
STAROMĚSTSKÉ
noviny

ROČNÍK XX  Č. 4  DUBEN 2010  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Z obsahu novin

Vítání občánků do života na radniciVítání občánků do života na radnici

V pátek 5. března 2010 se usku-
tečnilo v obřadní síni na radnici 
první letošní Vítání občánků do ži-
vota. Ve dvou skupinách jsme napo-
čítali celkem 17 dětí a z tohoto počtu 
bylo 12 holčiček, zkrátka děvčat jako 
máku.

První děti přijely na úřad v dopro-
vodu rodičů v 13 hodin, druhá sku-
pinka měla stanovený začátek obřadu 
na 13:30 hodin.

K rodičům, několika prarodičům 
i dalším  členům doprovodu dětí pro-
mluvil místostarosta Radoslav Malina, 
obřad uváděla matrikářka Jana Nos-
ková, o hudební doprovod se posta-
rala Kateřina Bazalová a s kulturním 
pásmem vystoupily děti z Křesťan-
ské mateřské školy v ulici za Radnicí 
s učitelkou Jitkou Minářovou.

Rodiče převzali po skončení obřa-
du Vítání občánků do života hotovost 
ve výši 3000 Kč odsouhlasených Ra-
dou města Staré Město jako finanční 
příspěvek při narození dítěte. Navíc 
každá maminka obdržela kytičku 
a dítě malý dárek.

Milan Kubíček

I. skupina dětí 5. března v 13 hodin
Na snímku zleva děti: Kateřina Janoušková, Natálie Blahová, Jakub Martinák, Dominik Daťko. 

Foto: Zdeněk Polišenský

I. skupina dětí 5. března v 13 hodin
Na snímku zleva děti: Klára Horková, Matěj Lipovský, Klára Silná, Barbora Kratochvílová, Matylda Dvo-
řáková. Foto: Zdeněk Polišenský
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II. skupina dětí 5. března v 13:30 hodin
Na snímku zleva děti: Kristýna Chybíková, Sadie Ruth Fischer, Adam Bukvald, Va-
nesa Vaňková.  Foto: Zdeněk Polišenský  

Anička Ferdová s maminkou Janou a tatínkem Bohumilem společně s prarodiči 
Pavlem Zálešákem a Dagmar Zálešákovou.  Foto: Zdeněk Polišenský

II. skupina dětí 5. března v 13:30 hodin
Na snímku zleva děti: Anna Ferdová, Sabina Horsáková, Pavel Číhal, Tere-
za Číhalová.  Foto: Zdeněk Polišenský

Místostarosta Radoslav Malina a matrikářka Jana Nosková při obřadu.
Foto: Zdeněk Polišenský

Po delší době se ve Starém Městě narodila dvojčata. Na snímku Pavel Číhal 
s tatínkem a sestřička Tereza s maminkou. Uprostřed nejstarší sedmiletá 
Kristýna.  Foto: Zdeněk Polišenský

Vítání občánků do života – děvčat jako máku

Kdy se rodí více dívek a kdy více chlapců?
Osobně si myslím, že přesná odpověď na otázku v nadpisu člán-

ku asi neexistuje. Američtí porodníci sice nedávno zveřejnili studii, 
podle které má ekonomická krize a dlouhodobá nezaměstnanost 
vážné společenské důsledky ještě dlouho po návratu prosperity 
a ekonomického růstu. Ve studii je uvedeno, že v době ekonomic-
kých krizí se totiž rodí více dívek a vzniká velká pohlavní nerovno-
váha. K vychýlení poměru ve prospěch ženského pohlaví dochází 
proto, že v období krize se v ženách tvoří více stresového hormonu, 
který vyvolává spontánní potrat u mužského embrya či plodu.

Podle záznamů ze Starého Města se v letech 1950 – 1952 narodi-
lo 142 chlapců a pouze 106 dívek, údaj za rok 1953 chybí a v letech 
1954 – 1955 se narodilo ve Starém Městě 111 kluků a jen 82 děvčat. 
Celkový součet za pětileté období je 253 chlapců a pouze 187 dívek. 
Že by ve Starém Městě platila jiná pravidla, nebo se v uvedené době 
žilo šťastně a nebyla žádná krize? Milan Kubíček
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budovy zdravotního střediska č. p. 1857 
ve Starém Městě“, určila do soutěže vy-
zvat tyto uchazeče Stamos, spol. s r. o., 
Stavebniny Kodrla, s. r. o., Tufír, spol. 
s r. o., Stavby Říčany a.s., PaPP, s. r. o.
2.2 - podání žádosti o dotaci ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury na akci 
Bezbariérový chodník ulice Velehradská 
ve Starém Městě. Finanční spoluúčast ža-
datele ve výši 3.047.781 Kč.
2.3 - projektovou dokumentaci a žádost 
o dotaci ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury na akci Bezbariérový chod-
ník Staré Město, náměstí Hrdinů – sever-
ní strana. Finanční spoluúčast žadatele ve 
výši 984.364 Kč.
5.2 nabídku firmy GG ARCHICO s. r. o. 
na vypracování architektonické studie 
„Nábřeží Staré Město“.
6.1 vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu v souladu se zákonem o účetnic-

tví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů u příspěvkových organizací 
zřízených městem.
6.2 hospodaření a finanční vypořádá-
ní příspěvkových organizací zřízených 
městem za rok 2009 dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města
1.9 schválit převod majetku – výkup 
pozemku p. č. 6053/187 ost. plocha/
ost. komunikace o výměře 70 m2, který 
se nachází pod účelovou komunika-
cí v lokalitě ul. Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, od paní Mgr. Marty Juráskové, by-
tem Staré Město, Alšova 1452, za cenu  
100 Kč/m2, za účelem narovnání majet-
koprávních vztahů. 
1.10 schválit smlouvu č. O/0119/2010/
DOP se Zlínským krajem o poskytnutí 
finančního příspěvku za účelem zajiš-
tění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, na území 
Zlínského kraje veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou.

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2 ukončení pronájmu nebytových 
prostor a věcí movitých v budově č. 
p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém 
Městě (restaurace-pizzerie), k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště panu Vladimíru 
Skráškovi, bytem Staré Město, Slavomí-
rova 1101, dohodou k 31. 3. 2010.
1.3 ukončení výpůjčky dvou jedno-
duchých ubytovacích buněk (DHM 45 
a DHM 46) a dále o ukončení výpůjčky 
ubytovací dvojbuňky (DHM 42), SK 
Staré Město, St. Město, Brněnská 1249, 
dohodou k 28. 2. 2010.
1.4 okamžité odstoupení od smlou-
vy ze strany pronajímatele - Nájemní 
smlouva o nájmu areálu „Přístaviště“ ze 
dne 22. 12. 2008 – pronájem části po-
zemku p. č. 4500/11 o výměře 1.050 m2 
a pozemku p. č. 4498/2 o výměře 
951 m2, 2 ks mobilních buněk včet-
ně zařízení a 83 ks silničních panelů, 
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, uzavřené mezi městem 
Staré Město a panem Zbyňkem Stuchlí-
kem, bytem Uherské Hradiště, Štěpnic-
ká 1165, z důvodu hrubého porušení 
podmínek smlouvy – prodlení nájemce 
s placením nájemného déle než 1 měsíc 
oproti termínu placení sjednaném v té-
to smlouvě.
1.5 ukončení pronájmu části pozemku 
p. č. 4546/27 o výměře 22 m2, který se 
nachází pod prodejním stánkem v lo-
kalitě ulice Velkomoravská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní Janě Jurkasové, bytem Velehrad, 
Na Nivách 317, výpovědí k 30. 6. 2010 
z důvodu výstavby RD na sousedním 
pozemku.
1.6 pronájem části nebytových pro-
stor o výměře 12 m2 – část zděné haly 
v areálu Kovo ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti Služby SM, s. r. o., Staré Město, 
Za Špicí 1798, na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné ve 
výši 386 Kč/m2 a rok + příslušná DPH, 
za účelem parkování vozidla.
2.1 výzvu k podání nabídek pro veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na stavební práce na akci 
„Realizace úspor energie při provozu 

U S N E S E N Í
z 60. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 24. 2. 2010

U S N E S E N Í

Vzpomínáte na krásná léta v mateřské škole na Špitálkách? Školka se nacházela v objektu dnešního Klubka 
v ulici U Školky 1409. Z chlapců a děvčat na fotografiích jsou tátové a mámy a z mnoha i dědové a babičky.

Ilustrační foto: archiv MŠ
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III. neschválila
1.1 žádost pana Bohumila Mahdalíka, 
bytem Staré Město, nám. Hrdinů 100 
o souhlas k nastěhování do bytu č. 10 
v domě s pečovatelskou službou ve Sta-
rém Městě, Velehradská 1707, který je 
dnes pronajímán paní Růženě Karafiá-
tové. 
1.12 žádost společnosti Sportovní 
areál Širůch, a. s., Praha 8 – Libeň, So-
kolovská 541/198 o prominutí inflace
- úpravu výše nájemného dle smlouvy 
ze dne 23. 2. 2006.

IV. souhlasí
3.1 - s uspořádáním VIII. ročníku Slo-
váckého okruhu - závodu historických 
motocyklů třídy klasik, ve dnech 7. - 9. 
května 2010 ve Starém Městě.
- s použitím znaku města Staré Město 
na oficiálních tiskovinách VIII. ročníku
Slováckého okruhu v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 
odst. 4. 

V. nesouhlasí
7.4 s navrženou trasou optického ka-
belu při stavbě „T – Mobile Czech Re-
public, a. s., lokalita Uherské Hradiště“.

VI. jmenovala
2.1 komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek pro veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 
na stavební práce na akci „Realizace 
úspor energie při provozu budovy ZS 
č. p. 1857 ve St. Městě“ ve složení: J.  
Bazala, R. Malina, J. Bartošík, Ing. V. 
Kučera, R. Staufčík, Ing. R. Novák (GG 
Archico – zást. projektanta) a J. Machá-
ček (KANSPO). Náhradníci: Ing. K. 
Psotka, JUDr. B. Černá, Mgr. V. Brokl, 

Ing. M. Hrušková, M. Rachůnek, Ing. I. 
Litera, (GG Archico), Ing. M. Pleslová 
(KANSPO).

