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Za slunečného počasí jsme vynesli Mařenu i Mařáka

Z obsahu novin

Ve Starém Městě máme specialitu. Dívky ne-
vynáší pouze symbol zimy Mařenu, ale zapo-
jují se i chlapci, kteří se rozloučí s Mařákem. 

Foto: Milan Kubíček

V průvodu na náměstí Hrdinů jsme napočítali 102 krojovaných a více než 220 členů doprovodu 
a příznivců lidových tradic.                                                                               Foto: Milan Kubíček
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Děvčata a chlapci z dětského folklor-
ního souboru Dolinečka za doprovodu 
cimbálové muziky Bálešáci a dívčího 
sborku Repetilky, společně se svými 
obětavými vedoucími, se postarali 
o nádherný zážitek pro všech více než 
200 přihlížejících, kteří se za prosluně-
né neděle 10. dubna 2011 přišli podívat 
na obřad „Vynášení Mařeny.“ Průvod 
prošel od radnice přes náměstí Hrdinů 
k potoku Salaška, kde proběhlo loučení 
se zimou se zpěvem a tancem. Na mís-
tě nechyběl starosta Josef Bazala, přišli 
místostarosta Radoslav Malina či radní 
Mgr. Martin Zábranský. 

Ve Starém Městě jsem jako kronikář 
města absolvoval již nespočet loučení 
s Mařenou, ale letošní rok byl rekordní, 
když přišlo 102 krojovaných. Překonali 

jsme tak dosavadní největší účast na-
šich malých i členů doprovodu z roku 
2009, kdy za deštivého a studeného po-
časí v kroji přišlo 86 chlapců a děvčat.

Letošní obřad se konal na Smrtnou 
neděli, která je pátou nedělí postní.
(1. neděle postní – černá, 2. - pražná, 
3. - kýchavná, 4. - družebná, 5. - smrt-
ná, 6. - květná). Figurína smrtky se 
v minulosti obvykle zhotovovala z had-
rů a slámy, často měla bílou režnou 
košili, někdy velké korále z vyfouklých 
vajíček, obličej pomalovaný barvou, 
často i zavěšené ozdoby. Děti ji nesly 
na dřevěné tyči a pak za zpěvu hodily 
do potoka nebo řeky. Obdobně je tomu 
i u nás ve Starém Městě. Na závěr patří 
poděkování všem účinkujícím i přihlí-
žejícím, kteří se postarali o pěkně pro-
žité nedělní dopoledne.

Milan Kubíček



2 Fotoreportáž

Děvčata vyprovází Mařenu zpěvem a tancem pryč ze Starého Města. 
Zdařilá figurína ale byla ušetřena a její zapálení a vhození do potoka
Salašky se nekonalo.                                                  Foto: Milan Kubíček

Děvčice tančí kolem symbolu „létéčka“, což je malý smrček, na němž 
jsou zavěšeny ozdoby, u nás většinou vyfouknutá vejce. 

Foto: Milan Kubíček

Chlapci se loučí s Mařákem. 
Foto: Milan Kubíček

Dívčí sborek Repetilky obohatil vystoupení u Salašky. 
Foto: Milan Kubíček

Cimbálová muzika Bálešáci se postarala o hudební doprovod. 
Foto: Milan Kubíček

Kvetoucí sakury na náměstí Hrdinů. 
Foto: Milan Kubíček
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3Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
z 7. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16. 3. 2011

U S N E S E N Í

Vypuštěný rybníček na Širůchu dne 24. března 2011. Začátkem letošního roku zde probíhaly nutné opravy 
včetně zpevnění břehů a vybagrování nánosů bahna.                                                       Foto: Milan Kubíček

Radnice se opět zahalila lešením dne 25. března 2011. Během příštích týdnů bude dokončena oprava fasády 
pravého křídla budovy městského úřadu.                                                                             Foto: Milan Kubíček

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2 změnu předmětu nájmu a úče-
lu nájmu u smlouvy o nájmu ze dne  
15. 10. 2010 uzavřené mezi TC Staré 
Město, o. s., Staré Město, Karolíny Svět-
lé 1013 a městem Staré Město. 
Jedná se o změnu situování části prona-
jímaného pozemku dle návrhu a změ-
nu výměry z 1.900 m2 na 1.980 m2 
(rozšíření pronajímané plochy směrem 

k Tovární ulici) a změnu účelu nájmu 
z vybudování a provozování nafukova-
cí tenisové haly TC na výstavbu lehké 
montované haly. 
1.4 zřízení úplatného věcného bře-
mene ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, zastou-
pené společností E.ON Česká republi-
ka, s. r. o., se sídlem České Budějovice,  
F. A. Gerstnera 2151/6 na právo umís-
tění stavby „Staré Město, přípojka NN, 
Ferda“ umístění zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění zem-
ního kabelu NN v délce 27 m na části 
pozemku p. č. 233/7 ostat. plocha, ve 
vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění nového 

kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2011 platí 
částka 9 Kč/m2 a rok (3.000 Kč + DPH).
1.5 uzavření Dohody o provádění geolo-
gických prací mezi městem Staré Město, 
nám. Hrdinů 100, IČ: 00567884 a společ-

ností SUDOP Pardubice, s. r. o., Pardu-
bice, K Vápence 2677, IČ: 492852602, 
a to formou realizace 7 ks jádrových 
nepažených vrtů a využití částí po-
zemků jako přístupových cest, vše na 
částech pozemků p. č. 4498/2, 4557/82, 
6073/13, 6073/30, 6073/71, 6073/76, 
6112/565 a 6114/274 ve vlastnictví 
města Staré Město, vše podél řeky Mo-
ravy v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, za účelem inženýrsko-geologického 
průzkumu pro akci „Morava, Uherské 
Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity 
koryta I. etapa, DSP“.
1.6 mandátní smlouvu mezi městem 
Staré Město a společností eCENTRE,  
a. s., Praha 7, Jankovcova 1518/2 na 
provedení auditu stávajícího stavu od-
běru plynu a provedení komplexního 
zadávacího řízení v souladu se záko-
nem o veřejných zakázkách č. 137/2006 
Sb. v platném znění na dodavatele zem-
ního plynu.
1.7 ukončení pronájmu nebytových 
prostor v budově č. p. 14, nám. Hrdi-
nů ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu RNDr. Karlu 
Šuranskému – CA OMNITOUR, Sta-
ré Město, Sochorcova 940, dohodou  
k 31. 3.2011.
2.1 - přijetí dotace ze Státního fon-
du životního prostředí ČR ve výši 
222 556 Kč a z Fondu soudržnosti EU 
ve výši maximálně 3 783 467, 30 Kč 
na financování akce „Realizace úspor
energie při provozu budovy sportovní 
haly Širůch ve Starém Městě“.
- Smlouvu č. 10063593 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního pro-
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Pracovní četa firmy STAVAKTIV s. r. o. pokračuje v dláždění střední části náměstí Hrdinů.
Foto: Milan Kubíček

gramu Životní prostředí na akci „Reali-
zace úspor energie při provozu budovy 
sportovní haly Širůch ve Starém Městě“ 
a pověřuje p. Josefa Bazalu, starostu 
města k podpisu této smlouvy.
3.1 finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém Měs-
tě na jejich činnost a na akce pořádané  
v roce 2011 takto:
Kulturní organizace
Dolinečka, dětský folklorní soubor při 
ZŠ Staré Město - 25.000,- Kč
zastoupena Mgr. Jarmilou Balážovou
Cimbálová muzika Bálešáci  - 15.000,- Kč
zastoupena primášem muziky Tomá-
šem Vavříkem
Český svaz bojovníků za svobodu Sta-
ré Město - 5.000,- Kč
zastoupen předsedou Janem Slováč-
kem
Kulturní a sportovní organizace
TJ Sokol Staré Město - 40.000,- Kč
zastoupena starostkou Ing. Antonií 
Řádkovou
Junák, svaz skautů a skautek ČR, oddíl 
Staré Město - 20.000,- Kč
zastoupen Milanem Hrabincem
Sportovní kluby
Oddíl šermu S.K. St. Město - 20.000,- Kč
zastoupen předsedou Ludvíkem Truba-
číkem
Občanská sdružení
Staroměstská kapela - 20.000,- Kč
zastoupena kapelníkem Petrem Lubě-
nou
Klub křesťanské mládeže Staré Město, 
o. s. SARKANDER 25.000,- Kč
zastoupen Ing. Kamilem Psotkou a Iva-
nou Talašovou
Svaz postižených civilizačními choro-
bami v ČR, ZO Staré Město - 25.000,- Kč

zastoupen  předsedou Karlem Čejkou
O. S. MORRIGAN, skupina historického 
šermu Staré Město - 5.000,- Kč
zastoupeno Bohumilem Višenkou
TC Staré Město o. s. - 5.000,- Kč
zastoupeno předsedou klubu Ing. Davi-
dem Mišťúrikem
Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje o. s. - 5.000,- Kč
zastoupeno vedoucí centra Uherské Hra-
diště Hanou Stieberovou
Sportovní a kulturní akce 
 Motosport klub, o. s.  Uh. Hradiště - 
40.000,- Kč
zastoupen jednatelem Josefem Mizerou-
na IX. ročník závodu historických moto-
cyklů „Slovácký okruh“
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 
- 6.000,- Kč
zastoupen starostou Antonínem Martín-
kem 
na 3. ročník soutěže O putovní pohár sta-

rosty města Staré Město
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 
- 20.000,- Kč
zastoupen starostou Antonínem Mar-
tínkem k zajištění oslav 120. výročí za-
ložení sboru
Spolek přátel slivovice Staré Město - 
5.000,- Kč
zastoupen Stanislavem Měrkou na Košt 
slivovice
Klub přátel vína o. s. Staré Město - 
5.000,- Kč 
zastoupen Lukášem Přikrylem na po-
řádání Výstavy vína
Občanské sdružení KUNOVJAN - 
20.000,- Kč
zastoupeno ředitelkou festivalu 
PhDr. Romanou Habartovou na pořá-
dání XVIII. Mezinárodního dětského 
festivalu „Kunovské léto“
5.1  hospodaření a finanční vypořádá-
ní příspěvkových organizací zřízených 
městem za rok 2010.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.3  schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 340/134 ost. plo-
cha/zeleň o výměře cca 80 m2 v lokalitě 
ul. Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu JUDr. Ji-
římu Půčkovi, bytem Uh. Hradiště, J. 
Staňka 862, za cenu 300 Kč/m2, za úče-
lem parkování a rozšíření zahrady. 
3.1  schválit finanční příspěvky dob-
rovolným organizacím a spolkům ve 
Starém Městě na jejich činnost v roce 
2011:
Kulturní organizace
Dolina, soubor písní a tanců  Staré  
Město - 60.000,- Kč

Koncem března bylo dokončeno vydláždění první části komunikace na severní straně náměstí Hrdinů ve 
směru od světelné křižovatky.                                                                                               Foto: Milan Kubíček
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zastoupena  Ing. Alešem Radou
Kulturní a sportovní organizace
Jednota Orel Staré Město - 70.000,- Kč
zastoupena starostkou Dagmar Zálešá-
kovou 
Sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub, o. s. Staré 
Město - 95.000,- Kč
zastoupen předsedou  Ing. Petrem Stra-
kou
Šachový klub Staré Město - 100.000,- Kč
zastoupen předsedou  Romanem Omel-
kou
1.FC Slovácko, a.s. Uherské Hradiště 
- 90.000,- Kč
zastoupeno generálním sekretářem 
Mgr. Petrem Pojezným 
TJ Jiskra Staré Město, kopaná - 
90.000,- Kč
zastoupena předsedou  Pavlem Vlčkem
3.2  schválit finanční příspěvek Řím-
skokatolické farnosti Staré Město na 
stavbu nového kostela Ducha svatého 
ve výši 2.500.000,- Kč
5.2  schválit závěrečný účet měs-
ta a hospodaření města za rok 2010 
– příjmy ve výši 133.260.000 Kč, výda-
je ve výši 142.423.000 Kč, financování
9.163.000,- Kč. 
5.3  schválit rozpočtové opatření měs-
ta č. 2/2011.
5.4  schválit přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice 
č. 3/2007, čl. 6 devíti žadatelům vlast-
nícím nemovitost v k. ú. Staré Město 
v celkové výši 1.145.000 Kč.

III. neschválila
1.1  žádost společnosti TRENTO,  
s. r. o., Slovensko, Trenčín, Súvoz 1 na 
pronájem částí pozemků v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem umís-
tění reklamních panelů.
1.2  žádost TC Staré Město, o. s., Staré 

Město, Karolíny Světlé 1013 na vybudo-
vání panelové přístupové komunikace 
dočasného charakteru dle návrhu TC 
a požaduje vybudování přístupové ko-
munikace dle původní předložené studie 
novostavby tenisového areálu Rybníček.  
3.1  žádosti o finanční příspěvky těmto 
žadatelům:
- Snails Kunovice, softball o. s., Šlerkova
313, Kunovice  na pořádání 7. ročníku se-
riálu turnajů mládeže O putovního šneka 
2011.
- Nadačnímu  fondu Jana Antonína Bati, 
Moravní nábřeží 2, Uherské Hradiště 
na vydání románu Jana Antonína Bati 
„Uloupené dílo“.
- Občanskému sdružení Malovaný kraj, 
17. listopadu 1a, Břeclav na vydávání ne-
komerčního časopisu Malovaný kraj v ro-
ce 2011.

IV. vzala na vědomí
2.2  návrh investičních akcí pro období 
2011-2014. 
4.1  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení řízení o dodatečném povolení stavby 
dle § 129 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 
Sb. dle zápisu.
6.1  zápis z 3. zasedání kulturní komise 
ze dne 23. 2. 2011.
6.2  návrh smlouvy o výrobě televizních 
reportáží pro vysílání programu TV Slo-
vácko s firmou J. D. Production, s. r. o.,
Uherské Hradiště na rok 2011.

V. uložila
1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.7  zveřejnit záměr na pronájem nebyto-
vých prostor v budově č. p. 14, nám. Hr-
dinů  ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.

K bodu 8) výhled investičních akcí pro 
období 2011 – 2014.

K bodu 9)
9.1 zprávu o činnosti dobrovolného 
svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě za období 2005 - 2010.

Na snímku zleva: tajemník Ing.Vladimír Kučera, starosta Josef Bazala (KDU-ČSL), místostarosta Radoslav 
Malina (TOP 09 a Staroměstské sdružení), člen Rady města Mgr. Martin Zábranský (Starostové a nezávislí). 

Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva členové Zastupitelstva města Sta-
ré Město Františka Pavlicová (KDU-ČSL), Ing. Jo-
sef Trňák (KDU-ČSL), Ing. František Šima (KDU-
-ČSL), Ing. Josef Vaculík (KDU-ČSL). 

Foto: Milan Kubíček

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

K bodu 10)
10.1 plán práce kontrolního výboru na 
rok 2011.
10.2 zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2010.
10.3  žádost o užívání hasičské zbrojni-
ce.
10.4 termíny jednání zastupitelstva 
a rady města v roce 2011.
10.5 plán kontrol finančního výboru na
rok 2011.

