená Omelková, se zde na Trávníku 
narodila a vyrůstala. Pracuje zde a byd-
lí se svou rodinou můj bratr Stanislav  
Houdek. Takže ke Starému Městu mám 
velmi blízko.

Jak jste se stala knihovnicí? Měla 
vliv na Váš výběr povolání četba již 
v dětství?

Ano měla, ráda jsem četla a čtu do-
dnes. Zároveň jsem ráda pomáhala dru-
hým, chtěla jsem být zdravotní sestrou, 
ale vzhledem k mé oční vadě se můj sen 
nemohl uskutečnit. Vystudovala jsem 
Střední knihovnickou školu v Brně 
a stala jsem se knihovnicí. Nelituji, pro-
tože vlastně pomáhám návštěvníkům 

knihovny. Správně vybraná kniha 
ve správný čas je vlastně taky lék. 

Všichni, kdo Vás znají, ob-
divují Vaše zaujetí pro práci 
v knihovně. Od dětí až po seni-
ory. Určitě své volby povolání 
nelitujete.

Na tuto otázku jsem již částeč-
ně odpověděla. Nelituji, jen bych 
potřebovala, aby den měl víc ho-
din. Je to práce náročná na čas. 
Nestíhám vše, co bych chtěla.  

Můžete porovnat stav staro-
městské knihovny dříve a v sou-
časné době?

Když jsem do Starého Města 
přišla, knihovna byla v prosto-
rách dnešní pošty. Nebyl zde po-
čítač, knížky se půjčovaly pomoci 
knižních lístků. Prostory nevy-
hovovaly. V roce 1991 se Staré 
Město osamostatnilo a z pobočky 
knihovny v Uherském Hradišti se 
stala Místní knihovna ve Starém 
Městě, později Městská knihov-
na. Od roku 2002 sídlí knihovna v ulici 
Za Radnicí. V roce 1996 jsme měli jeden 
počítač, dnes jich máme osm, z toho šest 
pro čtenáře. 

Samozřejmostí jsou naše www.strán-
ky (www.stminfo.uh.cz). Dnes se u nás 

kromě půjčování knih pořádají výstavy, 
autorská čtení, besedy pro děti z mateř-
ských škol a základní školy. Od listopa-
du 2005 knihovna funguje i jako infor-
mační centrum.     

A jak bude vypadat stejné srovnání 
s Vašimi návštěvníky – čtenáři?

I návštěvníci se změnili. Dnes 
z knihovny neodejdou s náručí knih 
a přesto si potřebné informace odne-
sou. Mají k dispozici internet, tiskárnu. 
Pořád se ale knihy půjčují a já věřím, že 
budou. I když je možno si knihy číst na 
čtečkách v digitální podobě na interne-
tu. Těší mne, že k nám rády chodí děti 
se svými rodiči a prarodiči. 

Když se ohlédnete za posledním 
rokem, které knihy se nejvíce půjčo-
valy?

Prosím uveďte zvlášť literaturu pro 
děti, ženy a dospělé všeobecně.

Děti mají rády komiks, Thomase
Brezinu, fantasy literaturu, Deník malé-
ho poseroutky. U dospělých je to Nora 
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Studentka z Číny.                             Foto: IB

 Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Roberts, Mary Higins Clark, Simo-
na Monyová z knih to bylo Milenium  
1. - 3. díl od Stiega Larssona, 

Kolik knih máte přibližně ve sprá-
vě v městské knihovně?

Mohu to říct přesně, k 31. prosin-
ci 2011 bylo ve fondu naší knihovny 
25 287 knih, přírůstek za rok 2011 byl 
917 knih. 

Jaká je věková skladba návštěvníků 
knihovny?

Nejmladší evidovaný čtenář má  
5 let a nejstarší čtenáři mají rok naro-
zení 1922, 1923. Jména neprozradím, 
budu se držet zákona o ochraně osob-
ních údajů.

Jak hodnotíte četné události 
v knihovně s odstupem času?

Pokud se něco v knihovně měni-
lo a mění, myslím si, že je to vždy ku 
prospěchu. Z nevyhovujících prostorů 
jsme se dostali do prostorů po České  
spořitelně. Máme bezbariérový pří-
stup. Snad jen škoda, že jsme trošku 
zastrčeni. Já, ale říkám, kdo chce, ten 
si k nám cestu najde. Chtěla bych říct, 
že by se nám vše nedařilo měnit, pokud 
by nebyla podpora ze strany zastupitelů 
a města, ale taky samotných návštěvní-
ků. Všem patří dík a prosím zachovejte 
nám přízeň.     

Na  jaké akce pro děti, výstavy či 
jiné kulturní zážitky se mohou těšit 
čtenáři v průběhu letošního roku?

