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I. skupina dětí 25. února v 13 hodin. Na snímku zleva děti: Alexandra Ježová, Klára Kelíšková, 
Sabina Mokrošová, Magda Polnarová.  Foto: Milan Kubíček

V pátek 25. února 2011 se usku-
tečnilo v obřadní síni na radnici 
první letošní Vítání občánků do 

I. skupina dětí 25. února v 13 hodin. Na snímku zleva děti: Tobiáš Dvořák, Anežka Kambová, 
Diana Marovičová.   Foto: Milan Kubíček

života. Ve dvou skupinách přijelo cel-
kem 15 dětí a z tohoto počtu bylo 10 
holčiček a pouze 5 chlapců.

První děti přijely na úřad v do-
provodu rodičů v 13 hodin, druhá 
skupina měla stanovený začátek 
obřadu na 13:30 hodin. K rodi-
čům, několika prarodičům i dalším 
členům doprovodu dětí promluvil 
místostarosta Radoslav Malina, ob-
řad uváděla matrikářka Jana Nosko-
vá, o hudební doprovod se postarala 
Ing. Alena Pluhařová, s kulturním 
pásmem vystoupily děti z Křesťan-
ské mateřské školy v ulici Za Radni-
cí s učitelkou Jitkou Minářovou.

Rodiče převzali po skončení ob-
řadu Vítání občánků do života ho-
tovost ve výši 3000 Kč odsouhlase-
ných Radou města Staré Město jako 
finanční příspěvek při narození dí-
těte. Navíc každá maminka obdrže-
la kytičku a dítě malý dárek.

Milan Kubíček
(dokončení na straně 2)
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Vítání občánků do života s velkou převahou děvčat

II. skupina dětí 25. února 2011 v 13:30 hodin. Na snímku zleva děti: Matěj 
Olšák, Josef Kubela, Lenka Topolánková, Viktorie Erbanová. 

Foto: Milan Kubíček

Při prvním letošním Ví-
tání občánků do života se 
opakovala situace z března 
roku 2010, kdy také přije-
lo na radnici dvojnásobně 
více holčiček než chlapeč-
ků. Rodiče svým dětem 
zvolili jména: Filip (2 x), 
Alexandra, Alžběta, Anež-
ka, Denisa, Diana, Josef, 
Klára, Lenka, Magda, Ma-
těj, Sabina, Tobiáš, Vik-
torie. Po dlouhé době byl 
v našem městě pojmeno-
ván Josef, což je stále nej-
častější staroměstské muž-
ské jméno, a to především 
zásluhou nejstarší a střed-
ní generace. Mezi ženami 
a dívkami je nejčastějším 

II. skupina dětí 25. února v 13:30 hodin. Na snímku zleva děti: Filip Haša, 
Filip Křivák, Alžběta Šarátková, Denisa Dostálková. 

Foto: Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková při 
obřadu. 

Foto: Milan Kubíček

O hudební doprovod se postara-
la Ing. Alena Pluhařová. 

Foto: MK

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

jménem ve Starém Měs-
tě Marie. Krásné dív-
čí jméno Marie je také 
nejpočetnějším v České 
republice, když se jím 
může pochlubit téměř 
340 000 jeho nosite-
lek. U mužů je situace 
v České republice zcela 
jiná. Tam jméno Josef 
zaujímá až čtvrté místo, 
před něj se již dostala 
jména Jiří, Jan a Petr. Je 
to již jen otázka krátké-
ho času, kdy dříve velmi 
časté jméno Josef bude 
i u nás ve Starém Městě 
nahrazeno jiným. 

Milan Kubíček

Citáty
Skutečná láska se nikdy 
nevyčerpá, a když se ob-
rátíš k té pravé studni, 
bude tím štědřejší, čím 
více z ní budeš pít.

Antoine de Saint – Exupéry

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

Gabriel García Márquel
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U S N E S E N Í
z 6. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 2. 3. 2011

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.1  ukončení pronájmu bytové jed-
notky č. 205 v domě s pečovatelskou 
službou ve Starém Městě, Bratří Mrští-
ků 2015, panu Janu Chmelíkovi, bytem 
Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, do-
hodou k 10. 2. 2011.

pronájem bytové jednotky č. 205 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům 
Benešovým, Polešovice 44, na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2011 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2  pronájem bytové jednotky č. 101 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Lud-
mile Slováčkové, trvale bytem Staré 
Město, Na Vyhlídce 1498, na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2011 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.4  pronájem části pozemku p. č. 
263/1 ost. plocha o výměře 5 m2 v loka-
litě Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Mila-
nu Ančincovi, bytem Uherský Ostroh,

Sídliště 795, od 1. 3. 2011 na dobu neurči-
tou a nájemné ve výši 50,20 Kč/m2 a rok, 
za účelem přístřešku k uskladnění kol, za-
hradnického nářadí apod. k bytu v domě 
č. p. 1479.
Nájem je osvobozen od DPH.  

1.5   změnu u předmětu nájmu u nájem-
ní smlouvy o nájmu areálu „Přístaviště“ 
v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, ze dne 
1. 9. 2010 sdružení Lodě-hausbóty, o. s., 
Uh. Hradiště, Svatováclavská 906. Jedná 

se o snížení počtu silničních panelů 
z 83 ks na 12 ks silničních panelů a dále 
rozšíření účelu nájmu o parkování vo-
zidel na pronajaté části pozemku p. č. 
4498/2. Nájemné zůstává v původní 
výši.

2.1  nejvhodnější nabídku na akci 
Oprava fasády radnice ve Starém Městě, 
část 4. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč Stavaktiv s. r. o., Staré Město.

6.1  výši příspěvku účastníků návště-
vy partnerského města Sées ve dnech  
7. – 11. 7. 2011 na 1.000 Kč/osobu.

6.2  smlouvu o spolupráci v rámci pro-

Na severní straně náměstí Hrdinů pokračuje rekonstrukce komunikace a nájezdů. 
Foto: Milan Kubíček

Ukončení stavby na náměstí Hrdinů by mělo být v termínu do 31. května 2011. 
Foto: Milan Kubíček

jektu „Obnova ekosystému odstave-
ných ramen řeky Moravy“.
 Předmětem této smlouvy je úprava vzá-
jemných práv a povinností vlastníků 
pozemků v řešené lokalitě v souvislosti 
s realizací uvedeného projektu.

6.3  výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služby 
na akci „Obnova ekosystému odsta-
vených ramen řeky Moravy – posky-
tování poradenských služeb“ a určila 
do soutěže vyzvat tyto uchazeče: BIC 
Brno, spol. s r. o., Renards dotační,  
s. r. o., Brno, Grantika České spořitelny, 
a. s., Brno. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.9  schválit převod majetku – pro-
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dej pozemku p. č. st. 1532 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 90 m2, části pozem-
ku p. č. 4509/4 ost. plocha o výměře cca 
60 m2 a části pozemku p. č. 240/460 ost. 
plocha o výměře cca 4 m2, vše v lokalitě 
ul. Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Jo-
sefu Dubovskému, bytem Staré Město, 
Seifertova 1460, za cenu 600 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vzta-
hů pod budovou – hospůdka U Duba 
včetně venkovního schodiště a venkov-
ního posezení. 

1.10  schválit převod majetku – smě-
nu pozemku p. č. 4538/14 ost. plocha 
o výměře 66 m2 ve vlastnictví pana Pet-
ra Zajíce za část pozemku p. č. 6055/50 
zahrada o výměře 122 m2 ve vlastnictví 
města Staré Město, vše v lokalitě ul. Ve-
lehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem rozší-
ření zahrady.  
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 150 Kč/m2.

III. vzala na vědomí

1.12  žádost paní Jaromíry Verbíkové, 
bytem St. Město, Brněnská 1518 a žá-
dost paní Ireny Chlachulové, bytem St. 
Město, Nová čtvrť 1313 o přehodnoce-
ní nabízené částky na odprodej hospo-

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 
NA SOŠ A GYMNÁZIU STARÉ MĚSTO

 Ve středu 19. ledna se v aule SOŠ a Gymnázia 
uskutečnila zahajovací konference projektu
„Tvorba nových výukových materiálů a e-
-learningové platformy SOŠ a Gymnázia 
Staré Město“ 
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0020, doba 
realizace: 1. 1. – 31. 12. 2011

Projekt je realizován pedagogy a studenty SOŠ 
a Gymnázia Staré Město. Partnery projektu jsou 
ZŠ Staré Město, ZŠ Babice, ZŠ Unesco Uherské 
Hradiště a Pro-Bio RC Bílé Karpaty.
Cílem projektu je vytvoření e-learningové plat-
formy školy a tak zvýšení kvality a dostupnosti 
vzdělávání žáků vytvořením 14 pilotních výu-
kových materiálů, které budou konvertovány 
do e-learningového prostředí.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

dářské budovy (v současné době užíváno 
jako dvojgaráž) na pozemku p. č. st. 1529 
o výměře 40 m2.

4.1  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

4.2  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 zápi-
su.

6.1  přípravu partnerské návštěvy města 
Sées v termínu 7. – 11. 7. 2011.

6.4  zápis z 2. zasedání sociální komise 
ze dne 16. 2. 2011.

IV. využívá

1.11  předkupního práva města, kte-
ré vzniklo kupní smlouvou a smlou-
vou o zřízení předkupního práva ze dne  
2. 5. 2003 k pozemku p. č. 6355 ost. plo-
cha o výměře 194 m2 v lokalitě Obilní 
čtvrť.

V. jmenovala

6.3  komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na akci „Obnova ekosystému 
odstavených ramen řeky Moravy – po-
skytování poradenských služeb“ ve slože-
ní: Josef Bazala, Mgr. Martin Zábranský, 
Ing. Vladimír Kučera, Bc. Robert Stauf-
čík, Radomír Bureš.

VI. uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.3  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem skladových prostor 
o výměře 53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.6  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod pozemků – prodej čás-
ti pozemku p. č. 2378/1 travní porost 
o výměře cca 800 m2 a pozemku p. č. 
2378/4 zahrada o výměře 184 m2 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.7  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – směnu částí 
pozemků p. č. 6080/15 orná půda, p. č. 
6080/16 orná půda, p. č. 6080/17 orná 
půda, p. č. 6080/18 orná půda a p. č. 
6080/19 orná půda o celkové výměře 
cca 450 m2 za část pozemku p. č. 718 
trvalý travní porost o výměře cca 450 
m2, vše v lokalitě Prostřední kruhy ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.     

1.8  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na majetkoprávní vypořádání 
pozemku p. č. 4560/8 ostatní plocha/
komunikace o výměře 17 m2 a pozem-
ku p. č. 4560/113 ostatní plocha/zeleň 
o výměře 9 m2, které se nachází v lo-
kalitě ul. Altéře ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.     

1.12  zajistit vyjádření právníka k pro-
blematice odprodeje hospodářské bu-
dovy na pozemku p. č. st. 1529.  
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Na snímku účastníci projektu. 
Foto: SOŠG



5Zprávy z radnice Staroměstské noviny 4/11 Staroměstské noviny 4/11

Zasedání členů mikroregionu 
STAROMĚSTSKO

I. schválilo
K bodu 3) rozpočtové opatření č. 1/2011 
– příjmy se nemění, tj. 100.775.000 Kč, 
výdaje se zvyšují ze 101.025.000 Kč na 
116.025.000 Kč, financování se zvyšuje
z 250.000 Kč na 15.250.000 Kč.

II. souhlasí
K bodu 2)  s podáním nabídky Zlínské- 
mu kraji do výběrového řízení na pře-
vod 100 % obchodního podílu Zlínské-
ho kraje ve společnosti Školní hospo-
dářství, s. r. o. za cenu 15.000.000 Kč.

III. uložilo
Radě města
K bodu 2)  v případě převodu 100 % 
obchodního podílu ve společnosti ze 
Zlínského kraje na město:
- připravit harmonogram převzetí Škol-
ního hospodářství, s. r. o. a jeho násled-
né hospodaření
- připravit technicko-ekonomickou stu-
dii využití areálu Školního hospodář-
ství, s. r. o. 
- vyjasnit bod g) v záměru Zlínského 
kraje odprodat 100 % obchodního po-
dílu Zlínského kraje ve Školním hospo-
dářství, s. r. o.

K bodu 3) připravit přijetí úvěru ve výši 
5.000.000 Kč.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva 

města Staré Město, konaném 
v mimořádném termínu dne 
14. 3. 2011 v sále radnice ve 

Starém Městě 

U S N E S E N Í

Valná hromada mikroregionu Staroměst-
sko se uskutečnila ve čtvrtek 17. března 
2011 v 9:30 hod. v zasedací místnosti 
radnice ve Starém Městě. V programu 
byla zpráva o činnosti správní rady, zprá-
va o činnosti dozorčí rady, zpráva o hos-
podaření mikroregionu včetně auditu na 
rok 2010, volba správní rady a dozorčí 
rady mikroregionu.
Novým předsedou správní rady byl zvo-
len Josef Bazala (starosta Staré Město), 

Valná hromada mikroregionu Staroměstsko se uskutečnila 17. března 2011 na radnici ve Starém Městě. Na 
snímku vpravo nově zvolený předseda správní rady Josef Bazala, který vystřídal v této funkci Jiřího Smělíka 
(na snímku druhý zprava).                                                                                                    Foto: Milan Kubíček

Jedna z největších a nejhojněji navštíve-
ných oslav jubilea se uskutečnila v obou 
sálech Společensko-kulturního centra ve 
Starém Městě v pátek 11. března 2011. 
Ing. Petru Strakovi přišlo poblahopřát 150 
lidí, mezi nimi spolupracovníci z Měst-
ského úřadu ve Starém Městě, rodinní 
příslušníci, kamarádi, sportovci z volejba-
lového klubu a mnoho přátel.
Jubilant se o všechny přítomné, společ-
ně se svým „štábem“, perfektně postaral 
a gratulanti se v družné zábavě a pospoli-
tosti zdrželi do pozdních večerních hodin. 

Petr Straka přijímá gratulaci od starosty Josefa Ba-
zaly.                                        Foto: Vladimír Kučera

Mezi nejbližší spolupracovníky Petra Straky pa-
tří kulturní manažer SKC Robert Bellan, který 
krátce po gratulaci si na dvě hodinky odskočil do 
Uherského Hradiště, aby zde sehrál další předsta-
vení oblíbené hry Rychlé šípy. 

Foto: Milan Kubíček

členové Ing. Michal Zapletal (starosta 
Polešovice), Miloslav Maňásek (sta-
rosta Babice), Jiří Smělík (starosta Ne-
dakonice) a Zdeněk Jabůrek (starosta 
Kudlovice). V dozorčí radě budou pra-
covat Pavel Duda (starosta Kostelany 
nad Moravou), Josef Franta (místosta-
rosta Boršice), Aleš Richtr (starosta 
Huštěnovice), Milan Rozum (starosta 
Traplice) a Radoslav Malina (místosta-
rosta Staré Město).

Milan Kubíček

Velkou radost udělali Petru Strakovi 
jeho svěřenci volejbalisté, kteří násle-
dující den sehráli rozhodující utkání 
s týmem Dobřichovic a postoupili do 
finále první volejbalové ligy, kde se
utkají s Českými Budějovicemi.
   Navíc je Petr Straka nejdéle sloužícím 
členem redakční rady Staroměstských 
novin, v jejich řadách pracuje již 20 
let.

Milan Kubíček

Ing. Petr Straka  oslavil šedesátku

Zasedání 
zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva měs-
ta Staré Město se koná v pondělí 28. 
března 2011 v 16 hodin v sále rad-
nice ve Starém Městě. Podle zákona 
č. 128/2000 Sb. jsou zasedání zastu-
pitelstva města veřejná. Těším se na 
Vaši účast.

Josef Bazala, starosta města
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Setkání s občany na radnici

Po rekonstrukci se změní k lepšímu i vzhled Sportovní ulice. Foto: Milan Kubíček

Ulice U Potoka v březnu 2011.                                              Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala, mís-
tostarosta Radoslav Malina, 
tajemník Ing.Vladimír Ku-
čera a vedoucí odboru inves-
tic Bc. Robert Staufčík byli 
přítomni na setkání s oby-
vateli z ulice U Potoka a ze 
Sportovní ulice. Občané byli 
pozváni na radnici ve středu 
23. února 2011 v 15:30 hod. 
a s vedoucími pracovníky 
městského úřadu diskutovali 
na téma rekonstrukce Spor-
tovní ulice a ulice U Potoka, 

kde budou v průběhu roku 
2011 probíhat stavební prá-
ce. Nejprve bude provede-
na oprava kanalizace a do-
movních přípojek, potom 
přijde na řadu rekonstruk-
ce komunikace a chodníků. 
Na setkání padlo mnoho 
dotazů, na které bylo na 
místě odpovězeno a občané 
byli seznámeni i s termíny 
jednotlivých akcí.

Milan Kubíček

BLÍŽÍ SE 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU 
SOLUŇSKÝCH BRATŘÍ

V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu Cy-
rila a Metoděje na Velkou Moravu. Jaké jsou naše zna-
losti o soluňských bratrech, jsme dostatečně obeznámeni 
s naší slavnou velkomoravskou historií? Myslím si, že ne. 
Znalosti jsou velmi slabé nejen u dětí, ale i u starších lidí. 
Svatí Cyril a Metoděj jsou uctíváni nejen ve slovanských 
zemích, ale v celé Evropě a jako její patronové i v celém 
křesťanském světě. 
Výročí v roce 2013 bude nejen záležitostí evropského, ale 
dokonce světového rozměru. Vždyť velkomoravský Veli-
grad  byl centrem Velkomoravské říše a také počátkem 
naší státnosti. 

MK

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Letos mohou lidé poprvé  sčítací formuláře vyplnit  také on-line na in-
ternetu. To bude možné od 26. 3. do14. 4. 2011 na adrese www.scitani.
cz. Podrobné pokyny  jsou uvedeny na informačních letácích vydaných 
ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na internetových stránkách 
www.scitani.cz.
Bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení je zajiš-
těn ve dnech 26. března až 14. dubna 2011 v Městské knihovně a Infor-
mačním centru, Staré Město, Za Radnicí 1823.
Telefon/Fax: 572 541 009, e-mail: knihstmesto@uh.cz

  Provozní doba ve dnech 26. 3. – 14. 4. 2011
 Pondělí: 9.00 - 12.00 12.30 - 18.00
 Úterý: 9.00 - 12.00 12.30 – 18.00
 Středa: zavřeno 12.30 – 18.00
 Čtvrtek: 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00
 Pátek: 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00
 Sobota: 9.00 – 12.00

KaTo

STAROSTOVÉ POŽADUJÍ VYŠŠÍ 
KOMPETENCE

V pondělí 14. února 2011 se konalo v Novém Bydžově 
setkání starostů měst a obcí České republiky, které řeší 
potíže s nepřizpůsobivými občany. Ze Starého Města 
přijel místostarosta Radoslav Malina. Na závěr setká-
ní bylo podepsáno prohlášení, ve kterém starostové 
a jejich zástupci podporují prosazování návrhů legis-
lativních změn, týkajících se problematiky sociálně 
nepřizpůsobivých v oblastech zvýšení vymahatelnosti 
dluhů, zavedení sankce zákazu pobytu včetně defino-
vání pojmu „noční klid“, prolomení mlčenlivosti pro 
orgány sociální péče za účelem následného získání 
informací pro účely vymožení povinnosti v daňovém 
řízení, zavedení registru přestupků a další.
Prohlášení bylo zasláno Vládě České republiky s žá-
dostí o jednoznačnou odpověď ke každému z bodů. 