II. schválilo
K bodu 3) závěrečný účet města a hos-
podaření města za rok 2010 – příjmy 
ve výši 133.260.000 Kč, výdaje ve výši 

Pokračování na str. 6
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142.423.000 Kč, financování ve výši
9.163.000 Kč.
K bodu 4) změnu rozpočtu města – roz-
počtové opatření č. 2/2011, celkové pří-
jmy a výdaje rozpočtu města se nemě-
ní.
K bodu 5) přidělení půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle vnitřní směrnice č. 
3/2007, čl. 6 devíti žadatelům vlastnícím 
nemovitost v k. ú. Staré Město v celkové 
výši 1.145.000 Kč.
 1. Luděk Horehleď, Staré Město,  
 Vyjádření prac. skupiny Fondu rozvoje 
bydlení: souhlas s půjčkou  50.000 Kč 
 2. Josef Kovalčík, Staré Město, 
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  35.000 Kč
 3. Jiří Zambal, Staré Město, 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  95.000 Kč
4. Igor Pištěk, Michaela Pištěková, Staré 
Město, 
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  195.000 Kč 
 5. Radoslav Malina, Staré Město,  
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  180.000 Kč
 6. Igor Mokroš, Staré Město, 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  110.000 Kč
7. Danuše Popelková, Staré Město,  
 Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  90.000 Kč
8. Vítězslav Vaverka, Staré Město,  
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  200.000 Kč
9. Josef Bazala, Staré Město, 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  190.000 Kč
K bodu 6)
6.1  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 715/23 orná půda o výměře 
cca 560 m2 v lokalitě ul. Kostelanská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti PLASTMONT 
BUREŠ, s. r. o., Staré Město, Kostelan-
ská 2010, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
zajištění kvalitního přístupu do společ-
nosti – výsadba a údržba zeleně.
6.2  převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 340/140 orná půda o výměře  
58 m2 v lokalitě ul. Janáčkova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům paní Aleně Hastíkové a panu 
Bedřichu Hastíkovi, bytem Staré Město, 
Janáčkova 1796, za cenu 150 Kč/m2, za 
účelem rozšíření zahrady – dorovnání 
hranice pozemku. 
6.3  převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 340/134 ost. plocha/zeleň 
o výměře cca 80 m2 za cenu 300 Kč/m2 

a pozemku p. č. 340/76  orná půda o vý-
měře 30 m2 za cenu 150 Kč/m2, vše v loka-
litě ul. Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu JUDr. Jiřímu 
Půčkovi, bytem Uh. Hradiště, J. Staňka 
862, za účelem parkování a rozšíření za-
hrady. 
6.4  převod majetku – prodej pozemku 
p. č. st. 1532 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 90 m2, části pozemku p. č. 4509/4 
ost. plocha o výměře cca 45 m2 a části po-
zemku p. č. 240/460 ost. plocha o výměře 
cca 41 m2, vše v lokalitě ul. Na Vyhlídce 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Josefu Dubovskému, by-
tem Staré Město, Seifertova 1460, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů pod budovou – hospůd-
ka U Duba včetně venkovního schodiště 
a venkovního posezení. 
6.5  směnu části pozemku p. č. st. 582 

zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2 

ve vlastnictví pana Zbyňka Krystýna, 
bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 1093 za 
část pozemku p. č. 2424/2 ost. plocha 
o výměře 6 m2 ve vlastnictví města Staré 
Město, vše v lokalitě ul. Nad Hřištěm ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem rekonstrukce rod. 
domu a zajištění průchodu do ulice Nad 
Hřištěm. 
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 150 Kč/m2.
6.6  převod majetku – směnu pozemku 
p. č. 4538/14 ost. plocha o výměře 66 m2 
ve vlastnictví pana Petra Zajíce, bytem 
Staré Město, Velehradská 1580 za po-
zemek p. č. 6055/50 zahrada o výměře 
122 m2 ve vlastnictví města Staré Město, 
vše v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem rozšíření zahrady a narovnání 

Na snímku zleva členové Zastupitelstva města Staré Město Mgr. Martin Zábranský (Starostové a nezávislí), 
Ing. Ladislav Vaněk (KSČM), MUDr. Irena Pelechová (ČSSD), Marie Hráčková (Starostové a nezávislí), Jaro-
slav Pelka (ČSSD), František Vybíral (ODS), Bc. Martina Stavjaňová (ODS).                  Foto: Milan Kubíček 

Vedoucí odborů městského úřadu a občané pozorně sledují v zasedacím sále na radnici jednání Zastupitelstva 
města.                                                                                                                                        Foto: Milan Kubíček
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SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ 
ROČNÍK 1951

V sobotu 21. května 2011 se usku-
teční v SKC - sokolovně ve Sta-
rém Městě setkání spolužáků 
ročníku 1951. V 13 hodin bude 
mše svatá v kostele sv. Michaela, 
v 14:15 hod. přijetí u starosty na 
radnici, v 15 hod. fotografování 
u základní školy, potom posezení 
a volná zábava s hudbou na so-
kolovně. Za organizační výbor: 
Věra Buráňová (Chrástková),  
tel: 737 068 169.

Termíny svatebních obřadů

V sobotu 21. května,
11. června 2011.

vlastnických vztahů pod chodníkem.  
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 150 Kč/m2.
K bodu 7) 
7.1  finanční příspěvky dobrovolným
organizacím a spolkům ve Starém Měs-
tě na jejich činnost v roce 2011:
- kulturní organizace
Dolina, soubor písní a tanců Staré  
Město - 60.000,- Kč
zastoupena  Ing. Alešem Radou
- kulturní a sportovní organizace
Jednota Orel Staré Město - 70.000
zastoupena starostkou Dagmar Zálešá-
kovou 
- sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub, o.s. Staré 
Město - 95.000,- Kč
zastoupen předsedou Ing. Petrem Stra-
kou
Šachový klub Staré Město - 100.000
zastoupen předsedou Romanem Omel-
kou
1. FC Slovácko, a. s. Uherské Hradiště 
 - 90.000,- Kč
zastoupeno generálním sekretářem 
Mgr. Petrem Pojezným 

- TJ Jiskra Staré Město, kopaná  
- 90.000,- Kč
zastoupena předsedou  Pavlem Vlčkem
7.2  finanční příspěvek Římskokato-
lické farnosti Staré Město na stav-
bu nového kostela Ducha svatého  
ve výši 2.500.000,- Kč.
K bodu 9)
9.2  Dodatek č. 3 Smlouvy o vytvoření 
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě v plném znění.
9.3  členský příspěvek na činnost dobro-
volného svazku obcí Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě pro rok 2011ve výši 5 Kč na 
obyvatele.

III. neschválilo
K bodu 10)
10.6  zveřejňování hlasování jmenovitě 
jednotlivých členů zastupitelstva města 
na webových stránkách města.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Nezvyklý pohled se naskytl přítomným na Velko-
moravské ulici dne 30. března 2011, kde pracovníci 
stavební firmy prováděli betonáž na stavbě rodin-
ného domu na rozcestí Velkomoravské a Jezuitské 
ulice.                                        Foto: Milan Kubíček

Poznáváte torzo bývalé budovy České pošty v soused-
ství radnice? Koncem března zde probíhaly bourací 
práce a následovat bude rekonstrukce objektu na by-
tové jednotky.                               Foto: Milan Kubíček

V květnu bude nejveseleji 

na svátek Jany

PROMĚNY MĚSTA

Kresba Jindra Pelková

V měsíci květnu oslaví svůj svátek 
šest staroměstských mužů jménem 
Květoslav. Dne 6. května budeme 
vinšovat devíti Radoslavům. Nejpo-
četnějším mužským jménem v květ-
nu je u nás Stanislav (66), Vladimírů 
zde žije 53. Dne 17. května popřeje-
me 13 Anetám, o čtyři dny později 
37 Monikám a poslední květnový 
den bude mít svátek Kamila (13). 
I když se jedná o staročeské jméno, 
opět se vrací do módy a jen od roku 
2000 byly u nás pojmenovány čtyři 
Kamilky.  Ze všech mužských a žen-
ských jmen v květnovém kalendáři 
suverénně vyhrávají Jany, kterých 
ve Starém Městě žije 146.

Milan Kubíček
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Z naší farnosti

BÍLÁ SOBOTA – 23. dubna 2011  
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví 

mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíře-
ní. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, 
beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu 
uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. 

K modlitbě u Božího hrobu je otevřena kaple sv. Jana od 9:00–
18:00 hod.

VELIKONOČNÍ NOC – VIGILIE – 23. dubna 2011
Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty velikonoč-

ní „přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody  
a plnosti.

Na začátku obřadů (u kříže v nové části hřbitova) se rozžíhá OHEŇ 
a zapaluje VELIKONOČNÍ SVÍCE z pravého včelího vosku – paškál 
– jejíž světlo symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista.

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví 
velkou lyrickou básní VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV – EXULTET. 
Následuje BOHOSLUŽBA SLOVA, která ukazuje Boha v jeho mocných 
a podivuhodných činech.  Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci 
je KŘESTNÍ SLAVNOST. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční 
události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. 
Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích.

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená 
osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježí-
šem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození 
z neodvratné moci zla. EUCHARISTIE (Svaté přijímání) nás dále napo-
juje na Ježíšův triumf a je nám pokrmem na cestu. 

“Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus 
– byli vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na 
cestu nového života” (srov. Řím 6,4).

OBŘADY ZAČNOU U KŘÍŽE V NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA VE 
20:00 HOD.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – HOD BOŽÍ 
VELIKONOČNÍ  24. dubna 2011

Bohoslužby (mše sv.) v 8:00 a 10:00 hodin.
Žehnání pokrmů na konci každé mše svaté 
(nádoby, ošatky, košíčky s pokrmy položte na připravené ubrusy).
Finanční sbírku darujeme na Arcibiskupský kněžský seminář 

v Olomouci. Díky!
Dnes je den nadšení, úžasu a štěstí. Ježíš z Nazareta, kterému se 

posmívali, bili ho a ukřižovali, vstal z mrtvých. Zvítězil nad hříchem 
a smrtí. Vyznačil cestu, po které můžeme jít - cestu, která vede přímo 
k našemu nebeskému Otci.

„Kristus vstal z mrtvých!“
Vraťme se o dva tisíce let zpět a představme si, že jsme u Marie Mag-

dalény a jiných žen, které přišly k hrobu pomazat Ježíšovo tělo. Věděli, 
že Ježíš zemřel, a chtěli provést poslední skutek k uctění jeho památky. 
Když ženy viděly, že kámen je odvalen a hrob prázdný, pochopitelně je 
to zarazilo. Co ještě mohli Římané udělat Ježíšovi, když ho zabili? Ženy 
samozřejmě nepřemýšleli nad možností vzkříšení. Pravděpodobně pro-
žívali úzkost, strach a hněv - ne však víru.

A co všechna Ježíšova zaslíbení? Proč nedokázali důvěřovat nebo vě-
řit všemu, co učinil a řekl, když chodil s nimi? Neboť ve světle Ježíšovy 
kruté a ponižující smrti celé jeho učení, všechny jeho zázraky a všechna 

jeho slova útěchy a naděje se zdály neskutečné, falešné.
Když však ženy zjistily, že Ježíš žije, všechno se změnilo. Jejich víra 

ožila a naděje se vrátila. I my můžeme zažít to, co zažily tyto ženy. 
Můžeme mít stejnou radost, jakou prožívala Maria, jiné ženy a apo-
štolové, když se setkali se vzkříšeným Ježíšem. I my můžeme zvolat: 
„Ježíš Kristus vstal z mrtvých!“ A takto s celou církví hlásat, že naše 
naděje není falešná a že naše víra není mylná. Velikonoce jsou dnem 
velkého vítězství – nad hříchem, nad smutkem a nad smrtí. 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ -  25. dubna 2011
Bohoslužby (mše sv.) v 7:00 a 9:00 hodin
l. máje 2011 zrovna na neděli Božího milosrdenství v Římě 

bude blahoslaven Jan Pavel II.
My si připomínáme tohoto prvního slovanského papeže během 

jeho pontifikátu v letech 1978 – 2005 za jeho velkou snahu o sjed-
nocení křesťanů a mezináboženský dialog, zmírňování zla ve světě  
a zdůraznění, že  každý člověk je povolán ke svatosti.  A také z pasto-
račních návštěv naší republiky v r. 1990 (Praha a Velehrad), v r. 1995 
(Olomouc), v r. 1997 (Praha a Hradec Králové). Řada z nás se účast-
nila také tří národních poutí do Říma  v letech 1989, 1996, 2000. 
Pro poutníky z České republiky bude v Římě národní bohoslužba ve 
starobylé bazilice Svatého kříže Jeruzalémského (je to titulární bazi-
lika našeho kardinála M. Vlka ve správě cisterciáckých řeholníků).  
Provázejme naše poutníky svou modlitbou.

Měsíc máj je ode dávna měsícem mariánským. 
K poctě Panny Marie jsou konány májové pobožnosti, v naší far-

nosti vždy před večerní mší svatou v 18 hodin a to vždy v pondělí, 
ve středu a v pátek.

V neděli 8. 5. je svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí.
Maria – dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať 

každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro 
dobro mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit. 

Maria – vzor našich matek. Na tuto neděli připadá i Den matek. 
Maminkám vyslovme díky. Třeba i takto: 

Mé mamince, která mne miluje bez podmínek. Mé mamince, k ní 
mohu být vždy nejupřímnější.  Mé mamince, která měla velký podíl 
na tom, že mne formovala a vytvořila ze mne dobrého člověka.  Mé 
mamince, která se za mne celým srdcem modlí. Díky.

Příznačně je v mariánském měsíci v blízkosti Dne matek i Den 
rodin, který si připomeneme v neděli 15. května.   Církev si velmi 
váží rodin. Rodina, která je na přirozené úrovni buňkou společnosti, 
je na úrovni nadpřirozené základní školou křesťanské výchovy. 

Veřejná sbírka na stavbu nového kostela je v našem městě vyhlá-
šena v  týdnu od 16. 5. 2011 do 22. 5. 2011. Opět se na Vás obrátí  far-
níci, kteří mají sebou doklad o této ohlášené veřejné sbírce na nový 
kostel a pokladničku. Několik dní před sbírkou roznesou Dopis, 
v němž budete, milí spoluobčané, seznámeni s aktuální situací na 
stavbě a s perspektivou pro další období. Lze přispět i prostřednic-
tvím složenky, potřebné potvrzení o daru Vám na požádání vystaví-
me. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle 
§ 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů. Letos budeme 
z výtěžků sbírek financovat dokončení střechy a kopule.

Jménem  Římskokatolické  farnosti  Staré  Město  Vám předem 
děkuji „Upřímné Pán Bůh zaplať“ za Váš dar. P. Mgr. Miroslav Su-
chomel, farář, duchovní otec farnosti

http://farnoststaremesto.cz, číslo účtu: 19-1542369309/0800,  
ČS a. s., pobočka: Uh.Hradiště

SV

TVÉ I MÉ, NAŠE VELIKONOCE
Naše osobní velikonoce probíhají každý den. Vždy, když odmítáme hřích a podřizujeme se Bohu. Vždy, když odmítáme zlo a konáme dobro. 
V našem životě se tak zpřítomňuje a uskutečňuje Ježíšova Pascha – přechod ze smrti k životu, zmrtvýchvstání. Požehnané dny letošních Veliko-
noc i osobních velikonoc každého z nás                                                                                                             přeje P. Miroslav,,  duchovní otec farnosti
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Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc květen 2011

Bližší informace o inscenacích najdete na www.slovackedivadlo.cz

V neděli 10. dubna 2011 při obřadu Vy-
nášení Mařeny pozvala Martina Balážová  
všechny přítomné na koncert k 55. výročí 
založení Dolinečky. 

Foto: Milan Kubíček

Datum Místo Skupina Hra Začátek Cena

2. pondělí  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-
3. úterý  Uh. Hradiště T  Cikáni jdou do nebe 18.00 150,-
4. středa  Uh. Hradiště N  Cikáni jdou do nebe 17.00 150,-
4. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-
5. čtvrtek  Uh. Hradiště D  39 stupňů 19.00 200,-/180,-
6. pátek  Uh. Hradiště školní před.  Pinocchio 10.00 50,-

7. sobota  Uh. Hradiště A  Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert

19.00 200,-/180,-

8. neděle  Uh. Hradiště H  39 stupňů 19.00 200,-/180,-

10. úterý  Uh. Hradiště E  Cikáni jdou do nebe 
30. repríza

18.00  150,-

10. úterý  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 40. repríza       18.00 160,-
11. středa  Uh. Hradiště V  Cikáni jdou do nebe 17.00 150,-
11. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-
12. čtvrtek  Uh. Hradiště B  Dalskabáty, hříšná ves 

aneb Zapomenutý čert
19.00 200,-/180,-

13. pátek  Uh. Hradiště  Rychlé šípy 19.00 200,-
14. sobota  Uh. Hradiště C  39 stupňů 19.00   200,-/180,-
15. neděle  Uh. Hradiště host SD

-Malá scéna
 Šašek Franta a klaun Pepe 

(Agentura Pierrot)
14.00 70,-

15. neděle  Uh. Hradiště F  39 stupňů 19.00   200,-/180,-

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

19. čtvrtek  Uh. Hradiště Q  Modré květy 19.00 220,-/200,-
20. pátek  Uh. Hradiště  Obchodník s deštěm 

derniéra
19.00 200,-/180,-

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

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

10.00 60,-

24. úterý  Uh. Hradiště host SD-Malá 
scéna

 Pan Kolpert (Divadlo Malá 
scéna Zlín)

19.00 160,-

26. čtvrtek  Uh. Hradiště Malá scéna  Bůh masakru 18.00 160,-
26. čtvrtek  Uh. Hradiště K  39 stupňů 19.00 200,-/180,-
27. pátek  Uh. Hradiště  Hráči veřejná generální 

zkouška
10.00 50,-

28. sobota  Uh. Hradiště P  Hráči premiéra 19.00 250,-/230,-

30. pondělí  Uh. Hradiště Senior  Hráči 10.00 100,-
30. pondělí  Uh. Hradiště Y  Hráči 19.00 200-/180,-

31. úterý  Uh. Hradiště Senior 2  Hráči 10.00 100,-

Den matek oslavíme 
kulturním vystoupením

Letošní oslava Dne matek se usku-
teční v pozdějším termínu, v neděli  
15. května od 14:30 hod. v SKC - soko-
lovně. V programu vystoupí děti z ma-
teřských škol, Dolinečka, chlapci a dív-
ky z Klubka, Orla a základní umělecké 
školy.

Těšíme se na vaši účast a přejeme 
pěkné prožití májového odpoledne.

Jana Nosková

Soutěž o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku

V sobotu 29. května 2011 od 20 ho-
din se uskuteční v divadelním sále Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě soutěž o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku. V programu vy-
stoupí tanečníci, vítězové regionálních 
kol z posledních 20 let. Po skončení 
programu bude beseda s cimbálovou 
muzikou.