VII. vzala na vědomí
1.8 nabídku Slovácké realitní kanceláře, 
s. r. o., Uh. Hradiště, Havlíčkova 1239 na 
převod majetku – výkup pozemku p. č. 
240/1 st. o výměře 72 m2, na kterém se 
nachází zbořeniště RD č. p. 285, v lokalitě 
ulice Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlast-
níků pana Leoše Raclavského, Slovensko, 
Humenné, Nemocniční 1441/9, pana 
Františka Sehnala, Uh. Hradiště, Jana Žiž-
ky 746 a pana Pavla Sehnala, Uh. Hradiště, 
Železniční 168.
1.11 znalecký posudek č. 4598-45/2010 
zpracovaný společností VEGA Uherské 
Hradiště, a. s., Uh. Hradiště, Hradební 
1250, pro stanovení tržní hodnoty pozem-
ku p. č. 2413 zahrada o výměře 3.456 m2 
a pozemku p. č. 2414/1 orná půda o vý-
měře 15.549 m2, vše v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
3.2 - zprávu o přijatých stížnostech a pe-
ticích v roce 2009
- výroční zprávu o poskytování informa-
cí v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v ro-
ce 2009.
4.1 vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní územního řízení dle § 87 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
4.2 vyjádření města k žádosti o územní 
souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. dle 
zápisu.
4.3 vyjádření města k oznámení o zaháje-
ní spojeného územního a stavebního říze-
ní dle § 78, 87 a § 112 zákona č. 183/2006 

Sb. dle zápisu.
4.4 vyjádření města k oznámení o zahá-
jení řízení – dodatečné povolení stavby 
dle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 záko-
na č. 183/2006 Sb. dle zápisu.
5.1 záměr na vybudování sportovně 
rekreačního jezdeckého areálu v lokalitě 
Louky.
7.2 plán činnosti sociální a kulturní ko-
mise na rok 2010.
7.3 zápis ze 16. jednání sociální komise 
ze dne 8. 2. 2010.

VIII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí
1.2 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem nebytových prostor 
a věcí movitých v budově č. p. 1921, ul. 
Nad Hřištěm ve Starém Městě, 
1.3 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na prodej dvou jednoduchých uby-
tovacích buněk (DHM 45 a DHM 46) 
a ubytovací dvojbuňky (DHM 42).
Doporučená cena pro odprodej 
•ubytovací jednoduchá buňka 10.000Kč
•ubytovací dvojbuňka 15.000 Kč
Cena dle znaleckého posudku z roku 
2005 činila 12.000 Kč/jednoduchá buň-
ka.
1.4 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem části pozemku p. č. 
4500/11 o výměře 1.050 m2 a pozemku 
p. č. 4498/2 o výměře 951 m2, 2 ks mo-
bilních buněk včetně zařízení a 83 ks sil-
ničních panelů, vše ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.7 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod pozemku p. č. 4522/39 
ost. plocha/ost. komunikace o výměře 
35 m2, pozemku p. č. 4522/40 ost. plo-
cha/ost. komunikace o výměře 23 m2 
a pozemku p. č. 4522/41 ost. plocha/ost. 
komunikace o výměře 1 m2. 
1.8 jednat se Slováckou realitní kancelá-
ří, s. r. o., Uh. Hradiště, Havlíčkova 1239 
o radou města navrhované kupní ceně 
na výkup pozemku p. č. 240/1 st. o vý-
měře 72 m2, na kterém se nachází zboře-
niště RD č. p. 285, v lokalitě ulice Obilní 
čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště . 
1.13 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 44/20 ost. pl. o výměře 
81 m2 v lokalitě ul. Michalská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
7.1 zveřejnit na úředních deskách zá-
měr na pronájem nebytových prostor 
v budově č. p. 100 nám. Hrdinů ve Sta-
rém Městě o výměře cca 140 m2. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Nejstarší staroměstská generace při kulturní akci v našem městě. Bohužel se nám nepodařilo zjistit rok, kdy 
se staříčci a baběnky na snímku sešli. Kdo nám pomůže?  Foto: archiv SN
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Baťův kanál s cyklostezkou ve směru Staré Město – Huštěnovice. Během příštích dní se v těchto místech obje-
ví první vyznavači cyklistiky a pohybu v přírodě, později také vyplují menší i větší lodě a hausbóty. 

Foto: Milan Kubíček

Náměstí Hrdinů koncem padesátých let minulého století. Před budovou radnice i na protější straně silnice 
byly autobusové zastávky.  Foto: archiv SN

Jaro přivítáme úklidem a pořádkem
V pondělí 15. března 2010 odjel starosta Josef Bazala na pravidelnou kontrolní pro-

hlídku Starého Města. Byl jsem při tom a postupně jsme zkontrolovali čistotu a pořádek 
na katastru města a prohlédli jsme si i místa, kde se začne pracovat již v průběhu příš-
tích týdnů na investičních akcích města, schválených Městským zastupitelstvem Staré-
ho Města v rozpočtu na rok 2010. Na jednotlivá staveniště se podíváme v dubnu, nyní 
jsme se zaměřili především na stav komunikací, chodníků a veřejných ploch na území 
města.

„Ještě jednou děkuji všem občanům Starého Města za pomoc při odklízení sněhu a le-
du během letošní velmi dlouhé a na sněhovou nadílku bohaté zimě. Některé úseky se 
musely opakovaně ošetřovat posypem, a proto je na některých vozovkách a chodnících 
část použitého posypového materiálu, který se musí v nejbližších dnech uklidit.“ řekl 
starosta Josef Bazala

Naše kontrolní jízda se uskutečnila krátce po zmizení sněhové nadílky, která po více 
než tři měsíce zakrývala také nepořádek a odpadky, zvláště v odlehlých místech na 
okrajích města. Upřímně nechápu ty z nás, kteří se nestydí ničit životní prostředí a dělat 
všem slušným a čistotným lidem nepěknou vizitku. V tu chvíli jsem si připomněl zná-
mý Platonův výrok: „Dům je krásný. Když v něm panuje pořádek a úměrnost, ošklivý, 
když je v něm nepořádek.“ Stejné rčení platí i o vzhledu města.

„Také předem děkuji všem našim občanům, především pak ženám a dívkám, které 
náležitě pečují o své zahrádky i předzahrádky a jejich okna a balkony jsou plné krás-
ných květů. Pak se v našem městě bude líbit nejen nám, ale také návštěvníkům a turis-
tům,“ sdělil starosta Josef Bazala.

Milan Kubíček

Velikonoce
ve Slováckém muzeu
Předvelikonoční program ve Slováckém 
muzeu v Uherském Hradišti navazuje 
na dlouholeté zkušenosti z přibližování 
tradiční rukodělné výroby veřejnos-
ti. Dospělí návštěvníci i děti se mohou 
opět seznámit s různými způsoby zdo-
bení kraslic, pečením velikonočního 
obřadního pečiva a jeho aranžováním, 
s pracemi z přírodních pletiv,(proutí, 
orobinec, kukuřičné šustí) i s výrobou 
pomlázek, košíčků a ošatek z proutí.

Pondělí 29. března 2010
Marie Sekaninová, Topolná
Kraslice škrabané – gravirované.
Tomáš Mareček, Chráněná dílna oblast-
ní charity v Uherském Hradišti – pletení 
z proutí, pomlázky.
Marie Májíčková, Vlčnov
Obřadní pečivo a zdobení velikonoč-
ních beránků.

Úterý 30. března 2010
Vlasta Brunclíková, Nedakonice
Obřadní pečivo z kynutého těsta, aranž-
má
Marie Vlčková, Mařatice
Kraslice batikované a zelové.
Jana Mikulcová, Ostrožská Nová Ves
Kraslice reliéfované a děrované

Středa 31. března 2010
Marie Bilíková, Marie Šuranská, Ba-
bice
Zdeňka Rajsiglová, Staré Město
Kraslice zdobené slámou.
Zdeňka Malá, Rohatec
Paličkování.

Hlavní budova Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti, Smetanovy sady 179,
29. – 31.března 2010 v době od 9 do 12 
hodin a od 12:30 do 16 hodin. 

SM
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Poslankyně Ing. Michaela Šojdrová při vystoupení 
na výroční schůzi.  Foto: FI

Pozvánka na veřejné 
zasedání zastupitelstva

Kníže Mojslav v expozici Památníku Velké Moravy.
Foto: Vladimír Kučera

V neděli 28. února 2010 v 10 ho-
din byla podle sdělení pana režiséra 
Braunera odvysílána v pořadu Toulavá 
kamera reportáž z nově otevřeného Pa-
mátníku Velké Moravy ve Starém Měs-
tě. Pokud jste pořad neviděli, nevadí, 
přijďte se podívat do Památníku osob-
ně. Určitě nebudete litovat. 

MK

Toulavá kamera 
na ČT 1Do Památníku Velké Moravy ve 

dnech 17. a 19. února 2010 zavítalo pa-
desát ředitelů základních a středních 
škol ze Zlínského kraje. Ředitelé škol 
se přímo na místě seznámili s novou 
expozicí z historie Velké Moravy, která 
poskytuje obraz významné etapy na-
šich dějin.

Mělo by být samozřejmostí, aby 
všichni žáci základních a středních škol 
nejen ze Starého Města, ale i z okolních 
měst a obcí staroměstskou expozici 
navštívili. K 1. dubnu bude vyhlášena 
soutěž pro žáky základních a středních 
škol na téma „Na velkomoravském Ve-
ligradě.“

POZOR! Památník Velké Moravy má 
vlastní e-mailovou adresu:
pamatnik@slovackemuzeum.cz
Pevná telefonní linka na památník: 
572 543 382

MK

Ředitelé škol v Památníku Velké Moravy

Výroční členská schůze KDU-ČSL

Kam pro Staroměstské noviny?
Náš oblíbený měsíčník si můžete zakoupit také v Uherském Hradišti v prodejně 

novin, časopisů a tabáku v Hradební ulici naproti obvodního oddělení Policie České 
republiky. Ve Starém Městě jsou noviny k dostání v prodejnách potravin, novino-
vých stáncích a informacích ve vchodu do radnice.

Staroměstské noviny si můžete přečíst také na internetu, konkrétně na stránkách 
Starého Města www.staremesto.uh.cz

Pokud máte raději klasickou formu novin a Staroměstské noviny jste nesehnali 
v prodejní síti, můžete si je přečíst nebo vypůjčit v Městské knihovně a informačním 
centru ve Starém Městě v ulici Za Radnicí, nebo také v knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradiště, kde jsou k dispozici ve zdejší čítárně. 