Ve středu 16. května proběhne již 
tradiční Pasování prvňáčků na „Rytíře 
Řádu čtenářského,“ ve středu 13. červ-
na to bude Výtvarná výstava ZUŠ po-
bočky ve Starém Městě. V červnu by-
chom chtěli představit nový propagační 
materiál Staroměstské kvarteto. Věřím, 
že si všichni rádi zahrajete. Rýsuje se 
nám spolupráce s Charitou v Uher-
ském Hradišti, budeme na vánočním 
jarmarku. Něco si nechám zatím pro 
sebe a budu se na všechny těšit u nás 
v Městské knihovně a informačním 
centru.

Za odpovědi na otázky poděkoval: 
Milan Kubíček

Ve dnech 12. 3. – 16. 3. 2012 proběhl 
na Střední odborné škole a Gymnáziu ve 
Starém Městě druhý ročník mezinárod-
ního projektu Edison. Tento vzdělávací 
projekt funguje pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměřu-
je se na středoškolské studenty a za cíl si 
mimo jiné klade komunikaci v cizích ja-
zycích, rozšíření všeobecného přehledu 
a kulturního povědomí mladých lidí. 

Jak projekt probíhá? Na školu přijedou 
vysokoškolští studenti ze zahraničí a po 
celý týden představují českým studen-
tům zemi, ze které pochází – její sociální, 
ekonomickou, politickou a také kulturní 
situaci. 

Do Starého Města letos zavítalo šest 
studentů z Číny, Řecka a Ukrajiny. Hned 
při slavnostním zahájení prokázali smysl 
pro humor a bylo zřejmé, že nudit se ne-
budeme. Celý týden pilně předváděli pre-
zentace svých zemí a diskutovali s našimi 
studenty. Vše probíhalo ve velmi příjem-
ném duchu, přednášky střídaly zážitkové 
aktivity. Studenti si prověřili své zeměpis-
né, dějepisné i politické znalosti, cvičili 
Tai-chi, poslouchali ukrajinskou poezii 
a řecké lidové nástroje. Ví, co jsou to ho-
lubce, že není řecký učitel, jako český uči-
tel, ale třeba i to, že čínsky se nikdy psát 
nenaučí. Pro studenty na obou stranách 
to byl jedinečný zážitek ze setkání s cizí 
kulturou. Uvědomili si rozdíly mezi ná-
rodnostmi, rozšířili své vědomosti a od-
nesli si motivaci učit se cizí jazyky.

Oficiální program ve škole byl doplněn

Setkání s Mao Ce-tungem,
řeckou krizí a Azovským mořem

odpoledními aktivitami, a tak všichni 
společně navštívili Uherské Hradiště, 
Velehrad, archeoskanzen na Modré, 
zahráli si bowling a volejbal.

Zahraničním studentům se věno-
vali naplno nejen učitelé anglického 
jazyka, ale zejména studenti, kteří 
jim poskytli ubytování. Při zaháje-
ní studenty anglicky přivítal a pak se 
zájmem dění na škole sledoval ředi-

tel SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě 
Mgr. Bedřich Chromek a vše zkušeně 
koordinoval Mgr. Roman Chovanec. 
Všem patří dík!

Druhý ročník se velmi vydařil, 
a proto doufáme a již nyní se těšíme, 
že u nás v příštím roce přivítáme další 
zahraniční stážisty.

Mgr. Irena Bělohradová

Účastnící mezinárodního projektu Edison.                                                                       Foto: IB



28 Zajímavosti

Japonský večer u skautů

Císařovna Suiko všechny přivítala a společně se svým kuchařem nabídla přítomným tradiční ja-
ponské jídlo.                                                                                                   Foto: Tomáš Trubačík

Vynikající úspěchy  studentů gymnázia!

V „motýlkové“ mateřské škole Komenského se stále něco děje, a to 
zvláště teď na jaře. Ve středu 4. dubna 2012 proběhly již tradičně ve 
všech třídách velikonoční dílničky. Rodiče společně s dětmi vyráběli 
drobné předměty vhodné k domácí velikonoční výzdobě. 

Text + foto: V. H.
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V pátek 30. března 2012 se na skautské 
klubovně ve Starém Městě konal japon-
ský večer. Všichni účastníci měli mož-
nost se seznámit s japonskou kulturou, 
tradicemi a též i něco ochutnat. Vše za-
čalo odpoledne. Na začátku se dozvěděli 
informace o Japonsku od jejich průvod-
ců, kteří je doprovázeli po celou dobu 
návštěvy. Nejdříve je čekala hra „Na 
samuraje“, poté následovala hra s čín-
skými hůlkami, pomocí nichž přenášeli 
zrnka fazolí. Tato hra je měla trošku na-
učit hůlky správně držet, což potřebovali 
k pozdějšímu programu. Následova-
lo seznámení s písmem kaligrafie a na
to navázala hra, kdy děti pomocí čísel 
a písmen sestavovaly věty v japonštině. 
Jakmile si osvojily všechny potřebné do-
vednosti, které potřebovaly, vydaly se na 
závěrečný obřad, který je čekal. Závěreč-
ným obřadem byla návštěva od císařovny 
Suiko, která je pozvala do svého příbytku. 
Než ale mohl kdokoli vstoupit, musel de-
větkrát obejít čajový stan a vypláchnout 
si ústa čistou vodou. Tím byl očištěn  
a mohl vstoupit dovnitř. Každý, kdo 
vstoupil, se poklonil císařovně a poti-
chu si sedl. Jakmile byli všichni uvnitř, 
císařovna je přivítala a se svým kucha-
řem jim nabídla tradiční japonské jídlo 
– sushi, čaje a oříšky.  Chlapci a dívky 
nebyli ani ošizeni o ukázku výroby sushi. 
Nakonec se mohly děti vyptávat na vše, 
co je ohledně Japonska zajímalo. 