Jste srdečně zváni.
MK

Dolinečka oslaví 55 let

Jste srdečně zváni na výroční kon-
cert folklorního souboru Dolinečka, 
který letos slaví 55. výročí od svého 
založení. Koncert se uskuteční v SKC 
– sokolovně ve Starém Městě v pátek 
27. května v 19 hodin.

MK
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Výroční schůze zdravotně posti-
žených občanů se konala 15. dubna 
v SKC-sokolovně. Příště přineseme re-
portáž z jednání.

•
V soutěži Zazpívej slavíčku, která se 

konala v Uh. Hradišti 10. dubna, skvě-
le  reprezentovali Staré Město a soubor 
Dolinečka Marek Pavlica (kategorie 1. 
a 2. třídy) a Lukáš Balajka (5. - 6. třída). 

STRUČNÉ  ZPRÁVY  PO  UZÁVĚRCE
Lukáš Balajka se nejvíce líbil publiku a ja-
ko vítěz své kategorie postupuje do ná-
rodní soutěže ve Velkých Losinách.

•
Vyhlášení ankety osobnost roku ve 

Zlínském kraji se konalo 18. dubna v Uh. 
Hradišti. Mezi třiceti nominovanými byl 
také Jiří Pavlica, od roku 1978 primáš 
souboru Hradišťan, žijící ve Starém Městě.

                                      Milan Kubíček
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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

Na snímku Viktorka Maňáková s diplomem za 2. místo v recitaci a děti 
z oddílu Cvičení a pohybové hry.                                               Foto: DZ

ZLATÁ RÉVA
Župní recitační soutěž Zlatá réva se uskutečnila, již 

tradičně, v Kunovicích 26. března 2011. Zúčastnilo se 
pět jednot, mezi nimi nechyběly děti ze Starého Měs-
ta. V kategorii předškoláci a první třída jsme měli tyto 
želízka v ohni: Viktorka Maňáková, Klárinka Tomiko-
vá, Nikolka Benedíková, Barunka Vaňková a Helenka 
Vojtková. V silné konkurenci obsadila Viktorka Maňá-
ková krásné 2. místo a Klárinka Tomiková bramborové 
4. místo. Všechny děti byly oceněny diplomem za účast 
a drobnými odměnami. Velký dík patří nejen zúčastně-
ným dětem za odvahu, ale i rodičům, kteří je na soutěž 
připravili a dovezli. 

Dagmar Zálešáková
starostka Orla

Neděle 24.duben
VELIKONOČNÍ BAZAR
V PROGRAMU VYSTOUPÍ Dolina, Dolinečka I, II, III
Začátek v 15:00 hod.

sobota 14. května
KOŠT VÍNA
K poslechu zahraje cimbálová muzika Dolina
Začátek v 14:00 hod.

neděle 15. května
DEN MATEK
V programu vystoupí děti z MŠ, Dolinečka, chlapci a dívky 
z Klubka, Orla a ZUŠ.
Začátek v 14:30 hod.

pátek 27. května
DOLINEČKA – premiéra
Koncert všech skupin dětí folklorního souboru Dolinečka 
k 55. výročí založení.
Začátek v 19:00 hod.

sobota 28. května
VERBÍŘI
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. 
V programu vystoupí regionální vítězové z období 1990 - 2010, po 
skončení soutěže beseda u cimbálu.
Začátek v 20:00 hod.

Mladí Orli se setkali s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.          Foto: JF

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
Mladí Orli se slétli na Velehrad o víkendu 1. až 3. 

dubna 2011, aby se setkali s duchovním rádcem Orla 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. V postní 
době jsme načerpali nejen duchovní posilu při mší 
svatých, křížové cestě, adoraci, rozjímání a přednáš-
kách na téma křest v církvi, ale i  radostné setkání 
ve společenství mladých z různých koutů republiky. 
Přijeli zástupci z Boleradic, Kunovic, Mořkova, Opa-
vy, Starého Města, Strážnice, Uherského Hradiště, 
Velkých Karlovic a Vizovic. Zaujala mě mezi jinými 
tato myšlenka: „Obdivuj přírodu, měj otevřené oči, 
poslouchej, vnímej...“

Jana Ferdová
náčelnice Orla
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11Ahoj děti!

Od 2. do 10. května 

I. + II. STUPEŇ HŘIŠTĚ ZŠ STARÉ MĚSTO
PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ŠKOLY

Dopravní soutěž – Koloběžkiáda
Soutěž na koloběžkách pro 1. a 2. ročníky
Dopravní soutěž – Kola, kola, kolečka
Jízda zručnosti na kolech pro 4.- 9. ročníky
S sebou: vlastní koloběžky a kola

Úterý 24. květen od 16:00 hod

PRO ÚČASTNÍKY PRVNÍ ČÁSTI
Dokončení mozaiky 

Úterý 3. a středa 4. května

VYSTOUPENÍ TANEČNÍCH KROUŽKŮ na závěrečné v taneč-
ních – Klub kultury, Uh. Hradiště.

Sobota 14. květen 
Uherský Ostroh

ÚČAST NAŠICH KROUŽKŮ břišních tanců na soutěži Světlo 
orientu

Neděle 15. květen

ÚČAST NAŠICH KROUŽKŮ na vystoupení ke Dni matek (SKC 
- sokolovna Staré Město).
Účast kroužku břišních tanců – pokročilí na soutěži skupin 
„Děti fitness“ ve Vizovicích.

Sobota 21. květen

ÚČAST NAŠICH TANEČNÍCH KROUŽKŮ na soutěži skupin 
„Tancer cup“ – Zlín.

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 2. květen 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 10. květen 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

Pondělí 16. květen 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

Čtvrtek 26. květen 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

Pondělí 30. květen 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

Již 12. března 2011 byli k vidění na hnízdě v Klu-
kově ulici dva čápi. Nejprve přiletěl samec a o sedm 
dní později pak samička. „Dne 2. dubna jsem pozo-
rovala boj tří čápů o hnízdo. Nakonec třetí čáp druhý 
den odletěl,“ napsala nám Terezka Zambalová. Také 
se ozval pan Oldřich Jambor z Kopánek, který nám 
sdělil: „Dne 7. dubna přiletěl v 9:45 hod. čáp na ko-
mín základní školy v Komenského ulici“. Děkujeme 
za všechny zprávy.

Milan Kubíček
Že by se čapí dvojice nějak nepohodla? Velkou lásku k sobě zrovna nepředvádějí.

F oto: Dušan Vala 

BOJ O ČAPÍ HNÍZDO
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12 Zprávy z radnice 

Delegaci přivítal starosta Josef 
Bazala a ředitelka staroměstské ško-
ly Ing. Zdislava Svobodová, potom 
se ujal slova ředitel školy z Latiny 
Ing. Nicola Di Battista. Promluvil 
také prezident regionu Lazio Giov. 
Battista Giorgi a další hosté z Itálie, 
kteří doprovázeli početnou delegaci 
italských studentů a učitelů.

Z projevů našich hostů jsme se 
dověděli, že žáci i učitelé jezdí do 
Starého Města velmi rádi, už se 
zkamarádili se zdejšími studenty 
a navzájem se poznávají při výuce 
i společenských, kulturních a spor-
tovních aktivitách.

Hosté velmi ocenili neustále se 
lepšící vzhled našeho města a pře-
devším vzornou čistotu v ulicích 
a na prostranstvích. Nezapomněli 
také pozvat starostu a místostarostu 
k návštěvě Latiny na podzim letoš-

Slavnostní přijetí italské
delegace na radnici

ního roku, kdy do Itálie na oplátku 
pojedou naši studenti.

Staré Město má s Latinou podob-
nou historii. I když současná Lati-
na byla novodobě založena teprve 
v roce 1932 asi 60 km jižně od Říma, 
má antickou historii z doby před 
vznikem Římského impéria. Nyní 
zde žije 113 tisíc obyvatel a naše 
města dělí vzdálenost 1380 kilome-
trů. Hlavní staroměstské náměs-
tí má název náměstí Hrdinů, také 
dvě hlavní náměstí v Latině nemají 
v názvu žádnou osobnost, ale byly 
pojmenovány obdobně jako naše - 
náměstí Lidu a náměstí Svobody.

Na závěr jsme pořídili společné 
foto (najdete na straně 25) a všichni 
přítomní obdrželi drobné upomín-
kové předměty z našeho města.

Milan Kubíček

ŠKOLNÍ STATEK ZÍSKÁ RADNICE

V minulých týdnech probíhalo výběrové 
řízení na odkup školního statku ve Starém 
Městě. Nakonec byla jediným zájemcem 
staroměstská radnice. Rada Zlínského kraje 
na svém zasedání doporučila Zastupitelstvu 
Zlínského kraje schválit převod 100 % ob-
chodního podílu Zlínského kraje ve společ-
nosti Školní hospodářství městu Staré Měs-
to za cenu 15 milionů korun za podmínek 
stanovených ve smlouvě o převodu obchod-
ního podílu. 

Rozhodující zasedání Zastupitelstva 
Zlínského kraje se koná 27. dubna 2011.

O dalším postupu radnice a využití sou-
časného areálu vás budeme informovat až 
po konečném schválení převodu obchod-
ního podílu Zastupitelstvem Starého Města, 
které se sejde na mimořádném zasedání za-
čátkem května 2011.

MK

V pátek 8. dubna 2011 v 9:30 hod. zavítala na staroměstskou radnici 
delegace učitelů a žáků ze Státního vzdělávacího ústavu pro zemědělství 

a životní prostředí „San Benedetto,“ z italského města Latina. Střední ško-
la z jihu Apeninského poloostrova udržuje dlouholeté partnerské vztahy se 

Střední odbornou školou a Gymnáziem ve Starém Městě.

Ing. Nicola Di Battista (na snímku vpravo) poděkoval Josefu Bazalovi za milé přijetí na radnici 
a předal mu dárkový balíček, který obsahoval ručně vyrobené italské sýry. „Mám velmi dobrý pocit 
z pobytu ve Starém Městě, byl jsem okouzlen prostředím a výukou na vaší škole,“ dodal s úsměvem 
italský ředitel.  

Foto: Milan Kubíček

Studentky z Itálie se zájmem naslouchají proslovu staros-
ty Josefa Bazaly, ve kterém hosty ve stručnosti seznámil 
s naší slavnou historií i současným rozvojem města. 

Foto: Milan Kubíček

ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 15. 5. 2011 
NA ADRESU:

MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NÁM. HRDINŮ 100, 686 03  STARÉ MĚSTO.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ VEDOUCÍ ODBORU 
SPRÁVY MAJETKU A ŽP:
ING. MARKÉTA HRUŠKOVÁ, 
TEL. 572 416 420 NEBO 572 416 422

PRONÁJEM VINÁRNY, PIVNICE, BOWLINGU

MĚSTO STARÉ MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY

VINÁRNU, PIVNICI A BOWLING S PŘÍSLUŠENSTVÍM

KTERÉ SE NACHÁZÍ VE SPOLEČENSKO-KULTURNÍM CENTRU
VE STARÉM MĚSTĚ, BRNĚNSKÁ 1249. 
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Jaro v přírodě a přílet ptáků 

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a

Nebuď jako med, nebo tě mouchy sežerou.

Přichází-li chudoba dveřmi, prchá láska oknem.

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milují-
cích dětí.

Práce oslabuje muže a posiluje ženy.

Srdce není ubrus, před každým ho neprostírej.

Člověk nerad vidí druhé šťastnější, než je sám.

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může 
člověk pouze žárlivostí.

Falešná skromnost je ta nejšikovnější ze všech 
lží.

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná 
duše přítele.

Pranostiky na květen
  V máji vlhko, chladno – bude vína 

na dno.
  Mokrý máj – v stodole ráj.
  Svatý Florián si ještě může nasadit 

sněhový klobouk.
  Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
  Bujný květ – plný úl.
  Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví 

muži, Źofie je jejich kuchařka.
  Večerní rosy v máji hodně sena dají.
  Pohoda na svatodušní pondělí slibu-

je úrodu. EM

Mnozí z nás netrpělivě čekali na 
příchod jara. Již začátkem března 
se ve Starém Městě rozezpívali kosi 
a z teplých krajin přiletěli skřivani 
polní. Následovala je menší hejna 
špačků, pak jsme spatřili konipasa 
bílého i čápa bílého. Potom jsme 
již symbolicky přivítali droz-
da zpěvného, rehka domácího 
a zahradního, červenku a také 
holuba hřivnáče, který se usa-
dil na jehličnanu v blízkosti 
radnice. Na polích v okolí Sta-
rého Města jsme pozorovali 
i čejku chocholatou. Musíme 
pochválit všechny milovníky 
přírody, kteří po zimě neza-
pomněli vyčistit ptačí budky 
v zahradách, protože již kon-
cem března začali naši ptá-
ci hledat nejvhodnější místa 
k hnízdění. Koncem března 
přilétají vlaštovky, v polovině 
dubna kukačky, pak jiřičky 
a na přelomu dubna a května 

Drozd zpěvný patří mezi nejvytrvalejší a nejznámější pěvce. 
Usadí se na nejvyšší pozorovatelně v okolí a předvádí svůj pě-
vecký um, který je nepřekonatelný.        Foto: Milan Kubíček

uslyšíme typické pískání rorýsů, kte-
ří se budou prohánět nad městem. 
Návrat do svých hnízdišť mají ope-
řenci přesně načasovaný. Řídí se in-
stinktivně prodlužujícím se dnem.

 Milan Kubíček

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou
Staroměstské

Debata u rozvodu
Božka: „Pane rado! Já žádám, 

abych byla od Romana rozvede-
ná, a to výlučně z jeho viny! Ten 
loncmón mi znemožnil domác-
nost! Odnesl mi na jaře šporák, 
prodal ho a propil!“

Roman: „Slavný soude! Já se 
k té žádosti, být od ní rozvedený, 
slavnostně připojuji, ale výlučně 
z její viny! Ten šporhelt sem té 
megeře v dubnu odnesl, ale ona si 
toho všimla až na podzim!“

Bál lidojedů
Kanibalík na kanibalím bále 

balí kanibalku.
Tonda: „Smím vám nabídnout 

ruku slečno?“
Renata: „Děkuji, již jsem veče-

řela.“

Domestikace
Jestlipak víte, co je to domesti-

kace? To je změna, když se podaří 
novomanželce udělat ze zvlčilého 
frajera a bohéma – neškodnou 
domácí puťku.

PI



14 Spektrum

Matematické medaile

Slovácká jizba zve k návštěvě

Sabina Phamová byla nejlepší ve výtvarné sou-
těži.                                                           Foto: ZŠ

Do Starého Města se sjelo na 
Pythagoriádu celkem 182 ma-
tematiků ze škol Uherskohra-
dišťska, žáků 6. - 8. ročníku. 
V průběhu šedesáti minut řešili 
patnáct úloh. Jakub začal sou-
těžit dříve než ostatní, protože 
řešil i úlohy vyšší kategorie.  
S naprostým přehledem zvítě-
zil v kategoriích 6. a 7. ročníku. 
Vašek přidal stříbrnou medaili 
v kategorii 8. ročníku. Oběma 
děkujeme za skvělou reprezen-
taci a držíme pěsti v krajském 
kole, které letos bude organizo-
váno úplně poprvé.

ZŠ

1. MÍSTO
VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI 

Ve výtvarné soutěži „Zvíře není 
věc“ vyhrála 1. místo se svým obráz-
kem naše žákyně 7.C Sabina Phamová. 
Vyhlášení výsledků a předání cen pro-
běhlo v sobotu 19. března v Kulturním 
domě v Uh. Hradišti. Moc blahopřeje-
me.                                                                  ZŠ

Úspěšní matematici Jakub Balga a Václav Malina získali dvě 
zlaté a jednu stříbrnou medaili.                                      Foto: ZŠ

V pondělí 21. března 2011 zacinkaly na ZŠ ve Starém Městě zásluhou 
Jakuba Balgy a Václava Maliny tři matematické medaile. Dvě zlaté a jed-

na stříbrná.

Vampýři odpočívají v Památníku 
Velké Moravy

Hroby dvou velkomoravských vampýrů – revenantů se 
až do konce roku 2011 staly součástí expozice Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě. Jde o kostrové hroby 
z Modré a ze Starého Města, které se vymykají běžnému 
pohřebnímu ritu 9.-10. století. Instalovány „in situ“ a s do-
provodnými texty a fotografiemi umožňují návštěvníkům
seznámit se s tímto zajímavým fenoménem slovanské  
archeologie.

JJ

Pozvánka do Leteckého muzea

Od 1. dubna 2011 se rozběhl plný provoz i v zařízeních Slo-
váckého muzea, která měla v zimních měsících omezený pro-
voz anebo byla otevřena jen v době turistické sezony. Všechny 
milovníky letadel a leteckého provozu zve Letecké muzeum 
v Kunovicích. Kontaktní telefon na správce Ing. Ludvíka Smě-
řičku je 774 124 445. Co tomu říkáte učitelé a žáci škol? Určitě 
zajímavý tip na pěkný výlet či poznávací exkurzi.

MK

Přijďte se podívat do Centra péče o tradiční lidovou kulturu. 
Čeká na vás pestrá nabídka sortimentu vycházejícího z tradiční 
lidové výroby.                                                     Ilustrační foto: JJ 

V nově rekonstruovaných pro-
storách Centra péče o tradiční 
lidovou kulturu Zlínského kraje 
v hlavní budově Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti se nachází 
i prodejna s pestrou nabídkou sor-
timentu vycházejícího z tra-
diční lidové výroby. 