Děkujeme Vám za přízeň.                                                                      Milan Kubíček

V pondělí 22. února 2010 se uskuteč-
nila výroční členská schůze KDU-ČSL 
Staré Město. Zhodnotili jsme předchozí 
rok a nastínili si plány a úkoly na letoš-
ní rok, kdy nás čekají mimo jiné akce 
i parlamentní a komunální volby. Na-
vštívila nás také poslankyně Parlamen-
tu ČR Ing. Michaela Šojdrová. Všichni 
měli možnost se zeptat na aktuální pro-
blémy v rámci celostátní politiky.

KD

Pohled do části sálu.  Foto: FI

V pátek 26. března 2010 v 16 hodin 
se uskuteční zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město v sále na radnici. 
Schůze je veřejná, občané jsou sr-
dečně zváni.

Josef Bazala, starosta

Na fotografii část členů Zastupitelstva města při
zasedání. Na snímku zleva: Jiří Bartošík (ODS), 
Mgr.Vratislav Brokl (ODS), JUDr. Blanka Černá 
(Staroměstské sdružení a SNK), Mgr. Martin Zá-
branský (Nezávislí), Jaroslav Pelka (ČSSD), Ma-
rie Hráčková (Nezávislí), JUDr. Vlasta Dobešová 
(ČSSD), MUDr. Irena Pelechová (ČSSD).

Foto: Milan Kubíček
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Pozvánka do ochotnického divadla
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Stalo se již tradicí, že divadelní sou-
bor Sokol Staré Město si vyměňuje   
staroměstské jeviště s jevištěm v Kom-
ni a naopak. Proto Vás vážení přátelé, 
kteří máte rádi ochotnické divadlo, zve-
me na jedinečnou veselohru Brandona 
Thomase CHARLEYOVA TETA, kte-
rou k nám přivezou Komňané v nedě-
li 25. dubna 2010, začátek v 16 hodin. 
Vstupné 50,- Kč.

Náš soubor se představí v Komni v so-
botu 10. dubna 2010. V Komni se vždy na 
náš soubor těší a zaplní sál do posledního 
místa. Rádi bychom, aby byl ve Starém 
Městě také plný sál, aby se Komňanům 
u nás dobře hrálo, jako nám u nich. Char-
leyova teta Vám zaručuje dvě hodiny po-
hody a smíchu.

Marie Hrabcová
Srdečně zve divadelní soubor Sokol 

Staré Město

Vzpomínka
Dne 9. dubna 2000 
nás náhle opustila 
naše milovaná ma-
minka a babička 
paní Božena Hert-
lová. S láskou vzpo-

mínají: manžel Karel, synové Karel 
a Antonín a dcera Božena s rodinami.

Život je dar

Brzy ráno jak se rozední,
chodí dárci ku stanici transfuzní,

aby nemocnice měla krve dosti,
kde nejvíce jí dnes spotřebují motoristi,

a ti jejich milí spolujezdci.

Já čtyřicetkrát dala krev a vždy ráda,
nechlubím se tím, jen zvědavost mě jímá,

zda oběť moje nebyla tu marná,
a jestli člověku tu každému pomáhala.

Zda v krvi své nosí radosti z písní a z žití
a jen proto, že na světě slunce krásně svítí,

že skřivan svou píseň na stromě tu pěje
a že každá růže si jen tak pro radost 

kvete.

Zda zdraví nabyli a jsou šťastní,
jestli žít je teď těší a jsou v práci?
Či trápí se a srdce smutné mají,

vím, že život nelehký je a často oči slzí.

Každého pěkného dne si važme
a večer za něj Bohu poděkujme,
vždyť život uniká, tak krátký je,

uprchne jako sen, dřív než se nadějeme.

Milada Marková

Dne 7. dubna 2010 
by se dožila paní 
Vlasta Lepková 
80 let. Odešla náhle 
a bez možnosti roz-
loučení 14. července 

2009. Vlastičko, vzpomínají na Tebe 
kamarádky z penzionu.

Poděkování dárcům krve
Vřele děkujeme všem dárcům krve 

a plazmy ze Starého Města a okolí za 
jejich činnost a posíláme jim básnič-
ku, Život je dar, kterou napsala jedna 
z dlouholetých dárkyň nejvzácnější te-
kutiny.

Český červený kříž morálně oceňu-
je bezplatné dárce krve řadou oceně-

ní: medailemi MUDr. Jana Jánského – 
bronzové (za 10 odběrů), stříbrné (za 20 
odběrů) a zlaté (za 40 bezplatných darů 
krve). Za 80, 120 a 160 darů krve se udě-
lují Zlaté kříže ČČK (Zlaté kříže za 120 
a 160 darů krve jsou předávány centrálně 
ústředím ČČK).

Milan Kubíček 

Moudrá slova antických filosofů

Jaký kdo je, tak se k němu chovej.
Terentius

Co činíš druhým, čekej od jiných.
Publius Syrus

Vrána vráně oči nevyklovne.
Macrobius

Člověk je člověku vlkem.
Plautus

Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody druhých.
Publius Syrus

Konečně dvojčata!
• V listopadu a prosinci 2009 se naro-
dilo celkem sedm dětí. Z tohoto počtu 
bylo pět děvčátek a dva chlapečci. Dne 
18. listopadu se opět po delší době ve 
Starém Městě narodila dvojčata. Kon-
krétně Pavel Číhal a Tereza Číhalová, 
kteří bydlí v ulici Sées.
• Podíváme-li se ještě dále, na statistiku 
měsíce října, zjistíme, že se narodili jen 
dva hoši v poměru k šesti holčičkám.
• V bilanci úmrtí jsou údaje opět roz-
dílné. V posledních dvou měsících roku 
2009 zemřelo osm našich spoluobčanů, 
šest mužů a dvě ženy.
• Počátkem roku 2010 došlo k obratu, 
když k 15. lednu zemřel jeden muž a tři 
ženy.

• Nejčastějšími staroměstskými jmény 
jsou stále Marie a Josef. V průběhu roku 
2009 zemřelo pět Marií, Josefů dokonce 
osm. Bohužel, nikdo z rodičů nepojme-
noval v minulém roce žádné z 93 naro-
zených dětí Josef a Marie, proto celkový 
počet nositelů těchto staročeských jmen 
rychle klesá. Na rozdíl od větších měst, 
kde Marie získává zapomenutou oblibu 
a občas se objeví i malý Josífek.

Jana Nosková, Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
V sobotu  24. dubna, 

15. května, 19. června 2010.

Život je dar

Brzy ráno jak se rozední,
chodí dárci ku stanici transfuzní,

aby nemocnice měla krve dosti,
kde nejvíce jí dnes spotřebují motoristi,

a ti jejich milí spolujezdci.

Já čtyřicetkrát dala krev a vždy ráda,
nechlubím se tím, jen zvědavost mě jímá,

zda oběť moje nebyla tu marná,
a jestli člověku tu každému pomáhala.

Zda v krvi své nosí radosti z písní a z žití
a jen proto, že na světě slunce krásně svítí,

že skřivan svou píseň na stromě tu pěje
a že každá růže si jen tak pro radost 

kvete.

Zda zdraví nabyli a jsou šťastní,
jestli žít je teď těší a jsou v práci?
Či trápí se a srdce smutné mají,

vím, že život nelehký je a často oči slzí.

Každého pěkného dne si važme
a večer za něj Bohu poděkujme,
vždyť život uniká, tak krátký je,

uprchne jako sen, dřív než se nadějeme.

Milada Marková

Život je dar
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Když v roce 1867 mělo premiéru 
Requiem Johanna Brahmse, obecen-
stvo bylo ohromeno. Místo obvyklých 
modliteb za zemřelé skladatel použil 
verše z Písma svatého, které vypovída-
jí o útěše a naději.

Nyní jsi smutný. Ale zase tě uvidím 
a tvé srdce se bude radovat.

A tvou radost ti nikdo nevezme. 
Jako matka utěšuje své dítě, tak já 

tě potěším. 
O dva roky dříve zemřela Brahm-

sovi matka. Při výběru slov, které vy-
jadřovaly jeho bolest, se autor takto 
tvořivě vynašel. Pochybuji, že skla-
datel tímto dílem překonal matčinu 
smrt. Pravděpodobně ještě nějaký rok 
ho zármutek provázel. Ale i tak jeho 
Requiem vyjadřuje pravdu, která se 
nedá popřít. I když je bolest pronika-
vou a dlouho trvající skutečností, je 
zde mnohem větší skutečnost, ke které 
se každý zármutek musí obrátit, a tou 
je naděje. 

Člověk – křesťan nemůže uvažo-
vat nad budoucností bez toho, aby si 
připomenul Ježíšovo zmrtvýchvstání. 
Jeho smrt nebyla zvláštní historickou 
událostí, ale prahem, který každý musí 
překročit, jestliže chce mít podíl na 
věčném životě s ním.

Jestliže naše cesty následují tu Kris-
tovu, strach ze smrti je pochopitelný 
a přirozený. I Ježíš v úzkosti volal: 
„Bože můj, Bože můj, proč si mne 
opustil?“ a prosil ho: „Odejmi ode 

mne tento kalich“.
Proč by měly být Velikonoce bez Vel-

kého Pátku? Tak jak nemůže být jaro bez 
studené zimy, tak východ slunce by nic 
neznamenal, kdyby se neprodral přes 
temnotu noci. 

Tak i bolest utrpení musí předcházet 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

P�EHLED VELIKONO�NÍCH BOHOSLUŽEB 2010 
Pátek – 26.3.2010 K�ÍŽOVÁ CESTA ULICEMI STARÉHO M�STA

Mše sv.za�ne v 17.00 hodin, po ní vyjde pr�vod s t�emi 
zastaveními K�ížové cesty

Nezapome�te si donést 
jívové ratolesti („ko�i�ky“) 

7:00 hodin 
9:00  hodin 
(v sobotu 27.3.2010 v 17:00 h.)

Kv�tná ned�le  –  28.3.2010
Ob�ady za�nou u k�íže v nové �ásti
h�bitova, následuje žehnání ratolestí  

a pr�vod do kostela V sobotu 27.3.2010: 14:00 – 17:00 hodin:
možnost o�išt�ní duše ve svátosti smí�ení. 