Eva Bachanová

O tom, že se cizí jazyky na Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě  
těší velké oblibě, svědčí nejenom plno aktivit, které škola každoročně pořádá a do 
nichž se žáci aktivně zapojují a při nichž znalosti cizích jazyků skvěle uplatňují. Vy-
sokou úroveň výuky cizích jazyků stvrdili žáci naší školy i na poli soutěžním, kde 
dosáhli vynikajících výsledků v krajských kolech cizojazyčných olympiád, které se 
uskutečnily v průběhu března. 

Jakub Karlík ze 3.H obsadil 2. místo v krajském kole olympiády v německém 
jazyce a Veronika Cukrová, rovněž ze 3. H, získala 1. místo v krajském kole olym-
piády ve francouzském jazyce a bude naši školu a celý Zlínský kraj reprezentovat 
v celostátním kole v Praze!

Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Za sekci cizích jazyků SOŠ a Gymnázia Staré Město

Mgr. Helena Pilušová

Při obřadu vítání občánků do života v pátek 30. března 2012 zazpívaly 
a zarecitovaly děti z Křesťanské mateřské školy z ulice Za Radnicí s uči-
telkou Jitkou Minářovou.                                       Foto: Milan Kubíček

Velikonoce v MŠ Komenského
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Volejbalisté VSK Staré Město zaznamenali historický úspěch. 

POSTOUPILI DO EXTRALIGY!

Ve třetím utkání play – off se volejbalisté VSK Staré Město utkali s tý-
mem EGE České Budějovice v městské sportovní hale na Širůchu. 

Foto: Milan Kubíček

Ve finále play – off volejbalisté VSK Staré Město
zaznamenali historický úspěch a po sérii pěti ná-
ročných utkání porazili tým EGE České Budějovice 
v poměru 3:2 na zápasy.

První utkání se hrálo v pátek 16. března 2012 v Českých 
Budějovicích a skončilo se znamenitým výsledkem pro Staré 
Město, které zvítězilo hladce 3:0 (18, 22, 19). Hlavně v prvním 
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Volejbalisté VSK Staré Město po rozhodujícím vítězném utkání v Českých Budějovicích. 
V horní řadě zleva: Libor Kamler, kapitán Jiří Kment, David Erman,, Aleš Paták, Michal Kolá-
ček, Michal Přikryl,Tomáš Salava.
V podřepu zleva: trenér Petr Karabec, Ondřej Skyba, Jakub Janouch, Jiří Vašíček, Lukáš Maděra, 
předseda klubu Petr Straka.                                                                                Foto: Pavel Chajda

Fandové domácího týmu neúnavně povzbuzovali. 
Foto: Milan Kubíček

setu byli Staroměšťané vynikající a dařilo se jim úplně všech-
no. 

Ve druhém utkání v sobotu 17. března se karta obrátila 
a České Budějovice vyhráli 3:1 (23, -18, 23, 17). Na pět měsíců 
nedobytný Širůch se Staroměšťané vraceli s velkou nadějí na 
konečný úspěch.

V pátek 23. března se stalo nečekané. Tvrz na Širůchu pad-
la, když Staré Město prohrálo s Českými 
Budějovicemi 2:3 (20, -25, -22, 14, -15). 
V nervozní atmosféře ke konci utkání 
se štěstí přiklonilo k Jihočechům.

V sobotu 24. března byl na palubov-
ce viditelný obrat k lepšímu, když Staré 
Město s přehledem zvítězilo 3:1 (20, -14, 
16, 16) a vyrovnalo stav série na 2:2.

Pátý rozhodující zápas se odehrál 
v sobotu 31. března v Českých Budě-
jovicích, kdy Staroměšťané po skvělém 
výkonu zvítězili 3:1(-22, 24, 19, 24) 
a v šedesátileté historii klubu se poprvé 
probojovali do extraligy. Vítězná sesta-
va: Jiří Kment, Jakub Janouch, David 
Erman, Jiří Vašíček, Michal Koláček, 
Ondřej Skyba, Tomáš Salava, Libor Ka-
mler, Michal Přikryl, Aleš Paták, Lukáš 
Maděra. 