Jsou zde zastoupeny rovněž 
výrobky tvůrců oceněných ti-
tulem ministra kultury Nositel 
tradice lidových řemesel a Ce-
nou Vladimíra Boučka za za-
chování a rozvoj lidové umělec-
ké výroby, udělovanou městem 
Uherské Hradiště.

Prodejna nabízí ke zhlédnutí 
i ke koupi užitkové a dekorač-
ní předměty z keramiky – tu-

peskou majoliku, kameninu, drátované 
výrobky, výrobky z přírodních pletiv 
– proutí, kukuřičného šustí, orobince, 
slámy, výrobky z kovu a ze dřeva – hrač-
ky, dřevořezbu, textilie – tkané prostírky, 
ubrusy, modrotisk, ale i drobné zvyko-

slovné předměty – kraslice, vizovické 
pečivo apod. Nechybí ani národopisná 
a jiná odborná literatura, specializova-
né časopisy či pohlednice.

Jiří Jilík

Otevírací doba:
pondělí - neděle:

9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin

Adresa: 
Slovácké muzeum, 

Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště

E-shop: www.slovackezeum.cz
E - mail: info@slovackemuzeum.cz  

 Staroměstské noviny 5/11 Staroměstské noviny 5/11



15Ze života spolků

VII. národní přehlídka sokolských 
ochotnických divadel se konala ve 
dnech 2. - 4. dubna 2011 v Boskovi-
cích, další část 15. - 17. dubna v Láz-
ních Toušeni a v Litovli.

Porota i diváci z divadelních Bosko-
vic, kteří ještě pamatovali dříve uvádě-
nou Katarinku Kaču, se na nás těšili. 
A nebyli zklamáni. Potlesk na otevře-
né scéně hercům byl velmi častý, po-
tlesk mladé doprovodné muzice a dív-
čímu sborku byl snad po každém jejich 
minivystoupení. Diváci se usmívali, 
později se při některých situacích veli-
ce bavili a hlasitě smáli. Prostě strávili 
veselé příjemné odpoledne, které jsme 
jim v úvodu přáli.

Na závěr zdařilého představení 
byl soubor odměněn poděkováním 
vedoucích představitelů České obce 
sokolské, udělením pamětního listu 
divadelnímu souboru T. J. Sokol Sta-
ré Město a udělením zlatého odznaku 
J. K. Tyla režisérce Marii Hrabcové za 
zásluhy o sokolské ochotnické divadlo. 
Je to už druhé vyznamenání v krátké 
době, protože k jejím nedávným 85. 
narozeninám jí předsednictvo Čes-
ké obce sokolské na návrh výboru  
TJ Sokol Staré Město udělilo velkou 

Tetička z Radějova
na přehlídce sokolských divadel

            v Boskovicích
Režisérka Marie Hrabcová získala Zlatý odznak J. K.Tyla

bronzovou medaili České obce sokolské 
za dlouholetou režisérskou činnost a pří-
nos pro sokolské hnutí.

V návrhu pro ocenění bylo mimo jiné 
uvedeno: „Sestra Marie Hrabcová se sta-
la členkou Sokola již v dětských letech, 
kdy byl její otec Jaroslav Perutka dlouho-
letým činovníkem výboru a divadelního 
odboru. Nastudovali desítky divadelních 
her, Marie Hrabcová hrála řadu rolí už 
v dětském věku a později se ujala režíro-
vání. V obnoveném Sokole po roce 1990 
byla tradice sokolského divadla její zá-
sluhou plně obnovena. Pro její neutucha-
jící nadšení byla na jeviště uvedena řada 
divadelních her, největší úspěchy slavily 
zejména hry ze slováckého prostředí 
Katarinka Kača, Ženský zákon, Tetička 
z Radějova, byly nastudovány i klasické 
hry, potěšily diváky také pohádkami. 
Divadelní odbor se také podílel na kaž-
doročních dětských šibřinkách. Navrhu-
jeme ocenění za toto její výjimečné úsilí 
a nadšení pro sokolské divadlo.“

Při vlastním hodnocení divadelního 
představení v Boskovicích odborná po-
rota vysoce hodnotila především kolek-
tivní práci souboru, herci opravdu spo-
lu hrají, vztahy jsou srozumitelné, mají 
přesnou dávku opravdovosti – Bětuščin 

Pamětní list ochotnickému divadlu.

žal při loučení u kapličky dojímá, za-
ujala kmotřenka s „tú zlú zprávú“, 
zemitost strýca Matůša, láska tetičky 
z Radějova k bylinkám a lidem, a byla 
vzpomenuta řada dalších hereckých 
etud Maryši, Martina, „súdné stolice“ 
tří tetek, až po bouřlivou scénu sporu 
o „vypoščanú kvočku.“ Všichni herci 
si svou roli odehráli skvěle a dohro-
mady to vydalo na velkou pochvalu za 
vydařené představení.  Díky

Ing. Antonie Řádková, 
starostka T. J. Sokol Staré Město 

Kresba Jindra Pelková

Marie Hrabcová na sokolském jevišti. K blaho-
přání k 85. narozeninám se připojuje redakční 
rada Staroměstských novin. Foto: Milan Kubíček

Marie Hrabcová – Zlatý odznak J. K. Tyla.
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NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM

Na snímku kontejner červené barvy pro zpětný 
odběr baterií a drobného elektrozařízení, který je 
umístěn na náměstí Hrdinů u novinového stánku 
před základní školou.

Foto: Milan Kubíček

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o rozšíření slu-
žeb v oblasti zpětného sběru elektrozařízení a baterií. 

Doposud většina drobných použitých elektrospotřebičů bohužel končila ve směs-
ném komunálním odpadu, tedy na skládkách nebo ve spalovnách, čemuž bychom 
rádi zabránili. Proto byly v polovině března na několika místech ve Starém Městě 
umístěny firmou ASEKOL, s. r. o. kontejnery právě na zpětný sběr těchto zařízení. 
Jedná se o červené kontejnery, do kterých je možné ukládat všechna malá nefunkční 
elektrozařízení a všechny druhy baterií. Kontejnery jsou zabezpečeny proti vykrá-
dání a jsou vybaveny speciálním vhozovým otvorem na baterie. 

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

TAXI
NONSTOP

STARÉ MĚSTO

604 602 202

Kontejnery jsou místěny na těchto sta-
novištích:
Komenského ulice - před obchodem
Slavomírova ulice - naproti obchodu
Luční čtvrť - naproti bytovému domu
Michalská ulice - sídliště
nám. Hrdinů - u parkoviště před OD
nám. Hrdinů - před ZŠ vedle novino-
vého stánku

Do kontejnerů je možné ukládat násle-
dující druhy spotřebičů:
-  hračky, vybavení pro sport a volný 

čas
-  lékařské přístroje (vyjma implanto-

vaných a infikovaných výrobků)
-  elektrické a elektronické nástroje 

(s výjimkou velkých stacionárních 
průmyslových nástrojů)

-  přístroje pro monitorování a kont-
rolu

- výpočetní a kancelářská technika
- spotřební elektronika
Do kontejnerů nepatří:
- zářivky
- televizory
- monitory 
-  Zářivky, televizory a monitory lze 

odevzdat v prodejnách, kde byly za-
koupeny, ve sběrném dvoru v areá-
lu Kovosteelu ve Starém Městě nebo 

ve Sběrných surovinách v Uherském 
Hradišti.

Alena Pluhařová, odbor správy ma-
jetku a životního prostředí

Rozbor vody ze studny
Při příležitosti Světového dne vody 

si lze objednat rozbor vody z domov-
ní studny za zvýhodněnou cenu již od 
553.- Kč. Akce platí jen do 22. dubna 
2011. Další informace podají Slovácké 
vodárny a kanalizace Uherské Hra-
diště na www.svkuh.cz nebo na tel.: 
572 530 276, 724 325 664. 

ELEKTROWIN 
sděluje

Více než 2,7 kg vysloužilých elek-
trozařízení odevzdal v roce 2010 ko-
lektivnímu systému ELEKTROWIN 
každý obyvatel Zlínského kraje. Ve 
srovnání s ostatními regiony se tak 
kraj umístil na šestém místě. První 
příčka patří občanům Plzeňského 
kraje, kteří recyklovali téměř 3,5 
kilogramu na osobu. Na druhém 
konci žebříčku se umístil Ústecký 
kraj. Jeho obyvatelé odevzdali k re-
cyklaci průměrně 1,6 kilogramu. 
Kolektivní systém ELEKTROWIN 
na Zlínsku vysbíral celkem 1 619 
tun elektroodpadu, čímž ušetřil 9,5 
milionu kWh elektřiny. Největší po-
díl sesbíraného elektroodpadu již 
tradičně tvoří chladící zařízení. Češi 
jsou v jejich recyklaci dokonce pátí 
nejlepší v Evropě. Nezisková společ-
nost ELEKTROWIN vloni po celé 
republice vysbírala celkem 25 448 
tun elektroodpadu, což je více než 
1,3 milionu kusů.

Ivan Tučník
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Noc s Andersenem

Fyzikální olympiáda - 1. místo

V pátek 1. dubna 2011 se pětadvacet šesťáků  zúčastnilo „Noční výpravy do světa pohádek.“ Foto: ZŠ

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Co je pro muže nejvíc důležité?

(Zdena 36 let))
Pro muže je důležité být mužem.

Která žena je pro vás symbolem ženské krásy?
(Adéla 23 let)

Je jich hodně, ale především moje žena Emilie. Z těch 
celosvětově známých asi nejvíc herečka Ornella 
Muti, dcera neapolského lékaře a půvabné Estonky. 
Také proto, že máme spolu něco společného. Narodili 
jsme se oba v roce 1955, ve stejný měsíc březen a ve 
stejný den – středu. Oba máme zelené oči a smysl pro 
humor. Zásadně nás dělí skutečnost, že zatímco ona 
se v roce 1981 rozvedla, já jsem se před třiceti lety 
s Emilkou oženil. 

Upřednostňujete vzdělané ženy, nebo jen ty 
krásné?

(Bára 22 let)
Inteligentní muži touží po tom, aby nalezli vzdělané 
ženy, neboť oni dobře vědí, že aby muž nalezl v man-
želství pravého blaha, je zapotřebí, aby žena jeho 
duši rozuměla.

Moje manželka mi třicet let po svatbě stále 
vyčítá, kolik děvčat jsem měl před ní. Jak ji mám 
uklidnit?

(Pavel 53 let)
Řekněte jí, s důrazem v hlase, že by měla být vlastně 
hrdá, protože se dostala až do finále.

Slyšela jsem, že mezi bezdomovci frčí nový 
nápoj s názvem búčo. Co je to za pitivo?

(Helena, střední věk)
Jedná se o vylepšené čúčo. Mix teplé pivo, krabicové 
víno a pitralon.

Hrozně se bojím stáří, jen na ně pomyslím 
a obleje mě pot. Co proti tomu dělat?

(Michala asi 40 let)
Madam, není se čeho bát. My muži před penzí tvrdí-
me, že stáří není pátým aktem dramatu, nýbrž kon-
cem předehry, vlastní kus teprve začíná.

Zalistujte prosím v archivu a napište nám, kdo 
je největší skokan?

(Pája a Rendy asi 20 let)
Stoprocentně klokan! Doskočí do vzdálenosti až 8 
metrů a ve vzduchu kormidluje jeden metr dlouhým 
ocasem. Co by kronikář města musím vědět, že žád-
ný z místních rozumbradů není lepší!

Vyznáte se ve snáři? Já mám již týden samé pito-
mé sny, ve kterých se to jen hemží buchtami. Co 
to vlastně znamená a na co se mám připravit?

(Mirek 23 let)
Pokud byla buchta maková, tak tě čeká nová zná-
most. A můžeš se těšit, bude pihovatá. Buchta tvaro-
hová je znamením, nevodit slečny na slunce, ale do 
baru nebo na diskotéku. Pokud se ti zdálo o buchtě 
prázdné, vysvětluje to, že nastávající přítelkyně bude 
sice krásná, ale mdlého rozumu.

Jak se vám líbí reklamní spoty v televizi? Který 
je váš nejoblíbenější?

(Verča 18 let)
Já si raději pročítám v archivu „dobré rady nad 
zlato“ našich babiček. Třeba tato: Hospodyňky, při 
praní nemáte volbu jinou, perte jen s naší kyselinou, 
pustí s ní každá špina a co zbude, to bude velká psi-
na. Použijte také naši Patla pomádu, vlasy i paruka 
odolá tornádu!

Milan Kubíček

V pátek 1. dubna 2011 po vyučování 
se už většina žáků těšila na nastávající 
víkend a na školu neměla ani pomyšle-
ní. Jen 25 vybraných šesťáků se v 17:00 
hod. znovu vracelo do školy. Konala se 
zde Noční výprava do světa pohádek 
aneb Noc s Andersenem.

Každý rok k tomuto datu nocují děti 
po celé republice i v zahraničí v knihov-
nách či ve školách. Letos se i naše škola 
přihlásila k odkazu dánského pohád-
káře Hanse Christiana Andersena. 
„Nocležníci“ nejprve vytvářeli pomocí 
pastelek, vystřihovánek a látek svůj po-
hádkový svět. Poté se seznámili s osob-
ností H. Ch. Andersena. Děti zaujaly 
především „pikantnosti“ jeho života. 

Po společné četbě Andersenových pohá-
dek následovala od maminek nachystaná 
večeře. Po ní se už děti nemohly dočkat 
přípravy divadelního představení. Samo-
zřejmě na pohádkové téma. Všichni se na 
přípravu vrhli s nadšením. Zhotovili si 
i různorodé kostýmy z látek. Role se ujal 
každý po svém. Někdo ji bral i jako roli 
životní. Po mistrovských výkonech se šlo 
odpočívat k televiznímu zpracování po-
hádky. Hlasování vyhrála česká klasická 
pohádka Šíleně smutná princezna. Nako-
nec šli všichni snít o své pohádce do spa-
cáků. Byla to opravdu dlouhá a kouzelná 
Andersenova noc. Doufáme, že jsme jí 
začali pěknou tradici, jak zvýšit zájem 
dětí o knihu a čtení.

Mgr. Petra Blažková

Významného úspě-
chu dosáhla 30. března 
2011 Karolína Gebrtová 
z 8. D, která v okresním 
kole fyzikální olympiády 
v Uherském Brodě obsa-
dila v kategorii F 1. místo. 
K tomuto velkému úspě-
chu gratulujeme a děkuje-
me za vzornou reprezen-
taci školy. K poděkování 
se připojuje i redakční 
rada Staroměstských no-
vin. 

Mgr. Inka Kubíková
Karolína Gebrtová z 8. D skvěle reprezentuje nejen školu, ale i město. 

Foto: ZŠ
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POJEĎTE NA VÝLET NA HRAD BUCHLOV A DO BUCHLOVIC

Hrad Buchlov byl založen ve 13. století jako jeden z nejstarších hradů u nás. V roce 1645 o jeho dobytí 
marně usilovali Švédové.

Foto: archiv NPÚ 

Zámek Buchlovice je častým místem výletů mnoha Staroměšťanů.
 Foto: archiv NPÚ

První dubnový víkend byly ote-
vřeny brány památek Zlínského kraje 
ve správě Národního památkového 
ústavu, územního odborného praco-
viště v Kroměříži. Arcibiskupský zá-

Návštěvnická sezona na památkových objektech ve Zlínském kraji začala v sobotu 
2. dubna 2011. Na památkách jsou pro návštěvníky připraveny zajímavé kulturní akce 
a novinky, které určitě zaujmou široké spektrum návštěvníků. V rámci mediální kam-
paně odborné složky Národního památkového ústavu se připravuje i pro tento rok něko-
lik akcí určených odborné i laické veřejnosti. V plánu je vydání řady nových publikací.

vých akcí. Více informací a podrobné 
kulturní programy získáte na webo-
vých stránkách památkových objektů 
(www.zamek-kromeriz.cz, www.hrad-
-buchlov.cz, www.zamek-buchlovice.
cz,  www.zamek-vizovice.cz).  

K významným dnům na objektech 
budou patřit především Velikonoční 
svátky a k nim pořádané výstavy a vý-
zdoba interiérů, aranžmá s jarní a ve-
likonoční tematikou. Zámek v Buch-
lovicích přichystal na velikonoční čas 
výstavu Tulipánománie, kdy budou 
interiéry zámku vyzdobeny ukáz-
kou sortimentu řezaných tulipánů, 
a v rámci prohlídek bude v hudebním 
sále hrát komorní orchestr. Mimořád-
nou akci chystá pro návštěvníky hrad 
Buchlov, připravují se speciální noč-
ní prohlídky spojené s pozorováním 
noční oblohy hvězdářským dalekohle-
dem z hradní věže.

Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Kroměříži na-
bízí návštěvníkům možnost zakoupe-
ní „dárkového poukazu“ – sdružené 
vstupenky na všechny čtyři památ-
kové objekty ve správě NPÚ ÚOP 
v Kroměříži (hrad Buchlov, zámek 
Buchlovice, zámek Vizovice, zámek 
Kroměříž). Dárkový poukaz, který na-
šim návštěvníkům nabízíme za loňské 
ceny lze objednat přes webové stránky 
památkových objektů, případně za-
koupit na pokladnách objektů.

Ve spolupráci se správou státního 
hradu Buchlova se připravuje vydá-
ní dlouho očekávané publikace Dům 
s tanečním sálem. Kasteláni a kaste-
lánky objektů připravují nové pohled-
nice, aktuální informační materiály 
a plakáty.

Bc. Dagmar Šnajdarová

 Akce v roce 2011 - Státní hrad Buchlov
2. duben – 30. září  Výstava o magii, okultismu a zednářství na Buchlově
2. duben - 30. září Výstava herbářů z hradní knihovny
24. – 25. dubna  Velikonoce na Buchlově – tradiční malování kraslic, výstavy, jarmark
19. červen Pouť ke kapli sv. Barbory
30. 6. – 5. červenec Buchlovské divadelní léto
28. květen  Pohádkový hrad – tradiční soutěže, hry a speciální prohlídky pro děti
9. - 10. červenec Buchlovské kování – kovářské sympozium
21. - 23. červenec Buchlovské noci s černou paní
13. srpen Irský večer na hradě

mek Kroměříž, zámek Buchlovice, hrad 
Buchlov a zámek Vizovice zahájily sezo-
nu 2. dubna 2011. Jednotlivé památko-
vé objekty připravily pro nadcházející 
sezonu pestré programy plné zajíma-

21. srpen Pouť ke kapli sv. Barbory
3. září Hradozámecká noc
10. - 11. září  Dny evropského kulturního dědictví na Buchlově
24. září  Co vonělo z hradní kuchyně – příprava pokrmů podle sta-

rých receptů
26. prosinec  Na Štěpána otevřená brána – tradiční vánoční akce

 Akce v roce 2011 - Státní zámek Buchlovice
23. – 25. duben Tulipánománie – květinová výzdoba v interiéru zámku
25. duben Velikonoce na zámku
30. duben – 30. září  Egypt – země světla a stínu – výstava fotografií
7. květen – 30. září  Výstava zaměřená na řády a vyznamenání Leopolda II. 

Berchtolda
29. květen Kosecké písně
2. - 6. červenec  Růže na zámku – květinová a prezentační výstava sorti-

mentu růží
3. září Hradozámecká noc
26. - 27. prosinec Vánoce na zámku
 Více informací na www.npu.cz, www.nczk.cz  
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Výstava vín ve Starém Městě 
se koná v sobotu 14. května 

Vzorky se budou hodnotit dvacetibodovou stupnicí v pondělí 9. květ-
na 2011.                                                                                  Ilustrační foto: LV

Na snímku účastníci hodnocení vín ve Starém Městě v loňském roce.
Foto: Vladimír Kučera

Občanské sdružení KPV Staré Měs-
to bylo založeno v roce 2010. Hlavní 
náplní činnosti je, jak již bylo výše uve-
deno, připravit a realizovat pořádání  
2. ročníku výstavy vín ve Starém Městě. 
Výstavní výbor pro letošní rok pracuje 
v následujícím složení -  Jan Batůšek, 
Lukáš Přikryl, Virginio Sigismondi, 
Radek Fryšták, Karel Čejka, Luděk Vá-
vra a Stanislav Švec.

Výstavě bude předcházet degustace 
poskytnutých vzorků vín.Vzorky se bu-
dou hodnotit dvaceti bodovou stupnicí 
v pondělí  9. května 2010. Garantem pro 
letošní degustaci bude zkušený vinař 
z Velehradu pan Vojtěch Luža starší. 

,,Naší snahou bude, aby hodnocení 
poskytnutých vín bylo co nejobjektiv-
nější. Z tohoto důvodu je našim cílem, 
aby v každé degustační komisi byli ale-
spoň čtyři zkušení degustátoři. Tímto 
se ve značné míře podaří eliminovat 
vliv jednoho degustátora na celkové 
hodnocení vzorku vína v případě, že 
víno hodnotí zcela jinak, než ostatní 
degustátoři. Ještě podotýkám, že je sa-
mozřejmostí, že vystavovaná vína ne-
hodnotí žádný ze staroměstských vina-
řů, ale pouze zkušení vinaři z okolních 

Občanské sdružení Klub přátel vína Staré Město připravuje v pořadí  
2. ročník výstavy vín. Letošní výstava se bude konat v Společensko-kulturním 
centru (sokolovně) Staré Město v sobotu 14. května 2001 od 14:00 hodin .Ter-
mín je obdobný jako v roce minulém.

K poslechu bude hrát cimbálová muzika Dolina. Zpestřením výstavy bude 
nehodnocená ochutnávka zahraničních, přírodně sladkých vín.  

obcí. Toto bývá až na 
výjimky pravidlem na 
většině okolních vý-
stav. Garantem letošní 
degustace bude zku-
šený vinař z Velehra-
du, pan Vojtěch Luža 
starší,“ sdělil člen vý-
stavního výboru Lu-
děk Vávra.

Členové Klubu 
přátel vína se od za-
čátku února schází  
každý čtvrtek u pana 
Jana Batůška na pra-
videlných schůzkách. 
,,Na těchto schůzkách 

projednáváme vše co je potřebné pro 
zdárný průběh výstavy. Protože se jedná 
teprve o 2. ročník, je co vylepšovat. Na 
schůzkách také sledujeme termíny okol-
ních výstav,“  řekl Jan Batůšek a navíc do-
dal:,Aby se staroměstská výstava mohla 
vůbec konat, musíme se aktivně podílet 
na výstavách v družebních obcích, kte-
rých je asi 25. Pro informaci, první letoš-
ní výstava vín byla v Míkovicích dne 19. 
února. Na výstavy dáváme vzorky našich 
vín a taktéž se účastníme tamních degus-
tací. Mimoto ještě na závěr každé schůzky 
překoštujeme přinesená 
vína a zkušebně si je obo-
dujeme.“

V letošním roce se 
schůzek neúčastní pan 
Jaroslav Pelka, který již 
není  z důvodu velké-
ho pracovního vytížení 
aktivním členem Klubu 
přátel vína. Panu Pelkovi 
patří velký dík za přípra-
vu loňské výstavy a za 
vzorky vín, které nadále 
poskytuje.

„Letos očekáváme 
méně vzorků než v loň-

ském roce. Důvodem bylo pro révu ne-
příznivé počasí, které vloni způsobilo 
nižší úrodu hroznů. Pro připomenutí 
- v loňském roce mohli návštěvníci 
výstavy okoštovat celkem 705 vzor-
ků vystavovaných vín.Termín výstavy  
14. května 2011 se může zdát pří-
liš pozdní. Tento termín byl vybrán 
s ohledem na to, aby výstava ve Starém 
Městě nekolidovala s žádnou okolní 
výstavou, a taktéž s ohledem na volný 
termín v SKC. Věříme, že si i pozdější 
termín najde své příznivce a výstava 
vín ve Starém Městě bude pravidelným 
zpestřením kulturního života ve Starém 
Městě,“ sdělil člen výstavního výboru 
Luděk Vávra. 

Podle podkladů Luďka Vávry zpra-
coval:

Milan Kubíček
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SLAVNÁ JE MINULOST STARÉHO MĚSTA

Antonín Zelnitius se narodil 12. dubna 
1876 v Uherském Hradišti. Školu obec-
nou vychodil ve svém rodišti od r. 1882 
– 1887. Potom navštěvoval do roku 1891 
české gymnasium v Uherském Hradišti, 
pak byl ve Vídni v kongregaci Školských 
bratří. Roku 1898 složil zkoušku dospě-
losti na učitelském ústavě v Kroměříži 
jako privatista za inspekce zemského 
školního inspektora Royta. Potom půso-
bil dále jako školský bratr v Gorici, dva 
roky na německé soukromé škole v Lito-
měřicích, pak jeden rok v Praze Bubenči, 
jeden rok v Sofii, jeden rok ve Vídni III.,
čtyři roky v Bukurešti na arcibiskupské 
škole u katedrály sv. Josefa, kde byl také 
jeden rok varhaníkem po smrti slavné-
ho hudebního profesora P. Emana Pohla, 
rodem z moravských rodičů. Dále půso-
bil čtyři roky na cvičné škole v Bubenči 
a krátký čas i na Hrušici – Jesenici pod 
Triglavem v Kraňsku. (Pozn. red.: dnešní 
Slovinsko).

Když vypukla světová válka, byl na žá-
dost rakouského vyslanectví a arcibisku-
pa v Bukurešti ustanoven učitelem opět 
v Bukurešti na 2. katolické škole a varha-
níkem, případně regentem ve farním kos-
tele. Po vypuknutí války s Rumunskem 
byl právě na léčení v domově u svých 

Před 135 lety se narodil archeolog Antonín Zelnitius

Před 135 lety, přesně dne 12. dubna 1876, se narodil Antonín Zelniti-
us, významný archeolog, učitel, varhaník, světoběžník a kronikář Starého 
Města. V měsíčníku Moravské pomezí z roku 1938 byl zveřejněn zajímavý 
příspěvek s názvem Archeolog Antonín Zelnitius, který vám předkládáme 
v původní verzi s minimálními úpravami. 

rodičů v Uherském 
Hradišti, a potom 
ustanoven učitelem 
ve Stetten u Korne-
uburgu. Odtud po 
dosažení dispense 
z Říma z Kongrega-
ce vystoupil.

Pak byl pět let vy-
chovatelem, případ-
ně učitelem v Praze, 
potom v Poděbra-
dech a od 1. ledna 
1922 ustanoven vý-
pomocným učite-
lem ve Starém Měs-
tě, kde učil po celý 

rok. Potom působil 
rok v Hluku a vrátil se zpět do Starého Měs-
ta. Od 1. září 1930 jest řídícím učitelem na 
Velehradě.

Zájem o vykopávky ve Starém Městě 
„na Valách“ vzbudil jeho strýc Jan Roder, 
korytář ve Starém Městě, později v Mařati-
cích, již v jeho mládí v roce 1887. O deset let 
později, když se léčil doma, upozornil An-
tonín Zelnitius svého přítele K. Hanáka na 
důležitost Starého Města pro prehistorickou 
archeologii.

Po 30 - letém pobytu v cizině, jak jsem 
se již zmínil v předchozím odstavci, vrátil 
se počátkem roku 1922 do vlasti a nastoupil 
místo učitele ve Starém Městě. Již v únoru 
byl upozorněn svými žáky na padající hro-
by v tamní pískovně „na Valách“. Ohledal 
místo a nabyl přesvědčení o jeho důleži-
tosti, jakož i nezbytnosti probádání hrobů. 
Toho názoru však nesdíleli s ním však jiní 
a nezbývalo mu proto čekati na příhodnější 
chvíle. (Pozn. red.: Mnoho archeologických 
památek poničili místní výrostci, když se 
kameny trefovali do nalezených nádob z do-
by Velké Moravy, již nikdo nespočítá, kolik 
zlatých předmětů bylo hluboko pod cenou 
prodáno židovi). Rok před tím se Antonín 
Zelnitius seznámil v Poděbradech se starým 
osvědčeným archeologem p. lékárníkem 
Hellichem. Když mu vyprávěl o pohřebišti 

Průvodci z Památníku Velké Moravy ve Starém Městě zvou k návštěvě všechny 
občany našeho města, především děti a mládež. Otevřeno mají denně od 9 do 
17 hodin, včetně pondělí, s krátkou polední přestávkou.    Foto: Milan Kubíček

Poslední zlaté předměty nalezené ve Starém 
Městě při archeologickém průzkumu v roce 
2009 nám přinesl ukázat Dr. Luděk Galuš-
ka, které jsme následně zadokumentovali do 
městské kroniky. Přední archeolog Moravského 
zemského muzea v Brně je vedoucím archeolo-
gických průzkumů ve Starém Městě již 25 let. 
Doktor Galuška tak navázal na dlouholetou 
práci Antonína Zelnitia a svého učitele profeso-
ra Viléma Hrubého.          Foto: Milan Kubíček

a předložil mu k určení některé archeo-
logické střípky z kotáru Starého Města, 
vybídl ho, aby se věnoval archeologii ve 
staroměstském kraji a tak zachránil, co se 
ještě zachránit dá.

Získal tedy několik zájemců, a tak 
vznikl již na podzim r. 1922 Muzejní 
spolek ve Starém Městě. Pohřebišti „na 
Valách“ nebyl přikládán však ani potom 
větší význam, mělo se všeobecně za to, že 
je z doby pozdějších vpádů nepřátelských. 
Pustošeno bylo tedy soustavně dále. Uvá-
žíme-li, že pískovna byla otevřena již r. 
1897, posoudíme, kolik asi památek bylo 
zničeno.

Obrat nastal až roku 1924. V neděli 3. 
srpna, v den ukončení IV. mionistického 
sjezdu, dověděl se p. řídicí učitel Anto-
nín Zelnitius od staroměstského rodáka 
P. Křiváka, že rolník Petr Bureš (č. 50) 
našel ve své pískovně zlatou náušnici, 
vzácné a umělecké práce. Ihned vyhledal 
p. Bureše, nalezenou náušnici prohlédl, 
okreslil a důtklivě mu připomenul, že ji 
nesmí prodati, že má na ni nároky jedi-
ně Musejní spolek. P. Bureš mu sdělil, že 
jeho švagr Jan Klečka p. č. 27 také něco 
má. Ihned k němu zašel a dostal zbytek 
nálezu. Železnou oválnou krabici dřevem 
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vykládanou a v ní jakousi zelenou hmotu. 
Dnes vidím, pravil, že jsou to náušnice, 
obalené pásem bronzem tkaným, kte-
rý je celý proměněn v měděnku, patinu. 
Náušnici p. Bureše ještě v tom týdnu za-
bavil, pak ji převzal pro Památkový ústav 
p. konservator archeolog J. L. Červinka 
a uložil ji v Zemském museu brněnském 
s nápisem „Staré Město.“

P. Antonín Zelnitius poukázal na zmí-
něné nálezy a dosáhl konečně toho, že mu 
byla Musejním spolkem povolena pod-
pora, aby zachránil co se ještě zachrániti 
dá. Začal pracovat „na Valách“, ale úplně 
sám.

Již v letech 90. pokoušeli se o prozkou-
mání valu v mlýnské zahradě archeolo-
gové M. Kríž s Františkem Miklíkem, ale 
marně. Prohlásili, že to není val, třeba se 
tomu území říká „na Valách“, nýbrž že 
je to skrojek horského břehu, oddělený 
mlýnskou strouhou, hlína lidskou rukou 

nedotknutá.
A tak se stalo, že se nikdo o území a je-

ho památky nestaral, takže byly ničeny po 
celých 30 let ke škodě vědy, pravdy a náro-
da. Dnes jest však jisto, že území „na Va-
lách“ je skutečný val, neb lépe řečeno, jsou 
to zbytky skutečného valu, což potvrzuje 
dodatečně zápis farní matriky v Hradišti 
z roku 1680 na str.79. „Hoc mense Au-
gusto…Plurimi etiam hoc mense et aliis 
mortui sunt v kruchach post inde per 
hortos et intra moenia sepulti… Toho 
měsíce srpna…Mnozí také toho měsíce 
i jinde zemřelí jsou v kruhách za Starým 
Městem, sem a tam v zahradách a mezi 
opevněním pohřbeni…)

Byly to těžké začátky našeho archeo-
loga řid. uč. Antonína Zelnitiuse. Nebylo 
a není oddechu – všude povinnost.

Vzpomínám si, jak jeho první cesta ze 
staroměstské školy byla vždy jen k valu, 
nechť to bylo přes poledne, nebo po odpo-
ledním vyučování, kde pracoval až do noci. 
A ráno, nežli odcházel do školy, byla jeho 
první cesta k valu.

A dnes? Tento tichý pracovník na poli 
kultury a dějin národa nebažící po odměně, 
ani po slávě pracuje neúnavně dále ve pro-
spěch světla a pravdy. Antonín Zelnitius do-
dnes řídí odborně archeologické vykopávky 
ve Starém Městě a to na Staroslovanském 
pohřebišti „na Valách“, „na Špitálkách“ , „na 
Stodůlkách“ a jiných místech, na Velehradě 
a okolí. Jeho zásluhou a horlivostí bylo mu-
seum ve Starém Městě nejen vybudováno, 
nýbrž i nejcennějšími sbírkami a předměty 
obohaceno. Staroměstské museum dnes 
možno zařaditi mezi nejcennější musea 
po stránce archeologické éry staroměstské 
vůbec. K zásluze jeho budiž připočteno též 
uspořádání musea na Velehradě, jakož i ar-
cheologického oddělení Slováckého musea 
v Uherském Hradišti.