Budou p�ítomni t�i zpov�dníci!
Zelený �tvrtek  –  1.4.2010 MŠE NA PAMÁTKU  

POSLEDNÍ VE�E�E
(ustanovení mše svaté, 

ustanovení svátosti kn�žství,
nové p�ikázání lásky – 
ob�ad umývání nohou)

18:00 hodin 
Po mši – hodinová adorace 

V Getsemanské zahrad�
(no�ní adorace 20:00-06:00) 

Velký pátek  –  2.4.2010
OB�ADY NA PAMÁTKU 

UMU�ENÍ  JEŽÍŠE KRISTA

Kostel bude otev�en od 9:00 
hodin k soukromé adoraci 

K�ížová cesta v 9:00 hod. 
Ob�ady za�ínají v 18:00hod.
(no�ní adorace 20:00-06:00) 

Bílá sobota  –  3.4.2010
Neslaví se liturgie.

Pro katechumeny v 9.00 hodin 
ob�ad „Jména“ a „Efatha“

Kaple sv.Jana K�titele
bude otev�ena

od 9:00 – 18:00 hodin

Dary p�i adoraci u Božího 
hrobu se posílají na opravy 
katolických chrám� ve Svaté 
Zemi k adoraci u Božího hrobu 
20:00   hodin Velikono�ní vigilie  – 3.4.2010 Ob�ady za�ínají u k�íže  

v nové �ásti h�bitova
  8:00 hodinNed�le Zmrtvýchvstání Pán�

4.4.2010
Sbírka na Arcibiskupský 

kn�žský seminá� v Olomouci 

Žehnání pokrm�
na konci mše svaté 

(nádoby, ošatky, koší�ky
s pokrmy položte na 
p�ipravené ubrusy!) 

10:00 hodin

Pond�lí velikono�ní   5.4.2007 Mše sv.v 7:00 a 9:00 hodin 

triumfu života.  
Když objevíme tuto víru, postupně 

překonáme strach z umírání.  
Požehnané dny Vzkříšení Kristova 

přeje P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti

Od Neděle Zmrtvýchvstání (4. 4.) až do slavnosti Seslání Ducha svatého (23. 5.) se místo mod-
litby „Anděl Páně“ modlí „Vesel se nebes Královno“ nebo „Raduj se, Královno nebeská“!

NEZAPOMEŇTE – ZMĚNA ČASU!  Ze soboty 27. 3. na neděli 28. 3. si posuneme hodinky o hodinu dopředu!

SVATÝ TÝDEN 2010
KVĚTNÁ  NEDĚLE - 28. BŘEZNA 2010

I. Oslava Krista jako Krále (Hosana a ratolesti)  II. Oslava Kris-
tova utrpení. Každé naše utrpení ve spojení s Kristem dostává 
smysl a stává se vítězným.
Svěcení ratolestí se koná před kostelem, u kříže v nové části 
hřbitova.
a) věřící drží v rukou ratolesti (je to symbol víry),
b) následuje posvěcení ratolestí.
c) četba evangela Mt 21,1-11,
d) průvod není jen vzpomínkou, ale vyznáním, že Ježíš je náš 
Pán. Jdeme mu vstříc celým svým životem, jdeme s ním do Je-
ruzaléma.
e) v kostele je vstupní modlitba, čtení, pašije o umučení Pána 
Ježíše (Mt 26,14-27,66)

ZELENÝ ČTVRTEK - 1. DUBNA 2010
Dopoledne v 9:30 hodin je jediná mše svatá v katedrále v Olo-
mouci. Slouží ji otec arcibiskup Jan GRAUBNER se svými kněží-
mi, kteří při ní obnovují své kněžské závazky. Při této bohoslužbě 
se světí posvátné oleje, které se používají ke křtu, biřmování, svě-
cení a pomazání nemocných. 

VEČERNÍ MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

I. Ustanovení eucharistie (ustanovení mše svaté), II. Ustanove-
ní svátosti kněžství, 
III. Nové přikázání ( pokorná služba až do krajnosti – umývání 
nohou apoštolům).
Je to den smíření. Dříve se právě tento den vraceli veřejní hříšní-
ci do Církve. Dnes večer už nemá být nikdo nesmířen s Bohem. 
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Komenský ochotnický 
spolek KOS

Datum Místo Skupina Hra Začátek Odjezd

 1. čtvrtek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 2. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 7. středa  Uh. Hradiště U  Cikáni 
(Hotel U Kostničího kamene) 18.00 100,-

 8. čtvrtek  Uh. Hradiště školní př.  Naši furianti 10.00 50,-

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

 10. sobota  Uh. Hradiště  Carmen      derniéra, 25. repríza 19.00 220,-/200,-

 12. pondělí  Uh. Hradiště školní př.  Naši furianti 10.00 50,-

 14. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Agatománie 18.00 150,-

 15. čtvrtek  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku   25. repríza 10.00 40,-

 16. pátek  Uh. Hradiště  Bambiland
veřejná generální zkouška 10.00 50,-

 17. sobota  Uh. Hradiště P  Bambiland                       premiéra 19.00 220,-/200,-

 19. pondělí  Uh. Hradiště senior  Bambiland 10.00 100,-/80,-

 19. pondělí  Uh. Hradiště  Adéla ještě nevečeřela 19.00 250,-/230,-

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

 21. středa  Uh. Hradiště O  Tenor na roztrhání      40. repríza 17.00 100,-

 22. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 23. pátek  Uh. Hradiště  Harold a Maude 19.00 250,-/230,-

 24. sobota  Uh. Hradiště C  Emilia Galotti 19.00 180,-/160,-

 24. sobota
 Praha
 (Divadlo 
 V Dlouhé)

zájezd  Harold a Maude 19.00 ----------

 25. neděle  Uh. Hradiště H  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 27. úterý  Uh. Hradiště E  Cikáni
 (Hotel U Kostničího kamene) 18.00 100,-

 28. středa  Uh. Hradiště N  Cikáni 
(Hotel U Kostničího kamene) 17.00 100,-

 29. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Bambiland 19.00 180,-/160,-

 30. pátek  Uh. Hradiště  Tenor na roztrhání 19.00 220,-/200,-

J. B. Thomas
Charleyova teta

Rozpustilá komedie, (a vůbec jedna 
z nejlépe napsaných komedií v histo-
rii divadla), o dvou oxfordských stu-
dentech, Charleyovi a Jackovi, kteří se 
chystají pozvat dívky svého srdce na 
milostnou schůzku. Tu však s ohledem 
na svou stydlivost i možné snadnější 
získání obou dívek hodlají zinscenovat 
jako setkání s Charleyovou tetou. Zlo-
myslná náhoda spolu s dluhy, typickým 
to průvodcem studentských let v každé 
zemi a době, zaviní, že v roli Charleyo-
vy tety vystoupí poněkud rozmazlený 
student Babberley.

Řada překvapivých situací a nádher-
ný humor, vycházející z těch nejlepších 
anglických tradic, jsou spolehlivou zá-
rukou kvalitní divácké zábavy s příjem-
nými ozvěnami nostalgie. Režie byla 
svěřena Bohumilu Staníkovi - vzpo-
meňme na Hrátky s čertem, Naše furi-
anty a Lucernu, které rovněž režíroval.

BS

Staroměstská kapela
vyhrávala Josefům

Až po uzávěrce tohoto čísla novin se 
uskutečnila tradiční akce Staroměstské 
kapely, která vždy 19. března vyhrává sta-
roměstským Josefům. 

Ve Starém Městě ale Josefů povážlivě 
ubývá, ještě před sedmi lety jsme jich na-
počítali 235, což je nejvíce mezi mužský-
mi jmény. Za uplynulé období počet Jose-
fů povážlivě klesl, a nebude trvat dlouho, 
a mezi nejčastější mužská jména nastoupí 
jiná. Bude to Jan, Jiří, Petr nebo někdo 
jiný? Otázku brzy vyluštíme.

K pochůzce Staroměstské kapely se ješ-
tě vrátíme v příštím čísla.

Milan Kubíček

fotografka
IVANA
   CETKOVSKÁ

ulice V Zahradě 1853

Staré Město – u Širůchu

Mobil: 777 810 415
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz
Zápis dětí do MŠ

 V týdnu od 12. do 16. dubna 2010 bude proveden Zá-
pis dětí do mateřských škol ve Starém Městě.

 Iveta Polášková

Živá hudba na oslavy

 Hledáte živou hudbu? Hraji na svatbách, na rodinných 
i firemních oslavách a večírcích. Tel.: 777 208 387

Pozáruční servis oken a dveří

 Zavádíme novou službu POZÁRUČNÍ SERVIS všech 
typů plastových oken a dveří! Firma, která Vám doda-
la plastová okna a dveře již neexistuje, nekomuniku-
je nebo je pro ně servis případně oprava vašich oken 
a dveří problém? Pro nás to není problém! Zavolejte 
nám dříve, než se Vám okna a dveře poškodí! Tel: 
774 596 354.

Zaujalo nás v Lunárním kalendáři

V dubnu je potřeba posilovat játra, která jsou hlavním detoxi-
kačním střediskem těla.
Dne 1., 2. dubna – ve znamení Štíra. Zalévejte, vysévejte, vysa-
zujte.
Dne 3., 4., 5. dubna – ve znamení Střelce. Do jídelníčku zařaďte 
česnek (rozšiřuje cévy). Vysévejte okurky a tykve na předpěsto-
vání.
Dne 6., 7. dubna – ve znamení Kozoroha. Sázejte brambory.
Dne 8., 9., 10. dubna – ve znamení Vodnáře.
Dne 11., 12. dubna – ve znamení Ryb. Vysazujte listovou zele-
ninu.
Dne 13.,14. dubna – ve znamení Berana. Ráno vypijte sklenici 
vody s citronem. Omezte kávu a čokoládu.
Dne 15., 16., 17. dubna – ve znamení Býka.
Dne 18., 19. dubna – ve znamení Blíženců. Vysévejte a vysazuj-
te květiny. Otužujte choulostivé letničky.
Dne 20., 21. dubna – ve znamení Raka. Zalévejte. Rostliny nyní 
potřebují spoustu vody.
Dne 22., 23. dubna – ve znamení Lva. Vysazujte jahodníky.
Dne 24., 25. dubna – ve znamení Panny. Vysazujte letničky, (sla-
měnky, begonie). Vysévejte zeleninu, cibuli, mrkev a červenou 
řepu. Brambory nakopčete, chraňte je před světlem a mrazem.
Dne 26., 27. dubna – ve znamení Vah. Ráno sbírejte pampelišky 
na med.
Dne 28., 29. dubna – ve znamení Štíra.
Dne 28. dubna – 14:18 LČ Úplněk. Držíme půst. Při půstu se 
jí v omezeném množství jednoduchá strava. Hlavně dodržuj-
te pitný režim, pijte kvalitní čistou vodu nebo bylinkové čaje 
v množství 2 – 3 litry.
 M. J.