Zástupci Volejbalového sportovního 
klubu Staré Město byli přijati na radni-
ci starostou Josefem Bazalou. Akce se 
uskutečnila až po uzávěrce našeho mě-
síčníku, reportáž ze setkání zveřejníme 
v příštích Staroměstských novinách.

 Petr Straka, Milan Kubíček
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Šachové soutěže vstoupily do poslední části. Nejlépe si vede „B“ družstvo 
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Konečná tabulka 1. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. TŽ Třinec 10 1 0 31 55.5 34
2. A64 Grygov B 9 1 1 28 56.5 38
3. Šachový klub Karviná 4 4 3 16 44.5 27
4. 2222 ŠK Polabiny B 4 4 3 16 41.0 27
5. Slavia Kroměříž 4 3 4 15 45.0 29
6. ŠK Duras BVK Brno-

-Královo Pole
4 2 5 14 44.0 25

7. ŠK Gordic 4 2 5 14 40.0 23
8. Slavia Orlová 4 1 6 13 45.0 25
9. Tatran Litovel B 4 1 6 13 41.0 25
10. ŠK Staré Město 3 1 7 10 39.5 23
11. ŠK Zlín B 3 0 8 9 41.5 28
12. Labortech Ostrava B 2 2 7 8 34.5 17

Tabulka 2. ligy před posledním kolem
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Staré Město B 10 0 0 30 57.0 43
2. ŠK Lokomotiva Brno B 9 0 1 27 56.0 42
3. ŠK HPM TEC Husto-

peče
5 1 4 16 43.0 26

4. T.J. Sokol Šumperk 5 1 4 16 34.5 19
5. Slavia Kroměříž B 4 3 3 15 43.5 31
6. Spartak Adamov 5 0 5 15 38.5 23
7. TJ ŠK Veselí nad Mo-

ravou
3 3 4 12 41.0 22

8. ŠK Staré Město C 4 0 6 12 35.5 18
9. SK Boršice 2 3 5 9 38.0 24
10. TJ Podlužan Prušánky 3 0 7 9 33.5 18
11. TJ Sokol Hošťálková 2 1 7 7 29.0 19
12. ŠK Zlín C 2 0 8 6 30.5 17

Konečná tabulka krajského přeboru
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. TJ Sokol Postoupky A 8 2 1 26 63.5 51
2. TJ FS Napajedla A 8 0 3 24 49.0 35
3. CHESSMONT Rožnov 

p. R. A
7 1 3 22 48.5 34

4. SK Boršice B 7 0 4 21 51.0 34
5. ŠK Holešov A 6 2 3 20 48.5 30
6. ŠK Zlín D 6 1 4 19 50.5 39
7. ŠK Staré Město D 5 2 4 17 42.5 23
8. ŠK Zbrojovka Vsetín A 5 1 5 16 41.5 27
9. TJ Gumárny Zubří 5 1 5 16 39.0 23
10. TJ Sokol Francova 

Lhota A
1 2 8 5 32.5 19

11. ŠK Staré Město E 1 0 10 3 33.5 14
12. TJ Vlčnov A 1 0 10 3 28.0 13

1. LIGA

Boj o všechno, to byl zápas předposledního kola l. ligy, kdy 
v neděli 18. března 2012 přivítalo „A“ mužstvo hráče z Karvi-
né. Jedině vítězství dávalo naději našemu mužstvu na záchranu 
v soutěži a tomu také odpovídaly boje na jednotlivých šachovni-
cích. Bohužel naši hráči nevyužili některých svých šancí a zápas 
skončil remízou 4-4, což znamená definitivní sestup  do 2. ligy.
Vyhrál Pavel Zpěvák a Petr Bažant sr., remízu přidali Honza 
Sosna, Petr Bažant jr., Jarek Buráň a Fera Vrána. 

Poslední kolo rozhodlo o třetím sestupujícím a tím se stalo 
mužstvo Zlína „B“, které v neděli 1. dubna naše „A“ mužstvo do-
kázalo porazit na jejich půdě nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5. Vy-
hrál Petr Bažant jr., Jarek Buráň, Petr Bažant sr. a Vojta Dobeš, 
remízu přidal Pavel Zpěvák. 

Do nižší soutěže sestupují poslední tři celky.

2. LIGA

Předposlední překážkou pro „B“ mužstvo za vysněným cílem 
postupu do 1. ligy bylo v neděli 25. března v rámci 10. kola ne-
vyzpytatelné Veselí. I přes problémy se sestavou dokázala naše 
záloha přivézt tři body za výhru v poměru 5-3. Vyhrál Pavel 
Dvouletý, Radovan Studený a Tonda Vávra, remízu přidali Petr 
Bažant jr., Petr Bažant sr., Antonín Vavruška a Milan Rachůnek. 
Dramatický boj o jedno postupové místo tak proběhne 22. dub-
na, kdy „B“ mužstvo přivítá celek Lokomotivy Brno „B“ a našim 
hráčům bude stačit k postupu i remíza v tomto zápase.  