Záslužnou vědeckou činnost zhodnotili 
a ocenili vynikající odborníci, zejména univ. 
profesor dr. Lubor Niederle a ředitel státní-
ho ústavu archeologického vrchní rada vv. 
Karel Buchtela. Uznali ji také plně obecní 
zastupitelstvo ve Starém Městě, které jme-
novalo Antonína Zelnitia čestným členem. 
Též členstvo Archeologického spolku Starý 
Velehrad, které jej na valné hromadě spol-
kové 18. září 1935 jmenovalo čestným čle-
nem. O vynikající a záslužné vědecké čin-
nosti řid. uč. arch. Antonína Zelnitia svědčí 
zvláště jeho jmenování místním jednatelem 
archeologické komise při České akademii 
věd a umění v Praze, jakož i jednatelem 
státního archeologického ústavu pro okresy 
Uherské Hradiště a Uherský Ostroh, napsal 
autor několika článků, který se podepsal J. 
M. H.

V měsíčníku Moravskoslezské pomezí 
z roku 1938 bylo zveřejněno i několik dal-
ších zajímavých článků. Například kanov-
ník Jakub Hudeček ve své přednášce napsal:  
Dnes, kdy jsem prostudoval prameny a kdy 
znám stanovisko  Dr. L. Niederle k výko-

Vykopávky v blízkosti památníku Velké Mora-
vy 27. srpna 2009.             Foto: Milan Kubíček

Kníže Mojslav, fiktivní panovník z období Vel-
komoravské říše, vás provede modernizovanou 
expozicí Památníku Velké Moravy. 

Foto: Milan Kubíček

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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pům „na Valech“, jsem přesvědčen, že 
na území Starého Města v době říše vel-
komoravské něco bylo a sice nebylo to nic 
menšího, než hlavní hrad Rostislavův, 
či jak praví letopisec, Rostislavovo Staré 
Město. Jsem si jist, praví dále, že i učenci 
další brzy to uznají. A pak stane se Staré 
Město slavným a památným. Pak budou 
přicházeti učenci studovat Vaše velkolepé 
musejní sbírky a polohu kraje. A přijde 
jednou den, kdy ve Starém Městě bude 
stát pomník Rostislava a velebný chrám 
posvěcený Svatým věrozvěstům slovan-
ským Cyrilovi a Metodějovi a jako nyní 
mnozí putují na posvátný Velehrad, tak 
budou tisíce putovati sem k Vám do Sta-
rého Města, aby uctili památku velkého 
knížete Rostislava a celé Slovanstvo zbož-
nou motlitbou odporučili ochraně veli-
kých věrozvěstů slovanských sv. Cyrila 
a Metoděje.

K článkům a zajímavým informacím 
na téma Velká Morava se vrátíme i v příš-
tích číslech Staroměstských novin.

Milan Kubíček
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Dívky prožily pěkný večer i noc v městské knihovně v ulici Za Radnicí. 
Foto: Jana Trubačíková

A chcete vědět něco víc o proběhlé 
noci? Tak tady jsou postřehy dětí, kte-
ré se noci zúčastnily:

„Milé noviny, tato noc byla zaměře-
na na Václava Čtvrtka. 1. dubna večer 
to vše začalo. Až všechny holky došly, 
začaly jsme hrát seznamovací hry. Pak 
jsme si povídaly o Václavu Čtvrtkovi 
a o Andersenovi. Potom jsme šly do ha-
sičárny. Hasiči nám slíbili, že když bude 
hořet škola, tak ji nebudou hasit. Zkou-
šely jsme si i jejich helmy a oblečky. Poté 
jsme se vrátily do knihovny a učily se 
tanec jménem Rumcajs. Vyráběly jsme 
i čepice od Křemílka a Vochomůrky. Po-
tom jsme šly ven a pomohly jsme hledat 
vodníkovi Česílku dušičky. A nakonec 
byla večerka a šly jsme spát.” 

Bára Zapletalová, 4. A

„Bylo to tu dobré. Nejlepší bylo sbí-
rání dušiček a vyrábění kytek na strom 
Čtvrtkovník. Byly jsme taky na hasič-
ské zbrojnici a já jsem mohla mluvit 
do rádia. Řekla jsem, že vyhráli zájezd 
do Egypta. Pak jsme tančily tanec Dup, 
dupy, dup Rumcajse a Manky. Největší 

NOC S ANDERSENEM 2011
V KNIHOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ měřena na spisovatele Václava Čtvrtka. 

Ze začátku jsme hrály seznamovací hry 
a vyráběly si jmenovky. Navštívily jsme 
hasičskou zbrojnici, na které jsme se do-
zvěděly spoustu zajímavých, ale i důleži-
tých informací. Po krátké přestávce jsme 
tancovaly Rumcajsův tanec Dup, dupy, 
dup. Zkoušely jsme si vyrobit Vocho-
můrkovu čepičku, která se všem poved-
la. Pak si každý z papíru udělal kytičku 
a název pohádky pana Čtvrtka , který 
potom zavěsil na strom Čtvrtkovník. 
Poté jsme se rozdělily na skupiny, do-
staly smeták s baterkou a šly ven hledat 
ztracené dušičky. Po převlečení do py-
žama jsme si pustily večerníček. A poté 
jsme šly spát.”

Kateřina Malinová

„Letošní Noc s Andersenem byla 
pěkná. Ze začátku jsme si vyrobily jme-
novku a povídaly si o Václavu Čtvrtko-
vi. Navštívily jsme hasičskou zbrojnici. 
Tady nám ukázali všechny věci, které 
se potřebují k hašení. Jak jsme došly 
zpět do knihovny, byla krátká přestávka. 
Potom jsme se naučily tančit country 
tanec. Vyráběly jsme si čepičku Křemíl-
ka. První jsme ji sprejovaly, potom jsme 
ji šily. Kreslily jsme kytičku, mašličky 
a oblíbené postavy na Čtvrtkovník. Po-
tom jsme se rozdělily do tří skupin po 
čtyřech a hledaly jsme dušičky. V nich 
byly lístečky a ty jsme měly složit.. Po-

Společná návštěva v hasičské zbrojnici.                                                                              Foto: JT

Také letos se u nás v knihovně konala Noc s Andersenem. Letošní datum 
padl na 1. dubna 2011, ale žádný apríl to nebyl. Opravdu jsme se sešly 
a mezi knížkami strávilo noc 12 dětí. Byla to noc plná her, pohádek a skvělé 
zábavy. Letos nám pomáhala slečna Martina Hrubošová z Klubka Staré 
Město. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se někdy zase na další spolupráci. 

sranda bylo vyrábění 
Vochomůrkovi čepi-
ce. Moc jsme si sice 
nečetly, ale vůbec to 
tu nechybělo. Večer 
jsme si pustily večer-
níček a šly jsme spát. 
Ráno jsme se probu-
dily a daly si perník 
a čaj. A pak jsme šly 
domů.”

Kateřina Rathouská
„V pátek 1. dub-

na jsem byla na 
Noci s Andersenem 
v knihovně. Byly jsme 
v hasičské zbrojnici. 
Jak jsme došly, tak 

jsme si vyrobily Křemílkovu čepici. Pak 
jsme šly hledat dušičky. Nakonec jsme se 
převlékly do pyžama a vyčistily zuby.

Potom už následoval večerníček.”
Simona Pilušová

„Letošní Noc s Andersenem byla za-
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Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři 

tom byla osobní hygiena a večerníček, 
a pak už jsme šly spát.”

Jana Malinová

„Z 1. dubna až do 2. dubna jsme spaly 
v knihovně. Bylo to super. Nejdříve jsme 
si dělaly cedulky se jmény, potom jsme 
hrály hru. Jak jsme si dohrály, tak jsme si 
četly. Potom jsme šly na hasičskou zbroj-
nici. Když jsme došly zpět do knihovny, 
tak jsme tančily Rumcajsův tanec. Poté 
jsme šly ven a hledaly ztracené dušičky. 
V půl jedné v noci jsme se připravovaly 
ke spánku a nechyběla pohádka na dob-
rou noc. ”

Lucie Lopatová

„V pátek 1. dubna jsem šla spát do 
knihovny na Noc s Andersenem. S hol-
kami jsme hrály seznamovací hry, šly na 
hasičskou zbrojnici. Dobrovolní hasiči 
nám slíbili, že když bude hořet škola, tak 
ji nebudou hasit. Došly jsme něco po 21. 
hodině a šly jsme vyrábět Křemílkovu 
čepičku. Pak jsme šly ven hledat dušičky. 
Potom jsme se přev-
líkly do pyžama, 
vyčistily zuby a šly 
spát.”

Katka Hlaváčková

„ Jak jsme došly, 
tak jsme se nejdříve 
seznamovaly. Byly 
jsme na hasičské 
zbrojnici. Nejdřív 
nám tam jeden pán 
něco vykládal. Po-
tom jsme se šly po-
dívat na hasičské 
auto. Jak jsme se 
vrátily, tak jsme šly 
vyrábět Křemílkovu 
čepičku. Taky jsme 
se naučily jeden tanec. Po dotančení 
jsme se šly dívat na pohádky, a pak šly 
spát. Noc s Andersenem se mi líbila.”

Kateřina Hubáčková

„Moc se mi líbilo, když jsme šly ve-
čer k hasičům. U hasičů jsem otevřela 
vrata. Hrály jsme hry vevnitř i venku. 
Noc v knihovně byla o Václavu Čtvrtko-
vi. A tanec Dup, dupy, dup jsme tančily 
až do potu. Ráno nás hnaly ze spacáků 
a snídaly jsme.”

Alžběta Pleváková

„Noc s Andersenem se mi líbila. Nej-
větší sranda byla, když jsme šily Vocho-

můrkovu čepičku. Některé z nás v nich 
měly trošku díry, ale ničemu to nevadilo. 
Byly jsme u hasičů, kámoška hlásila do 
rádia, že vyhrála zájezd do Egypta. Potom 
jsme venku hledaly dušičky. Když jsme se 
vrátily, šly jsme spát. Noc s Andersenem 
byla úžasná.”

Eliška Gabrielová

„V pátek jsme spaly v knihovně. Jed-
nalo se o Václava Čtvrtka. Vyráběly jsme 
jmenovky, hrály jsme hry, byly jsme na 
hasičské zbrojnici. Ukázali nám celé ha-
sičské auto. Moje kamarádka Kača mluvila 
do rádia, že jsme vyhrály zájezd do Egyp-
ta a 50 000,- Kč navíc. Jak jsme došly, šily 
jsme úžasnou Vochomůrskou čepičku. 
Seděly jsme jak švadlenky, ale nakonec 
se nám to povedlo. Po čepičce jsme šly na 
noční výpravu za zatoulanými dušičkami. 
Nakonec jsme si pustily večerníček a šly 
jsme spát. V knihovně se mi líbilo.”

Martina Kromsiánová

„Dne 1. 4. 2011 jsem šla spát do knihov-
ny. Začaly jsme seznamovací hrou. Dál si 

to moc nepamatuji. Kolem osmé jsme šly 
na hasičskou zbrojnici. Nejdřív tam něco 
jeden mladík povídal, a pak jsme se šly po-
dívat na auto. Kačka mluvila do rádia a do 
vysílačky. Když jsme se vrátily, tak jsme šly 
dělat čepku. To mě bavilo. Taky jsme se 
naučily Rumcajsův tanec. Potom jsme se 
převlékly a šly se dívat na pohádku. Noc 
s Andersenem se mi líbila.”

Petra Balejová

Myslíme si, že devátá Noc s Anderse-
nem se vydařila, a už se všichni těšíme na 
jubilejní desátou noc. 

Jana Trubačíková 
a Milada Rokytová

Letošní Noc s Andersenem se sice konala na apríla, ale všechny děvčata 
byly v pohodě.                                                        Foto: Jana Trubačíková

V květnu je potřeba podle tradiční čínské 
medicíny posilovat srdce. Společně s moz-
kem patří k největším „spotřebitelům“ ener-
gie v těle, k největším odběratelům kyslíku.
Dne 1., 2. dubna – ve znamení Berana.
Příroda má na všechno lék, má i bylinky, 
které pomáhají při psychických problé-
mech. Zkuste heřmánkový čaj – uklid-
ňuje.
Dne 3., 4. dubna – ve znamení Býka.
Každodenní kloktání je nejlepší prevencí 
proti nachlazení.
Dne 5., 6., 7. dubna – ve znamení Blížen-
ců. Vysazujte hlízy mečíků.
Dne 8., 9. dubna – ve znamení Raka.
Dne 10., 11. dubna – ve znamení Lva.
Při vhodném počasí vysévejte přímo na 
záhon cukety, okurky, rajčata, patizon.
Dne 12., 13.dubna  – ve znamení Panny.
Pijte čaj z meduňky, zklidňuje trávicí 
trakt. Vysazujte slaměnky. Ze zeleniny 
pozdní mrkev, červenou řepu.
Dne 14., 15. dubna – ve znamení Váhy.
Vysazujte předpěstovaný kadeřávek, mečí-
ky, jiřiny, begonie a slaměnky do truhlíků. 
Vysévejte dvouletky.
Dne 16., 17. dubna – ve znamení Štíra.
17 – Úplněk 13:08 LČ. Držíme půst.
Dne 18., 19. dubna – ve znamení Střelce.
Vysévejte na záhon fazole a hrách.
Dne 20., 21., 22.dubna – ve znamení Ko-
zoroha. Vysejte na záhon pozdní mrkev 
a červenou řepu.
Dne 23., 24. dubna – ve znamení 
Vodnáře. Prevencí proti křečovým žilám 
jsou potraviny, které obsahují flavonoidy,
jež zpevňují stěnu žil. Zdrojem je černý 
rybíz, třešně, švestky, meruňky, hroznové 
víno, šípky, papriky a červené víno.
Dne 25., 26., 27.dubna – ve znamení Ryb. 
Příhodná doba pro odstraňování bradavic 
a plísní na nohou. Lidový recept na plísně: 
jablečný ocet.
Dne 28., 29.dubna – ve znamení Berana.
Ideální pro sklizeň i zpracování všech 
plodů – jahody, maliny, rybíz, třešně, 
angrešt. Zavařujte a zmrazujte – nic se 
nezkazí.
Dne 30. dubna – ve znamení Býka.
K desinfekci úst a osvěžení dechu si udě-
lejte domácí bylinnou vodu: čerstvou 
bylinu zalijte alkoholem a nechte měsíc 
stát na teplém místě v tmavé láhvi. Hodí 
se meduňka, máta, šalvěj, mochna, přes-
lička, řapík.

M.J.

Děkujeme Vám, že patříte mezi 
čtenáře Staroměstských novin
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila

1.4 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 340/134 ost. plocha o výměře 176 
m2 a pozemku p. č. 340/76 orná půda 
o výměře 30 m2 v lokalitě ul. Sadová ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti PROMABYT, 
a.s., Veselí nad Moravou, Kollárova 
1229, dohodou k 31. 3. 2011.

1.5  pronájem nebytových prostor 
o výměře 17 m2 v bytovém domě č. 
p. 14, nám. Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
RNDr. Karlu Šuranskému – CA OMNI-
TOUR, Staré Město, Sochorcova 940, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné ve výši 570 Kč/m2 
a rok, za účelem provozování cestovní 
agentury.

1.6   od 1. 5. 2011 pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 120 m2 a 70 m2 
v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Aleši Jurákovi – JUVA-
CYKLO, Sušice 188, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné 
ve výši 1.068 Kč Kč/m2 a rok, za účelem 
provozovny pro prodej a servis jízdních 
kol. 

1.7  pronájem skladových prostor 
o výměře 53 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, panu Josefu Tichoňo-
vi, bytem Staré Město, Seifertova 1171, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné ve výši 274 Kč/m2 
a rok, za účelem uskladnění elektri-
kářského a jiného drobného materiálu 
a nářadí. Nájem je osvobozen od DPH.

1.8  pronájem části pozemku p. č. 
2414/1 orná půda o výměře 80 m2 v lo-
kalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, TC Sta-
ré Město, o. s., Staré Město, Karolíny 
Světlé 1013, na dobu určitou – do 31. 
8. 2025 a nájemné ve výši 45,60 Kč/m2 
a rok. 

U S N E S E N Í
z 9. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 6. 4. 2011

U S N E S E N Í
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1.9  prodloužení pronájmu pozemků 
p. č. 2871/2 st. o výměře 174 m2, p. č. 
2420/40 ost. pl. o výměře 66 m2 a p. č. 
2420/66 ost. pl. o výměře 132 m2, které se 
nachází pod přístavbou a v okolí přístav-
by sportovní haly na Širůchu ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků, kterým je Česká 
republika (příslušnost hospodařit s ma-
jetkem má Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábře-
ží 390/42, Praha, Nové Město), na dobu 
určitou od 01.06. 2011 do 31.05.2012, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
5.580,00 Kč/rok (15,00 Kč/m2 a rok). 

1.14   zřízení úplatného věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. 
A. Gerstnera 2151/6, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6 na právo umístění stavby „St. 
Město, úpr. DS, Sobol“ umístění nového 
kabelového vedení NN a osazení skří-
ní SS na pozemku p. č. 3693/1, 6068/34, 
6068/1, 6068/102 a 3678/1 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění nového kabe-
lového vedení NN a osazení skříní SS. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpi-
sů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve 
znění pozdějších novel, a to výnosovou 
metodou, jako pětinásobek ročního užit-
ku, dle cenového výměru MF pro stano-
vení regulovaných cen. Pro rok 2011 platí 
částka 9 Kč/m2 a rok + příslušná DPH.