MK
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SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ 
ROČNÍK 1951

V sobotu 21. května 2011 se uskuteč-
ní v SKC - sokolovně ve Starém Měs-
tě setkání spolužáků ročníku 1951. 
V 13 hodin bude mše svatá v koste-
le sv. Michaela, v 14:15 hod. přijetí 
u starosty na radnici, v 15 hod. fo-
tografování u základní školy, potom 
posezení a volná zábava s hudbou 
na sokolovně. Za organizační vý-
bor: Věra Buráňová (Chrástková),  
tel: 737 068 169.

Nejčastější staroměstská příjmení
Příjmení celkem muži ženy
1) Blaha + Bláha  94  42+2 46+4
2) Vaněk  69  29  40
3-5) Chlachula  55  26  29
3-5) Novák  55  29  26
3-5) Němec  55  27  28
6)  Omelka  49  22  27
7) Hájek  43  17  26
8) Pavlica  42  22  20 
9) Bureš  40  18  22
10) Valenta  39  20  19
11-12) Malina  36  18  18
11-12) Vlček  36  21  15
13) Panáček  35  15  20
14-15) Lapčík  31  16  15
14-15) Vávra  31  17  14
16-17) Hastík  30  16  14
16-17) Horák  30  18  12
18-19) Buček  29  16  13
18-19) Plevák  29  13  16
20) Maňásek  28  16  12
21) Křivák  27  15  12
22) Burda  25  13  12
23) Kotlár  24  14  10
24-25) Chrástek  23    9  14
24-25) Vavřiník  23  12  11
26) Marovič  22  12  10
27-29) Černý  21  12    9
27-29) Fryšták  21    9  12
27-29) Novotný  21    9  12 
30) Slavík  20  10  10
31-32) Bajaja  19  12    7
31-32) Janík  19  10    9
33-34) Grebeníček  18    9    9
33-34) Svoboda  18    7  11
35) Dvořák  17 10    7
36-38) Adamík  16    9    7
36-38) Tomeček  16    9    7
36-38) Veselý  16    7    9
39) Kučera  15    8    7
40) Stalčík  14    7    7
41) Sikora  13    6    7 

V žebříčku nejčastějších staroměstských příjmení došlo k několika změnám. To se ale 
netýká pořadí na prvních dvou místech statistiky. Příjmení Blaha – Blahová, Bláha, Blá-
hová je typické staroměstské a podle všech pravděpodobností budou i nadále kralovat 
na prvním místě po mnoho dalších let. Blahů žije ve Starém Městě 94 a oproti minulému 
sledování v roce 2008 došlo k nárůstu o tři občany. Musíme však vzpomenout rekordní 
rok 1994, ve kterém u nás žilo 110 občanů s příjmením Blaha-Blahová.

Také na druhém místě jsou s velkým odstupem Vaňkovi, kterých u nás bydlí 69. 
Dlouhodobé třetí místo však ztratili držitelé příjmení Chlachula-Chlachulová, když se 
na ně dotáhli příjmení Novák-Nováková, Němec-Němcová.

Největší nepoměr mezi muži a ženami je u Vaňků (29 mužů a 40 žen), u Hájků  
(17 mužů a 26 žen), u Vlčků (21 mužů a 15 žen), u Horáků (18 mužů a 12 žen), u Chrást-
ků (9 mužů a 14 žen)  a u Bajajů (12 mužů a 7 žen). Jana Nosková, Milan Kubíček

Dne 26. února jsme si 
připomněli nedožité 
29. narozeniny pana 
Miroslava Čechmán-
ka a 16. března třetí 
výročí jeho úmrtí. 
Vzpomeňte prosím 
všichni, kdo jste ho 

měli rádi. Za vzpomínku děkují rodiče, 
sestra Sylva s rodinou.

Dne 10. dubna vzpo-
meneme první výročí 
úmrtí paní Hildy Vaš-
kové. Za tichou vzpo-
mínku děkují synové 
Vlastimil a Rostislav 
s rodinami, vnoučata 

Vojtěch, Tomáš, Natálie a bratr Jaro-
slav.

Čas tiše plyne, nevrátí 
co vzal, jenom krásné 
vzpomínky na Tebe 
nám zanechal.
Dne 13. dubna 2011 
by se dožila 90 let paní 
Anastázie Šmídko-

vá. Moc na Tebe vzpomíná kamarádka 
Jiřina Foretová a sestra Marta. Nikdy 
na Tebe nezapomeneme.

Termíny svatebních obřadů

V sobotu 16. dubna, 
21. května, 11. června 2011

VZPOMÍNKA

Moudré myšlenky

Trp člověče, jestli-ti rvou po kouscích srdce, podě-
kuj jim ještě za svá trápení. Jsou krásnější než ne-
určitá prázdnota těch, kteří nemají čeho litovat.

Claudie Achille Debussy
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Čas tiše plyne, nevrá-
til co vzal, jen vzpo-
mínky na Tebe nám 
zanechal.
Je tomu již 5 let, co 
nás navždy opustil 
náš drahý manžel, ta-
tínek, dědeček, pra-

dědeček pan Jaroslav Kafka. S láskou 
vzpomínají manželka Marie, synové 
Jaroslav, Jiří, Vít s rodinami a ostatní 
rodina. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

VZPOMÍNKAZELENÝ ČTVRTEK – 21. dubna 2011
Dopoledne v 9:30 hodin v olomoucké katedrále slaví arcibiskup Jan Graubner spo-
lu se svými kněžími mši „missa chrismatis“, při které kněží obnovují své kněžské 
sliby: poslušnost biskupovi a celibát. Biskup při této mši posvětí tři druhy olejů: 
olej křtěnců, olej nemocných a křižmo, které se používají při udílení (slavení) svá-
tostí. 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události:
a) Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a svátost kněžství a my-
je apoštolům nohy;
b) Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí…
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat 
na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale 
též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vyhnáni, 
totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království.

MŠI SVATOU  NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ BUDEME SLAVIT 
V 18:00 HODIN. 

Po mši sv. se koná hodinová společná modlitba (adorace) v kostele.
(Také je možnost soukromé noční modlitby od 20:00 hod. do 6:00 hod. Kostel 
bude otevřený!)

VELKÝ PÁTEK – 22. dubna 2011
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť (mše), ale obřady na pa-
mátku utrpení Páně. Ty mají tři části: 
a) Bohoslužbu slova  (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý 

svět; 
b)Uctívání kříže;
c) Svaté přijímání.
Velký pátek je postním dnem – postem od masa a újmy v jídle. 
- tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho 
poprava i pohřeb. 
- tento den se čte část evangelií tzv. pašije – o utrpení Ježíše Krista. (Z toho pak vznikly tzv. 
pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly, ale hrály).
- na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se 
zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí.
V 9:00 hodin prožijeme Pobožnost Křížové cesty.  
Po ní je otevřen náš chrám k návštěvě eucharistického Krista. 

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU ZAČNOU V 18:00 HOD. 
(Opět je možnost noční soukromé modlitby 
od 20:00 hod. do 6:00 hod, v kapli sv. Jana)

Finanční dary, které dáváme do pokladničky, jsou určeny na opravu katolických chrámů 
ve Svaté Zemi! Upřímné díky za tyto dary!

PROŽÍVÁME POSTNÍ DOBU V NAŠÍ 
FARNOSTI.

Pondělí, středa, pátek vždy v 17:00 hod. 
(po změně času v 18:00 hod.): Pobožnost 
(společná motlitba) křížové cesty. Motlitby 
budou moderovat jednotlivá společenství 
farnosti (senioři, cursillisté, terciáři, otcové, 
matky, rodiny, zastupitelé, mládež, minist-
ranti, děti).

KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1. – 5. postní neděli 
vždy odpoledne v 15:00 hod.

SLUŽBA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, pomazání 
a eucharistie pro naše nemocné! Čtvrtek 

14. dubna 2011 od 8:00 hod. a pátek  
15. dubna 2011 od 8:00 hod. nahlaste 

v sakristii kostela!

KŘÍŽOVÁ CESTA ulicemi Starého Města: Pá-
tek 15. dubna 2011 (mše svatá je v 17:00 hod., 
po ní vyjde průvod s křížem ulicemi města).

6. NEDĚLE POSTNÍ se nazývá „Květná – 
PAŠIJOVÁ NEDĚLE: 17. dubna 2011.

V sobotu 16. dubna 2011 v 18:00 hod. a v ne-
děli 17. dubna 2011 v 7:00 hod. a 9:00 hod. za-
čne bohoslužba u kříže v nové části hřbitova. 
Kněz požehná jívové ratolesti (kočičky), které 
si donesete, a potom přejdeme průvodem do 
kostela, kde bude následovat mše svatá.

OČISTA DUŠE ve svátosti smíření: během 
celé postní doby: vždy půl hodiny přede mší 
svatou a také během pobožnosti křížové ces-
ty. Tři zpovědníci budou nabízet svou službu 
v sobotu 16. dubna (před Květnou nedělí) od 

14:00 do 17:00 hod. Využij tuto možnost!

SV

LETNÍ TÁBORY V NAŠÍ FARNOSTI
Tábor je pro žáky, kteří navštěvují 1. - 5. 
třídu základní školy. Tento tábor má na sta-
rosti Ing. Kamil Psotka. Proběhne ve dnech 
2. července – 9. července 2011 v prostorách 
bývalé fary v Pačlavicích (okr. Kromě-
říž). Předpokládaná cena tábora je 1.400,-
-Kč. Přihlásit nejpozději do konce dubna: 
Ing. Kamil Psotka, nám. Hrdinů 872, 68603 
Staré Město, tel.: 608 434 457, e-mail: kamil.
psotka@bdsensors.cz    
Tábor pro žáky, kteří navštěvují 5. - 9. tří-
du základní školy. Tento tábor má na sta-
rosti Ing. Václav Pícha. Proběhne ve dnech 
1. - 13. srpna 2011 na táborové základně 
Suchá Loz. Předpokládaná cena tábora je 
2.500,- Kč. Přihlášky do konce dubna: Ing.
Václav Pícha, Lechova 727, 68601 Uherské 
Hradiště, tel.: 777 657 690, e-mail: vaclav-
-picha@email.cz
Přihláška je na webových stránkách farnos-
ti pro vytisknutí: http://www.farnoststare-
mesto.cz/   

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 
V MADRIDU

„Zakořeněni v Kristu, na něm stavějme 
a buďme pevni ve víře.“ (sv. Pavel)
To je téma letošních Světových dnů mlá-
deže, které budou probíhat ve španělském  
Madridu. Téma i místo konání vybral a vy-
hlásil Sv. Otec Benedikt XVI. Ze staroměst-
ské farnosti se nás chystá zatím kolem 10 
lidiček. Pojeď s námi i ty, zveme tě, v auto-
buse pro tebe místo máme! Doprava je za-
jištěna autobusem ve dvou termínech a to 
buď 8. srpna nebo 13. srpna 2011. Návrat je 
plánovaný na 23. srpna 2011. Předpokláda-
ná cena, která zahrnuje dopravu, ubytová-
ní a stravu, úrazové pojištění, MHD, batoh 
poutníka, volný vstup na kulturní aktivity 
Festivalu mládeže a příspěvek do Fondu so-
lidarity činí 9.400,- Kč (s odjezdem 8. srp-
na) a s účastí na Dnech v diecézích, nebo 
7.400,- Kč (s odjezdem 13. srpna 2011. Bliž-
ší informace Iva Talašová, tel.: 604 173 265, 
ivatal@centrum.cz   

SV
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc duben 2011

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

 1. pátek  Uh. Hradiště  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

veřejná generální zkouška

10.00 50,-

 2. sobota  Uh. Hradiště P  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert, premiéra

19.00 250,-/230,

 4. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

10.00  100,-

 4. pondělí  Uh. Hradiště Y  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

19.00 200,-/180,-

 5. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

10.00     100,-

 6. středa  Uh. Hradiště V  Obchodník s deštěm 17.00 60,-
 7. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00   160,-
 7. čtvrtek  Uh. Hradiště J  39 stupňů 19.00 200,-/180,-
 8. pátek  Uh. Hradiště  Bůh masakru

uzavřené představení
19.00 ------

 9. sobota  Uh. Hradiště C  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

19.00 200,-/180,-

10. neděle  Uh. Hradiště F  Modré květy 19.00 220,-/200,-

13. středa  Uh. Hradiště O  Obchodník s deštěm 17.00 60,-
14. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

15. pátek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 19.00 260,-/240,-
15. pátek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

16. sobota  Uh. Hradiště G  39 stupňů 19.00 200,-/180,-
16. sobota  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-

18. pondělí  Uh. Hradiště  Bůh masakru uzavřené 
představení, 30. repríza

19.00 -----

19. úterý  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
20. středa  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 8.30 

a 10.30
50,-

21. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert

19.00 200,-/180,-

22. pátek  Uh. Hradiště  Donaha! 19.00 250,-/230,-
23. sobota  Uh. Hradiště R  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

26. úterý  Uh. Hradiště S  Cikáni jdou do nebe 18.00 150,-
26. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-
27. středa  Uh. Hradiště školní před.  Obchodník s deštěm 10.00 60,-
28. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

29. pátek  Uh. Hradiště  Cikáni jdou do nebe 
25. repríza 

19.00 260,-/240,-

29. pátek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 19.00 160,-
30. sobota  Uh. Hradiště L  Dalskabáty, hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

VLADIMÍR HOLAN

J A R O
Zas šumí háj i voda příliš tenká,

aby unesla led….
Zas tráva, vykasaná po kolénka,

dupla si, víří vpřed.

Zas děti zvětšovacím nachem mžení
poskakují až v líc.

Jak kávová zrnka při pražení,
ba o maličko víc.

A touha v tobě, dálkou zvaná,
zří každou zdejší lež.

Jak nádraží je přečáraná
i dlaň tvá….Zůstaneš?

Odposlechnuto v pouličce

„Jé to je pěkná kočička!“
„To není kočka, ale pes, čau-čau.“
„A kde má hlavu?“
„Nevím, počkejte, až se rozběhne.

NI

Jak nádraží je přečáraná
i dlaň tvá….Zůstaneš?

PSALO SE V ROCE 1880
Rady hodným mládencům hledají-
cím nevěsty. Byste vyzvěděli, jaký jest 
u nich v domácnosti pořádek, ptejte se 
v prádelně, jaké má ta neb ona košile, 
spodničky a punčochy. Kolikrát se pod 
drahými šaty skrývá prádlo špinavé 
a rozdrbané. Povrch huj, vespod fuj…. 
Každá služka Vám za dobré slovo a za 
stříbrňák všecko vypoví

NI

Vincek Prcek nastoupil jako ochranka do 
supermarketu. Od svého šéfa dostal baterku, 
aby mohl plnit své povinnosti i v případě vy-
pnutí elektrického proudu. Druhý den přišel 
do práce a byl celý nešťastný. „Mistře, mám 
problém, když baterku zapnu, světlo je tam, 
ale když ji vypnu, to světlo zmizne! Rozebral 
jsem celou baterku a nebylo tam!“ Šéf: „No 
tak, na to se musím podívat!“ Druhý den při-

jde šéf do práce celý vysmátý. Vincek: „Tak, jak 
to dopadlo mistře?“
     Šéf: „Vše jsem zjistil a vypátral! Nejdříve jsem 
vyhnal z bytu ženu i děti, potom jsem pozata-
hoval závěsy, aby ani kousek světla nepronikl 
dovnitř. Zapnul jsem baterku, světlo tam bylo, 
vypnul jsem ji a začal jsem světlo hledat po ce-
lém bytě. A víš Vincku, kde se ta sviňa ukryla? 
V ledničce!“                                                       PI

Apríloviny

CITÁTY 
Mnohým trampotám

by se zabránilo,
kdyby ti, co táhnou, měli pořád 

na paměti,
že táhnou někoho,
a často se ohlíželi,

aby viděli, jak se tomu,
co se veze, daří.

Jerome Klapka Jerome

Láska je prostá to je víc
láska je život jen
láskou lze lépe,
lépe žít i prostý

všední den.
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem 
Společensko-kulturního centra 
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

sobota 2. duben
REFLEXY
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 80,- Kč

pátek 8. - neděle 10. duben
MSI LanCraft Spring 2011
největší počítačová lanpárty v Čechách a na Slovensku

čtvrtek 14. duben
Pavel C. Doležal
DRAHÉ KAMENY - léčivé využití v praktickém životě
Začátek: 18.00 hod.

neděle 17. duben
TETIČKA Z RADĚJOVA
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč

pátek 22. duben 
REACH + GONG
Velikonoční zábava
Začátek: 20:00 hod.

neděle 24. duben 
VELIKONOČNÍ BAZAR
Dolina, Dolinečka I, II, III
Začátek: 15:00 hod.

Ples pro radost se konal v sobotu 26.  února 2011 a zahájila ho Marie 
Hráčková společně s vnučkou Barunkou.                                  Foto: PH

Již připravujeme další

PLES PRO RADOST
Vzpomínka na letošní Ples pro radost je záro-

veň brzkou pozvánkou na 11. února 2012, kdy 
pořadatelka Marie Hráčková společně s kolekti-
vem provede malé změny. Novinky zajistí bohatší 
a intenzivnější zážitek a přizpůsobí se možnostem 
pořadatelů. Máme se na co těšit, Ples pro radost se 
ponese v symbolech H + H.

PH

Taneční skupina TAP DANCE QUARTET.                                           Foto: PHCimbálová muzika Harafica.                                                                 Foto: PH
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Od 11. dubna do 14. dubna

VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ŠKOLY

Úterý 12. duben od 16:00 hod.