Důležitý zápas sehrálo taky „C“ mužstvo, které hostilo hráče 
Zlína a po skvělém výkonu vybojovalo cenné vítězství 6-2. Vy-
hrál Fera Vrána, Petr Kapusta, Petr Blaha, Rosťa Pukl a Milan 
Krča, remízu přidali Honza Horsák a Roman Omelka. 

KRAJSKÝ PŘEBOR

Na domácích šachovnicích se nedařilo „D“ mužstvu, které 
v neděli 18. března v předposledním kole  podlehlo vedoucímu 
týmu tabulky hráčům Napajedel po dramatickém boji 3,5-4,5. 
Vyhrál Tonda Vávra a Honza Šmíd sr., remízu přidali Michal 
Staufčík, Milan Rachůnek a Igor Štefanko.

Se snahou získat alespoň bod odjíždělo „E“ mužstvo do 
blízkých Boršic, kde však po napínavém a bojovném průběhu 
prohrálo 3-5. Vyhrál Radovan Studený a Jožka Burda, remízu 
přidali Jana Zpěváková a Bohuslav Blaha.

Senzací skončil poslední zápas „D“ mužstva, které svůj zá-
věrečný zápas v sezóně odehrálo 1. dubna v dalekém Rožnově 
a i přes nekompletní sestavu dokonale zaskočilo favorizované 
domácí hráče a po zásluze zvítězilo 5-3. Vyhrál Milan Krča, 
Milan Rachůnek a Vašek Lapčík, remízu přidali Tonda Vávra, 
Honza Šmíd sr., Igor Štefanko a Tonda Horsák. 

Naopak smutek zavládl u „E“ mužstva, které v domácím 
prostředí podlehlo Vsetínu 3,5-4,5 a bohužel sestupuje do nižší 
soutěže.  Vyhrál Radovan Studený a Jožka Burda, remízu přidali 
Rosťa Pukl, Jožka Knotek a Roman Borůvka. 

Do nižší soutěže sestupují poslední dvě mužstva, o případ-
ném třetím sestupujícím se rozhodne až na základě konečných 
výsledků 2. ligy.

 Milan Rachůnek
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Jeden z posledních letošních koštů na Slovácku 
bude 12. května od 16 hodin ve Starém Městě 
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Klub přátel vína Staré Město o. s. 
bude pořádat košt vína v obdobném 
termínu jako minulý rok a to opět 
v příjemném prostředí Společensko 
- kulturního centra ve Starém Měs-
tě. „Oproti loňskému ročníku jsme 
posunuli začátek koštu na 16 hodin. 
Návštěvníci koštu se tak mohou po 
větší část dne věnovat svým koníč-
kům nebo pracovním povinnostem, 
návštěva koštu tak nebude celoden-
ní náplní, ale příjemným doplně-
ním dne při skleničce dobrého vína 
a cimbálovce,“ popsal Luděk Vávra 
za pořadatele důvod pro posunutí 
začátku koštu.

Milovníci dobrého vína se mají 
na co těšit, protože loňský ročník 
byl co se týče kvality hroznů velmi 
dobrý, a pokud se vinaři podařilo 
dobrou surovinu i dobře zpraco-
vat ve sklepě,  tak loňská vína jsou 
harmonická, plná a buketní. Novin-
kou pro letošní košt bude umístění 
bílých vín do chladících boxů, což 
by mělo přispět k ještě větší spoko-
jenosti  návštěvníků, protože si mo-
hou vychutnat předkládaná vína při 
optimální teplotě i v pozdních ho-
dinách, což by při květnovém poča-
sí nebylo možné jinak zaručit.

Degustace předložených vzorků  
vín se uskuteční  v pondělí 7. května  

od 18 hodin,  pod vedením zkušeného 
vinaře pana Josefa Bičana z Traplic. 
Hodnocení vín bude provedeno dva-
cetibodovým systémem. Předpokládá 
se opět více než 500 vzorků. Pro při-

pomenutí,  minulý rok bylo k degus-
taci předloženo celkem 675 vzorků. 

Na koštu bude pro zpříjemnění at-
mosféry hrát cimbálová muzika Mla-
dí Burčáci. Cimbálová muzika bude 
hrát v divadelním sále, kde budou 

Milovníci dobrého vína se mají na co těšit, protože ročník 2011 byl velmi kvalitní. Loňská vína 
jsou harmonická, plná a buketní.                                                  Ilustrační foto: Vladimír Kučera 

červená vína a kde se taktéž usku-
teční i  vystoupení mladých verbířů 
ze Starého Města. Pro návštěvníky, 
kteří se budou chtít věnovat přede-
vším vínu, budou připraveny pro-

story velkého sportovního sálu, kde 
budou umístěna bílá vína. V při-
lehlých prostorách bude k dispozici 
studený bufet. 

Na výstavu srdečně zve všechny 
milovníky vína výstavní výbor ve 
složení  -  Jan Batůšek, Lukáš Při-
kryl, Virginio Sigismondi, Radek 
Fryšták, Karel Čejka, Luděk Vávra 
a Stanislav Švec. 