Zápis dětí do MŠ
 V týdnu od 12. do 16. dubna 2010 bude proveden Zápis dětí 
do mateřských škol ve Starém Městě.
 Iveta Polášková

Živá hudba na oslavy

 Hledáte živou hudbu? 
Hraji na svatbách, na rodinných 
i firemních oslavách a večírcích. 

Tel.: 777 208 387

POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN A DVEŘÍ

 Zavádíme novou službu POZÁRUČNÍ SERVIS všech typů 
plastových oken a dveří! Firma, která Vám dodala plastová 
okna a dveře již neexistuje, nekomunikuje nebo je pro ně ser-
vis případně oprava vašich oken a dveří problém? Pro nás to 
není problém! Zavolejte nám dříve, než se Vám okna a dveře 
poškodí!

Tel: 774 596 354.

Neděle 28. března
POHNISA
Jarní turnaj rekreačních hráčů – badminton, stolní tenis, šipky.
Začátek: 14:00 hodin
Startovné: 100,-Kč/hráč

Neděle 4. dubna
VELIKONOČNÍ BAZAR
DOLINA, DOLINEČKA I., II., III.,
Zábavně - charitativní odpoledne
Začátek 15:00 hod.
Neděle 25. dubna
CHARLEYOVA TETA
DIVADELNÍ SPOLEK TJ SOKOL KOMŇA
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč
Pátek 30. dubna – neděle 2. května
LAN CRAFT
POČÍTAČOVÁ LANPÁRTY
Začátek: Pátek - 12:00 hod.
Konec:   Neděle - 12:00 hod.

Zábavně charitativní odpoledne

VELIKONOČNÍ BAZAR
pořádá o velikonoční neděli 4. dubna 2010 od 15 hodin

Společensko kulturní centrum Staré Město

Chcete přispět na zvýšení kvality života dětí? Máte doma nepotřebné, 
ale funkční věci, které by jiný dokázal ocenit - darujte je! Přineste 
věci do SKC ve Starém Městě. Darované bude na místě prodáváno 

a draženo herci Slováckého divadla a dalšími osobnostmi.

Hrát, tančit a zpívat k tomu budou soubory
Dolinečka I., II., III., a Dolina.

Výtěžek půjde na sbírkové konto „Pomozte dětem.“ Darované věci 
(nenosit staré šatstvo) můžete přinést do SKC - sokolovny ve dnech 

pondělí až pátek od 8 do 12 hodin. Podle potřeby je možno domluvit 
i jiný termín na tel.: 721 143 892, 604 866 702.

Vstup volný. Peníze s sebou! 

Peníze zaslané na sbírkové konto „Pomozte dětem“ jsou veřejným 
výběrovým řízením rozděleny na základě regionálního principu.  

SE STAROMĚSTSKÝMI NOVINAMI
JE ŽIVOT VESELEJŠÍ
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Karneval ve Čtyřlístku.  Foto: Martina Všetulová

DUBEN 2010
Čtvrtek 1. 4.
Výlet do Technického muzea v Brně.
Výletu se mohou zúčastnit nejenom děti, ale i jejich rodiče popřípadě jejich 
prarodiče.
Podrobnosti můžete najít na našich plakátech a www stránkách.

Pátek 2. 4.
Velikonoční tvoření.
Milé děti, v době VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN vás zveme na VELIKONOČNÍ 
tvoření nejen s vajíčky. (Není vhodné pro předškolní děti.)
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, dvě vyfouklá vejce.
Cena: 20 ,- Kč

Středa 7. 4.
Tvořivá dílna – Korálkování.
Cena: 40,- Kč, pro členy TD 30,- Kč

19. – 23. 4.
Den Země pro předem přihlášené školy.

Středa 21. 4.
V rámci Tvořivé dílny - Keramická dílna

Čtvrtek 22. 4.
Den Země v Uherském Hradišti na téma „Unese Země naše kroky?“
Tradičně pořádaná kampaň pro školy 
a širokou veřejnost.
Více na samostatném plakátu.

Sobota 24. 4.
Tvořivé dílničky v rámci Dne Země 
v Kovosteelu.

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

Čtvrtek 1. 4.
14:30 – 15:30 hodin
Baby masáže. 
Vhodné pro maminky s dětmi od 6 týdnů do 
6 měsíců.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou přezůvky a podložku pod miminko.

Čtvrtek 1. 4.
15:30-17:00 hodin
Výtvarka pro nejmenší.
Pro rodiče s dětmi od 2 do 10 let.
Zkoušíme různé výtvarné techniky.
Vstupné 40,- Kč

Pátek 9. 4.
19:00-20:00 hodin
Cvičení s Martinou, jednoduchý 
aerobik.
Vstupné dobrovolné. 

Pátek 9. 4.
20:00-22:00 hodin
Maminec - SCRABBLE PÁRTY
Posezení, popovídání a hraní scrabblu.

Sobota 10. 4.
15:00-17:00 hodin
Pohodová sobota - trochu jiné sobotní 
odpoledne.
Ukázky ekologického úklidového, pracího 
a kosmetického programu.
Ukázky pomůcek do kuchyně a jiné.
Na programu tombola.
Pro děti k dispozici herna s hlídáním.

Středa 14. 4.
13:00-15:00 hodin
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: 10,- Kč

Čtvrtek 15. 4.
14:30-15:30 hodin
Baby masáže. 
Vhodné pro maminky s dětmi od 6 týdnů do 
6 měsíců.
Jemná masáž probíhající přes láskyplné 
doteky od rodičů k děťátku.
S sebou přezůvky a podložku pod miminko.

Čtvrtek 15. 4.
15:30-17:00 hodin
Výtvarka pro nejmenší.
Pro rodiče s dětmi od 2-10 let.
Zkoušíme různé výtvarné techniky.
Vstupné 40,- Kč

Neděle 18. 4.
16.00-18.00 hodin
Nedělní hraní ve Čtyřlístku.
Pro všechny rodiče a prarodiče s dětmi.
Na programu říkanky, písničky, hry, jedno-
duchá výtvarka a na závěr pohádka a sladká 
odměna.
Vstupné 40,- Kč

Pátek 23. 4.
19:00-20:00 hodin
Cvičení s Martinou, jednoduchý 
aerobik.
Vstupné dobrovolné. 

Pátek 23. 4. 
20:00-22:00 hodin
Maminec - SCRABBLE PÁRTY
Posezení, popovídání a hraní scrabblu.

Sobota a neděle 24. – 25. 4.
Reiky s paní Holznerovou.

Úterý 27. 4.
15:00-16:00 hodin
Pohádkové čtení.
!!V KNIHOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ!!
Chcete, aby vaše děti měli pěkný vztah ke 
knížkám?
Přijďte s dětmi do knihovny. Na programu 
čtení, povídání, zpívání, na závěr pohádka. 
S sebou přezůvky pro děti.

Středa 28. 4.
13:00-15:00 hodin
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: 10,- Kč

Čtvrtek 29. 4.
15:30-17:00 hodin
Výtvarka pro nejmenší.
Pro rodiče s dětmi od 2 do 10 let.
Zkoušíme různé výtvarné techniky.
Vstupné 40,- Kč

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Lékaři ve Starém Městě

V minulém čísle Staroměstských novin jsme přinesli článek 
o zdravotnictví ve Starém Městě v minulosti. Ozvala se nám 
paní Mgr. Marie Smělíková, která nám napsala doplňující in-
formace.

Po roce 1945 byla ordinace MUDr. Jana Pernického v jeho 
rodinném domě ve Starém Městě, Velkomoravské ulici 1310. 
Po odchodu do důchodu působil ještě jako dorostový lékař 
– zdravotní středisko v Domově mládeže Střední zemědělské 
technické školy ve Starém Městě.

Po roce 1945 působili ve Starém Městě dva praktičtí lékaři. 
V Lidovém domě na náměstí Hrdinů MUDr. Rudolf Chytil, 
pak MUDr. Božena Kaděrová, a potom MUDr. Marcela Šup-
ková do roku 1985. V rodinném domě ve Velkomoravské ulici 
1310 ordinoval MUDr. Jan Pernický, pak MUDr. Jitka Vla-
chovská (do roku 1985). V Lidovém domě byla také ordinace 
zubního lékaře – MUDr. Marta Bašusová.

Děkujeme paní Mgr. Marii Smělíkové za doplňující infor-
mace.