FIMO
Přijďte si vyrobit v rámci Tvořivých dílen netradiční ozdoby 
z Fima.
Cena: 100,- Kč, pro členy TD 70,- Kč.
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

Středa 20. duben od 9:00 – 17:00 hod.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Jako každoročně i letos proběhne v Uherském Hradišti 
oslava Dne Země na téma „Zpět ke kořenům“. V průběhu 
celého dne bude probíhat Ekojarmark, na kterém si bude 
možno zakoupit biopotraviny, fairtrade, přírodní kosmetiku 
a otestovat si kvalitu vaší vody. V dopoledních hodinách 
proběhne soutěž týmů základních škol. Pro žáky budou také 
připravena zábavně-vzdělávací stanoviště. K prohlédnutí 
bude výstava výtvarné soutěže. V odpoledních hodinách 
budou vystupovat kroužky DDM Uherské Hradiště a SVČ 
Klubko Staré Město. Na závěr vystoupí studentská kapela.
Více na samostatných plakátech. 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 21. duben od 9:00 – 12:00 hod.
Velikonoční tvoření na Středisku volného času Klubko.
Pro děti, které si chtějí o velikonočních prázdninách vyrobit 
velikonoční ozdoby na sváteční stůl i do bytu a originálně si 
nazdobit kraslice.

Cena: 50,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, svačinu.
Na tuto akci je vhodné předem se přihlásit.
Více na samostatných plakátech. 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 21. duben
Výlet do zábavního centra Galaxie ve Zlíně
Na tuto akci je vhodné předem se přihlásit.
Více na samostatných plakátech. 

Úterý 26. duben od 16:00 hod.

MOZAIKA ZE STŘÍPKŮ I.
Přijďte si v rámci Tvořivých dílen originálně nazdobit kámen 
a květináč.

Cena: 70,- Kč, pro členy TD 50,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení.

Od 27. dubna do 29. dubna

DEN ZEMĚ PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ŠKOLY 

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

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK 
PŘI SVČ KLUBKO  STARÉ MĚSTO

Pondělí 4. duben 9:00 - 12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky. Vstupné: 20,- Kč

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

Neděle 17. duben 16:00 - 18:00 hod.
NEDĚLNÍ HRANÍ VE ČTYŘLÍSTKU.
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi.
Na programu říkanky, písničky, hry, jednoduchá výtvarka a na 
závěr pohádka a sladká odměna. Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 18. duben 9:00 - 12:00 hod.
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky. Vstupné: 20,- Kč

Úterý 19. duben 15:00 - 16:00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
V Městské knihovně Staré Město.
Říkanky, písničky, pohádka. S sebou: přezůvky pro děti.

Čtvrtek 28. duben 14:00 - 16:00 hod.
HRANÍ S MIMINKY
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců.
Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také 
výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky  Vstupné: 50,- Kč

TURNAJ VE ČTYŘHŘE
V neděli 13. února 2011 se uskutečnil ve Společen-

sko - kulturním centru ve Starém Městě další ročník 
turnaje Minton cup, ve kterém se utkali rekreační hrá-
či v tenisové čtyřhře. Celkovým vítězem se stala dvo-
jice Bellan, Skupinová, kteří vyhráli deset zápasů bez 
ztráty jediného setu. Pořadí na dalších místech bylo 
následující: 2. Tomášové, 3. Bohové, 4. Edové, 5. Vla-
šáci, 6. Merlot.

Účastníci turnaje Minton cup 2011.                                                         Foto: RB 
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Výběrové řízení na převod školního statku

Starosta Josef Bazala doporučuje majitelům pozemků v lokalitě Školního hospodářství s. r. o. aby zvážili své 
další kroky, či podpisy smluv a vyčkali na definitivní změnu pronajimatele.                Ilustrační foto: MK

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou
Staroměstské

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se vyjádřil k sou-

časnému dění ve Školním hospodář-
ství, s. r. o. 

Původní Školní statek byl vystavěn 
v letech 1955 – 1958 a definitivní prá-
ce byly ukončeny v roce 1960 se zá-
měrem použít jej k praktické výchově 
mladých zemědělských odborníků.  
Areál statku stojí na 7 ha pozemků 
(vykoupených v padesátých letech od 
občanů Starého Města) a ty jsou nyní 
ve vlastnictví Zlínského kraje. Školní 
hospodářství, s. r. o. obdělává celkem 
300 ha zemědělských pozemků, které 
jsou ve vlastnictví soukromých osob 
a měst Staré Město, Uherské Hradiš-
tě a Kunovice. 
V době vzniku 
byla vybrána 
lokalita na sa-
mém okraji obce 
tak, aby touto 
činností nebyli 
obyvatelé obtě-
žování.  Jak ply-
nul čas a Staré 
Město se postup-
ně rozrůstalo, 
tak se zastavěná 
část přibližovala 
k ochrannému 
pásmu statku. 
Prudký rozvoj ze-
mědělství, nové 
t e c h n o l o g i e , 
změny vlastníků 
v zemědělských 
podnicích, ze-
mědělská politi-
ka státu, to vše významně ovlivnilo 
nezájem mladých studentů o země-
dělské obory. Na tuto skutečnost mu-
sela reagovat i Střední odborná škola 
a Gymnázium, pro kterou byl statek 
vystaven a založen. Přesto, že školou 
prošlo velké množství studentů, kteří 
zde získali potřebné znalosti a odbor-
nost, stává se statek terčem kritiky. 
I samotný vlastník Zlínský kraj si neví 
rady, jak má se statkem naložit. A tak 
v roce 2004 byla založena obchodní 
společnost Školní hospodářství, s. r. 
o. (nástupce Školního statku), která 
měla zajistit ziskovost a konkurence-

schopnost. To se bohužel nestalo. Při 
hejtmanských dnech, které proběhly ve 
Starém Městě v listopadu 2006 a srpnu 
2010, se vždy hovořilo o problémech 
a těžkostech statku. Zástupci města, 
vždy deklarovali, že město má o areál 
statku v případě jeho nepotřebnosti zá-
jem. Dokonce jsme i navrhli přemístění 
statku do nové lokality v Olší.  Na břez-
novém zasedání Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje nastal prudký obrat, neboť bylo 
rozhodnuto o prodeji 100% obchodní-
ho podílu Zlínského kraje v Školním 
hospodářství s. r. o. nejvyšší nabídce. 
Toto rozhodnutí je o to překvapující, 
že nebyli informování zástupci Starého 
Města a neproběhla žádná koordinační 

jednání ve věci jeho prodeje, přestože 
se Školní hospodářství nachází v kata-
stru města Staré Město. Vždyť provoz 
významně ovlivňuje nejen životní pro-
středí, ale i pohodu bydlení nezane-
dbatelné části obyvatel. Během let již 
proběhlo několik připomínek a petic, 
které kritizovaly jak zápach, nepořá-
dek, tak stav celého areálu. Z urbanis-
tického hlediska se areál jeví pro město 
do budoucnosti jako velmi významný 
a strategický pro jeho další rozvoj.  Na 
základě vyhlášení výběrového řízení 
jsem svolal mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města, které rozhodlo o podá-

ní nabídky Zlínskému kraji a přihlá-
šení se do výběrového řízení. Město 
Staré Město je touto zvolenou soutěží 
znevýhodněno oproti jiným obchod-
ním společnostem díky tomu, že musí 
vše zveřejňovat otevřeně a dopředu. 
Jsme připraveni Školní hospodářství 
převzít a učinit potřebné a postupné 
kroky, které povedou k rozvoji dané 
lokality. 

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás 
pronajímají pozemky Školnímu hos-
podářství, s. r. o. Dostáváte nabídky od 
jiných obchodních společností s tím, 
že jsou Vám nabízeny vyšší nájmy, 
zaručené platby dopředu atd. Pokud 

nedojde k dohodě, 
vámi podaná výpo-
věď nájemci do 30. 
9. 2011 přechází na 
nového nájemce až 
po jednom roku ze 
zákona. Myslím, že 
máte do srpna, do-
statek času si dobře 
promyslet a rozhod-
nout, komu své po-
zemky pronajmete. 
V tuto dobu už bude 
pravděpodobně jas-
né, kdo bude ko-
nečným vlastníkem 
Školního hospodář-
ství. Díky tomu, že 
o zemědělskou půdu 
je mezi zemědělci 
velký zájem, jsem 
přesvědčen, že vaše 
polnosti nezůstanou 

ležet ladem, a to i v tom případě, že 
město nebude ve své nabídce úspěš-
né. Mnozí zájemci o půdu nabízí ná-
jemní smlouvu s výpovědní lhůtou 5 
– 10 let. Můžu vám jen doporučit, na 
takové nájmy nepřistoupit. V případě, 
že se město nestane vlastníkem ŠH, 
budeme městské zemědělské pozem-
ky pronajímat místním soukromým 
zemědělcům.

Josef Bazala starosta
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Sýkory patří mezi nejpočetnější ptáky

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk 
si nemusí pamatovat, co kde řekl.

Názory jsou jako zadek, každý má nějaký.

Potkalo mě štěstí, řeklo UHNI, a šlo dál!

Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole ne-
jsou těmi, kterým se daří v životě?

Bůh miluje ateisty a volnomyšlenkáře, protože 
ho neobtěžují svými problémy.

Nepřátelím se a nedělám si nepřátele.

Je lepší být krásná než chytrá, protože prů-
měrný muž lépe vidí, než myslí.

Nikdy neříkej, že to nejde. Vždy se totiž najde ini-
ciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to!

Řeč těla mluví mnohem víc než slova.

Kdo nebojuje - nemůže vyhrát.

Pranostiky na duben
  Když duben laškuje, bývá mnoho 

sena i obilí.

  V dubnu čas a panský kvas.

  Duben hojný vodou – říjen vínem.

  Na svatého Jiří rodí se jaro.

  Je-li duben pěkný, bude květen ještě 
lepší.

  Co duben našetří, to květen spálí.

  Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude 
málo třešní.

  V dubnu hrom – nebojí se mrazu 
strom. EM

Recept měsíce – kávové řezy
Do sněhu z 5 bílků zašleháme 125 g cukru a vmí-
cháme 5 žloutků promíchaných se 2 lžícemi rumu, 
125 g loupaných mletých mandlí, 120 g polohrubé 
mouky a 25 g škrobu. Těsto rozetřeme na vymaš-
těný a moukou vysypaný plech a zvolna upečeme. 
Vychladlé těsto rozkrojíme po délce na 3 pruhy 
a spojíme je krémem. Ozdobíme zbytkem krému, 
čokoládou a kávovými zrny.
KRÉM: Z ½ litru mléka, 40 g škrobu, 3 lžic cukru 
a 3 lžic instantní kávy uvaříme krém. 250 g másla 
a 3 lžíce cukru utřeme do pěny a vmícháme vy-
chladlý krém a 3 lžíce rumu. NI

Mladé dovede být každé tele, ale zestár-
nout, holenku, to je kumšt.

Karel Čapek

Do padesáti jsem miloval,
od padesáti je mi líno,
do padesáti jsem pivo pil,
od padesáti piji víno.
 Jan Neruda

Není šedivých dnů. To jsou jen unavené 
oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.

Jan Werich

Na území České republiky pat-
ří sýkory mezi nejpočetnější ptačí 
čeledě. Největší z nich je sýkora 
koňadra. Jedná se o velmi či-
perného ptáčka, který si umí 
dobře vybojovat i obhájit svůj 
revír a jiné, často větší ptáky, 
dokáže vyhnat z hnízdící bud-
ky. Již od konce ledna můžeme 
slyšet její zpěv. Velmi oblíbe-
ná je sice malá, ale nádherně 
zbarvená a roztomilá sýkora 
modřinka. Černý pruh přes 
oko působí dojmem malého 
loupežníka. Sýkoru babku 
a sýkoru lužní lehce můžeme 
zaměnit, jsou si velmi podob-
né. Nejmenší sýkorou u nás je 
sýkora uhelníček. Je k vidění 
především v jehličnatých po-
rostech. Snadno přehlédnout 
se dá sýkora parukářka, pro-
tože se většinou zdržuje v hor-

Sýkory koňadry zpívají již od konce ledna. Foto: Vladimír 
Kučera

ních částech stromů. Najdeme ji 
nejvíce v jehličnatých porostech, ale 
také v zahradách. Milan Kubíček
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HASIČI  DĚKUJÍ
Dne 5. února 2011 se uskutečnil ve 

Starém Městě již 43. tradiční ples Zim-
ní pohádka, který pořádal Sbor dobro-
volných hasičů. Děkujeme tímto všem 
sponzorům za jejich peněžní a věcné 
dary, kterými přispěli k vysoké spole-
čenské úrovni tohoto plesu. Jmenovitě 
jsou to: 

město Staré Město, Stanislav Hou-
dek bt servis SM, STAVAKTIV s.r.o 
Ing. Lubomír Hučík SM, Ray service 
s.r.o. SM, VTP Pelka s.r.o. SM, Dolina 
St. Město a.s., BE Group Přerov, Milo-
slav Býček přeprava sypkých materiálů 
SM, Josef Dubovský autobusová do-
prava SM, SYNOT W, a.s. UH, Komá-
rek Roman – výroba dřevěných hraček 
SM, Keramika Blahovi SM, D Plast 
a.s. Lužkovice, C.S.O. kovoobrábění 
F. Chmelař SM, Klub přátel slivovice 
SM, J. Janál zlatnictví SM, Salon San-
dra SM, Látal s.r.o. stavební a obchod-
ní firma SM, Pivovar Janáček a.s. UB,
ZEAS Nedakonice a.s., Divadelní ga-
lerie UH, Nábytek Hejda s.r.o. Babice, 
Kadeřnictví Taťána SM, Penzion EGO 
SM, Kovoplast v.d. Hluk, MOKATE 
CZECH s.r.o., Tegü VUKO spol. s.r.o. 
Březůvky, Zahrádkářské služby L.Va-
něk SM, Školní hospodářství s.r.o. SM, 
Cukrárna Švecovi SM.

Kamenosochařství Petržel – Staněk 
SM, Zdeněk Vala výroba kartáčů UH, 
NODIS s.r.o. Babice, Ekomasiv prodej-

na UH, Kuchyňské studio EMKA 2000 
SM, Zdravá výživa Strnad SM, Alma 
baterie SM, Taxi M. Strážnický Vlčnov, 
Potraviny A.Vaněk SM, Masáže D. Jor-
dánová SM, Petr Hájek – čištění koberců 
SM, Šlechtitelská stanice vinařská s.r.o. 
Polešovice, Smíšené zboží Ing. L. Ko-
nečná UH, Rybářské potřeby J. Dovrtěl 
SM, Autokarosárna Skula SM, Inkera J. 
Popová SM, VEMA TRADE s. r. o.,Top-
doors dřevěné zárubně, dveře, Anisport 
sportovní prádlo SM, Potraviny Hráč-
ková SM, Služby SM s.r.o. SM, SKKS L. 
Skucius SM, Fotoateliér Příleský UH, M. 
Svadbíková masérské a regenerační služ-
by, P. Sukovitý drogerie – kosmetika SM, 
Vinařství U Kapličky s.r.o. Zaječí, Sen-
zasport SM, W móda SM, Eva květiny 
dárkové zboží SM, H tex P. Partyš SM, 
CAMPING Babí Hora Hluk, POEX Vel-
ké Meziříčí s.r.o., Keramika Ing. Roman 
Vaněk SM, P. I. parket Jiří Janča Hluk, 
RS – TEX s.r.o. Hluk - Móda Prostějov 
SM, Vladimír Kartusek - Ekostav SM, 
OSH ČMS UH.

Nádražní restaurace Vl. Petřek SM, 
Klempířství p. Grebeň SM, Pohřební 
služba J. Horká SM, Pneuservis Petr Ver-
bík SM, Truhlářství Tvrdoň, Hospůdka 
Na Lapači SM, Auto opravna p. Králík 
SM, Soukromý zemědělec Ing. V. Ta-
lák SM, Hospůdka U Raka SM, S. Číhal 
– kola St. Město, SKANSKA UH a.s., 
Akvaristika Šmídovi SM, Papíno SM, 

Farnost St. Město, Drogerie Hrabinec 
SM, Promont J. Budař UH, Potraviny 
M. Kouřimová SM, Kovosteel a.s. SM, 
Duc Do Van textil SM, Nábytek BO-
BÍK J. Trubačík Hluk, Perla A. Zetík 
cukrářská výroba SM, Juvacyklo SM, 
Studio EM kadeřnictví a nehtový de-
sign SM, STAPAK obalový materiál 
SM, M. Červenková papírnictví SM, 
HABE móda Ing. H. Benešová SM, Ze-
vos a.s. SM, JK Autotrend SM, Auto-
servis Fiat Konečný SM, AZ Toral židle 
SM, Nábytek EMKA SM, OPZ - Pa-
vlacký a spol. SM, K +J Auto-plus s.r.o. 
SM, IRON MOTO SM, Prima Styl- 
chráněná dílna s.r.o. SM, TZA spol. s r. 
o. SM, Metalšrot SM, SKC SM, CRD 4 
Vratislavský - Večeřa, Motosport UH, 
1. FC Slovácko, a.s., Pekárna TOPEK 
s.r.o. Topolná,

Colorlak a.s. SM, LEDER kožešnic-
tví M. Křivová SM, Conti Trade Servi-
ces s.r.o. SM, Praspo elektrospotřebi-
če s.r.o. SM, ZŠ a MŠ Čtyřlístek s.r.o. 
SM, HAMÉ Babice, Fastek s.r.o. SM, 
EKO UH stav. a obchodní společnost 
UH, Hasičská vzájemná pojišťovna, 
Truhlářství Hájek F. Ostrožská Lho-
ta, TRADIX a.s., Restaurace Na Špici 
SM, Autokarosárna F. Němec SM, Ear-
ly English Helen Doron, Bouling club 
Zlechov, SDH Horní Bečva, SDH Staré 
Město.

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

Za Sbor dobrovolných 
hasičů Staré Město

Antonín Martínek starosta sboru Zimní pohádka proběhla v příjemné plesové pohodě.  Foto: Michael Lapčík

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město vždy při-
praví velmi bohatou tombolu. Všem sponzorům 
ještě jednou děkují za všechny peněžní a věcné 
dary.  Foto: SDH
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Vzpomínka na 16. duben 1945

Historie je poučná a důležitá, 
ovlivňuje v mnoha směrech naši 
přítomnost i budoucnost, ale ve 
společnosti najdeme hodně lidí, 
kteří mají slabé znalosti z historie 
českého národa, o mnoho lepší to 
není ani ve znalostech dějin měst 
a obcí, kde lidé žijí.