Luděk Vávra

SLEVOVÝ  KUPÓN

na PALIVOVÉ DŘEVO

5 % na 1 PRMS
Sleva platí do 30. 4. 2012

Pila Martinák
tel.: 572 542 157Čapí dvojice na hnízdě v Klukově ulici. 

Foto: Dušan Vala

Čapí hnízda 

Děkujeme všem našim pozoro-
vatelům za hlášení příletu čápů na 
hnízdiště ve Starém Městě v Ko-
menského ulici a v Klukově ulici. 
Na obou hnízdech je již živo od 
4. dubna 2012 a o tři dny později 
přiletěly i čápice. K pozorování se 
vrátíme v příštím vydání našich 
novin. 

   Dne 2. dubna přiletěla první 
vlaštovička na hnízdo v ulici Za 
Špicí 112 a v pondělí 16. dubna 
jsme slyšeli letos poprvé kukačku.

Milan Kubíček 



32 Móda  Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Dámské odpoledne bylo velmi úspěšné
Podívejme se, jak se kdo obléká. Sou-

visí to hlavně s kulturou a prostředím, 
ve kterém jsme vyrůstali. Pozornost 
a zájem o kvalitní módu je u nás stále 
v plenkách. Jako národ jsme sice vel-
mi kreativní, ale také hodně nesmělí 

a ostýchaví a to se v nás pere. Výsledek je 
pozorovatelný i v oblasti módy a oblékání. 
Myslím, že spousta z nás nemá ani vybu-
dovanou kulturu svého zevnějšku, nemá 
své oblíbené materiály a barvy, natožpak 
styl. Hodně lidí to ani nezajímá.

Kdo určuje módu? Slyšel jsem, že ce-
lebrity s nevkusem a vietnamští trhovci. 
Nevím, jestli je to tak. Spíše si myslím, že 
mnoho lidí o módě a o tom, jak se obléká, 
vůbec nepřemýšlí. Je potřeba se dívat ko-
lem sebe, inspirovat se a trochu přemýš-
let. 

A je tu druhá otázka. Co je to móda? 
Měli bychom být od hlavy až k patě sla-
dění, ale v tom smyslu, že nebudeme mít 
vlasy elegantně upravené, nebudeme mít 
botasky stylu hip – hop a nebudeme nosit 
funky tričko. Je třeba být sladění v jednom 
stylu. A je to také o tom, že si nevezmu do 
Hradiště na diskotéku k „šesti“ svetr po 
babičce a sandály po staříčkovi. Také lze 
popsat, co je to nemóda. Třeba křiklavá 
kombinace brčálově zelené tričko, červené 
džíny a modré tenisky. 

Móda je o tom, co o nás naše oblečení 
vypovídá. I za pár korun si lze v dnešní 
době obstarat zajímavé, originální a mód-
ní oblečení. Velmi důležité je, aby měl člo-Jarní oblečení.                              Foto: MK

Moderátorky Adéla Chrástková (vlevo) a Veronika Kaštánková společně s modelkami. 
Foto: Milan Kubíček

Už víte, co je to móda? Foto: Milan Kubíček

věk styl. Bytost, která ho má, se jeví na 
první pohled jedinečná a originální.       

Podívejme se na odívání mnoha 
mladých i lidí střední generace. Líbí se 
vám? Často není co obdivovat. Proto 
je určitě zdařilým počinem uspořá-
dání Dámského odpoledne pro ženy 
každého věku, které se konalo v neděli  
15. dubna od 15 hodin v SKC – sokolov-
ně ve Starém Městě. Akci, kterou s pře-
hledem moderovaly Veronika Kaštán-
ková a Adéla Chrástková, uspořádal 
salon W móda paní Jitky Wilimové.

Viděli jsme bohatou kolekci oblečení 
a módních doplňků z malého obchůdku 
W móda v Hradišťské ulici, poděkování 
zaslouží vizážistka Hana Šustrová, která 
krásně nalíčila a učesala modelky, Petra 
Bidmanová nabídla na svém stanovišti 
šperky vyrobené z chirurgické oceli a Ja-
roslav Strnad přivezl zdravou výživu. Po 
přestávce jsme sledovali báječnou pře-
hlídku společenských a svatebních šatů 
salonu VIVIANNA Uherské Hradiště 
a po skončení akce si všichni zájemci 
mohli předváděné oblečení zakoupit. 
Od noční košilky až po koženou bundu. 
Přitom ceny byly velmi rozumné.

Těšíme se i na vaše postřehy a ohlasy 
z této akce, které zveřejníme v příštím 
vydání Staroměstských novin.