Milan Kubíček
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Celá farní obec má jít ke stolu Páně. 
V kostele je prázdný svatostánek - symbol opuštěného Jeruzalé-
ma. Ježíš odchází na Olivovou horu. Při slavnostní liturgii  při 
Gloria se naposledy rozezvučí zvony. 
I. čtení:  Ex 12,1-8.11-14, II. čtení: 1 Kor 11,23-26, evangelium: 
Jan 13, 1-15
Po homilii (kázání) si připomeneme Ježíšův odkaz církvi v no-
vém přikázání služby až do krajnosti. Kněz vybraným mužům 
farní obce umývá nohy, podle Ježíšova příkladu, a proměňuje 
chléb a víno.  Po mši svaté se koná eucharistický průvod. Celá 
farnost doprovází Ježíše do Getsemanské zahrady. Hodinovou 
adoraci v Getsemanech by mělo prožít celé společenství. Obna-
ží se obětní stůl - symbol opuštěnosti a vydanosti Ježíše Krista. 
Odnesou se nebo zahalí všechny kříže. Odstraní se svěcená voda 
a nalije se až na Bílou sobotu z nového Křestního pramene. Mož-
nost noční adorace v Getsemanské zahradě je od 20:00 hod. do 
06:00 hodin. 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM CHRÁMĚ  -  18:00 HODIN
VELKÝ PÁTEK - 2. DUBNA 2010

Den pokání a přísného postu. Vidíme červenou barvu, znamení 
Kristova vítězného utrpení, barvu mučedníků a Ducha svatého, 
v jehož moci se toto vítězství utrpení uskutečňuje. Úvodní pro-
strace (kněz s ministranty leží na stupni oltáře) - symbol ponížení 
člověka pocházejícího ze země. Také znamená zármutek a bolest 
Církve. Ježíš dobrovolně a odhodlaně jde vstříc své oběti. Ježíš 
zcela vědomě naplňoval proroctví, na den a na hodinu.
Na Květnou neděli kupovali Židé velikonočního beránka. Čtr-
náctého dne měsíce Nisanu je velikonoční večeře a v pátek Ježíš 
umírá právě v hodinu, kdy se tento velikonoční beránek zabíjel.
I. Bohoslužba slova, II. Uctívání kříže, III. Svaté přijímání
I. Bohoslužba slova:
1.čtení: Iz 52,13-53,12,  2.čtení: Žid 4,14-16,5,7-9, Pašije: Jan 18,1-
19,42
Ježíš zemřel za celý svět, proto jsou přímluvy pronášeny  za všech-
ny potřeby Církve. Představují všeobecnou moc Kristova umuče-
ní, dopad na celý svět, na celé stvoření.
II. Obřad uctívání Kříže
Popravčí nástroj se stává znamením vítězství, radostné zvěsti, že 
Kristus smířil svět s Otcem. Co to znamená - ve svém vlastním 
životě vztyčit Kříž?
Kněz postupně odhaluje kříž a volá: ”Hle, Kříž, na kterém umřel 
Spasitel světa”. Lid odpovídá: ”KLANÍME SE TI, PANE JEŽÍŠI 
KRISTE A DĚKUJEME TI” (a všichni na chvíli pokleknou). Po 
třetím zvolání a odpovědi, věřící přistupují ke Kříži a jednodu-
chým pokleknutím jej uctí.
III. Svaté přijímání
Eucharistie je přinesena z bočního oltáře, byla proměněna včera 
i pro dnešní obřady.
Není požehnání, jen modlitba na závěr. Všichni se v tichosti 
rozejdou. Možnost noční adorace v kapli sv. Jana Křtitele je od 
20:00 hodin do 06:00 hodin. (pozn. Na Velký pátek začíná novéna 
k Božímu milosrdenství)

OBŘADY V NAŠÍ FARNOSTI – 18:00 HODIN
BÍLÁ SOBOTA - 3. DUBNA 2010

Církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho 
umučení a smrti. Neslaví se žádná liturgie. Kaple sv. Jana Křtite-
le je otevřena od 9:00 do 18:00 hodin k adoraci u Božího hrobu. 

V kostele se v 9:00 hodin konají obřady katechumenátu (těch, 
kteří se připravují na křest): obřad „Jména“ a „Efatha“.
(Finanční prostředky vybrané při adoraci v Getsemanské za-
hradě a u Božího hrobu jsou určeny na opravy  katolických 
chrámů ve Svaté Zemi).

VELIKONOČNÍ VIGILIE - 3. DUBNA 2010
Obřady dostávají velikonoční obsah. Kristus vyšel ze zapeče-
těného hrobu k obnovenému životu. Žehnání ohně je mimo 
chrám, protože hrob je mimo hradby Jeruzaléma
Symboly: Velikonoční svíce ze včelího vosku - paškál - tj. Kris-
tus. Pět zrn - tj. pět ran Zmrtvýchvstalého.
I. Slavnost velikonoční svíce, II. Bohoslužba slova, III. Zno-
vuzrození ve křtu - obnova křestního slibu, IV. Bohoslužba 
oběti - eucharistická hostina
I. Slavnost velikonoční svíce
a) požehnání ohně, b) uvedení do symbolů na paškálu
c) zapálení velikonoční svíce a průvod, ve kterém kněz třikrát 
zvolá: ”SVĚTLO KRISTOVO” a věřící odpovídají: ”SLÁVA 
TOBĚ, PANE”
d) postupně se roznáší světlo od Vzkříšeného Krista, tj. pašká-
lu, všem věřícím. Symbolika šíření víry, světla Kristovy prav-
dy.
e) Exultet - chvalozpěv na Krista: zpívá kněz a všichni přitom 
stojí a drží v rukou rozsvícené svíce.
II. Bohoslužba slova 
a) čte se několik čtení ze Starého zákona. Po každém čtení je 
žalm. Po žalmu všichni vstanou a kněz se modlí modlitbu.
b) po posledním čtení, žalmu a modlitbě se rozsvítí svíce na 
oltáři a začne chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Vyzvánějí 
zvony, následuje modlitba.
c) Čtení z Nového zákona: Řím 6,3-11
d) Všichni zazpívají ALELUJA a následuje evangelium: Mt 
28,1-10, e) Homilie(kázání)
III. Křestní bohoslužba
a) Litanie ke všem svatým
b) Svěcení vody - kněz nakonec ponoří paškál do vody. Zmrt-
výchvstalý sám posvěcuje tuto vodu a ve chvíli, kdy kněz paš-
kál vytáhne z vody, dokončí modlitbu a lid zvolá: PRAMENY, 
VELEBTE PÁNA, CHVALTE A OSLAVUJTE HO NAVĚKY!
c) Křestní bohoslužba – naši katechumeni se odříkají zlého 
a vyznávají víru
c) Po křtu akolyté roznesou opět světlo všemu lidu. Každý si 
zapálí svíci, protože bude vlastní obnova křestního slibu, na 
kterou jsme se připravovali celý půst.
d) Obnova křestního vyznání: Na první tři otázky odpovídá-
me ”ANO”. Tedy umíráme starému člověku, tj. zříkáme se zla 
ve svém životě. Na další tři odpovídáme ”VĚŘÍM”. Zřetelně, 
každý za sebe vyznává svou lásku, svůj vztah ke Kristu. 
e) Na znamení obnovy kropí kněz lid svěcenou vodou. Zpívá-
me píseň ”Viděl jsem pramen vody”. Následují přímluvy s od-
povědí ”Kyrie, Kyrie, eleison”
IV. Slavení eucharistie - bohoslužba oběti
Svaté přijímání je podáváno podobojí způsobou. Všechen lid 
se radostně účastní hostiny se Zmrtvýchvstalým. Eucharistie 
- oslava vzkříšení - trvá osm dní. Při ”JDĚTE VE JMÉNU 
PÁNĚ, ALELUJA, ALELUJA”, odpovídáme ”BOHU DÍKY, 
ALELUJA, ALELUJA”!
OBŘADY VZKŘÍŠENÍ ZAČNOU U KŘÍŽE V NOVÉ ČÁSTI 
HŘBITOVA VE 20.00 HODIN                                              SV

SVATÝ TÝDEN 2010  (dokončení ze strany osm)



  

Pranostiky na duben
  Panská láska a dubnový sníh za mnoho 

nestojí.
  Když duben laškuje bývá mnoho sena 

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

třešní.
  Jak hluboko v dubnu namokne, tak 

hluboko v máji vyschne.
  Duben hojný vodou - říjen vínem.
  Jak prvně zahřmí, fialka již nevoní.
  Jasný Jiří – pěkný podzimek.
  Kam se nese první bouřka, tam ostatní 

za ní táhnou.
  Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů 

blátivo. EM

Zajímavosti z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

S r a n d o v n a
Sousedky ve špáru
„Maňo, nekupuj to, co nepotřebuješ, ale jen to, co 
potřebuješ nutně. Co nepotřebuješ je drahé, i když je 
to laciné.“

Rada pro nastávající nevěsty
Víte, jakým způsobem přinutíte nastávajícího man-
žela, aby si zapamatoval datum výročí vaší svatby? 
Vdejte se na jeho narozeniny.

Senioři u číše vína
„Vašku, blbé není stáří,  ale ty blbé kecy těch druhých 
o tom.“

Předvolební debata „na rudém“
„Pánové, parlament je tu od toho, aby byl naším zrca-
dlem. On nemá vychovávat národ, to nejsou taneční 
hodiny.“ NI

SAVARIN
Z 250 g polohrubé mouky, 25 g droždí, 50 g cukru, 
1 vejce a 2 žloutků, kůry z ½ citronu, špetky soli, 
100 g másla a 1/8 l mléka zaděláme těsto a dobře jej 
vypracujeme. Vykynutým těstem naplníme hodně 
vymaštěnou formu a zvolna upečeme. Vychladlý 
moučník několikrát potřeme sirupem a otvor vrcho-
vatě naplníme směsí libovolného ovoce. Podáváme 
se šlehačkou. Sirup: 100 g cukru a šťávu ze 2 pome-
rančů a 1 citronu svaříme do zhoustnutí. Vychladlý 
sirup zředíme 0,02 l rumu.

 Kuna skalní má štíhlé tělo s krás-
nou hedvábnou srstí s bílou náprsen-
kou. Je velká jako kočka domácí, měří 
30 – 50 cm, váží 1 – 2 kg, huňatý ocas 
má dlouhý 10 až 20 cm. Žije hlavně 
v lidských stavbách a v nejbližším 
okolí. Nejraději se usazuje na půdách 
a ve starých stodolách. Kuna rodí 
3 až 5 mláďat po 9 měsících březos-
ti. Je užitečná tím, že často loví pot-
kany, myši a krysy, ale ve staveních 

často likviduje drůbež, holuby, ptactvo 
a vajíčka. Pokud se nastěhuje na půdu, 
způsobuje velký hluk, zejména v noci. 
Vypudit ji je skoro nemožné.

Spatřit ji můžeme jen zřídka, aktivní 
je hlavně v noci.
 Nejrozšířenější savci světa jsou 

myš domácí a potkan obecný. Potkan 
i myš se vyskytují na všech kontinen-
tech včetně Antarktidy. Z jednoho páru 
potkanů může ze jeden rok vzniknout 
kolonie čítající 600 až 800 kusů. Myš 
domácí mívá až pět vrhů ročně, v kaž-
dém až osm mláďat, které dosahují po-
hlavní dospělosti po šesti týdnech.
 Nejcitlivější savec je krtek obec-

ný. Na nose a ocase má vibrační senzo-
ry, které mu umožňují na dálku slyšet 
a detekovat sebemenší pohyb. Objeví 
tak i larvy dešťovky chroustající kořín-
ky několik desítek centimetrů hluboko 
v půdě. Během jednoho roku dokáže 
krtek sníst téměř 27 kg larev a hmyzu.