Z hlediska významu v českých 
dějinách je pozitivně hodnocena 
Velkomoravská říše, Přemyslovci, 
doba Přemysla Otakara II., ná-
rodní obrození a první republika. 
Nesmíme však zapomenout i na 
dny tragické a k těm nejsmutněj-
ším v novodobých dějinách Sta-
rého Města patří 16. duben 1945, 
kdy při náletu 12 ruských (ru-
munských) letadel na transport 

s maďarskými vojáky, německou 
kolonu a okolí vlakového nádra-
ží byl zasažen především  objekt 
cukrovaru, kde na místě zemře-
lo 23 osob, 6 v nemocnici a dal-
ších 30 osob bylo vážně zraněno. 
Mezi obětmi bylo 18 zaměstnanců 
cukrovaru, nejmladším z nich byl 
teprve sedmnáctiletý František 
Věrný. V době náletu bylo v cuk-
rovaru mnoho vojáků i civilistů, 
kteří odváželi poslední zásoby 
cukru. Mnozí z nich na svou „ak-
tivitu“ také doplatili životem či 
vážným zraněním.

V dubnu 1952 napsal Valentin 
Mazůrek smutnou báseň, která 
připomíná tuto událost.  
 Milan Kubíček

Pomník obětem bombardování staroměstského cukrovaru je umístěn v blízkosti administra-
tivní budovy firmy Kovosteel. Byl sem přemístěn z původního místa, nedaleko hlavní brány
do cukrovaru.  Foto: Milan Kubíček

Slunce tak divně zářilo, nebylo mráčků ani,
větérek mírně povíval a rosa padala ranní.
Nebylo chuti do práce a nějak úzko nám bylo,
sem tam ještě i legrace, srdce však prudčeji bilo.

Vše kolem dokola továrny stojí,
neb se tam dělníci pracovat bojí,
jen naše, jak by se svět na ní točil,
nešťasten ten, kdo, do ní v tento den vkročil.

A přišli mnozí, starší a mladší,
ó kéž by zůstali doma však radši,
poslední kroky je vedly sem za prací,
smrt je zde zastihla, ó tak svět odplácí!

Letadla duněla strašnými zvuky,
a pumy padaly, šířily muky, 
oheň vzplál ze všech stran, zkázu jen šířil,
po celém prostoru prach se jen vířil.

Vítr když zavanul, odnesl prach,
z krytů jsme vyšli ven, pudil nás strach,
jsme všichni? – Či kdo z nás chybí,
druh druha táže se, jsi taky živý?

Hrůza a velký děs všechny nás jímal,
úzkostí mnohý z nás i ruce vzpínal,
Ruce mu zůstaly, celou má nohu,
a že je na světě, děkoval Bohu.

Osmnáct jich nebylo víc mezi námi,
kde že jsou nebylo vidět ani.
V prachu a popele v sutinách leželi,
jeden tu, druhý tam, hned jsme k nim běželi.

Vám patří, přátelé, vzpomínky dnešní,
válečnou psychosou, svět-li zas běsní,
nadarmo neměla téct naše krev,
mír chceme ve světě, ne lidu hněv.

Při světlé památce všech našich obětí,
slibujeme za sebe a také za děti,
pro mír že chceme jen ze všech sil pracovat,
na Vás si vzpomínku na věky uchovat.

Duben 1952 Valentin Mazůrek 

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  
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Pohádka – Věčnost Nad kronikou města
Obecní kroniku ve Starém Městě zalo-
žil v roce 1885 Jindřich Erazim Vitásek 
(1817 – 1887) rodák z Brna, řeholní bratr 
řádu sv. Františka a rádce Karla Havlíč-
ka Borovského. Psal básně, povídky, 
místopisná a náboženská pojednání. 
Kronikář Vitásek vedl tehdejší pamětní 
knihu obce v letech 1885 – 1890 a na 
její první straně je napsáno. „Pozdrav 
Vás Hospodin! Drazí potomkové! Kniha 
tato budiž památkou minulosti, potom-
stvu pak budiž pozdravem.“

Kostel sv. Michala byl filiálním kostelem
hradišťského chrámu sv. Jiří od roku 
1410, kdy tak učinil papež Jan XXIII. bu-
lou, danou v Bologni.

V roce 1715 bylo Staré Město sužováno 
morovou epidemií. K této tragedii se 
ještě připojila povodeň, kdy vody řeky 
Moravy zaplavily 25. května 1715 Sta-
ré Město a okolí. Bylo zbořeno mnoho 
domů a ještě 6. června 1715 se lidé pla-
vili ve Starém Městě a Uherském Hra-
dišti na loďkách.

Naproti vlakového nádraží ve Starém 
Městě sloužil veřejnosti hotel pana Vra-
ného na Brnku. V roce 1920 byla cena 
pokojů od 1 K 60 h. až po 2 K. Strava 
byla domácí, výborná a laciná, pivo se 
čepovalo litovelské.

První rozhlasový přijímač v Uherském 
Hradišti a okolí měl od roku 1923 Julius 
May – továrník ze Starého Města.

Naopak první auto ve Starém Městě 
měl obchodník Dvořák z Huštěnovské 
ulice. Dále vlastnil osobní vůz kapelník 
Šimon Vlk. Majitelé cukrovaru Mayové 
měli vůz značky Mercedes i americký 
automobil Panhard.

V roce 1970 bylo nejvíce rodinných 
domů v okrese Uherské Hradiště u nás 
ve Starém Městě (1546). V Uherském 
Brodě statistika uvádí 1544 domů, 
v Uherském Hradišti, městě s mnoha 
bytovými a panelovými domy, bylo evi-
dováno jen 1035 rodinných domů. Více 
domů než v Uh. Hradišti bylo v roce 
1970 v Kunovicích (1070) a téměř tolik 
v Hluku (1030).

Milan Kubíček, kronikář města 

pochválil ho král a ptal se dál. „Tak mě 
Honzo řekni, co je to věčnost?“ „To není 
nikdo,“odpovídá Honza, „ale podívej se 
králi z okna na tu skálu před domem. 
Jednou za rok přiletí ptáček a nabrousí si 
zobáček a až z té skály zůstane jen hro-
mádka písku, tak uplynula jedna minuta 
věčnosti.“ Králi se odpověď zalíbila a dal 
Honzovi půl království a viděl, že udělal 
dobře. Měl více času. Tak viděl, jak se 
podkovávají koně, jak dřevaři kácí stro-
my, jak pekaři pečou chléb a jiné, a byl 
rád, protože dříve na to neměl čas. Tak 
spolu vládli a stali se přátelé a král po-
znal, že přátelství je nad zlato. A tak jestli 
neumřeli, vládnou dodnes.

Miroslav Raštica

Bylo, nebylo, spíš bylo než nebylo. 
Bylo jednou jedno království, kde vládl 
moudrý král Baltazar I. Jednou se mu 
zachtělo přesvědčit se, jak moudří jsou 
jeho poddaní. Nechal rozhlásit po celé 
zemi, že dá půl království tomu, kdo mu 
odpoví na tři otázky. Dlouho se nikdo 
nehlásil, až jednou přišel český Honza. 
„Ale když neodpovíš, tak tě vsadím 
nadosmrti do hladomorny,“ řekl král. 
Honza byl chlapík urostlý a pohledný 
a králi ho bylo až líto „Tak mě řekni, co 
je to den?“. „To králi je, když sluníčko 
vyhoupne nad obzor, tak je den,“ od-
pověděl Honza. „A co je noc?“, ptá se 
král. „To je, když sluníčko zapadne za 
obzor, a pak je tma.“ „No výborně,“ 

Vzpomínáte? Takto vypadala Velkomoravská ulice při rekonstrukci před třinácti lety. 
Foto: Milan Kubíček

Moudří milují pověsti,
často však na jejich škodu
nezdají se jim hodné cti
legendy o vlastním rodu.

Kdyby se dovědět mohli z knih,
kam jejich původ až sahá,

o časech dobrých i časech zlých,
potom by zajisté mnozí z nich

velmi si vážili předků svých
a víc jim vlast byla drahá.

Z Dalimilovy 
kroniky

Foto z historie 

Titulní strana psané kroniky Starého Města 
z roku 2008. Autorkou ilustrace je Alena Po-
lášková Hastíková.  Foto: Milan Kubíček
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Motoráky z lokálky zvané „Kredenc“ již dojezdily
Určitě si na ně vzpomenete. Motorové 

vozy řady M 262.0, v roce 1988 přečíslo-
vané na řadu 830, jezdily v čele motoro-
vých osobních vlaků na trati Staré Město 
– Uherské Hradiště – Kunovice. Na kaž-
dém konci soupravy byl jeden motorový 
vůz 262.0 z lokomotivního depa Veselí 
nad Moravou a mezi nimi tři tmavoze-
lené osobní vozy 2. třídy. Vložené va-
gony byly pozoruhodné tím, že neměly 
průběžné parní ani elektrické topení, ale 
topilo se v kamnech, které byly umístěny 
v oddílech pro cestující. Průvodčí nejprve 
nastoupila do vlaku, přiložila do kamen 
a teprve potom kontrolovala a štípala jíz-
denky cestujícím. S originální soupravou 
na „kači“ jsme se setkávali až do konce 
května 1982, kdy byla nahrazena moto-
rovými vozy řady M 152.0 (později nově 
řada 810) a přívěsnými vozy Baafx.

V následujících letech byly „Kreden-
ce“ postupně vyřazovány z provozu, část 
z nich byla přemístěna do lokomotivní-

ho depa Olomouc, Šumperk, Klatovy, Dě-
čín a dalších. Úplně poslední „Kredenc“ 
dojezdil 11. prosince 2010 v Šumperku, 
odkud také často zajížděl přes Hanušovice 
do Starého Města pod Sněžníkem.

Původně se ale jednalo o motorový vůz 
určený pro vozbu rychlíků. Na výrobě se 
podílela především Královopolská strojír-
na Brno, ČKD Praha, Tatra Studénka (1949 
– 1959), dvanáctiválcový motor dával vý-
kon 410 koní, max. rychlost 90 km/hod., 56 
míst k sezení. Již jen železničáři v důchodu 
a milovníci dráhy vzpomínají na motorový 
rychlík Olomouc – Přerov – Staré Město 
– Břeclav – Bratislava – Nové Zámky – Ko-
márno, který jezdil v šedesátých letech mi-
nulého století. Další rychlík s vozy M 262.0 
jezdil jen krátce v trase Olomouc – Staré 
Město – Veselí nad Moravou – Nové Mesto 
nad Váhom – Piešťany.

I když provoz „Kredenců“ po 62 letech 
skončil, několik vozů zůstalo zachováno 
v muzeu a pro nostalgické jízdy. MK

170. výročí tratě Přerov – Břeclav
O cestování po železnici byl v druhé 

polovině devatenáctého století zájem, 
i když z důvodu tehdy platných poli-
cejních nařízení nebylo jednoduchou 
záležitostí. Každý cestující si musel den 
před zamýšlenou cestou na policejním 
komisařství opatřit propustku s uvede-
ním účelu cesty, tu si nechat potvrdit 
v cílovém místě a po návratu ještě týž 
den odevzdat na komisařství v místě 
bydliště. Přestože osobní doprava v po-
čátcích provozu převažovala, začala zna-
telně stoupat až po dosažení železniční-
ho spojení do Pruska v roce 1848. Tehdy 
došlo k napojení Severní dráhy císaře 
Ferdinanda na síť železnic Pruska v Bo-
humíně. Již od roku 1845 bylo možno 

cestovat ze Starého Města přes Olomouc 
do Prahy a po výstavbě tratě Praha –Děčín 
v roce 1851 jsme byli spojeni se Saskem 
a bylo možno cestovat do Drážďan, Berlí-
na a Hamburku.

Morava měla v roce 1850 jedinečné 
postavení v počtu železničních tratí. Byly 
v provozu tratě Břeclav – Přerov –Bohu-
mín, Břeclav – Brno – Česká Třebová, Pře-
rov – Olomouc – Česká Třebová, Ostrava 
– Opava. Jednalo se celkem o 415 km tra-
tí, které spojovaly nejvýznamnější města 
Moravy v rámci tehdejší monarchie císaře 
Františka Josefa I. Morava byla hned po 
Belgii druhou zemí v hustotě železniční 
sítě nejen v Evropě, ale i ve světě.

Milan Kubíček

Motorový vůz řady M 262.0 známe z provozu na „kači“.  Foto: archiv MK

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Které deníky, případně bulvární plátky čtete, 
a které jsou vaše nejoblíbenější?
 (Pavlína 22 let)
O čem píše bulvár i někteří další přemoudřelí ko-
mentátoři, to co vám servírují komerční televize, je 
ponejvíce náhražková realita. Jediným jejich cílem 
je zamotat vám hlavu a přinutit ke koupi inzerova-
ných dreků. Když se na to bahno úplně vykašlete, 
zjistíte, že skutečný život je jinde.

Dříve kluci chodili na vojnu. Nezdá se vám, že 
dnešním mladým vojna chybí? (Karel 47 let)
Byl jsem na vojně u železničního vojska. Tvrdě jsme 
makali. Postavili jsme 90 km tratí. Naše mzda byla 
velkolepá - 2,20 Kč/hod. Sice na vojně byly občas 
různé nechutné scény a šikana, které si na sobě 
bažanti museli nechat vytrpět, ale vojna byla pří-
nosem. V mladém věku si kluci vyzkoušeli, co zna-
mená život bez rodičů, co život obnáší. Že to není 
jen cumlat hašlerku a hrát si na Ramba na počítači. 
Na vojnu odcházeli chlapci, vrátili se muži. A po-
dívejte se dnes kolem sebe. Opuštěné či rozvedené 
matičky, dědáčci a babičky si nic nedopřejí a dotují 
desítky parazitujících mamičáků a mamánků, kteří 
nikde nepracují,většinu času se jen povalují. Chude-
ry dnešní děvčice. Kde sehnat pořádného chlapa, co 
se dovede postarat o rodinu a uživit ji?

Můžete zjistit, jak říkají ve Francii francouz-
ským polibkům? (Martin 17 let)
Mercie? Ta naša mlaskačka.

Když se na mě pozorně podíváte, nepřipadám 
vám, že jsem trapná? (dotaz dívky u baru)
Ale jděte! Trapné jsou jenom stěrače u ponorky.

Matýsek se mě stále ptá, odkud jsem přišel na 
svět. Pohádka o čápech nezabírá….
 (Petra asi 30 let)     
Zkuste toto. Děti se kupují ve špáru. Nejlépe v noč-
ním prodeji. Jsou ukryté v nejvyšším regálu.

Kdo je podle vás dokonalý optimista?
 (Lucie 19 let)
Člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně 
postavil na vlastní nohy.

Jak se jmenuje ten známý western ze školního 
prostředí? (Michal 14 let)
Sedm nedostatečných.

Poraďte prosím, jak mám vyjít s výplatou, když 
peněz ubývá a ceny v obchodech se zvyšují. A to 
nás ještě straší se zvýšením DPH na 20%, kdy 
bude zdraženo skoro všechno! (Růža 46 let)
Nekupujte to, co potřebujete, ale jen to, co potřebu-
jete nutně. Co nepotřebujete je drahé, i když je to 
laciné.
 Milan Kubíček
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SOKOLOVÉ SE SEŠLI NA VALNÉ HROMADĚ

Na snímku zleva starosta Josef Bazala, Ivana Adamcová, Ing. Antonie Řád-
ková a Jindra Pelková.                                                        Foto: Milan Kubíček

Valnou hromadu zahájila Ing. An-
tonie Řádková, která nejprve vzpo-
mněla na nedávno zemřelé členy 
Stanislava Chmelaře a Ing. Jiřího 
Adamce. Následovalo předání odměn 
zasloužilým členkám, a pak byla na 
programu zpráva o činnosti, kterou 
přednesla Ing. Řádková.

Sokolové cvičí ve třech odděleních 
- ženy, rodiče s dětmi, jóga a čtvrtým 
uskupením je divadelní odbor, který 
pracuje pod vedením Marie Hrabco-
vé. Sokolové se zúčastnili na župním 
srazu v Hodoníně, byli přítomni při 
akci Sokolské Brno, kde cvičilo 2720 
lidí, zúčastnili se cvičení v Trenčíně. 
Kladně byl hodnocen Jarní výšlap 
a také Poštěpánský výšlap koncem 
roku, kde bylo přítomno 27 účastníků. 
V rámci akce Sokolské cesty zavítali 
do oblasti Žďárských vrchů. Sokolové 
si vyšlápli na Žákovu horu, prohlédli 
si komplex historických památek za-
řazených v památkách UNESCO na 
Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou 
a poznávali krásy Vysočiny. Velmi se 
vydařil vlastivědný výlet do Prahy 12. 
prosince 2010, kde byl cílem jejich 
cesty Památník na Vítkově.  Prohlédli 
si historické skvosty hlavního města 
a vánočně vyzdobené Staroměstské 
náměstí. Úspěšný rok měl divadelní 
odbor Sokola. Jejich veselohra Tetič-
ka z Radějova byla na programu již 
sedmnáctkrát, třeba v Luhačovicích 
museli sehrát dvě představení. Takový 
byl zájem pořadatelů a publika. Der-
niéra Tetičky z Radějova bude sehrána 

v dubnu ve Starém 
Městě.

V roce 2012 pro-
běhne Všesokolský 
slet v Praze a již nyní 
se na něj staroměst-
ští členové Sokola 
připravují. V plánu 
na rok 2011 mají 
také účast na setkání 
Sokolů na Javořině, 
v rámci akce Sokol-
ské cesty pojedou 
v období svatoduš-
ních svátků do Ötzu 
v Tyrolsku, místa 

mezinárodního srazu Sokolů z celého 
světa. V blízkosti Ötzu totiž 8. srpna 
1884 zahynul zakladatel Sokola Dr. Mi-
roslav Tyrš. Připomeňme 
si sokolské zásady, které 
Tyrš stanovil (síla a muž-
nost, činnost a vytrvalost, 
láska k volnosti a vlasti, 
dobrovolná práce a ká-
zeň, vzájemný bratrský 
vztah členů). Sokolové se 
dali rozpoznat nejen pod-
le jednotného stejnokroje 
navrženého Josefem Má-
nesem, ale také podle po-
zdravu Nazdar a oslovení 
Bratře a Sestro.

Divadelní odbor pojede 
na festival ochotníků do 
Boskovic, v jednání je výlet do Prahy 
při příležitosti Dne otevřených památek 
a také zájezd na kulturní představení do 
divadla v Brně. Sokolové jsou o všech 

akcích informováni ve skříňce před 
Sokolovnou na Brněnské ulici. O vý-
věsku se vzorně stará výtvarnice Jin-
dra Pelková, která obdržela na schůzi 
vřelé poděkování.