Milan Kubíček
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Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
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tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Vzpomínka na tragický 16. duben 1945
Velmi zajímavý článek byl zveřejněn 

v měsíčníku Hulíňan, kde čtyřiaosm-
desátiletý kronikář města Hulína pan 
Vlastimil Úlehla vzpomíná na osudný 
16. duben 1945. V dopoledních hodinách 
bylo bombardováno Staré Město, přede-
vším cukrovar a okolí železniční stanice, 
odpoledne pak také 30 kilometrů vzdá-
lený Hulín. V minulosti bylo dětem i do-
spělým předkládáno, že na Staré Město 
provedly nálet německá nebo spojenecká 
letadla, po roce 1989 jsem slyšel několik 
pamětníků, že se jednalo o ruská letadla.

Intenzivní bombardování u nás začalo 
prakticky až v době, kdy se spojenci vylo-
dili na Sicílii a vybudovali u Brindisi ob-
rovské letiště. Letecká základna byla, když 
si představíte mapu Itálie ve tvaru boty, 
přímo v tom kramfleku. Odtud letadla 
odlétávala nad Ostravsko a Horní Slez-
sko a vždy se orientovala podle Balatonu, 
Bratislavy nebo Vídně. V ten kritický den, 
pondělí 16. dubna 1945, poplachová služ-

Vlajka
– krásný symbol barev
Autorem československé státní vlajky byl akademic-

ký malíř Jaroslav Jareš. Pro novou, začínající mladou 
Československou republiku vytvořil vskutku krásný 
symbol barev: červená – symbol radosti, ale i krve, bílá 
– symbol čistoty a práva, modrá – symbol volnosti a na-
děje. A tato státní vlajka nám zůstala i po rozdělení naší 
republiky se Slovenskem od 1. ledna 1993. A važme si jí, 
buďme na ni hrdí, je to symbol našeho domova.

MK

ba vůbec nezareagovala, protože to nebyla  
britská ani americká letadla, ale rumunská. 

V té době totiž ru-
munská armáda už 
obsadila Piešťany 
a odtud bombardo-
vala a narušovala 
prostor, v němž se 
mělo bojovat. Když 
jsem se dostal do 
cukrovaru ve Starém 
Městě, viděl jsem 
pomníček obětem 
leteckého neštěstí ze 
16. dubna 1945 do-
poledne. To sou-
hlasí s náletem 
v Hulíně, ke které-
mu došlo v odpo-
ledních hodinách. 
Rumuni se drželi 

toku Moravy a železnice Břeclav – Pře-
rov, protože v té době radarový systém 
ještě neexistoval. Staroměstský cukro-
var to byla velká fabrika a její světlíky 
se v jarním sluníčku jen třpytily. Staly se 
pro rumunské bombardéry cílem. To se 
stalo dopoledne, bombardéry se vrátily 
do Piešťan, natankovaly a odpoledne pak 
pokračovaly v náletech na střední Mo-
ravě. Později jsem zjistil, že tomuto ru-
munskému leteckému sboru velel velitel 
eskadry generál Trajan Burduloi, který 
od 10. do 28. dubna 1945 operoval z pieš-
ťanského letiště. Prostor pro pěší postup 
Rumunů ve směru na Staré Město a Hu-
lín byl z Trenčína přes Strání a Makov,“ 
sdělil pan Vlastimil Úlehla.

Pondělí 16. dubna 1945 se navždy za-
psalo jako jeden z nejtragičtějších dnů 
Starého Města v jeho novodobé historii.

Milan Kubíček

Památce obětí bombardování cukrovaru se poklonili 16. dubna 2012 místostarosta Radoslav Ma-
lina (zleva) starosta Josef Bazala a předsedkyně základní organizace Českého svazu bojovníků za 
svobodu Zdenka Višenková.                                                                                                  Foto: MK

Pomník obětem bombardování cukrovaru dne 16. dubna 1945. Zahynulo 
17 zaměstnanců cukrovaru, na místě a v nejbližším okolí sedm osob, šest 
občanů později zemřelo v nemocnici a zraněno bylo dalších 30 lidí. Hro-
madný pohřeb obětí se konal 18. dubna 1945 za velké účasti obyvatel. 

Foto: Milan Kubíček
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Jubilejní desátý ročník Slováckého okruhu

Přijďte povzbudit kompletní domácí jezdce z Motosport klubu. 
Foto: Vladimír Kučera

Sport Staroměstské noviny 5/12 Staroměstské noviny 5/12

Dopravní omezení
V souvislosti s konáním motocyklo-

vých závodů ve Starém Městě budou 
ve dnech sobota 5. května od 9 do 21 
hodin a v neděli 6. května 2012 od 8 do 
21 hodin uzavřeny silnice Velehradská, 
Huštěnovská a obchvat Starého Měs-
ta I/55. Objížďka bude vedena trasou 
Uherské Hradiště – Bílovice – Topolná 
– Napajedla a opačně. Děkujeme obča-
nům za pochopení tohoto dopravního 
omezení.
Podrobnější informace naleznete na 
www.motosportklub.cz, 
tel.: 777 880 069, 
e-mail: autoklub@brezolupy.cz 

MK

Jubilejní desátý ročník Slováckého okruhu
Motosport klub Uherské Hra-

diště ve spolupráci s městem Staré 
Město pořádá na okruhu ve Starém  
Městě ve dnech 5. - 6. května 2012  
již X. ročník Slováckého okruhu 
o „Cenu Bohumila Kováře“. Závod 
je zařazen do seriálu Mistrovství 
České republiky Supermono a je 
také úvodním závodem o mistrovské 
body třídy Klasik.