2.1  nejvhodnější nabídku na akci „Ob-
nova ekosystému odstavených ramen 
řeky Moravy - poskytování poradenských 
služeb“. Nejvhodnější nabídku předložil 
uchazeč GRANTIKA České spořitelny, a. 
s. Brno.

5.1  převod částky 104.096,40 Kč z rezerv-
ního do investičního fondu Základní ško-
ly, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 

příspěvkové organizace. Tato částka je 
cenou za rekonstrukci části sociálního 
zařízení v budově Komenského 1720.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.12  schválit 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 vý-
měře 463 m2 ve vlastnictví společnosti 
OTR-KS, s. r. o., Staré Město, Koste-
lanská 2128 za část pozemku p. č. 718 
trvalý travní porost o výměře 463 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše 
v lokalitě Prostřední kruhy ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem rozšíření hranice užívaného 
pozemku.
Cena směňovaných pozemků byla sta-
novena dohodou a činí 600 Kč/m2.  

1.13  schválit majetkoprávní vypo-
řádání pozemku p. č. 4560/8 ostatní 
plocha/komunikace o výměře 17 m2 
a pozemku p. č. 4560/113 ostatní plo-
cha/zeleň o výměře 9 m2, které se na-
chází v lokalitě ul. Altéře ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
které jsou dnes ve vlastnictví České re-
publiky (příslušnost hospodařit s ma-
jetkem - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město), za účelem 
narovnání vlastnických vztahů pod ko-
munikací a veřejným prostranstvím.  

III. rozhodla

2.1  o vyloučení uchazeče BIC Brno 
spol. s r.o. Brno z účasti ve veřejné za-
kázce malého rozsahu na služby akce 
„Obnova ekosystému odstavených ra-
men řeky Moravy – poskytování pora-
denských služeb“ z důvodů nesplnění 
požadavků dle podmínek stanovených 
zadavatelem v Zadávacích podmín-
kách. 

IV. souhlasí

6.1  se zakoupením bowlingové dráhy 
umístěné v nebytových prostorách SKC 
od pana Josefa Hudečka, Hlavní 160, 
Vnorovy za cenu 894.000 Kč vč. DPH za 
podmínky schválení rozpočtového opat-
ření č. 3/2011 zastupitelstvem města.
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V. vzala na vědomí

1.16  plánovací smlouvu na finanční
spoluúčast manželů Koníčkových na 
vybudování nových parkovacích míst 
při rekonstrukci budovy Za Radnicí č. 
p. 128 na bytový dům.

4.1  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění dle zápisu.

4.2  vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 a § 105 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

4.3  vyjádření města k oznámení o za-
hájení spojeného územního a stavební-
ho řízení dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění dle zápi-
su.

4.4  vyjádření města k oznámení o za-
hájení řízení o změně stavby před do-
končením dle § 87, § 118 a § 112 záko-
na č. 183/2006 Sb. v platném znění dle 
zápisu.

VI. uložila

1.  Odboru správy majetku a životní-
ho prostředí

1.1  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 4551/5 
ost. plocha o výměře 10 m2, který se na-
chází před nemovitostí č. p. 1911 – Bistro 
Korádo, ul. Hradišťská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.2  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 4549/1 
ost. plocha o výměře 12 m2, který se na-
chází před nemovitostí č. p. 106 – restau-
race PAPÍNO, ul. nám. Hrdinů ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.3  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 6064/12 
trvalý travní porost o výměře 15 m2 v lo-
kalitě rybník Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.4  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 340/134 
ost. plocha o výměře cca 96 m2 v lokalitě 
ulice Sadová ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště

1.10  zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře cca 
87 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.   

Starosta Josef Bazala společně s místostarostou Radoslavem Malinou přivítali na radnici v pátek 8. dubna 2011 v 9:30 hod. delegaci pedagogů a studentů střední 
školy z italského města Latina. Hosté z jihu Evropy udržují partnerské vztahy ze Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město. Na závěr slavnostního přijetí, 
o kterém píšeme na str.12, jsme pořídili společnou fotografii.            oto: Milan Kubíček

1.11  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – výkup po-
zemku p. č. 6049/41 orná půda o vý-
měře 179 m2 v lokalitě Špílov ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.15  zveřejnit na úředních deskách 
záměr na převod majetku – prodej ka-
nalizací, které jsou dnes ve vlastnictví 
města Staré Město.     

2. Finančnímu odboru

6.1  zahrnout do výdajové části rozpoč-
tu města v rámci rozpočtového opatře-
ní č. 3/2011 částku 894.000 Kč na za-
koupení bowlingové dráhy.  

  Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Staroměstský den 
bude 5. června

Staroměstský den se uskuteční v ne-
děli 5. června od 14 hodin ve sportov-
ním areálu na Rybníčku. V příštím 
čísle přineseme podrobný program 
této oblíbené akce. Snad nám po dvou 
letech bude přát i počasí.                MK
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Projekt Indiánská matematika
Žáci prvního ročníku v březnu 

prožívali „indiánský“ měsíc. Vyrobili 
si čelenky. Pera na ně přibývala pod-
le splněných úkolů nejen ze stránek  
učebnice matematiky. Ve čtení četli 
věty zaměřené na tuto tématiku, pak 
vybarvili obrázek podle pokynů. Ve 
výtvarné výchově  si  vyrobili  mas-
ku a indiánské obydlí, v pracovních 

Přijímací talentové zkoušky 2011
na ZUŠ Staré Město:

Budova ZUŠ Rastislavova ulice:
Středa 1. 6. (13:00-17:00 hod.) - hudební obor 

                                           - taneční obor 
Čtvrtek 2. 6. (13:00-17:00 hod.) -  literárně dramatický obor

Budova ZUŠ ulice Za Radnicí:
Pondělí 6. 6. (14:00-17:00 hod.) -  výtvarný obor 
Pátek 10. 6. (14:00-17:00 hod.) -  výtvarný obor

Kontaktní telefon: Radim Snopek 734 422 729

Na snímku vlevo Petr Plevák, uprostřed vpravo 
Vojtěch Giesel a vpravo Bohuslav Blaha.

Foto: GI

Indiáni v první třídě základní školy.                                                                                                           Foto: JT

Marie Hrabcová oslavila 85 let
Staroměstská nositelka Zlatého odznaku J. K. Tyla oslavila v minulých dnech ži-

votní jubileum. Je významnou režisérkou ochotnického divadla při TJ Sokol Staré 
Město. Na jevišti uvedla ve vlastní režii postupně tituly Na tý louce zelený, Perly 
panny Serafinky, Ženský zákon, Moje žena – tvoje žena, Katerinka – Kača, Dámy
a husaři, O smutné princezně a Tetička z Radějova. Svou prací udržela a ve svébyt-
ném směru obnovila ochotnické divadlo a vtiskla mu neopakovatelně osobitou tvář. 
Gratulujeme k významnému životnímu jubileu!

Herci divadelního odboru TJ Sokol Staré Město

Turnaj 
o „pečeného Orla“

V sobotu 9. dubna 2011 se v Uher-
ském Hradišti konal turnaj ve stolním 
tenisu, který pořádala Charita Uh. 
Hradiště spolu s jednotou Orla Uh. 
Hradiště. 

Staroměšťané se opět vyznamenali. 
Naše tři želízka zastupovali Vojtěch 
Giesl,  Petr Plevák a Bohuslav Blaha. 
Pečený Orel přiletěl do Starého Měs-
ta. V kategorii do 15 let získal 1. místo 
Petr Plevák a krásné bramborové Voj-
těch Giesl. V kategorii dospělých byl 
absolutním vítězem Bohuslav Blaha, 
který si pochutnal na „pečeném Orlu“. 
Všem reprezentantům naší jednoty 
děkujeme a gratulujeme!

 Dagmar Zálešáková
starostka Orla

činnostech skládali puzzle, v hudební 
výchově  zpívali indiánské a trampské 
písničky. V tělesné výchově samozřej-
mě zdolávali indiánskou stezku. Další 
indiánská tématika je čeká v dubnu 
v přírodě. Už teď se všichni moc těšíme 
na pokračování úspěšného a zajímavé-
ho projektu. 

Jitka Trnčáková
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Tradiční tábory pro děti

Na snímku průvod k odhalení památníku v Hradišťské ulici ve Starém Městě dne 2. září 1973. 
Foto: archiv JS

 Staroměstské noviny 5/11 Staroměstské noviny 5/11

S rozkvétající přírodou jsme opět 
vstoupili do období, v němž si připomíná-
me vítězné ukončení druhé světové války 
s příchodem rudoarmějců a rumunských 
vojáků, vítaných kyticemi šeříků i do Me-
zinárodních pamětních dnů odboje, začí-
najících výročím vzpoury vězňů koncent-
račního tábora Buchenwald z 19. dubna 
1945 s tryznou za 51 tisíc obětí. 

Politický vězeň Walter Bartel na ní 
přednesl památnou Přísahu připomínající 
utrpení, popravy, ubití, postřílení na smrt 
vyčerpaných vězňů na pochodu smrti, či 
likvidovaných smrtícími injekcemi.

Účastníci tryzny si přísahali, „ že svůj 
boj ukončí, až poslední viník bude stát 
před soudci národů, až dojde k zničení 
nacismu a vybudování nového světa míru 
a svobody.“

V městech a na vesnicích byly postave-
ny památníky a položeny pamětní desky, 
připomínající oběti obou světových válek, 
účastníky všech druhů odboje ve vlasti 
i v zahraničních složkách čsl. armády. 

O jejich statečnosti svědčí poslední dopisy 
před popravami např. Amálie Škráškové, 
R. Mazůrka, V. Pavlíka, stejně jako bratří V. 
a O. Ulrichových a V. Stalčíka i řady dalších 
ze 193 staroměstských občanů, jímž druhá 
světová válka přinesla smrt.

Pietnímu aktu, který uskutečníme letos 
již v pátek 29. dubna v 17 hodin u památ-
níku v Hradišťské ulici, bude předcházet 
položení květin k pěti dalším pomníkům 
v prostoru Starého Města a k pamětní desce 
na sokolovně. Na ukončení vzpomínkové 

slavnosti odjedou delegace představitelů 
města a dalších účastníků k památníku 
pěti rukojmí v polní trati na Potmělúčce.

Na vzpomínkovou slavnost před ro-
kem se dostavili i rodiče s dětmi již čtvr-
té generace od památného května roku 
1945. Tuto krásnou a významnou tradici 
jistě opět dodržíme.

K účasti zvou představitelé města, tě-
lovýchovných jednot, politických a ob-
čanských organizací.

Jan Slováček, předseda ZO ČSBS

K 66. výročí 
osvobození

 Starého Města

Srdečně zveme všechny děti na tradiční tábory po-
řádané staroměstskou farností. 

Mladší tábor je pro ty, kteří navštěvují 1. - 5. třídu 
ZŠ, má ho na starosti Kamil Psotka. Proběhne ve dnech  
2. - 9. července 2011 v prostorách bývalé fary v Pačlavi-
cích (okr. Kroměříž). Předpokládaná cena je 1400,- Kč.

Starší tábor je pro ty, kteří navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ, 
má ho na starosti Václav Pícha. Proběhne ve dnech 1. - 
13. srpna na táborové základně Suchá Loz. Předpokláda-
ná cena je 2.500,- Kč. Letos se vydáme po stopách Hobi-
ta a spolu s ním prožijeme prázdninové dobrodružství. 
Další informace a přihlášky možno zjistit přes e-maily: 
kamil.psotka@centrum.cz nebo vaclav-picha@email.cz, 
případně v sakristii kostela nebo na faře.

Srdečně jste všichni zváni, především cyklisté, na tra-
diční „Putování po památkách,“ které nám zanechali 
naši předkové. Jízda se uskuteční v sobotu 21. května. 
Opět je připraven okruh plný zajímavých památek pro-
cházející Starým Městem a blízkými obcemi. Začátek 
je v 9:00 hod. na parkovišti u staroměstského hřbitova. 
Odpolední program bude blíže upřesněn.

Kamil Psotka

Spolek přátel slivovice děkuje 
všem vystavovatelům za poskyt-
nuté vzorky, všem sponzorům za 
bohatou tombolu a návštěvníkům, 
kteří svojí přítomností košt slivovi-
ce podpořili. Dále děkujeme faráři 
a duchovnímu otci P. Miroslavu 

Vynášení Moreny
Loňská zima se svou sněhovou nadílkou dětem velmi přá-

la. Na kopci zahrady v Křesťanské mateřské škole ve Starém 
Městě děti bobovaly a sáňkovaly do sytosti. Přesto jsme již 
netrpělivě čekali na první jarní sluníčko a sněženky v trávě. 
Jaro v naší MŠ vítáme vynášením Moreny. Společnými sila-
mi jsme ve třídě vytvoříli Morenu - babu Zimu a na první 
jarní den jsme ji vynesli. Morenu vždy nesou dvě děti, ces-
tou se střídají v nesení a všichni zpíváme: 

Za zpěvu přicházíme k řece Moravě. Z mostu pak učitel-
ka Morenu zapálí a svrhne do řeky. S dětmi pozorujeme, jak 
baba Zima odplouvá pryč.                                               KMŠ

Jaro v naší mateřské škole v ulici Za Radnicí vítáme vynášením Moreny. 
Foto: KMŠ

Neseme Mořenu,
navrchu červenou,
na spodku zelenou,

pěknou, pěknou,
pěkně zdobenou.

Poděkování
Suchomelovi za napsání úvod-
ního slova do katalogu a požeh-
nání vzorků a v neposlední řadě 
všem kamarádům, kteří nám 
pomáhají tuto akci uskutečnit.      

S díky Spolek přátel slivovice Staré Město o.s.
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Sezóna staroměstských volejbalisté 
vyvrcholila ziskem „stříbrných medailí“ 

Velmi  úspěšný ligový ročník mají 
za sebou volejbalisté ze Širůchu. Pod 
vedením nového trenéra, bývalého 
úspěšného reprezentanta Petra Ka-
rabce, jehož kariéru mimo jiné zdo-
bí  zisk mistrovského titulu České 
republiky s mužstvem Aero Odolena 
Voda a působení v nejlepší evrop-
ské soutěži  italské sérii A1,  dosáhli 
volejbalisté na 2. místo v druhé nej-
vyšší republikové soutěži. „Mužstvo 
se průběžně podařilo vhodně posílit 
a stabilizovat. Trenér tak postupně 
zabudoval  do sestavy mladé nadě-
je blokaře Koláčka a Skybu, smečaře 
Maděru. Hru na palubovce organizo-
val  odchovanec  a navrátilec do dresu 
VSK Miroslav Svoboda. Když k tomu 
připočteme zkušenost stávajících 
hráčů nahrávače Kamlera, blokařů 
Pospíšila a Kmenta, smečaře Ermana, 
univerzálů Pecháčka a Patáka stabil-
ní výkonnosti Špalka na liberu, vyšel 
z toho soubor, který zvláště ve druhé 
polovině soutěže koncertoval. Nutno 

Volejbalisté VSK Staré Město při zápase s Dobřichovicemi v pátek 25. února 2011, který vyhráli 
3:1 (-22, 15, 20, 15).                                                                           Ilustrační foto: Milan Kubíček

ještě pochválit také příchozí nahrávače 
Ference a Malčíka a v neposlední řadě 
spolupráci s extraligovým Zlínem, když 
v několika zápasech nastoupili mladíci 
Janouch a Bartoš. Když šlo do tuhého, 
naskočil do hry kouč Karabec  a muž-
stvo hrálo jako z partesu“  vyslovil vel-
kou spokojenost s výsledky volejbalistů  
předseda klubu Petr Straka. 

A hodnocení trenéra Karabce:  
„S výsledky  a  umístěním mužstva jsem 
samozřejmě velmi spokojený. Před play-
-off jsem věřil, že projdeme až do finále, 
což se podařilo. Cením si hlavně obratu 
v duelech s Dobřichovicemi, kdy jsme 
odvrátili dva mečboly soupeře a výhru 
korunovali na jejich palubovce. Nebyli 
jsme bez šancí ani s vítězem z Českých 
Budějovic, ale vše ovlivnila chřipková 
epidemie a neúplný kádr. Všem hráčům 
náleží za dosažené výsledky poděková-
ní. Těším se na další účinkování v příš-
tích sezónách ligové soutěže.“ 

Petr Straka

Beran – vaše cíle nemusí být v soula-
du s aktivitou. Rozvážná hlava a bys-
tré oko je dnes na místě. Obměňte 
svůj šatník. Vrchní klepna z vaší ulice 
prohlásila, že vám to sluší, jak malé-
mu prasátku košilka.

Býk – dnes je váš odhad přesný, 
prožijete fajnovou příhodu s erotic-
kým podtextem. A milého dostanete  
k oltáři, i kdyby bába na tvarůžku 
rajtovala. Sprejeři začnou malovat do 
komínů černým uhlem.

Blíženec – již zítra můžete pochopit, 
že zbrklost vede do špitálu. Pozor, ať 
se z vás nestane ublíženec. Copak vám 
nestačí, že švába v podmáslí máte ra-
ději než tchýni?