V diskuzi vystoupil Jaroslav Ja-
nuška, v závěru i Zdeňka Machová, 
kteří hovořili o správě sokolského 
majetku a jeho pronájmu sportovním 
klubům a následnému ošetření po 
právní stránce. Starosta Josef Bazala 
poděkoval všem přítomným za čin-
nost v minulém roce, vyzdvihl úspě-
chy divadelního odboru pod vedením 
Marie Hrabcové i pravidelnou účast 
Sokolů při vzpomínkových akcích 
pořádaných městem při příležitosti 
osvobození 1. května a výročí vzni-
ku Československa 28. října 1918. 
Zastupitelstvo města činnost Sokolů 
dlouhodobě podporuje a také v letoš-

ním roce je pro ně navržen příspěvek 
40.000 Kč. Po skončení oficiální části 
pokračovala volná zábava a diskuze 
mezi přítomnými.

Milan Kubíček

Výroční členská schůze ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
a MO Svazu tělesně postižených ve 
Starém Městě, která se koná v pátek 
15. dubna 2011 ve 14 hodin ve velkém 
sále Společensko-kulturního centra 
(sokolovna) ve Starém Městě. Součástí 
programu bude zpráva o činnosti or-
ganizací za uplynulé období, zpráva 
o hospodaření, návrh plánu práce na 

Výroční členská schůze zdravotně postižených

rok 2011, předání dárků jubilantům, 
diskuze, vystoupení hostů a na závěr 
losování tomboly.

Na schůzi se budou také přijímat 
závazné přihlášky a platby v plné 
výši na zájezdy, Zlín a Luhačovice 
25. května, termální koupaliště Pod-
hájská 15. června a 10. srpna, pout-
ní místo Křtiny a Moravský kras 17. 
srpna 2011. 

Karel Čejka, předseda

Sokolové poslouchají zprávu o činnosti, kterou přednesla Ing. Anto-
nie Řádková. 

Foto: Milan Kubíček

Tělovýchovná jednota Sokol Staré Město uspořádala ve středu  
23. února 2011 v 17 hodin valnou hromadu ve společenské místnosti 
sokolovny. Pozván byl také starosta města Josef Bazala.
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Staroměšťané na
Miniveletrhu cestovního ruchu

Návštěvníci si mohli vybrat z nabíd-
ky map, turistických prospektů a růz-
ných letáků. Staré Město mělo na svém 
pultu několik vydařených prospektů, 
mapky, pohlednice a poutače k návště-
vě bývalého centra Velkomoravské říše 
a dnes sebevědomého a prosperujícího 
města, které je nedílnou součástí slovác-
kého trojměstí. Ve Starém Městě máme 
nejen Památník Velké Moravy s moder-
nizovanou multimediální expozicí, ale 
také Baťův kanál a suchozemský maják 
s lodí. Pochlubit se můžeme hustou sítí 
cyklostezek, moderním sportovním 
areálem na Širůchu a Rybníčku, hojně 
využívaným Společensko-kulturním 
centrem, ale i hmotnými památka-
mi dávné minulosti, mezi které patří 
především kostel sv. Michaela a kaple 
sv. Jana Křtitele. Ta je přímo unikátní 
a patří mezi nejstarší církevní zděné 
stavby na jižní Moravě. Péči o památ-
ky je věnována ve Starém Městě velká 
pozornost a ty patří mezi nejopečová-
vanější ve Zlínském kraji. Příslibem do 
budoucnosti je rovněž stavba nové do-
minanty, kostela sv. Ducha, který bude 
sloužit nejen k církevním účelům, ale 
bude centrem společenského a kultur-
ního dění v městě. Prvním výrazným 
počinem bude Velkomoravský kon-
cert, který se zde bude konat v průběhu 
Slováckých slavností vína a otevřených 
památek v neděli 11. září 2011 za účasti 

Místo konání Miniveletrhu na Mariánském náměstí  
v Uherském Hradišti.                                    Foto: Milan Kubíček

Místostarostu Radoslava Malina přivítala děvčica v kroji. 
Foto: Milan Kubíček

Veronika Habáňová velmi dobře reprezentovala Staré Město. 
Foto: Milan Kubíček

Velkomoravský Veligrad – plakát jako pozván-
ka k návštěvě Památníku Velké Moravy.

Foto: Milan Kubíček

Ve čtvrtek 24. února 2011 v době od 10 do 17 hodin se uskutečnil v Uher-
ském Hradišti v domě U Sovy na Mariánském náměstí Miniveletrh cestovního 
ruchu a Den otevřených dveří městského informačního centra.  Zaměstnanci 
MIC společně se zástupci z několika mikroregionů Slovácka zajišťovali hladký 
průběh přehlídky cestování a turistických příležitostí v regionu.

významných umělců, včetně 
Jiřího Pavlici, Spirituál kvinte-
tu a mnoha dalších.

Miniveletrhu se zúčastnil 
starosta Josef Bazala společně 
s místostarostou Radoslavem 
Malinou, propagaci Starého 
Města a mikroregionu Staro-
městsko měla na starosti usmě-
vavá Veronika Habáňová, která 
se svého úkolu zhostila velmi 
dobře. Všichni Staroměšťané 
se zde cítili jako doma, vždyť 

v dávné minulosti se Mariánské náměstí 
jmenovalo Staroměstské a přicházeli sem 
na trhy lidé ze Starého Města, zatímco 
Kunovjané obchodovali na současném 
Masarykově náměstí. 

Návštěvníci mohli 
ochutnat vína ze slovácké 
oblasti a také krajové spe-
ciality. Hostesky mnohé 
z přítomných přesvědčily 
k účasti na kvízu, který 
měl prověřit znalosti sou-
těžících při rozeznávání 
krojů. V pravidelných in-
tervalech atmosféru akce 
zpříjemnilo vystoupení 
žáků Základní umělecké 
školy Uherské Hradiště.

V propagačních ma-
teriálech jsme objevili 

plakát zvoucí k návštěvě Památníku 
Velké Moravy, brožurky o možnostech 

plavby po Baťově kanálu, letos 
se bude konat ve dnech 11. - 14. 
srpna opět po čtyřech letech 
slavnost Slovácký rok v Kyjově, 
největší akcí ale budou Slovác-
ké slavnosti vína a otevřených 
památek ve dnech 9. - 11. září, 
které navštíví více než padesát 
tisíc lidí. A co je obzvlášť po-
těšující, Staroměšťané a lidé 
z mikroregionu Staroměstsko 
tvoří nejpočetnější skupinu 
účinkujících a reprezentujících 
naši oblast v pestrobarevném 
průvodu. Jsou to právě oni, 

kteří již několik let spolehlivě garantují 
úspěšnost vyhlášené akce.

Milan Kubíček
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Knihu si můžete zakoupit 
v Městské knihovně ve Starém 
Městě v ulici Za Radnicí, v in-
formacích na radnici, Památní-
ku Velké Moravy, v Potravinách 
Hráčková, v knihkupectví Por-
tal a v Řehořově knihkupectví 
v Uherském Hradišti. Prodejní 
cena je 199 Kč. Kniha by nemě-
la chybět v žádné staroměstské 
domácnosti.

MK

Staré Město 
ve fotografii

Také letos se uskuteční obřad 
Vynášení Mařeny, který organizuje 
folklorní soubor Dolinečka. Sraz je 
u radnice ve Starém Městě v neděli 
10. dubna 2011, pak v 10:30 hod. 
následuje průvod městem přes 
náměstí Hrdinů k potoku Salaška 
a v 11:00 hod. je na programu ob-
řad Vynášení Mařeny v blízkosti 
mostku přes Salašku u parkoviště 
SKC – sokolovny. Těšíme se na Vaši 
účast. Milan Kubíček

Vzpomínka na Vynášení Mařeny a dětské hrátky v roce 2010.  Foto: Milan Kubíček

Vynášení Mařeny

Ing. arch. Radmila Pešková

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

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz

Moudré myšlenky
Je jediný skutečný přepych,

a to jsou lidské vztahy.

Antoine de Saint – Exupéry
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Do Starého Města u Uherského Hra-
diště přijel první vlak 27. března 1841, 
provoz na Severní dráze císaře Ferdi-
nanda v úseku mezi Břeclaví a Starým 
Městem byl zahájen 1. května 1841, 
mezi Starým Městem a Přerovem pak 
1. září 1841. Železniční stanice však 
dostala jméno Uherské Hradiště podle 
nedalekého okresního, a pak i krajské-
ho města. Tato skutečnost se pochopi-
telně nelíbila občanům Starého Města.

V červenci 1919 požádal staro-
městský obecní výbor na ministerstvu 
železnic (po parlamentních volbách  
8. července se v Tusarově vládě stal 
ministrem železnic Jiří Stříbrný), aby 
stanice byla pojmenována Staré Měs-
to – Velehrad. V dobách Velké Mora-
vy byl původní název Starého Města 
– Veligrad a také se přihlíželo ke sku-
tečnosti, že pět kilometrů od obce le-
želo významné poutní místo Velehrad 
s velkou bazilikou a klášterem. Mi-
nisterstvo železnic žádosti staroměst-
ských radních vyhovělo jen potud, že 
stanice byla pojmenována Staré Město 
– Uherské Hradiště.

Úředníci nové republiky se ve spor-
ných případech snažili postupovat tak, 

aby všem vyhověli a druhou stranu 
nepřiměli k další kritice. Patrně velmi 
dobře znali přísloví o vlku, který se na-
žral a koza zůstala celá. Svědčí o tom 
i skutečnost, že na trati Břeclav – Pře-
rov bylo pojmenováno podle dvou obcí 
hned několik železničních stanic. Na-
příklad ve Vilímkově jízdním řádu pro 
léto 1931 zjistíme, že současná stanice 
Tlumačov nesla název Kvasice – Tlu-

Změna názvu železniční stanice
mačov, žst. Huště-
novice se jmenovala 
Babice – Huštěno-
vice a na nádraží 
v současných Neda-
konicích byl za prv-
ní republiky nápis 
Polešovice – Neda-
konice.

Celkově možno 
říci, že spokojenost 
s novou republi-
kou nebyla, proti 
období monarchie 
se veřejný pořá-
dek, doprava, pošta 
a zejména hmotné 
poměry značně zhoršily, republikánská 
byrokracie byla horší než císařsko – krá-
lovská. Poměry dobře osvětluje v roce 
1919 vypravovaný vtip: „Když jsme za-
čali dobývat Slovensko, přijel do Uher-
ského Hradiště generál se štábem. Po 
nějakém čase, když se od Hradiště ne-
hýbali, ptal se jeden příchozí staroměst-
ského starosty, co dělá slavné komando. 
Ten odpověděl: „No, co by dělali. Dva 
porúčajú, dva neposlúchajú, dva běhajú 
po ulicách s takovým sklíčkem, děvča-

ta sa jim řehcú a ti ostatní chlaščú.“ 
Staroměšťané se však dočkali, ale jen 
nakrátko. Podle údajů v jízdním řádu 
z roku 1949 se stanice konečně jme-
novala Staré Město – Velehrad, ale již 
v jízdním řádu v roce 1955 můžeme 
číst název stanice Staré Město u Uher-
ského Hradiště, který vydržel do sou-
časné doby, ačkoli město Staré Město 
již přídavek „u Uherského Hradiště“ 
od 1. ledna 1996 neužívá.

Milan Kubíček

Lokomotivy řady 754 dopravují expresy a rychlíky v úseku Staré Město u Uh. Hrad. – Luhačovi-
ce.  Foto: Milan Kubíček

V roce 2011 budeme slavit 170. vý-
ročí příjezdu prvního vlaku do Starého 
Města. Severní dráha císaře Ferdinanda 
(Die Kaiser Ferdinands Nordbahn) to-
tiž roku 1841 spojila Vídeň s Přerovem 
a Olomoucí a v následujících letech 
s Ostravou a Krakovem. Hlavní osla-
vy se budou konat v areálu železniční 

stanice Přerov v sobotu 15. listopa-
du. Součástí oslav budou parní jízdy 
a doprovodné aktivity pro fanoušky 
a přátele železnic. Příjezdu prvního 
vlaku do Starého Města a zahájení 
provozu v úseku Břeclav – Staré Měs-
to se budeme věnovat v příštím čísle. 
 Milan Kubíček

170 let tratě Přerov – Břeclav

Slavná éra parních lokomotiv.  Foto: Vladimír Kučera

Nádražní budova Staré Město u Uherského 
Hradiště v březnu 2011.

Foto: Milan Kubíček
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Kroměříž – hanácké Athény
Město Kroměříž je počtem obyvatel 

srovnatelné s Uherským Hradištěm, je 
velmi vyhledávaným cílem turistů a škol-
ních výletů. Máme společnou řeku Mora-
vu. Milovníci poznání nejvíce navštěvují 
arcibiskupský zámek s věží vysokou 86 
metrů a unikátní obrazárnu, Podzámec-
kou zahradu a Květnou zahradu, pro-
hlédnou si věž radnice na Velkém ná-
městí, která se pyšní dvěma ciferníky a za 
procházku určitě stojí zajímavé historické 
jádro. Již na první pohled zaujmou budo-
vy chrámů, kostelů a kaplí, kterých je zde 
celkem šest.    

Kolegiátní kostel sv. Mořice (chrám 
sv. Mořice) byl založen v roce 1260 bis-
kupem Brunem ze Schauenburgu. Ve své 
době po byla největší gotická stavba na 
Moravě.

Kostel byl zasvěcen sv. Mořici, což byl 
starověký světec a mučedník. Narodil se 
v 3. století v Egyptě a byl velitelem římské 
Thébské legie. Legie, které velel Mořic,
byla zmasakrována tehdejším císařem 
Maximiánem, z důvodu neposlušnosti 
splnit jeho rozkazy. V blízkosti současné-
ho města Svatý Mořic ve Švýcarsku bylo 
tehdy povražděno 6000 vojáků Thébské
legie. 

Kostel sv. Mořice v Kroměříži pojme-
noval jeho zakladatel biskup Bruno, který 
nejprve přišel do Olomouce od kostela 
sv. Mořice v Magdeburku. V Olomou-
ci se spolupodílel na založení kostela sv. 
Mořice v roce 1257 a krátce na to v roce 

1260 Bruno odešel do Kro-
měříže, kde založil stejno-
jmenný chrám sv. Mořice. 
Pokud se porozhlédneme 
po České republice, mnoho 
kostelů sv. Mořice nenajde-
me. Další kostely sv. Mořice 
jsou v Mouřenci u Antoní-
na v okrese Klatovy, v Řev-
nicích u Prahy a kaple sv. 
Mořice byla také v blízkosti 
věže chrámu sv. Víta v Pra-
ze. Dnes již  tam nestojí, byla 
zbourána v roce 1880.

Kostely sv. Mořice v Mag-
deburku, Olomouci a Kro-
měříži, kde působil nebo je 
založil biskup Bruno, jsou 
něčím výjimečné a pozoru-
hodné. Metropolitní chrám 
v Magdeburku byl založen 
již v roce 937, má dvě věže o výšce 99 m 
a 101 m a je zde hrob Oty I., císaře svaté říše 
římské, který zemřel v roce 973. Kostel sv. 
Mořice v Olomouci byl založen ve stejném 
roce jako město Uherské Hradiště (1257) 
a může se pochlubit jedním unikátem. Při 
mších a koncertech tady zní jedny z největ-
ších varhan ve střední Evropě. Mají celkem 
5 rejstříků a 135 manuálů. Olomoucké var-
hany nechal postavit Michael Enger, větší 
varhany ve středoevropském prostoru na-
lezneme v Dómu v Pasově (5 manuálů, 227 
rejstříků) a katedrále v polské Vratislavi (5 
manuálů, 142 rejstříků).

V kostele sv. Mořice v Kroměříži je 
pochován zakladatel chrámu a správce 
Moravy biskup Bruno. Hrobka s mědě-
nou rakví je umístěna před hlavním oltá-
řem. Na oltář byly umístěny sochy sv. Cy-
rila a Metoděje od Karla Reittera (1839). 
V křestní kapli chrámu je pochován kar-
dinál Sommerau – Beckh, dále zde leží 
ostatky biskupa Leopolda II. z Egkhu, 
v bočním vchodu najdeme bustu biskupa 
Dr. Antonína Stojana, který byl proboš-
tem kroměřížské kapituly.

Ale vraťme se ještě k biskupu Bruno-
vi. Dlouhá léta působil jako rádce krále 
Václava I. a především Přemysla Otakara 
II. Ač cizinec, zakrátko svým významem 
zaujímal v českém státě hned první místo 
po králi. Ve své podstatě byl více voje-
vůdcem a politikem než biskupem. Zú-
častnil se mnoha bitev po boku Přemysla 
Otakara II. (např. 12. 7. 1260 u Kressen-
brunu, křižáckého tažení proti Prusům, 
bojových akcí s Maďary). Pro Přemysla 
Otakara II. byl Bruno nepostradatelný, 
především pro jeho služby diplomatické, 
kancelářské, správcovské. A především 
jako expert ve vojenských záležitostech. 
Z pověření krále vymezil strategicky dů-
ležité místo pro výstavbu pevnosti Nový 
Velehrad (Uherské Hradiště), založené 
15. 10. 1257, která v obraně země sehrá-
la nejednu klíčovou roli. Biskup Bruno 
zemřel 17. února 1281 ve věku asi 76 let. 
Pohřben je v milované Kroměříži.

Příště navštívíme i další historické 
skvosty Kroměříže - hanáckých Athén. 

Milan Kubíček

Ve své době byl chrám sv. Mořice největší gotickou stavbou na Moravě. Je zde pochován bis-
kup Bruno, který svým významem zaujímal v českém státě hned první místo po králi „železném 
a zlatém“ Přemyslu Otakarovi II. Foto: Milan Kubíček

Chrám sv. Jana Křtitele je perlou stavitelství vrcholného baroka 
na Moravě. Byl vysvěcen 15. srpna 1768 biskupem Hamilto-
nem (1760 - 1777) za podpory hrabat Rottalů, Magniů a Sal-
mů. Kopule je 35 m vysoká, délka 21 m a šířka 16 m. Stavbu 
vedl zednický mistr z Velehradu a domácím zedníkům pomá-
hali kameníci z Cetechovic. Chrámové varhany jsou dílem 
Františka Katzera z Králík. Foto: Milan Kubíček
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Druhé místo 
v okrese v halové 

kopané
Ve čtvrtek 24. února 2001 fotbalový 

výběr naší školy změřil jako vítěz uher-
skohradišťského okrskového kola síly 
s vítězi brodského okrsku. 

Po velmi náročných zápasech ob-
sadili naši žáci krásné druhé místo, ale 
postup do krajského kola zůstal bohužel 
jen v našich snech. Pořadatelem okrs-
kového i okresního kola halové kopané 
žáků základních škol byla jako každo-
ročně Základní škola Staré Město a tak 
naši žáci mohli využívat výhod domácí-
ho prostředí.