Milan Kubíček

Lidé nelžou, pouze druhé mylně informují.

Při stárnutí se mužům zmenšuje mozek a zvětšuje 
prostata.

Tři druhy mužů se špatně vyznají v ženách – mladí-
ci, muži středního věku a starci.

Nevěřte nikomu komu je přes třicet.

Přestat kouřit je pro mnohé ten nejsilnější tabák.

Komunismus se změnil v konzumismus.

Pravdě věří málokdo, ale lžím každý.

Hřebík, který vyčnívá, dostane kladivem.

Lidé jsou občas jako zrcadla. Dívají se na druhé, 
a přitom sebe nevidí.

Má-li problém řešení, nemá smysl si dělat starosti. 
Když řešení nemá, starosti nepomohou.

Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevy-
váznete živí.

Kuna skalní na zimním výšlapu v sobotu  
13. února 2010. Foto: Vladimír Kučera.



14 Staroměstské noviny 4/10Staroměstské noviny 4/10

Nedávno přišel do redakce jeden 
z místních seniorů a zavzpomínali jsme 
na dobu před čtyřiceti a více lety. „Ale 
moje jméno tam raději nepiš, nechci 
pak slyšet hloupé kecy,“ požádal staro-
městský patriot. 

„Když jsem já nebo některý z mých 
spolužáků za svého mládí rozbil při hře 
okno, následoval, v tom lepším přípa-
dě, pohlavek, ale někdy také pořádný 
výprask. A tatínek nechal okno opravit, 
nebo alespoň opravu zaplatil! Dnes čtr-
náctiletí za noc vykradou nebo poškodí 
pět aut, počmárají sprejem deset ba-
ráků, a protože jsou mladiství, policie 
vyšetřování odloží. A tito malí chudáč-
ci a bolestínci mají ještě větší ochranu 
před veřejností, než Obama s Medvě-
děvem dohromady. Kdo schválil takové 
zákony? Jedině experti, kterým takoví 
vejlupci a rozežranci vyrůstají doma. 
Můj kmocháček říkával: „Pověste lotra 
dokud je mladý, nebude krást až bude 
stár.“

Do školy jsme jezdili vlakem - dře-
vákem, stávali jsme na chodbičce, starší 
jsme nechávali automaticky sednout. 
Včera jsem jel odpoledne pouličkou 
do Hradiště, autobus byl plný studen-
tů. Asi mají ve škole mučírnu, jak byli 
zrychtovaní. Na Dvorku přistoupila 
starší paní, rozhlédne se a povídá: „Jak 
se dívám, gentlemani vymřeli!“ Jeden 
ze sedících mladíků odpoví: „Ale co 
by – gentlemani jsou, ale místo není!“ 
Nazpět jsem jel osvětimanským auto-
busem. Přišel jsem brzy, posadil jsem 
se. Ale za chvilku bylo plno. Nastoupila 
starší žena, s asi šestiletým chlapcem. 
Bábina mohla být v mém věku. I zvedl 

Vzpomínáme co bývávalo, dnes je to jiné, než to bylo dřív
jsem se a pravím: „Posaďte se, prosím,“ 
a odpověď zněla: „Děkuji, já postojím. 
Románku, hačni si!“ A než jsem se vzpa-
matoval, tak na uvolněném místě se roz-
valoval šestiletý frocek!“, kroutí hlavou 
můj návštěvník.

„V roce 1953 byla měnová reforma, 
nezůstalo nám skoro nic. Osm roků po 
válce jsme měli pendrek v almárce. Od té 
doby si pamatuji, že byly dva druhy mléka 
(obyčejné a plnotučné), dva druhy chleba 
(kmínový a výražka) a dva druhy másla, 
jednička a dvojka. A taky dva druhy jo-
gurtů – bílý a jogurt s marmeládou. Sme-
tany byl také dvě: 12% do kávy, 31% pak 
na šlehačku. 

Byly doby, kdy se říkávalo: 60 ti není 
a v Rusku jsi nebyl – tak neraď. Přesto, 
že oba předpoklady splňuji, radit niko-
mu nechci. Jen se ohlížím a srovnávám. 
Dříve byly prázdné regály, vše se sháně-
lo, na všechno byly fronty. Dneska  ne-
zaměstnaní i absolventi škol stojí fronty 
na úřadech práce, druzí zase tráví volný 
čas v supermarketech, tlačí napěcho-
vaný vozík, až se jim páteř křiví, stojí 
fronty u pokladny. V mládí jsme hodně 
sportovali, volný čas jsme trávili daleko 
smysluplněji. Skoro každý kluk měl ně-
jaké zájmy. Byla zrušena vojna, kde u nás 
vidíte všestranné sportovce a opravdové 
chlapy? Muže rozhodné, se sportovním 
duchem, ohleduplné, tolerantní a něžné 
k ženám? Chudery dnešní děvčice, když 
se kolem nich bábovky motají. Nejhorší 
jsou ti zakuklení smradi s kapucemi na 
hlavách. Když jsou sami, neskuteční zba-
bělci, v partičce a po dvou baňkách mají 
ramena jak Fryštenský. Ale i mladé frfně 
se rychle přizpůsobily. Sprostým slovem 

nešetří, na mejdanech kouří a pijí víc 
než ti jejich nekňubové a mamičáci. 
Ani se jim nedivím, když nemají vedle 
sebe partnera, kus chlapa a oporu, tak 
se ujímají v partě vlády samy, nebo vy-
hledají lesbický vztah. Za mého mládí 
jsme vyrazili ke Koruně na smažák, 
a pak sbalili nějakou pěknou Marušku, 
dnes je v módě nikam nechodit, ubalit 
si „maryšku“ a udělat ze sebe smažku. 
Ukažte mi kluka, který se po dvacítce 
ožení, do pětadvaceti má dvě i tři děti, 
tvrdou prací je dokáže uživit a ve třiceti 
svépomocí postaví barák! Ale ti dneš-
ní jsou také frajeři. Hřebík do desky 
na dva šupy nezarazí, možná vyťukají 
rychle esemesku. Sprejem postříkají 
chalupu, roztočí majlant v bedně a do 
zblbnutí opakují střílečky v počítači. 
I když znám pár výjimek. Kdo za to 
může? Asi nejvíc otcovský vzor. Mnozí 
žádný nemají, vyrůstají často v neúpl-
ných a rozvrácených rodinách. Doma 
slyší jen nářky svých nešťastných ma-
tek. Nedovedu si tyto cherubínky před-
stavit na vojně při ostrých střelbách 
z kulometu. A hodit granát? Strachy 
by se podělali a ruka by se jim třesem 
asi vykloubila… Jejich zájmy? Bezdu-
ché a prázdné žvásty na internetu.  Pak 
mají ty deprese. Jak jsem ti říkal, moje 
jméno tam nepiš, nechci, aby mi nějaký 
půlnoční zhulený hrdina hřebíkem po-
čmáral auto. Už slyším ty jejich hloupé 
kecy…“, dodal na závěr chlapík, který 
už něco zažil a pamatuje.

Kdo se s námi dále podělí o své zku-
šenosti a zážitky z dob minulých. Nebo 
mohou napsat své postřehy ze života 
příslušníci mladé generace. Těšíme se.

Milan Kubíček

Tak tady žijeme

Kdy přiletí čápi
Obyvatelé v okolí Klukovy a Hra-

dišťské ulice téměř denně vyhlížejí 
k obloze a sledují, zda-li se nevrací 
čápi, kteří po mnoho let hnízdí na 
komíně stolařství v Klukově ulici. 
V roce 2009 přiletěl první čáp v pátek 
3. dubna v 14:45 hod., druhý pak ve 
čtvrtek 9. dubna, napsala nám do re-
dakce Terezka Zambalová. Většinou 
přilétá jako první sameček a „paní 
čápová“ o několik dní později.

Doba příletu čápů je rok od roku 
různá. Třeba v roce 2001 dosedl prv-
ní čáp na hnízdo již 27. března, za-
tímco v roce 2002 až 13. dubna krát-

ce po 15 hodině. Pokud někdo z našich 
čtenářů zaregistruje pobyt nebo přelet 
čápů ve Starém Městě, zavolejte nám 
na č. tel.: 724 041 366.
 Milan Kubíček

Je mnoho novin, pouze
jedny jsou Staroměstské

První dítě roku 2011

Jste mladí, šťastní, zdraví a hlav-
ně – máte se s partnerem rádi? 
Chtěli byste být rodiči první-
ho dítěte v nadcházejícím roce 
2011. Říkáte ANO?! 
Pak vězte, že právě v těchto 
dnech udeřila Vaše hodina. MK
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Náměstí Hrdinů v minulosti a současnosti

Již od 11. století byla oblast nynějšího 
náměstí Hrdinů centrem osady zvanou 
„Na návsi.“ Dnešní půdorys zástavby 
náměstí Hrdinů náleží až do průběhu 
14. století. Byla vytvořena široká ulice 
zvaná Dědina, která se táhla od západu 
k východu. Svatovítská ulice připomí-
naná v pozemkové knize v roce 1616 
byla podle Václava Richtera (1951) asi 

původním Velehradem, kdežto široká 
hlavní ulice byla kolonizační trhovou 
osadou. Význam Starého Města byl 
podlomen založením Hradiště v roce 
1257, neboť roku 1315 bylo Staré Město 

již podřízeno právu města Hradiště. Ještě 
v roce 1315 se Staré Město nazývalo Vele-
hradem, od roku 1321 se objevuje název 
Staré Město – Altstadt. Staré Město bylo 
v majetku velehradského kláštera. Název 
Velehrad přešel definitivně na klášter 
a později od 17. století na vznikající ves 
Velehrad. Hospodářsky Staré Město po-
kleslo a uvádí se jako vesnice.

V roce 1784 nechal krajský hejtman 
Baltazar Bossi upravit a zpevnit průtah 
Starým Městem. Nový silniční násep 
s třemi mosty byl vybudován v roce 1817 
díky projektu hraběte Leopolda Berch-

tolda z Buchlovic z roku 1803. 
Vrchní správce panství Josef 
František Winkler nechal v ro-
ce 1824 vysadit mezi morav-
ním mostem a Starým Městem 
krásnou topolovou alej. Novou 
trasou poprvé slavnostně pro-
jel olomoucký arcibiskup Ma-
ria Tadeáš z Trauttmannsdorfu 
a bezprostředně po něm 19. zá-
ří 1823 rakouský císař Franti-
šek I. se svou manželkou Karo-
linou Augustou. Pak po dobu 
více než deset let nevstoupil na 
půdu moravskou.