V sobotu 5. května 2012 jsou na 
programu od 9:00 do 18:30 hod. po-
vinné tréninky všech kategorií. V ne-
děli 6. května 2012 začíná warm-up 
(zkušební jízda) v 9:00 hod., třída 
Klasik 175 má start v 9:35 hod. a ná-
sledují závody tříd Klasik 250, Kla-
sik 350, Klasik 500 + 750. Slavnostní 
zahájení odpoledních jízd společně 
s doprovodným programem bude od 
12 do 13 hod. v prostoru startu a cí-
le. Následují závody: Sidecary, Pohár 
125 SP, Pohár 250 CRR, Pohár 125 GP 
a Supermono.

V početné startovní listině se spo-
lečně s kompletní domácí elitou ob-
jeví jezdci z Rakouska, Slovenska, 
Německa a dalších zemí. V dopro-
vodném programu vystoupí mažo-
retky a k vidění bude výstava histo-
rických vozidel a motocyklů. Přesný 
program Slováckého okruhu najdete 
na straně 34.

Bufet na Mlýně
Myslivecké sdružení Lípa Staré 

Město zve všechny účastníky moto-
cyklových závodů k posezení v bu-
fetu na Mlýně, kde budou v nabídce 
myslivecké speciality i teplé a stude-
né nápoje.

Otevřeno:
Sobota 5. května 2012    

9 – 18 hodin
Od 20 hodin zábava 

se skupinou REFLEXY Originál
Neděle 6. května 2012    

9 – 18 hodin 

„Letošním zpestřením budou dvě 
bugatky, se kterými závodila před více 
než osmdesáti lety nejen Eliška Junko-
vá, ale i legendární Louis Chiron. Bu-
dou k vidění vždy při jízdě safety caru. 
Každý závod je něčím výjimečný, letos 
budou tahákem pro diváky sajdká-
ry, kam je přihlášeno dvacet posádek. 
V jedné z nich uvidíme i náměstka mi-
nistra obrany pro ekonomiku Ing. Li-
bora Karáska,“ sdělil hlavní pořadatel 
Josef Bazala.

Milan Kubíček 

  „O velikonočním pondělí 9. dubna 2012 jsme viděli chlapce ze souboru Dolinečka III společně s muzi-
kanty a vedoucím Martinem Balážem na Velehradské ulici. Byl to pro nás jedinečný zážitek,“ napsali 
nám do redakce a poslali fotografii Eliška, Jarda a Jarmila Půbalovi z Plzně.

Dolinečka na šlahačce
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vy-
jde 31. května. Uzávěrka je 21. května 
2012. 

Anekdoty na poslední 
stranu

(dokončení ze strany č. 1)
K malým Staroměšťánkům a je-

jich rodičům promluvil zástupce sta-
rosty Radoslav Malina a pracovnice 
odboru hospodářsko - správního 
Jana Nosková. Při slavnosti vystou-
pily děti z Křesťanské mateřské školy 
z ulice Za Radnicí. Na závěr se rodi-
če zapsali do Pamětní knihy Starého 
Města a převzali finanční příspěvek 
3.000 Kč. Navíc každá maminka 
obdržela kytičku a dítě malý dárek. 
Fotografie všech dětiček zveřejňu-
jeme ve Staroměstských novinách, 
na internetových stránkách města 
a snímky z obřadní síně jsou již sou-
částí fotokroniky našeho města za 
rok 2012.  

Milan Kubíček

Rada novomanželce
Jak se má správně zacházet s man-

želem? Jako se psem! Dobře ho krmit 
a nechat volně běhat.

Rada novomanželovi
Povídá novomanžel své novopečené 

choti: Jak sis to přála Renatko, začal 
jsem nový život. Přestal jsem kouřit, 
vyhýbám se hospodám a barům, ne-
hraju automaty a nesázím na spor-
tovní utkání, nečumím po ženských. 
A mám ti takový dojem, že přicházíš 
na řadu ty! 

Hádanka
Kdo je moudrý? Ten, kdo se dove-

de od každého něco přiučit. – Kdo je 
mocný? Kdo se vždy ovládne.- Kdo je 
bohatý? Ten, kdo je spokojen. – A kdo 
je to? Nikdo!

NI
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Vítání občánků do života

Na snímku zleva děti: Dominik Jež, Adam Mouček, Ema Balharová, Nicol Chaloupková. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Tereza Körberová, Kristýna Kulhavá, Anna Koska, Kryštof Klečka, Pavel Jarotek. 
Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Oliver Weinberger, Eliška Čevelová, Julie Remešová, Klára Vaculíková. 
Foto: MK