Do okrskového kola bylo přihlášeno 
sedm základních škol. Naši kluci po-
stupně porazili ZŠ Kunovice, ZŠ Uher-
ský Ostroh. V semifinále si poradili se 
ZŠ Buchlovice a tím si otevřeli cestu do 
tříčlenného finále. V něm se střetli se ZŠ 
Ostrožská Nová Ves, se kterou remizova-
li 0:0 a po vítězství 5:2 nad ZŠ UNESCO 
jsme mohli slavit vítězství. Do okresního 
kola postoupila spolu s našimi žáky ZŠ 
UNESCO. V okresním finále přivítala 
hala na Širůchu i Katolickou základní 
školu a ZŠ Strání, vítěze brodského okrs-
ku. Naši borci prohráli první zápas s tvr-
dě hrajícími žáky Katolické ZŠ 2:5, po-
radili si se ZŠ Strání 4:1 a ZŠ UNESCO 
porazili 4:3. Obsadili tak konečné druhé 
místo. Do krajského kola postoupila Ka-
tolická ZŠ Uherský Brod.

Za základní školu hráli: Tomáš Ver-
bík, Michael Cigoš, Lukáš Belant, Tomáš 
Trávník, Pavel Žižlavský, Jirka Zambal, 
Josef Blaha, David Balíček, Štěpán Sto-
důlka, Miroslav Velcr.

Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Jan Zábranský

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 24. února 2011 se na Zá-

kladní škole Unesco v Uherském Hra-
dišti konalo okresní kolo v anglickém 
jazyce.

V první části žáci absolvovali test ze 
čtení a poslechu, ve druhé části na ně 
čekala konverzace s rodilým mluvčím 

a s jedním ze svých soupeřů. V kategorii 
II.A naši školu úspěšně reprezentovala 
žákyně 9. ročníku Nikola Cigošová, která 
z celkových 20 soutěžících obsadila krás-
né 3. místo. Blahopřejeme.

Mgr. Jitka Baná

Nikola Cigošová velmi dobře reprezentova-
la naši školu. Foto: JB

Šachové medailové žně
Čtvrtek 24. únor 2011 se zapsal do 

historie sportovních úspěchů školy jako 
den zisku tří medailí jednotlivců a po-
háru pro nejlepší školu okresu Uherské 
Hradiště.

O jedinečný úspěch se postarali žáci, 
kteří se zúčastnili Okresního přeboru 
škol v šachu.

Turnaj byl organizován jako soutěž 
jednotlivců a zúčastnili se jej jak regis-
trovaní, tak také neregistrovaní hráči 
šachu. Z výsledků turnaje jednotlivců 

pak byla vyhodnocena také nejúspěšnější 
škola okresu.

Za naši školu bojovali: Tomáš Otra-
dovec, Ondřej Stoklásek, Jan Nekarda, 
Petr Janska, Petr Vybíral, Marek Kopecký 
a Adam Suchánek.
Medaile získali: 1. místo kategorie nere-
gistrovaných Adam Suchánek.
3. místo kategorie neregistrovaných Ma-
rek Kopecký.
3. místo kategorie registrovaných Petr 
Janska. Blahopřejeme. ZŠ

Na snímku úspěšní šachisté Adam Suchánek, Marek Kopecký a Petr Janska. Foto: ZŠ

Staroměstští žáci obsadili 2. místo na turnaji. Foto: 

J

JZ
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Změna stanovišť linek MHD
V souvislosti se změnou platnosti jízdních řádů 

s účinností od 6. března 2011 proběhla současně 
i změna odjezdových stanovišť linek MHD z autobu-
sového nádraží v Uherském Hradišti. Cílem této změny 
je lepší, přehlednější a snadnější orientace pro cestují-
cí veřejnost, kdy podle směru linky MHD odjíždějí ze 
samostatných odjezdových stanovišť. Na orientačním 
plánku autobusového nádraží v Uherském Hradišti 
jsou popsány trasy linek MHD a také ostatní stanoviš-
tě. 

Linky MHD jsou umístěny následovně:

Číslo odjezd. 
stan.

linka směr

31 805001 Kunovice-LET 01, činžovní domy

32 805002 Sady, Vésky, Míkovice, Kunovice

32 805006 Kunovice, Míkovice, Vésky, Sady

33 805003 Mařatice – sídliště Východ

33 805005 sídliště Východ – Mařatice

34 805004 Jarošov

35 805001 Staré Město – železniční stanice

36 805001 Staré Město – STS

37 805007 Nemocnice – Štěpnice

Informovanost cestujících o změnách byla zajištěna 
vyvěšením upozornění na odjezdových stanovištích 
MHD na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti, 
v budově autobusového nádraží v čekárně pro cestu-
jící, v informační kanceláři a v autobusech na linkách 
MHD.

Ing. Vladimír Oswald
vedoucí autobusové dopravy 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.

Jak pojedou autobusy?
• Ve čtvrtek 21. dubna a v pátek  

22. dubna 2011 jsou ve školách veli-
konoční prázdniny. Z tohoto důvodu 
nepojedou spoje linky MHD 805001 
Staré Město – Uherské Hradiště, které 
jsou označeny číslicí 14 v hlavičce spo-
je. Jedná se o spoj č. 33  ve směru Staré 
Město – Uherské Hradiště s odjezdem 
od STS v 7:30 hod. ve směru Uherské 
Hradiště. V tyto dny dále nepojedou 
spoje s odjezdem z autobusového ná-
draží UH v 7:20 a 7:35 hod., které vozí 
převážně školáky k zastávce STS.

• V sobotu a neděli jede pouze jeden 
spoj linky MHD. Vyjíždí z autobusové-
ho nádraží v Uherském Hradišti v 10:36 
hod., je veden přes zastávku Lidový 
dům s příjezdem na vlakové nádraží 
v 10:45 hod., kde má přípoj na rychlík 
705 do Luhačovic a na expres 526 do 
Prahy hl. n.

• Nazpět odjíždí poulička od staro-
městského nádraží v 11:00 hod,. a spoj 
je veden po trase přes STS a Dvorek. 
Ostatní spoje, které dříve jezdily v sobo-
tu a neděli na lince MHD byly nahraze-

ny příměstskými linkami. Ty zastavují 
i na zastávkách MHD ve Starém Měs-
tě. V jízdním řádu 2010/2011 došlo ke 
změnám v zastavování příměstských 
linek, nutno se seznámit s jízdou těch-
to spojů v jízdním řádu případně na 
www.csaduh.cz

• Uherské Hradiště, autobusové ná-
draží informace tel.: 572 524 423, pro-
dej jízdenek a místenek 572 524 423. 
E-mail: infobusuh@csaduh.cz 

MK
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Mladí podnikatelé 
Nově vzniklá obecně prospěšná spo-

lečnost Mladí podnikatelé (mladipod-
nikatele.cz) se díky svým aktivitám těší 
především mezi středoškoláky a vyso-
koškoláky vzrůstající oblibě.

Dlouho očekávaný projekt, kte-
rý byl oficiálně spuštěn na počátku 
ledna, si rychle získává oblibu široké 
veřejnosti díky pestrým činnostem 
„Největší úspěchy zaznamenáváme 
s členy Akademie mladých podnika-
telů, kde se snažíme ukazovat mož-
nosti řešení a poskytovat rady, které 
jsou pro začínající podnikatele ne-
smírně cenné. Z tohoto důvodu se 
projekt těší největšímu zájmu u živ-
nostníků, kteří právě dosáhli plnole-
tosti. Přínos je ale oboustranný, nám 
se u konkrétního řešení dostává ji-
ného úhlu pohledu, což je nesmírně 
zajímavé a poučné, “ uvedl manager 
projektu Aleš Durďák.

Mezi další aktivity Mladých podni-
katelů dále patří pořádání vzdělávacích, 
kulturních, sportovních a společensky 
prospěšných akcí a workshopů, určených 
široké veřejnosti, finanční podpora pod-
nikatelských záměrů v rámci Akademie 
mladých podnikatelů nebo například 
zajišťování firemních stáží či finančních 
odměn pro vybrané členy.

„Naším primárním záměrem je dlou-
hodobá spolupráce se studenty středních 
a vysokých škol, kteří chtějí v budoucnu 
podnikat. Pevně věříme, že každý člověk 
může zrealizovat svůj dětský sen v kaž-
dém věku,“ dodal Filip Turecký, věnující 
se poradenským záležitostem u této spo-
lečnosti.

O přínosu Mladých podnikatelů se 
například mohl přesvědčit osmnáctiletý 
student Vojtěch Kusák, jehož podnikatel-
ský záměr je nyní ve fázi realizace. „ Urči-
tě jsem rád, že jsem dostal možnost usku-

tečnit svůj projekt, protože sám bych to 
pravděpodobně nezvládl,“ dodává stu-
dent třetího ročníku průmyslové školy 
v Uherském Hradišti.

Získat nové zkušenosti nebo se třeba 
jen seznámit s podobně smýšlejícími lid-
mi můžete také i Vy. Stačí se informovat 
na emailové adrese info@mladipodnika-
tele.cz nebo přímo na oficiálních strán-
kách www.mladipodnikatele.cz  AD

Skupina mladých podnikatelů. Foto: AD

Na domově uspořádali karneval
Tak jako každý rok jsme pro naše 

uživatele a zaměstnance pořádali maš-
karní karneval. Tento jubilejní, v pořa-
dí již desátý, jsme uspořádali v měsíci 
únoru. Můžeme říct, že to byl rej masek, 
do kterého se zapojili všichni uživatelé 
i pracovníci domova. Přijeli kamarádi 
v maskách z Medlovic, kunovické Bě-
linky a Uherského Brodu. O hudební 
doprovod a příjemnou atmosféru se 
postaral pan Kura, kterému patří velký 
dík. Taneční kreace některých uživate-

lů byly obdivuhodné, taneční parket byl 
stále plný krásných masek. Pro zpestření 
byla připravena bohatá tombola, každý 
si odnášel domů výhru v podobě drob-
ných předmětů. Občerstvení připravily 
kuchařky a bylo také výborné. Všichni se 
rozjížděli v dobré náladě s příslibem dal-
šího setkání na společné akci.

Bc. Ludmila Jančaříková,
vedoucí domova

Letošní karneval byl jubilejní, desátý. Foto:

 

LJ

Akupunktura 
k omlazení obličeje

Kosmetická akupunktura je speciální 
oblast akupunktury, která se zaměřuje 
na zlepšení přirozeného vzhledu kůže. 
Tato akupunktura je rovněž známá jako 
akupunktura k omlazení obličeje. Je to 
efektivní alternativa západních zákroků 
jako je botox, kolagenové injekce atd. 
Ačkoliv je to běžně nazýváno kosmetická 
akupunktura, toto léčení (ošetření) je část 
speciální oblasti tradiční čínské medicíny, 
která používá kombinaci akupunktury, 
tuiny (čínská masáž), čínské bylinné me-
dicíny a čínské dietní terapie. Liší se od 
ostatních způsobů léčení tím, že všechna 
ošetření jsou specifická pro vaši konstitu-
ci, založena na diagnóze tradiční čínské 
medicíny, kterou určuje tep, jazyk a dia-
gnóza tváře. Až donedávna byla tato kos-
metická akupunktura držena v tajemství 
mezi hollywoodskou smetánkou. V Irsku 
a na Ukrajině nyní existují speciální kli-
niky, které jsou založeny pouze na omla-
zení obličeje. Kosmetická akupunktura je 
používána čím dál více a to především ta-
kovými lidmi, kteří svůj vzhled potřebují 
pro svou práci, např. modelky, herci a ti, 
kteří jsou na očích veřejnosti. Tato ošet-
ření jsou oblíbena především u těch, kteří 
potřebují vypadat mladší a tohoto chtějí 
docílit přirozenou cestou, která zlepší je-
jich zdraví na všech úrovních. Ošetření 
trvá hodinu včetně diagnostiky 12 paláců 
(to je osud vepsaný do tváře).

Libuše Holznerová,
praktik východní medicíny
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Pracovnice Městské knihovny a in-
formačního centra ve Starém Městě 
uspořádaly ve středu 2. března 2011 od 
16:30 hod. vernisáž litografií výtvar-
níka Františka Pavlici a autorské čtení 
z nové knihy Jiřího Jilíka JDU SLO-
VÁCKEM KRÁSNÝM.

Knihu vydal publicista Jiří Jilík v pro-
sinci minulého roku a obsahuje výbor 
fejetonů a reportáží inspirovaných li-
dovou kulturou a folklorem Slovácka. 
Publikace je k dostání u knihkupců 

v Uherském Hradišti a v informačních 
centrech ve Starém Městě a Kunovicích. 
Společně s autorem se můžeme vydat do 
míst, kde jsou stále živé zvyky a lidová 
kultura – do Velké nad Veličkou v do-
bě Horňáckých slavností, na strážnický 
folklorní festival, do Míkovic o tradič-
ních hodech, do kraje Verunky Čudové 
na Bílovsko, na kuželovský větrný mlýn, 
na přehlídku krojů do Kunovic, do dílny 
řezbáře Františka Gajdy, na zabijačku do 
Nedakonic, na Kopanice, do vinohradů, 

Jiří Jilík čte jeden ze svých fejetonů.  Foto: Milan Kubíček

Litografie ze Strážnice od
Františka Pavlici. 

Foto: Milan Kubíček

mezi zpěváky do Kudlovic, kde zraje 
réva a kde se zpívá. Autor knihy pak 
přečetl dvě ukázky, které se přítomným 
velmi líbily.

Knihu doplnil zdařilými obrázky 
výtvarník František Pavlica z Hroznové 
Lhoty, který přímo v knihovně vystavil 
své nejzdařilejší litografie. Přijďte do 
městské knihovny, knihu JDU SLO-
VÁCKEM KRÁSNÝM si zde můžete 
zakoupit.

Milan Kubíček

Pohřební ritus u Slovanů a jeho zvláštnosti
Každé historické období mělo to, co 

nazýváme pohřební ritus. Tedy to, jak 
je kostra uložená, jak je konstruována 
hrobová jáma, na kterou světovou stra-
nu je orientovaná. Třeba pro křesťany 
je typický pohřeb v natažené poloze na 
zádech, s tělem směrovaným hlavou 
k západu a obličejem k východu. Po 
odkrytí kostry člověka musí archeolog 
znát spoustu pramenů, aby mohl určit 

Archeolog Luděk Galuška při přednášce v Památníku Velké Moravy.
 Foto: Milan Kubíček

její stáří, podle pohřební výbavy se určí 
sociální původ zemřelého. Ale ne každé 
ostatky obsahují i pohřební výbavu. Ně-
kteří byli do jednoduché pohřební jámy 
jen tak pohozeni. Nezřídka se archeo-
logové setkávají s doklady kanibalismu, 
nebo pozůstatky sťatých zločinců, vzác-
něji se objevují i kostry vampýrů.

O pohřebním ritu v období Velké Mo-
ravy diskutoval ve staroměstském Památ-

níku Doc. Luděk Galuška, jehož před-
nášku si vyslechlo více než 110 zájemců 
o historii slavného období Velkomo-
ravské říše.

Od 18. března 2011 se koná v Pa-
mátníku Velké Moravy zajímavá výsta-
va vampýrů a dalších pozoruhodností  
z pohřebního ritu Velkomoravanů. Jste 
srdečně zváni.

Milan Kubíček    
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Seminář psychomotoriky

Cvičitelky na semináři.                                                              Foto: DZ

Kdo se zúčastnil sobotního semináře 19. února 2011 v Br-
ně, který pořádala ústřední Rada mládeže, jistě nelitoval. Vtip-
nou a zábavnou formou nás provázela po celou dobu lektorka 
Mgr. Dagmar Trávníková Ph.D. z Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. Její zásluhou jsme získaly nové 
poznatky a  zkušenosti, které využijeme při práci v oddílech 
naší jednoty. 

Jedním z úkolů psychomotoriky je poznat své tělo, seznámit 
se s předměty, které nás obklopují a poznat společenské pro-
středí, osoby, které v něm žijí. Cílem je bezděčné prožívání ra-
dosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení a vytvoření tzv. bio 
– psycho – socio – spirituální pohody člověka. Vyzkoušely jsme 
si netradiční náčiní a pomůcky (jogurtové kelímky, padák, psy-
chomotorické vozíky, šlapáky, noviny, molitanový míč atd.).

Děkujeme pořadatelům z Rady mládeže a též ústředí Orla za 
prostory, kde jsme prožily velmi inspirující seminář. Je zapotře-
bí, aby školení pro cvičitele byly pořádány častěji. 

cvičitelky z jednoty Orla Staré Město

P.Vojtěch přišel do Starého Města 
nedlouho po obnovení samostatné obce 
a po více jak 40 letech po oficiálním ob-
novení farnosti r. 1951. Po dlouholetém 
úsilí se podařilo naplnit přání mnoha 
generací, aby skutečně existovala míst-
ní farnost s řádně jmenovaným farářem 
a zároveň znovu oživit možnost stavby 
nového farního kostela, naposled zma-
řenou v době normalizace.

P.Vojtěch se ujal nelehké služby v 69 
letech s velkou pokorou a trpělivostí 
v duchu františkánské tradice. Poznal 
jsem ho jako mírného a tolerantního 
duchovního, který svým skromným 
a vstřícným vystupováním získával pří-
zeň a důvěru lidí ve svém okolí. Velmi 

ZA P. VOJTĚCHEM

Na snímku kostel sv. Michaela v květnu 2010, kdy byla opět velká 
voda v řece Moravě. Za dobu působení P.Vojtěcha byla zahájena 
v roce 1997 první veřejná sbírka na stavbu kostela sv. Ducha. Sv. 
Otec Jan Pavel II. při mši sv. v Praze požehnal základní kámen po-
cházející ze základů velkomoravské rotundy pod kostelem sv. Mi-
chaela ve Starém Městě.                    Ilustrační foto: Milan Kubíček

Poslední sbohem
S otcem Vojtěchem jsme se roz-

loučili při mši svaté 23. února 2011 
ve františkánském kostele Zvěstování 
Panně Marii v Uherském Hradišti. 
Poté byl pochován do františkánského 
hrobu ve Starém Městě. 

GG

Minulý měsíc, dne 16. února 2011, ukončil svou pozemskou pouť 
P.Vojtěch Jan Marek, duchovní správce staroměstské farnosti v letech 
1994 – 2000. Odešel na věčnost ve věku 86 let po 59 letech kněžství 

a 66 letech řeholního života.
brzy se dokázal celou svou osobností za-
pojit do probíhající nelehké přípravy pro-
jektu na stavbu kostela sv. Ducha a stát se 
jeho přesvědčeným zastáncem. Za jeho 
působení byla zahájena první veřejná 
sbírka na stavbu a v roce 1997 sv. Otec 
Jan Pavel II. při mši sv. v Praze požehnal 
základní kámen pocházející ze základů 
velkomoravské rotundy pod kostelem sv. 
Michaela.