Rak – nechte spěchat ostatní, sami 
spěchejte velmi pomalu. Budete bo-
hatý, až ze staré báby mladá cérka 
bude. Ale netrapte se! Už vám nos 
chodí k bradě na besedu. Děvčata bu-
dou koncem týdne rozpálená jak ha-
sičský kalendář.

Lev – děláte ramena jak kulturista 
z inkubátoru. Mějte na paměti, že 
častokráte psíček malý, velikého vepře 
svalí. Nechejte se naočkovat antipra-
cínem a raději nic nedělejte. Ono se 
nevyplatí vyhánět ďábla Belzebubem.

Panna – dnes jste stoprocentně mimo 
nebezpečí, neboť organizace vašich 
příštích dní nemá chybu a je plod-
ná. Vaše poctivost může lehce zmizet 
jako zrnko maku v popelu. Klepny se 
naučí štrikovat jazykem.

Váhy – stále si opakujte, jsem zro-
zen ve znamení Váhy – musím jednat 
v zájmu rovnováhy. A dařit se vám ve 
všem bude! Dnes můžete vázat písek 
do otýpek i úhoře za ocas chytat.

Štír – protože nebezpečí je vaším živ-
lem, můžete druhým pomoci nejen 
radou, ale i skutkem. Dnes běžte na 
úřad. Bezruký vám bude dveře otví-
rat.

Střelec –  hoši nebuďte střelení a dej-
te si pozor na diskotéce dneska. Kaž-
dá třetí dívka tam bude hezká, jak od 
kurníku deska! Děvčata bacha! Pře-
množili se borci, kteří po parketě po-
letují jak neopeření vrabci.

Kozoroh – trpělivost vám může při-
nést růže, ale pozor! Ať na vás čert 
neušije plachtu. Jenom nehleďte na 
svět jako kyselé zelí. Raději si kupte 
pikantní beraní rohy.

Vodnář – narodili jste se na šťastné 
planetě. Vám ani v pekle nebude zle. 
Štěstí v těchto dnech zpívá a dívá 
se na vás jak májové máslíčko. Jen 
pozor na lidi, co mají beránčí tvář 

Aprílový měsíc končí!

Máme pro vás 
HOROSKOP

Sestavil: Milan Kubíček

a vlčí srdce.

Ryba – dnes neplatí rčení, citem k rozu-
mu. Opak je pravdou. Rozum si nalezne 
cestu k citu. Nevěřte tomu, že tento tý-
den mají ve špáru v akci ježkovu vlnu, 
závaží do slunečních hodin, prášek 
z měsíčního svitu, skleněnou břitvu, 
gumový výstružník, medvědí chrapot 
a vtipné semínko. 
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ŠACHOVÉ SOUTĚŽE PŘED ZÁVĚREM
1. LIGA
Změnit historii, to byl nelehký úkol pro naše „A“ mužstvo, které 

zajíždělo v neděli 20. března 2011 v utkání předposledního kola do 
Jihlavy. Situace ve spodních patrech tabulky byla před tímto kolem 
poměrně vyjasněná a prakticky jen výhra s nebezpečným soupe-
řem umožňovala záchranu v soutěži. Po dramatickém boji se „A“ 
mužstvu podařilo v tomto zápase vyhrát 5-3 a naděje na setrvání 
v soutěži byla zase o kousek větší. Vyhrál Honza Sosna, Petr Bažant 
jr., Fera Vrána a Jakub Uřičář, remízu přidali Petr Bažant sr. a Ra-
dovan Studený. Velká radost a úleva propukla v pozdních odpoled-
ních hodinách ve Starém Městě v neděli 3. dubna, kdy bylo sehráno 
poslední kolo soutěže. Podle papírových předpokladů se pozornost 
obrátila především na utkání v Brně, Ostravě a ve Starém Městě, kde 
se rozhodovalo o třetím sestupujícím. Naši hráči hostili silný celek 
Karviné, který přijel na Slovácko ve slabší sestavě, než se očekávalo. 
Ale i tak velká nervozita vykonala své a naše „A“ mužstvo prohrálo 
3-5 a muselo čekat na výsledky dalších zápasů. Vyhrál Radovan Stu-
dený a Jarek Buráň, remízu přidali Honza Sosna a Honza Hudeček. 
Po nekonečně dlouhých minutách přišla zpráva o utkání v Ostravě, 
kde domácí celek Mittal Ostrava prohrál a tím bylo naše mužstvo 
zachráněno. Všichni věříme, že v dalším ročníku to bude o mnoho 
lepší. 

2. LIGA
Celkový zisk v podobě 4 bodů, přinesly zápasy našich zástupců 

ve 2. lize v 10. kole, které bylo sehráno v neděli 27. března 2011.  „B“ 
mužstvo přivítalo hráče Veselí n. M., kteří jsou stále jedním z kandi-
dátů na sestup do nižší soutěže. Náš celek byl v tomto utkání favori-
tem a své ambice nakonec potvrdil těsným vítězstvím 4,5-3,5. Vyhrál 
Petr Bažant jr., Radovan Studený, Vojta Dobeš a Milan Rachůnek, 
remízu přidal Petr Bažant sr. Doslova šok zažili hráči Kroměříže, 
kteří pouze remizovali s naším „C“ mužstvem, čímž si zkompliko-
vali šanci na postup a v posledním kole musí nad svým rivalem ze 
Znojma zvítězit. „C“ mužstvo, i když hrálo ve značně kombinované 
sestavě, zaslouží velkou pochvalu, a to nejen za tento zápas. Vyhrál 
Petr Kapusta, Lukáš Fusek a Jožka Burda, remízu přidali Petr Blaha 
a Honza Šmíd sr.

KRAJSKÝ PŘEBOR
S cílem vykřesat teoretickou možnost  záchrany zasedli hráči „D“ 

mužstva k domácím šachovnicím proti záložnímu mužstvu Hole-
šova v 10. kole, které bylo na pořadu v neděli 20. března. Samotné 
utkání bylo dlouho velmi vyrovnané, ale štěstí se nakonec odvráti-
lood statečně bojujícího „D“ mužstva, které nakonec prohrálo nej-
těsnějším rozdílem  3,5-4,5. Vyhrál Honza Šmíd sr. a Tonda Vávra, 
remízu přidali Milan Rachůnek, Honza Šmíd jr. a Jirka Marek. 

Nedařilo se ani „E“ mužstvu, které podlehlo v Kroměříži domácí 
rezervě vysoko 2-6 a touto výhrou si domácí hráči prakticky vybo-
jovali postup do 2. ligy. Vyhrál Jarek Sháněl, remízu přidali Vojta 
Dobeš a Roman Omelka. 

Do dalekého Rožnova se přijelo rozloučit s krajským přeborem 
v neděli 3. dubna „D“ mužstvo a své účinkování zakončilo další po-
rážkou v celkovém poměru 3-5. Remizovali Michal Staufčík, Milan 
Krča, Honza Šmíd jr., Honza Šmíd sr., Igor Štefanko a Ondra Stuch-
lý. Vítězstvím 5,5-2,5 se naopak prezentovalo doma „E“ mužstvo 
proti celku Francovy Lhoty. Vyhráli Jarek Sháněl, Roman Omelka, 
Bohuslav Blaha a Martina Fusková, remízu přidali Lukáš Fusek, Jož-
ka Burda a Jožka Knotek.

Milan Rachůnek

ZÁVĚREČNÁ TABULKA 1. LIGY

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Slavoj Ostrava - Poruba 10 1 0 31 57.0 41
2. A64 Grygov B 9 0 2 27 57.0 40
3. Jakl Karviná 7 2 2 23 51.5 35
4. Tatran Litovel B 5 1 5 16 45.5 30
5. SK Zlín B 4 2 5 14 46.0 30
6. Slavia Orlova 4 2 5 14 44.5 27
7. SK Duras BVK Brno  4 2 5 14 39.5 22
8. SK Gordic 4 0 7 12 43.5 29
9. SK Staré Město 3 3 5 12 40.5 25
10. Mittal Ostrava 4 0 7 12 39.5 18
11. TJ TZ Třinec B 2 2 7 8 29.5 16
12. Panda Rychnov nad Kněžnou 2 1 8 7 34.0 19

TABULKA 2. LIGY PO DESETI KOLECH

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. SPgŠ+G Znojmo 7 2 1 23 44.5 28
2. Slavia Kroměříž 6 3 1 21 46.0 35
3. ŠK Zlín C 6 2 2 20 42.5 29
4. ŠK Staré Město B 5 3 2 18 45.0 31
5. ŠK HPM TEC Hustopeče 5 1 4 16 42.5 29
6. ŠK Staré Město C 5 1 4 16 39.5 26
7. TJ Spartak Adamov 4 0 6 12 40.0 27
8. SK Boršice 3 3 4 12 39.5 28
9. TJ ŠK Veselí nad Moravou 3 1 6 10 40.5 27
10. SK Prostějov 3 1 6 10 36.0 19
11. TJ Sokol Postoupky 2 1 7 7 30.0 19
12. ŠK Holešov 2 0 8 6 34.0 16

ZÁVĚREČNÁ TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. SK Boršice B 9 1 1 28 53.5 38
2. Slavia Kroměříž B 8 1 2 25 56.5 40
3. TJ Sokol Hošťálková A 8 0 3 24 50.0 36
4. ŠK Holešov B 5 2 4 17 47.0 27
5. TJ FS Napajedla A 5 2 4 17 44.0 27
6. ŠK Zlín D 5 1 5 16 47.5 32
7. CHESSMONT Rožnov p.R. A 5 1 5 16 45.5 29
8. ŠK Staré Město E 5 1 5 16 44.0 30
9. ŠK Zbrojovka Vsetín A 4 1 6 13 41.0 23
10. ŠO TJ Francova Lhota A 4 0 7 12 37.0 19
11. ŠK Staré Město D 1 3 7 6 37.5 22
12. Spartak Uherský Brod 0 1 10 1 24.5 14
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Devátý ročník Slováckého okruhu

Nejmenšího na krmítku, čížka lesního, nevyžene od oběda ani pětkrát větší dlask. 
Foto: Vladimír Kučera

Otoč se prosím tě dozadu, sedí tam papoušek 
Kakadu.                      Foto: Vladimír Kučera 

Motosport klub Uherské Hradiště 
ve spolupráci s městem Staré Město 
pořádá na okruhu ve Starém Městě 
ve dnech 7. - 8. května 2011 již IX. 
ročník Slováckého okruhu o „Cenu 
Bohumila Kováře.“ Závod je zařazen 
do seriálu mistrovství České repub-
liky a je úvodním závodem o mis-
trovské body třídy Klasik. 

V sobotu 7. května 2011 jsou na 
programu od 9:30 hod. do 18 hodin 
povinné tréninky všech kategorií. 
V neděli 8. května 2011 začíná první 
warm-up v 8:40 hod., jako poslední 
se pojede v 16:25 závod třídy Super-
mono. V početné startovní listině se 
společně s kompletní domácí elitou 
objeví jezdci z Rakouska, Slovenska, 
Německa a dalších zemí. V dopro-
vodném programu vystoupí mažo-
retky a k vidění bude výstava histo-
rických vozidel a motocyklů. Přesný 
program Slováckého okruhu najdete 
na straně 30.

Milan Kubíček

Když se podíváte na tu ptačí nádheru 
na snímcích, tak vám bude určitě velmi 
líto, že dlask tlustozobý se dožívá v pří-
rodě jen dvou až pěti let. Hnízdí pouze 
jednou ročně, v květnu a červnu. Samice 
snáší 4-5 vajec, sedí na nich necelé dva 
týdny a samec přináší potravu. Potom 
ještě dva týdny krmí mláďata. Rozlousk-
ne i nejtvrdší brouky. Je specialista na 
rozlouskávání jader třešní a trnek. Ale 
mějte se před ním na pozoru! Když je 
ohrožen, brání se klováním, může v zo-
báku vyvinout tlak 45 kg a bez námahy 
kousne až na kost.

Milan Kubíček

Dlask tlustozobý – ptačí fešák

Dopravní omezení

V souvislosti s konáním motocy-
klových závodů ve Starém Městě bu-
dou ve dnech sobota 7. května od 8 do 
21 hodin a v neděli 8. května od 8 do 
21 hodin uzavřeny ulice Velehradská, 
Huštěnovská a obchvat Starého Města 

I/55. Objížďka bude vedena trasou Uher-
ské Hradiště – Bílovice – Topolná – Na-
pajedla a opačně. Děkujeme za pochope-
ní tohoto dopravního omezení.

Podrobnější informace naleznete na 
www.motosportklub.cz, tel: 777 880 069, 
e-mail: autoklub@brezolupy.cz   

MK

Foto: Vladimír Kučera
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Samec má velkou rezavou hně-
dou hlavu, sytěji zbarvený týl, 
mohutný kuželovitý šedočer-
ný zobák s černým zbarvením 
kolem kořene a šedý límec na 
krku. Hřbet je červenohnědý, 
rezavý krátký ocas má bílé kon-
ce, křídla jsou tmavé s širokým 
bílým pruhem a spodek těla je 
světle růžovohnědý. Zkrátka 
ptačí krasavec.

Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 27. května. 
Uzávěrka je 16. května 2011.

V prvním poločase měli převahu Staroměšťané. V 31. minutě se 
však radovali hosté, když jediný gól Pitína vsítil Libor Krahula. 

Foto: Milan Kubíček

Fotbalová sezona na Rybníčku zahájena

Brankář Jiskry Staré Město Tomáš Adamík vybíhá daleko od branky 
a s přehledem likviduje jednu z šancí hráčů Pitína. 

Foto: Milan Kubíček

Orientální přísloví 
na poslední stranu

TJ Jiskra Staré Město – Sokol Pitín 0:1 

Krásné slunečné počasí přilákalo v neděli 3. dubna 2011 
fandy fotbalu na travnaté hřiště v lokalitě Rybníček, kde hra-
je okresní soutěž družstvo TJ Jiskra Staré Město. Přijeli k nám 
fotbalisté z Pitína, kteří byli v tabulce až za Jiskrou a 80 diváků 
očekávalo výhru domácího týmu. Jiskře nelze upřít snahu a vel-
kou bojovnost, ale znovu se potvrdilo známé pořekadlo – nedáš, 
dostaneš. 

Z ojedinělého protiútoku zaznamenal branku hlavou pitín-
ský Libor Krahula.

V druhém poločase měli šance hráči obou týmů, ale ke změ-
ně skóre již nedošlo. Nejlepším hráčem Jiskry byl vyhlášen Ro-
man Abrahám. 

Sestava TJ Jiskra: T. Adamík – J. Žajdlík (46. L. Kubík), 
P. Šobáň, D. Šatava (56. M. Kment) O. Svoboda, M. Panáček, T. 
Müller (72. P. Rosůlek), M. Grebeň, J. Botek, M. Andrýsek, R. 
Abrahám. Trenér: Pavel Višenka

Po patnáctém kole je Jiskra Staré Město se sedmnácti body 
na desátém místě.

Přijďte na Rybníček povzbudit naše fotbalisty.
Milan Kubíček

Starší a mladší žáci

V krajské soutěži startují starší a mladší žáci TJ Jiskra Sta-
ré Město. V patnáctém kole zajížděli Staroměštané do Uher-
ského Ostrohu. Starší žáci vyhráli 2:1, branky vsítili Stodůl-
ka a Blaha, mladší žáci remizovali 2:2, když autory gólů byli 
Klinkovský a Šabata. Po tomto utkání byli starší žáci v tabulce 
krajské soutěže na devátém místě, mladší si vedli o poznání 
lépe, když figurovali na páté příčce, jen šest bodů za prvním 
družstvem z Hluku.

MK

Pozvánka na fotbal
1. květen 16:30 hod. Jiskra St. Město – Ostrož. N. Ves B
22. květen 16:30 hod. Jiskra Staré Město – Bánov

Zlý manžel může být dobrým otcem,
ale zlá žena nikdy dobrou matkou.
Ženo, starej se o svého může jen zpolo-
vice tak, jak o svoji sousedku – tvůj muž 
bude od spokojenosti zpívat jako slavík.

Největším hrdinou je muž, který si do-
káže poradit se svou vášní a svou man-
želkou.

Pokud se chceš některé ženě pomstít, tak 
před ní pochval jinou ženu.

NI

Dařilo se i starším a mladším žá-
kům, kteří zvítězili v krajské soutěži 
nad FC Koryna 3:1 (branky vsítili Bla-
ha, Horníček, Koželuha) a 6:4 (Roubí-
nek 3, Novák, Zajíc, Jančík).

Milan Kubíček 

V neděli 10. dubna 2011 fotbalisté 
TJ Jiskra Staré Město přijeli složit re-
parát za předchozí nevydařené utkání 
na Rybníčku do nedaleké obce Koší-
ky. Podařilo se a Staroměšťané si od-
vezli z Košíků tři body za vítězství 2:0. 
Branky vsítili P. Horák a J. Žajdlík. 
Košíky po této porážce spadly z čela 
tabulky na třetí místo. Staroměšťané 
jsou po šestnáctém kole okresní sou-
těže na devátém místě s dvaceti body.

TJ Košíky – TJ Jiskra Staré Město 0:2
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