Když v témže roce přišla povodeň, 
která těžce poškodila mnoho domů a ta-
ké historický farní kostel i faru, přijal ho 
statečně a vléval nám do srdcí naději slo-
vy: „Velká voda něco vyjadřuje, odnese to 
staré a špatné a připraví místo pro nové.“ 
A tak svou obětavostí a velkým darem po-

chopit potřeby farního 
společenství pokládal 
pevné duchovní zákla-
dy pro stavbu chrámu 
i budoucnost farnosti 
a obce.

Jako po celý jeho ži-
vot i v době nemoci mu 
byla útěchou Matka Boží 
k níž se obracel v mot-
litbách a zpěvu. Drahý 
Otče Vojtěchu děkuji 
za vše co jste k prospě-
chu obce a farnosti Staré 
Město nezištně vykonal.

František Slavík

Všem našim milým čtenářkám 
posíláme jarní květinkový po-

zdrav a přejeme jim vše nejlepší, 
hlavně zdraví, štěstí a lásku. 

A také mnoho hezkých kytiček 
doma v bytě či na zahrádce. 

Text: Milan Kubíček, 
foto: Vladimír Kučera



POHÁDKOVÝ  KARNEVAL V  MŠ  KOMENSKÉHO

28 Ahoj děti!  Staroměstské noviny 4/11 Staroměstské noviny 4/11

Chlapci a děvčata na karnevalu v MŠ Rastislavova.                     Foto: IP

Karneval, který se uskutečnil 10. února 2011 v mateřské 
škole Rastislavova, se opravdu vydařil. Celé dopoledne jsme 
tancovali, soutěžili a jinak řádili. Zvládli jsme promenádu 
i představování masek. A kdo měl nejkrásnější masku? No 
přece všichni!                                                      Iveta Polášková

Maškarní bál v MŠ Rastislavova

Ve čtvrtek dne 24.února 2011 se 
třídy MŠ Komenského proměnily 
v pohádkové království. Celé dopo-
ledne se to tady hemžilo princezna-
mi,vílami, kašpárky, čaroději, čertíky 
a dalšími roztomilými pohádkovými 

Roztomilé pohádkové masky ve školce.                                Foto: MŠK Jak se vám líbíme?                                                                      Foto: MŠK

né odměny, jež dětem zpestřily celý 
program, kterého si všichni přítomní 
s radostí užili!

Děkujeme rodičům za spolupráci 
a přípravu krásných masek.

Andrea Krhovská

Děvčata a chlapci z dětského folklorního souboru 

při ZŠ Staré Město DOLINEČKA
za doprovodu CM Bálešáci a dívčího sborku Repetilky Vás zvou na

VYNÁŠENÍ MAŘENY

postavami. Ve všech třech třídách byl 
karneval zahájen představením a průvo-
dem masek, poté pokračoval veselým do-
váděním a tanečním rejem.

Paní učitelky připravily pro děti zá-
bavné  karnevalové hry, soutěže a drob-

Moudré myšlenky
Srdce je viníkem všeho, co nám přináší utrpení a přece, jak 

sladký je to cumel našeho těla.
Ernst Ewald

Nejlepší způsob, jak začít každý den. Po procitnutí uvažovat, 
zda bychom v tomto dni mohli udělat alespoň jednomu člověku 
radost.

Fridrich Nietzche

SMRTNÁ NEDĚLE 10. 4. 2011
10:15 – sraz před radnicí ve Starém Městě

10:30 – Průvod městem po ulici náměstí Hrdinů, směrem ulice Brněnská
11:00 – krátké vystoupení na parkovišti u SKC ve Starém Městě

V případě nepříznivého počasí (deště i drobného poprchání) se akce nekoná
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Fašanková obchůzka a pochování basy

Fačančáři viditelně v dobrém rozmaru prochází přes náměstí Hrdinů.       Foto: Milan Kubíček

Celkem 37 členů čítala v neděli  
6. března 2011 družina fašančářů, kte-
rá po čtyřhodinové obchůzce Starým 
Městem přišla na dvůr základní školy 
na náměstí Hrdinů, aby opět po roce 
pochovala basu za účasti několika desí-
tek diváků. Fašančáře doprovázela cim-
bálová muzika Bálešáci a jejich putová-
ní začalo u dlouholetého člena Doliny 
starosty Josefa Bazaly a od něj se všich-
ni v dobré náladě vypravili k manželům 
Balážovým. 

Při pochování basy jsme si všichni 
snažili připomenout, že přichází chvíle 
velmi smutná, chvíle rozloučení, že ži-
vot se vlastně skládá z narození a smrti. 
Je to obřad, při kterém za slavnostního 
proslovu Aleše Rady a Pavla Pluhaře 
končí rok slavností, končí rok hojnosti 
a nastává doba postu. Takže basa, která 

tvrdí muziku umírá, odchází, odnáší se 
za pohřebních proslovů do dalšího klid-
ného období. Popeleční středou 9. března 
2011 skončil čas veselí, plesů a tanečních 
zábav.

Začaly přípravy na největší křesťanský 
svátek – Velikonoce.

V průvodu maškar nechyběl ženich 
s nevěstou, zdravotní sestřičky, holičky, 
kominík, řezník, smrtka a samozřej-
mě kobyla. Mezi maškarami by měl být 
i medvěd, který patří k nejstarším a nej-
rozšířenějším maskám. Ve Starém Měs-
tě byl k vidění naposledy v roce 2009. 
A otázka na závěr? Víte co znamená slovo 
fašank? Maďarsky je to koblih. Souvislost 
je zřejmá, protože fašankové veselí se pojí 
odedávna s podáváním mastných kobli-
hů, coby kalorické zásoby na nadcházející 
postní dobu 47 dní až do Velikonoc.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala všechny pohostil cukrovím, nechybělo něco od 
masa a ohnivá voda na zahřátí.                                                Foto: MK

„Tak ťa baso opět po roce pochováme.“ Na 
snímku Aleš Rada a Pavel Pluhař. 

Foto: Milan Kubíček

Budete se divit, ale smrtka hýřila optimis-
mem.                                            Foto: MK

Basa byla pochována na dvoře základní školy na náměstí Hrdinů. 
Foto: Milan Kubíček
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Reportér Pavel Princ si vybral vzorek slivovice č. 321, který vypálila 
Kačka Slavíková z Traplic.                                    Foto: Milan Kubíček

Již velký ruský kníže Vladimír prý kdysi hlásal: 
„Pití je naše radost!“ Jenže i on umřel, vodka ho 
zabila! Možná kdyby po menších dávkách koštoval 
naši slivovici, dopadl by jinak. Nadměrná konzu-
mace alkoholu a opilství bylo vždy považováno za 
obávanou matku proletariátu. Mezi opilce však pa-
třilo i mnoho známých osobností. 

Stačí jen nahlédnout do historie. Prezidenti, politici, vo-
jevůdci, novináři, lékaři, režiséři a zvláště herci i jiní šamani. 
Vždyť kolik již putovalo světem „věhlasných alkoholiků?“ Ko-
lik bylo napsáno literárních děl, sehráno rolí v divadlech, na-
točeno filmů a vydáno zásadních politických rozhodnutí pod 
vlivem této drogy? Kolik vojevůdců dovedlo své vojsko k ví-
tězství či záhubě díky alkoholovému opojení? I když je alkohol 
metla lidstva, na Slovácku to asi pravda nebude. Jen se podí-
vejte na zpravodajství regionálních novin. Košty pálenek a ná-
sledně i košty vína patří mezi nejnavštěvovanější akce a medi-
álně nejvyhledávanější. Člověk odjinud si pomyslí, že se u nás 
jenom slope a nic jiného občana netrápí. A jako naschvál, na 

KOŠT SLIVOVICE OPĚT ZA VELKÉHO ZÁJMU VEŘEJNOSTI

Absolutním vítězem se stal Stanislav Krček ze Zlína (trnka 2001,  
60 bodů). Hlavní cenu - Staroměstskú flašu mu předal starosta Josef
Bazala.                                                                    Foto: Milan Kubíček

Vzorek pálenky, která získá nejméně bodů, je oceněn speciální cenou. 
Tu předává Petr Hájek (na snímku vlevo). Symbolickou bílou slepec-
kou hůl a dárkový balíček si však nikdo převzít nepřišel, i když oceně-
ný byl v sále přítomen.                                           Foto: Milan Kubíček

pultech knihkupectví se objevil výbor povídek Michaila Bul-
gakova „O prospěšnosti alkoholismu.“ O dílo byl nečekaný 
zájem, zařadilo se mezi deset nejprodávanějších v republice. 
Sám autor knihy Bulgakov zemřel v 48 letech na nemoc ledvin 
a právě 10. března jsme si připomněli 71. výročí jeho úmrtí.

Jedničková degustace

Letošní košt slivovice ve Starém Městě byl v pořadí jede-
náctý, zkrátka jedničkový. I když vzorků bylo 688, což je o 134 
méně než v roce 2010, bylo z čeho vybírat. Nejvíc bylo vy-
páleno trnek a durancií – 438, meruňka byla zastoupena 83 
vzorky, dále bylo možno okoštovat 51 hruškovic a 43 pálenek 
z jablka. Milovníků slovácké rosy přišlo přibližně 800, mimo 
Staroměšťanů i Hradišťané a mnoho pěstitelů a příznivců sli-
vovice z celé řady obcí regionu. V hodnotitelské komisi, která 
čítala celkem 102 degustátorů, se opět sešlo i deset žen, také 
v sálech sokolovny ženy tvořily velké procento přítomných.

  Akci pořádal Spolek přátel slivovice Staré Město o. s., ve 
složení Stanislav Měrka, Ladislav Prostředník, Jaromír Talák, 
Jiří Lahodný, Petr Štefka a dále spolupracovali Vladimír Ko-

šík, Pavel Sukovitý, Bohumil Crla a Bedřich Vlk. Úvodní pro-
slov do katalogu vzorků vytvořil duchovní otec farnosti P. Mi-
roslav Suchomel, který mimo jiné napsal: Mohu ujistit všechny, 
že od dobrého Boha vyprošujeme požehnání pro organizátory, 
degustéry, vystavovatele a návštěvníky koštu. Kromě této mod-
litby zaznívá i (jistě) ta správná prosba, aby všichni po dobře 
prožitém večeru našli ty správné dveře a odešli po dvou (svých 
nohách).

A jaké byly letos ceny vzorků? Jeden lístek se prodával za 
5 Kč, za šampiony se platilo třemi lístky, pálenky ohodnocené 
59 – 40 body (dva lístky) a za kořalky s 39,5 bodu a méně se 
platilo jedním lístkem.

Pro účastníky akce byla připravena bohatá tombola, ve kte-
ré bylo 410 cen, první cenu pět litrů slivovice věnoval Spolek 
přátel slivovice, druhou cenu – divočáka přivezli staroměst-
ští myslivci. Nechybělo bohaté občerstvení a k dobré pohodě 
a tanci vyhrávaly kapely Jižani a V. S. P. V programu rovněž 
vystoupily břišní tanečnice.

Šampioni výstavy
Stanislav Krček trnka 61 bodů
Marta Frýzová meruňka 60 bodů
Pavel Lipner višeň 59,5 bodu
Klub přátel
slivovice Salaš hruška 58 bodů
Josef Konvalinka jablko 57 bodů
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Zcela zaplněný divadelní sál sokolovny.               Foto: Milan Kubíček

Nejlepší meruňkovici vypálila Marta Frýzová z Uherského Hradiště. 
Cenu převzala její dcera Marta Czopová. Na snímku zleva místosta-
rosta Radoslav Malina a moderátor Robert Bellan.              Foto: MK

Ve sportovním sálu zahrála kapela V.S.P.          Foto: Milan Kubíček

Staroměstská flaša putuje do Zlína

Nejprestižnější kategorii trnka vyhrál se svou slivovicí roč-
ník 2001 Stanislav Krček ze Zlína (rekordních 61 bodů). Kvas 
vypálil v Březnici u paní Zdeňky Chalupové. Druhá příčka pa-
třila Janu Drobnému z Uherského Hradiště a třetí se umístil 
Bohuslav Pavlas z Ostrožské Lhoty. Po loňském úspěchu Sta-
roměšťané vyhořeli, když v první desítce se umístili pouze dva 

vzorky Spolku přátel slivovice (6) a Petra Štefky (10).
Meruňkovici měla nejlepší Marta Frýzová z Uherského 

Hradiště (roč. 2007, 60 bodů), druhý se umístil Martin Miku-
lec (Uh. Hradiště, roč. 2009, 57 bodů) a třetí byl Karel Ševčík 
z Velehradu. Staroměšťané obsadili čtvrté místo zásluhou La-
dislava Prostředníka ml., pátý skončil Jaromír Talák.

Originální znak Spolku přátel slivovice  
Staré Město.                                   Foto: MK

KOMU CHYBÍ KABÁTEK?
V neděli 13. března 2011 (po koštu slivovice) byl nalezen a poctivým 

spoluobčanem odevzdán dámský kabátek. Postrádáte-li uvedený kousek 
oděvu, přijďte se na něj informovat na Městský úřad ve Starém Městě, 

kancelář č. 3, paní Hana Štěrbová.

Jediné ručičky co dnes nekradú sú jen na věži kostela.

(Povzdech sadaře, kterému již tři roky po sobě chmatáci 
sebrali část úrody)

nem Špačkem, v ka-
tegorii ryngle byl nej-
lepší Robert Januška 
a směsku nejlépe vy-
pálil Radek Chlachu-
la. Nejstarší vzorek 
kořalky přivezl Lukáš 
Elisek z Tupes, jeho 
trnka z roku 1961 
získala u porotců 42,5 
bodu a 325. místo. Již 
naši stařečci říkávali, 
že slivovice se musí 
vydegustovat nejpozději do pěti let. 

Když jsme myšlenkami ruského spisovatele Bulgakova za-
čali, známým výrokem dalšího velikána světové prózy skon-
číme. Ivan Sergejevič Turgeněj napsal: Umírnění pití, dlouhé 
žití. A ve střídmosti je asi ta nejlepší cesta.

Milan Kubíček 

Nejlepší hruškovici přivezli z Klubu přátel slivovice Salaš, 
ze Staroměšťanů byla Blanka Crlová na 11. místě. nejlepší 
pálenku z jablek měl Josef Konvalinka z Uherského Hradiš-
tě, následován Spolkem přátel slivovice Staré Město. Cenu za 
nejlepší višňovici převzal Pavel Lipner z Buchlovic, druhý se 
umístil Bohuslav Sochor ze Starého Města. Domácí pěstitelé 
vyhráli v méně početně obsazených kategoriích. Vínovici měl 
nejlepší Jan Batůšek, mirabelky Tony B, následován Antoní-

Když si trošku přihneš, problémům se vyhneš?

Čaj není slivovice, nedá se pít na litry!

Protichřipkový elixír

Pokud vás po ránu zabolí v krku a necítíte se být fit, pak stačí smí-
chat velkou štamprli slivovice se stejným množstvím citronové šťávy 

a se stejným množstvím medu. Směs na mírném ohni zahřejeme 
a důkladně promícháme. Elixír chutná náramně, jeho účinky jsou 

ještě průkaznější.
NI



Ve středu 9. března 2011 přišli do redakce Staroměstských novin chlapci a dívky 
z kroužku malých novinářů ze Základní školy Staré Město s učitelkou Mgr. Janou 
Daňhelovou. Společně jsme diskutovali o tvorbě Staroměstských novin, zajištění 
jednotlivých článků a fotografií, spolupráci s tiskárnou až po expedici našeho mě-
síčníku. Kluci a děvčata si rovněž prohlédli ručně psanou kroniku Starého Měs-
ta a také několik svazků fotokroniky, ve které jsou zachyceny všechny podstatné 
události ze společenské, kulturní i sportovní oblasti.

Milan Kubíček
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Zaujalo nás v Lunárním 
kalendáři 

Masopustní průvod druháčků

Chlapci a děvčata z I. stupně základní školy na besedě v redakci Staroměstských novin. 
Foto: Milan Kubíček

Tady jsou některé z nich.
Nejvíce se mi líbilo, jak Marek s Nat-

kou tancovali a bylo dobré, jak jsme do-
stali teplý čaj. Všechno bylo skvělé. Bára, 
2. A

Mně se nejvíce líbila návštěva u Hava-
lů a v Křesťanské školce. Byla to dlouhá 
cesta, trvala tři hodiny. Někde nám něco 
dali. Byl to krásný průvod. Tento den byl 
ze všech nejlepší. Tomáš, 2. A

Líbilo se mi, že bylo tolik básniček 
a písniček. Natka, 2. B

Bylo to dobré a bavilo mě to. Šla 
jsem za kominíka. Taky jsem měla dřív-
ka a ťukala jsem do rytmu, pištěla jsem 
a skákala. Nicol, 2. B

Líbilo se mi, že jsme dostali bonbony 
a cukroví. Jenda, 2. B

Líbily se mně masky. Nejhezčí byl pas-
týř a to, že jsme zpívali. Míša, 2. C

Mně se líbilo zpívání, maska ducha 
a celý masopust. Roman, 2. C    

Mgr. Jana Daňhelková

Malí novináři v redakci Staroměstských novin

Mezi partou medvědů pobíhali 
pejsek, kočička, zajíček a liška, kolem 
poskakoval lesní skřítek s žebrákem, 
kominíkem, rytířem, myslivcem, opra-
vářem, pastýřem, duchem a vojákem. 
V závěru se také objevily princezny 
v doprovodu hokejisty, Zorro mstitele 
nebo tetičky Kudláčkové. Určitě jsem 
ještě nevyjmenovala všechny. Že to 
není možné? Ale ano! To se totiž par-
ta druháčků připravovala na svůj ma-
sopustní průvod. Za zpěvu písniček, 
výskotu a pokřikování, odešli na svou 
první zastávku. Tou byla MŠ Rastisla-
vova. Tady děti předvedly mladším 
kamarádům svůj krátký program slo-
žený z písniček, básniček a tanečků. 
Na připravené trase ještě navštívili MŠ 
Křesťanskou a místní knihovnu. Velmi 
příjemnou zastávkou bylo připravené 
občerstvení v Papinu. Děti se zahřály 
čajem a výbornými koláčky. A jaké byly 
dojmy samotných aktérů? 

Ve čtvrtek 3. března 2011 se na základní škole děly zvláštní věci. 
V 10 hodin začaly z budovy školy vycházet podivné postavičky. V dubnu je podle tradiční čínské medi-

cíny potřeba posilovat játra.
Dne 1., 2. dubna – ve znamení Ryb.
Pokud se potřebujete zbavit bradavic, 
kuřího oka a plísní, je vhodná doba.
Dne 3., 4., 5. dubna – ve znamení Berana.
Omezte kávu a čokoládu. Vypijte horký 
mátový čaj. Pikýrujte vzešlá semena raj-
čat a paprik.
Dne 6., 7. dubna – ve znamení Býka.
Dne 8., 9. dubna – ve znamení Blíženců.
Vyzkoušejte pastinák, obsahuje velké 
množství draslíku, je zdrojem vlákniny 
a má víc vitamínů a minerálů, než mrkev.
Dne 10., 11., 12. dubna – ve znamení 
Raka.
Játra posiluje panenský olivový nebo 
bodlákový olej, přiměřený pohyb a do-
statečný spánek. Vysévejte velikonoční 
dekorativní trávu. V teplejších oblastech 
vysazujte předklíčené brambory.
Dne 13., 14. dubna  – ve znamení Lva.
Roubujte ovocné stromy. Vysazujte vin-
nou révu.
Dne 15., 16. dubna – ve znamení Panny.
Dne 17., 18. dubna – ve znamení Vah.
Sbírejte pampelišky na med – nejlépe 
ráno, ihned po rozkvětu.
Dne 18. dubna – První jarní úplněk 
4:43 LČ. Držíme půst.
Dne 19., 20. dubna – ve znamení Štíra.
Vydatně zalévejte rostliny. Sázejte bram-
bory.
Dne 21., 22.dubna – ve znamení Střelce.
Dne 23., 24. dubna – ve znamení Ko-
zoroha.
Vysejte na záhon pozdní mrkev a červe-
nou řepu.
Dne 25., 26., 27. dubna – ve znamení 
Vodnáře.
Máte-li křečové žíly, noste v tyto dny sta-
hovací punčochy. Balkonové květiny za-
štipujte, rozkošatí. Vhodná doba na boj 
proti mšicím.
Dne 28., 29. dubna – ve znamení Ryb.
Dne 30. dubna – ve znamení Berana.
Prořežte choulostivější broskve, v době 
květu je vhodné období.

M. J.

TAXI
NONSTOP

STARÉ MĚSTO
604 602 202
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STAROMĚSTSKÉ ŠACHY
1. LIGA
Neděle 13. února nebyla šťastným dnem pro naše „A“ muž-

stvo, které sehrálo svůj mistrovský zápas 8. kola  na půdě zálož-
ního mužstva Třince. K vzhledem postavení v tabulce odjíždělo 
„áčko“ pro tři body, ale chybami v závěru se připravilo o cenné 
vítězství, a tak utkání skončilo remízou 4-4. Vyhrál Pavel Zpě-
vák, Jakub Uřičář a Jarek Buráň, remízu přidali Petr Bažant jr., 
a Laďa Kňazovčík. 

Další porážku utrpělo „A“ mužstvo v neděli 27. února v do-
mácím prostředí od jednoho z favoritů soutěže, celku  Grygova 
„B“. Zápas jednoznačně ovládli hostující hráči, ale i tak je poráž-
ka našeho mužstva 2-6 hodně vysoká. Vyhrál Petr Bažant sr.,  re-
mízu přidali Petr Bažant jr. a Jarek Buráň. 

2. LIGA
Pouze bod za remízu 4-4 získalo „B“ mužstvo v utkání 8. kola 

v neděli 20. února, které bylo sehráno v domácím prostředí. Vy-
hrál Petr Bažant sr. a Vojta Dobeš, remízu přidali Petr Bažant jr., 
Laďa Kňazovčík, Pavel Dvouletý a Antonín Vavruška. 

Pro povinné tři body si zajelo „C“ mužstvo do Postoupek, kde 
po dobré hře porazilo nováčka soutěže v poměru 5-3. Vyhrál 
Fera Vrána, Petr Kapusta, Honza Horsák a Milan Krča, remízu 
přidali Honza Šmíd jr. a Jožka Burda. 

Smůla provázela „B“ mužstvo v zápasu 9. kola ve Zlíně, kde 
prohrálo s „C“ mužstvem Zlína 3,5-4,5. Vyhrál Petr Bažant sr., 
Jarek Sháněl a Radovan Studený, remízu přidal Radim Stuchlý.

Napínavý zápas sehrálo „C“ mužstvo na domácí půdě s ne-
bezpečným mužstvem Znojma. Utkání bylo velmi dramatické, 
avšak v závěru se štěstí přiklonilo na stranu hostujícího celku, 
který nakonec vyhrál 5-3. Vyhrál Jarek Buráň, Honza Horsák 
a Lukáš Fusek. 

KRAJSKÝ PŘEBOR
Zápas jara, tak by se dalo nazvat utkání domácího „D“ muž-

stva a Uherského Brodu v neděli 13. února, kdy bylo na pořadu 
již 9. kolo. Obě mužstva nutně potřebovala zvítězit, a tak se čekal 
dramatický zápas, který splnil svá očekávání, neboť ani jedna par-
tie neskončila remízou. Po téměř šesti hodinách se obě mužstva 
rozešla smírně, a tak záchranářské práce pro naše „D“ mužstvo 
budou v dalších kolech nesmírně těžké. Své partie vyhráli Michal 
Staufčík, Milan Krča, Radim Stuchlý a Tonda Vávra.

Naopak k obrovskému překvapení na účet jasného favorita, 
mužstva Hošťálkové došlo díky skvělému výkonu „E“ mužstva, 
které nečekaně vyhrálo nejtěsnějším možným rozdílem 4,5-3,5. 
Vyhrál Roman Omelka, Jožka Burda, Antonín Horsák a Martin-
ka Fusková, remízu přidal Lukáš Fusek. 

Cennou  remízu vybojovalo „D“ mužstvo v neděli 6. března 
v 9. kole s domácím „D“ mužstvem Zlína a šance na záchranu 
v soutěži stále trvají. Vyhrál Milan Krča, Tonda Vávra a Igor Šte-
fanko, remízu přidali Milan Rachůnek a Honza Šmíd sr.

Na „E“ mužstvo čekal v dalším kole vedoucí celek průběžné 
tabulky a největší favorit na postup do vyšší soutěže mužstvo 
Boršic „B“. Po napínavém a dramatickém boji podlehlo „E“ muž-
stvo nakonec svému rivalovi 3,5-4,5 a záloha Boršic je tak již 
krůček od vysněného postupu. Vyhrál Roman Omelka, remízu 
přidali Vojta Dobeš, Lukáš Fusek, Jožka Burda, Bohuslav Blaha 
a Vašek Lapčík. 

TABULKA 1.LIGY

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavoj Ostr. - Poruba 8 1 0 25 47.0 34
2. A64 Grygov B 8 0 1 24 48.5 35
3. Jakl Karviná 5 2 2 17 40.5 26
4. Tatran Litovel B 4 1 4 13 36.5 25
5. SK Gordic Jihlava 4 0 5 12 38.0 26
6. SK Zlín B 3 2 4 11 36.5 23
7. Slavia Orlová 3 2 4 11 35.0 20
8. SK Staré Město 2 3 4 9 32.5 19
9. Mittal Ostrava 3 0 6 9 30.0 12
10. SK Duras BVK Brno Kr. Pole 2 2 5 8 30.5 16
11. TJ TZ Třinec B 2 2 5 8 27.0 15
12. Panda Rych. nad Kněžnou 2 1 6 7 30.0 17

TABULKA 2. LIGY

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavia Kroměříž 6 2 1 20 42.0 32
2. SPgŠ+G Znojmo 6 2 1 20 40.0 24
3. ŠK Zlín C 5 2 2 17 37.5 25
4. ŠK HPM TEC Hustopeče 5 1 3 16 39.5 27
5. ŠK Staré Město B 4 3 2 15 40.5 27
6. ŠK Staré Město C 5 0 4 15 35.5 23
7. TJ ŠK Ves. nad Moravou 3 1 5 10 37.0 24
8. SK Prostějov 3 1 5 10 33.0 17
9. TJ Spartak Adamov 3 0 6 9 35.5 24
10. SK Boršice 2 3 4 9 34.5 24
11. TJ Sokol Postoupky 2 1 6 7 26.5 16
12. ŠK Holešov 2 0 7 6 30.5 14

TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. SK Boršice B 8 0 1 24 44.0 33
2. Slavia Kroměříž B 7 0 2 21 46.5 35
3. TJ Sokol Hošťálková A 7 0 2 21 41.5 29
4. TJ FS Napajedla A 5 1 3 16 38.5 26
5. ŠK Holešov B 4 1 4 13 38.5 24
6. CHESSMONT Rožnov p.R. A 4 1 4 13 37.0 25
7. ŠK Staré Město E 4 1 4 13 36.5 25
8. ŠK Zlín D 3 1 5 10 35.0 21
9. ŠK Zbr. Vsetín A 3 1 5 10 32.5 17
10. ŠO TJ Franc. Lhota A 3 0 6 9 30.0 15
11. ŠK Staré Město D 1 3 5 6 31.0 20
12. Spartak Uh. Brod 0 1 8 1 21.0 13
 

Milan Rachůnek
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Záhada přírodyDalší místo na rodinnou oslavu

Společenská místnost je připravena pro dvace-
tičlenný kolektiv oslavenců.            Foto: MK 

Ve Staroměstských novinách 
jsme vás již informovali o několika 
místech ve Starém Městě, kde si lze 
zajistit oslavu společenské, kultur-
ní, sportovní či rodinné události. 

V městské jídelně vedle knihovny 
a Křesťanské mateřské školy v ulici Za 
Radnicí může kdykoliv posedět kolektiv 
cca 25 osob, kde jim pan vedoucí Bro-
nislav Polášek s ochotným kolektivem 
zajistí vše potřebné. To znamená gast-
ronomický servis, čepované pivo i další 
jídlo a pití dle přání klienta. Staroměš-
ťané se rádi a často scházejí k různým 
oslavám, proto rozšíření vhodných pro-
stor jistě uvítají. Blíže se můžete domlu-
vit přímo na místě v ulici Za Radnicí 
nebo na tel: 572 543 739, 605 331 286, 
 e-mail: jidelnazaradnici@seznam.cz.

MK

Již 1. března 2011 nám poslaly do 
redakce sms zprávu Štěpánka a Ro-
zárka Kocábovy, že uviděly v blíz-
kosti Škroupovy ulice přeletět čápa, 
který pokračoval v letu směrem ke 
škole v Komenského ulici. Potom 
nám napsala Terezka Zambalová 
z Klukovy ulice, že dne 12. března 
2011 přiletěli dva čápi na hnízdo 
v Klukově ulici, večer tam byl jen 
jeden. Stejně tak jednoho čápa spat-
řila i večer. V pondělí 14. března 
2011 čápa na hnízdě vyfotografoval 
Dušan Vala a snímek nám poslal do 
redakce. Všem pozorovatelům dě-
kujeme za informace a těšíme se na 
další zprávy.

Milan Kubíček
Čáp se spokojeně usadil na hnízdě v Klukově 
ulici. 

Foto: Dušan Vala

Jeden z našich čtenářů nám přinesl 
 do redakce fotografii kosa černého. 
Příroda si s ním ale trochu zahrá-
la. Místo černé barvy jeho peří mu  
nadělila peří světlé.

MK

Kos na snímku má nezvykle světlou barvu 
a bílé peří na křídlech. 

Foto: VA

Čápi přiletěli

Havrani se vydali na východ
Početné havraní hejno se shro-

máždilo v blízkosti řeky Moravy 
mezi Starým Městem a Jarošovem 
20. března 2011, aby se připravilo 
na odlet směrem na Polsko, Ukraji-
nu a Rusko. Havrani polní a kavky 
k nám přilétají vždy v polovině října 
a vydrží až do prvních jarních dnů. 
Celkem u nás přebývají více než pět 
měsíců.

MK

VLAJKA PRO TIBET
Ve čtvrtek 10. března 2011 na sta-

roměstské radnici opět po roce zavlá-
la vlajka Tibetu. Cílem akce, do které 
se zapojilo 398 měst a obcí v České 
republice, je vyjádření solidarity se 
zemí, kde jsou již 52 let potlačována 
lidská práva.

RR

JARNÍ ÚKLID
Již týden tu máme jaro a toto roční období je většinou spojeno s velkým úkli-

dem po dlouhé zimě. A nejlépe udělá každý z nás, když si pečlivě zamete před 
vlastním prahem a také na svém pozemku. Stačí se projít po Starém Městě a na-
hlédnout do některých dvorků a přilehlých pozemků. Ne každý z našich spolu-
občanů o sobě může prohlásit, že patří mezi pořádkumilovné a že jeho obydlí je 
vizitkou k pochlubení.

MK
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Orel skalní. Foto: Vladimír Kučera Puštík obecný. Foto: Vladimír Kučera

Raroh velký. Foto: Vladimír Kučera Sokol stěhovavý. Foto: Vladimír Kučera

Káně Harrisova. Foto: Vladimír Kučera

Poštolka vrabčí. Foto: Vladimír Kučera

V dnešní fotoreportáži Ing. Vladimíra Kučery vám představu-
jeme šestici dravců z ptačí říše. Na prvním snímku je poštolka 
vrabčí, která svou velikostí a letem připomíná ostříže. Také má 
stejnou vlastnost jako poštolka obecná, často třepotá na místě. 
Káně Harrisova je oblíbeným sokolnickým druhem. Je to střed-
ně velký dravec z čeledi jestřábovitých. Je snadno rozpoznatelné 
podle bílého pásu na základu a na konci ocasu. Raroh velký je ve 
srovnání s orlem o hodně menší. Má rozpětí křídel 105 – 129 cen-
timetrů. Je velmi oblíbený v sokolnictví. Raroh je učenlivý a záro-
veň velmi chytrý. V letu dokáže ulovit husu nebo volavku. Sokol 

Fotografie z říše dravců

stěhovavý je nejrychlejší dravec na světě. Při střemhlavém 
letu se pohybuje rychlostí až 300 km/hod. Má dlouhá špiča-
tá křídla a krátký ocásek. Orel skalní je po orlovi mořském 
největší dravec žijící v České republice. Má rozpětí křídel 195 
– 220 centimetrů. Do naší fotopřehlídky jsme vybrali i jednu 
sovu. Puštík obecný je naše běžná sova s výrazně velkýma 
hnědýma očima. Sova je známá z pohádky „Tři oříšky pro 
Popelku“, kde se jmenovala Rozárka.

Milan Kubíček
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde již 21. dubna. 
Uzávěrka je 11. dubna 2011.
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V pátek 4. března 2011 Staroměšťané sehráli bojovný zápas s Dobřichovicemi. 
Foto: Milan Kubíček

Volejbalisté VSK Staré Město 
zaznamenali velký úspěch, když 
po vítězství nad týmem Brna 
„B“ postoupili do semifinále. 
Tam nejprve hráli proti Dobři-
chovicím na jejich hřišti. 

První utkání v Dobřichovicích bylo 
na programu v pátek 25. února 2011. 
VSK nastoupil v sestavě Svoboda, Fe-
renec, Pospíšil, Skyba, Erman, Paták 
a Špalek. Po vydařeném prvním setu 
Staroměšťanů se dostali ke slovu domá-
cí Dobřichovice a utkání dovedli k ví-
těznému konci 3:1 (-22, 15, 20, 15).

Odveta v sobotu 26. února 2011 
byla ještě více dramatická. První set vy-
hráli Dobřichovice, v druhém setu Staré 
Město vyrovnalo a třetí set opět dotáhli 
úspěšně do cíle domácí.Ve čtvrtém setu 

Parádní volejbal v městské hale na Širůchu

Městská sportovní hala byla opět plná spokojených diváků.
Foto: Milan Kubíček

se strhla urputná bitva a VSK srovnal na 
2:2. Ale v pátém setu se po vyrovnaném 
úvodu prosadili hráči Dobřichovic a po 
vítězství 3:2 (16, -22, 15, -26, 10) měli 
dobrou výchozí pozici před odvetami ve 
Starém Městě.

V pátek 4. března 2011 očekávala 
zcela zaplněná hala na Širůchu skvělý 
zápas. Po výborné hře na síti i v poli 
Staroměšťané nedarovali Dobřichovi-

cím ani set a zvítězili 3:0 (22, 
17, 22). Kouč Petr Karabec 
byl nadmíru spokojen a stav 
série o postup do finále 1. 
ligy byl snížen v poměru 1:2.

V sobotu  5. března 2011 
vyběhl na palubovku o po-
znání sebevědomější domá-
cí tým VSK a pod vedením 
kapitána Miroslava Svobody 
se pustil do svého soupe-
ře z Dobřichovic od první 
minuty s nebývalým od-
hodláním. Diváci byli opět 
spokojeni, když zápas Staro-

měšťané vyhráli 3:0 (21, 23, 
14). Sestava VSK Staré Město: 
Svoboda, Skyba, Koláček, Er-
man, Pecháček, Ferenec, Špa-
lek, Janouch.

Rozhodující pátý zápas byl 
sehrán 12. března v Dobři-
chovicích s výsledkem 3:2 
(-23, 22, 22, -22, 9) pro Staré 
Město, které postoupilo do 
finále, kde se utká s Českými 
Budějovicemi.

Petr Straka
 Milan Kubíček

Anička chtěla autíčko
     Povídá zamilovaná manželka po svatební noci:
„Víš Tomášku, měli bychom si koupit auto, pěkný sporťáček. 
Tak bych chtěla poznat svět…“
„Aničko, tento nebo ten druhý?“ ptá se muž.

Debata na plicním oddělení
    Lojza Šamejz přijde na plicní oddělení nemocnice.
„Pane doktore, řídil jsem se podle vaší rady. Kouřím denně 
deset cigaret. Ale musím vám říct, že první tři dny byly pro 
mě velmi kruté a těžce jsem to snášel.“
„A kolik jste jich kouřil předtím?“
„Ani jednu!“, posteskne si Šamejz.

Anekdoty na poslední stranu

Hádanka

Proč vyhazuje Bětka z Kopánek hodinky 
do vzduchu?
Protože chce vědět, jak ten čas letí.

Rozvod jako řemen?
    „Renatko, jsi tak usužovaná, co tě trápí?“
„Ale, nevím, jak rodičům oznámit, že jsem se rozvedla.“
„Nebuď směšná, dnes se rozvádí každý druhý.“
„Jenže, já jsem jim ještě nestačila říct, že jsem se vdala.“

                                                                                                             

NI