HOSTINEC NA ŠPICI
Důležitým orientačním bo-

dem byl panský hostinec Na 
Špici. Hostinec nejdříve roku 
1792 vrchnost propachtovala 
hostinskému z Napajedel Ši-
monu Steinerovi a pak v roce 

1796 v licitačním řízení prodala zed-
nickému mistru z Uherského Hradiště 
Filipu Vaňkovi za 510 zlatých. Zajíma-
vá příhoda se váže k období po bitvě 
tří císařů u Slavkova 5. prosince 1805. 
Do Starého Města nejprve přišly oddíly 
ruského vojska a po nich se tu ubyto-
vali francouzští vojáci. Majitel hostince 
Na Špici Josef Políček (původem mly-

nář ze Salaše) si koncem ledna 1806 
stěžoval na jejich rabování a násilí. 

Ještě za Rakousko-Uherska se Na 
Špici pořádaly vyhlášené plesy. V ne-
děli 5. února 1911 byl u dlouholetého 
nájemce a později majitele pana Vojtě-
cha Huska (provozoval hostinec 1904 
– 1949) pořádán Ples společenstva ře-
meslných živností. Na pozvánce bylo 
uvedeno: hudba kněžpolská, vstup-
né 1 koruna, dámy 80 haléřů, rodina 
2 koruny.

ČESTNÝ NÁZEV NÁMĚSTÍ HRDINŮ
V roce 1945 byl před budovou zá-

ložny (dům č. p. 14) naproti radnice 
zbudován improvizovaný hřbitůvek na 
paměť všech padlých hrdinů ze Staré-
ho Města. Můžeme být hrdi, že naše 
největší náměstí se jmenuje náměstí 

V Lidovém domě a Orlovně se stále něco děje. Orli zde pořá-
dají kulturní, sportovní a společenské akce. Až do roku 1997 
zde fungovalo kino Sputnik, jednalo se o první širokoúhlé kino 
v okrese Uherské Hradiště, které zahájilo promítání v roce 1957. 
Premiéra byla přesně v duchu doby, promítal se sovětský film
Ilja Muromec. Text + foto: Milan Kubíček

Objekt městského úřadu je v současné době v re-
konstrukci. Pracuje se na nové fasádě. V budově 
radnice byl v minulosti hostinec, také pobočka 
pošty, promítalo zde kino Jas, v letech 1925 – 
1930 byly v sále na radnici taneční hodiny. Teh-
dejší mládež měla v oblibě sifon a míchaný ná-
poj, kterému se říkalo „říční perla.“ Vstupné na 
muziku na radnici bylo tehdy pět korun, víno se 
prodávalo za 12 korun litr.
 Text + foto: Milan Kubíček

Staroměstský pivní otčenáš: Vychlazený sude, jenž jsi naražený, roztoč se pípa tvá, uveď nás v žíznivé 
pokušení a klasicky vařené pivo nám v hospůdkách zachovej. V baru Na Špici je k dostání pivo Černá 
Hora, v hostinci čepují přerovskou značku Zubr. Od roku 2009 má objekt jednoho z nejstarších hostinců 
v Zlínském kraji (z roku 1792) novou fasádu.  Text + foto: Milan Kubíček
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Severní strana náměstí Hrdinů, kde bude v roce 2010 provedena rekonstrukce 
chodníků a příjezdových komunikací. Foto: Milan Kubíček

Na snímku reprezentativní budovy základních škol. Objekt žlutobílé školy č. p. 715 byl po-
staven v roce 1901 za 11 týdnů. Neuvěřitelné! Za císaře Franze Josefa měli jiné normy! Zá-
klady byly položeny 29. března a v druhé polovině června byla budova pod střechou. Škola 
pak byla vysvěcena o slavnostně otevřena 14. září 1902. Sousední červenokrémová škola 
č. p. 1000 byla vybudována v roce 1925 a v roce 1995 zde proběhla rekonstrukce. Koncem 
II. světové války školy sloužily jako mnohonárodnostní ubytovny. Od března 1945 se zde 
ubytovalo německé a maďarské vojsko, které ustupovalo ze Slovenska, po osvobození obce se 
zde od 1. května nastěhovala rumunská a sovětská armáda. Vyučování začalo až 22. května 
1945. Text + foto: Milan Kubíček

Hrdinů. I když neznalci je považují za 
širokou ulici. A co je Václavské náměstí 
v Praze? Také jen o trochu delší a širší 
ulice. Název náměstí Hrdinů nesou ty 
nejvznešenější plochy v mnoha měs-
tech Evropy. Třeba Helden platz (nám. 
Hrdinů) ve Vídni v blízkosti rezidence 
císařů Hofburgu, stejně tak náměstí 
Hrdinů v Budapešti (Hösök tere), kte-
ré je na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Dále náměstí Hrdinů v Praze 
s pomníkem Milady Horákové, také stej-
nojmenná náměstí v Olomouci, Krnově, 
Levici na Slovensku i jinde.  

V roce 2002 byla provedena plynofi-
kace, kanalizace a rekonstrukce náměstí 
Hrdinů v hodnotě 9,4 milionů korun. Byl 
to však jen první krok. „V současné době 
jsou zpracovány studie a projekt na úpra-
vu severní strany náměstí Hrdinů. Je při-

pravena obnova chodníků, vybudování 
obslužné komunikace, odpočinkových 
prostor pro pěší včetně laviček, odpad-
kových košů, osvětlení, nové výsadby 
stromů a travnatých ploch,“ sdělil sta-
rosta Josef Bazala. 

Milan Kubíček

Morní komisař baron Věžník se v na-
ší obci ubytoval v roce 1715, kdy řádil 
mor v Uherském Hradišti. Staré Město 
této zhoubě zázračně uniklo, a na roz-
díl od nedalekého města, zde byly ztrá-
ty na životech mezi obyvatelstvem jen 
minimální.

V roce 1866 se rozšířila ve Starém 
Městě cholera, která zahubila během 
července až října 114 osob. Některé 
prameny udávají, že místních bylo 71 
a vojáků 43. Ale přesného počtu se již 
dnes nedopátráme. Za posledních 150 
let jsme v naší obci zaznamenali mno-
ho tragických událostí, více než 100 
obětí přinesla první světová válka (1914 
– 1918) i druhá světová válka (1939 – 
1945), ale obě války trvaly několik roků. 
A tak 114 zemřelých ve Starém Městě 
za pouhé čtyři měsíce znamená nej-
krutější údaj v naši novodobé historii. 
Jak k tomu došlo a co bylo hlavní pří-
činou? V roce 1866 procházelo Starým 

Městem mnoho jednotek pruských vojsk, 
které svými válečnými rekvizitami způso-
bily nemalé škody. Hlavní a rozhodující 
bitva prusko-rakouské války, kterou ně-
kteří historici označují jako válku Němců 
proti Němcům, se odehrála 3. července 
1866 u Sadové nedaleko Hradce Králové. 
Rakušané byli rozprášeni a následoval 
rychlý ústup zbytku vojska směrem na 
Olomouc a Uherské Hradiště. Ale již při 
tažení rakouských armád směrem na bo-
jiště ve východních Čechách na jaře 1866, 
hodně trpěli místní lidé. Sedláci, majitelé 
koní, byli určováni k obsluze vojska na 
takzvané přípřeže „fořpon“ k převážení 
potřeb pro armádu na velké vzdálenosti. 
Převáželo se seno, oves pro koně, potravi-
ny pro vojenskou polní kuchyni, ale také 
pivo, víno a kořalka. Železnicí se přesou-
valo dělostřelectvo a pěšáci.

Dne 18. července 1866 přitáhlo pora-
žené a demoralizované rakouské vojsko 
do Starého Města, ale zdrželi se jen krát-

ce. Za nimi hned přišli Prušáci, huláni 
a husaři. Po civilním obyvatelstvu žá-
dali oves, seno, chleba, maso, muselo se 
pro ně vařit, lid je živil  kávou, mlékem, 
dostávali kyšku, vejce, slaninu a podob-
ně. Třeba jeden voják když přišel, vypil 
hrnec kyšky, pak byl oběd při němž „se-
žral“ čtrnáct pravých vajec, potom chtěl 
litr sladkého mléka a chleba, a pak šel 
ještě na pivo. V některých domech bylo 
i 30 Prušáků. Cestou vojáci zabili ně-
kolik nemocných volů a rozmnožila se 
u nich cholera, z nezdravého „žrádla“ 
museli onemocnět. I mezi lidem se pak 
cholera velmi rozšířila, neboť mnozí 
brali šatstvo od zemřelých Prušáků, až 
do košilí je svlékali. Pak již bylo otázkou 
krátkého času, kdy cholerou onemocně-
ni i místní lidé, zaznamenal tehdejší 
pamětník.

Zkrátka hamouni a nenažranci byli, 
jsou a budou.

Milan Kubíček

Epidemie cholery roku 1866

Staroměstské noviny
do každé rodiny.
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Mám známost s cizinkou a stále řeším stejný 
problém. Udělám dobře, když si ji vezmu?

(Roman 25 let)
Mladý muži, láska hory přenáší.  A neboj se, jsme 
v Evropské unii! Již v minulosti, třeba první český 
král Vratislav II., měl nejprve za ženu Němku, dru-
hou Adlétu, uherskou princeznu z rodu Arpádovců 
a třetí manželka byla Svatava Polská. Žádnou 
z nich však neopustil, jako někteří dnešní frajeři. 
Vždy se znovu oženil až po smrti své královny. Ty 
mu dohromady porodily 10 dětí.

Kdo vyhraje parlamentní volby?
(Pavel asi 40 let)

Šéf mých placených informátorů tvrdí, že Spolek 
Páprdů a Strýců. Předák neplacených informátorů 
je názoru, že pokud se podaří najít Hliníka, bude 
to on, kdo bude panovat v Cajzlgradu.

Přistěhovala jsem se do Starého Města z Prahy 
a nejvíce mi tu vadí pouliční drbny a klepny.

(dáma asi 30 let)
Z toho si nic nedělejte, to je místní folklor.V Praze 
zase máte všehoschopnou pavlačovou inkvizici.

Jaký je váš odhad k termínu přijetí Eura v České 
republice?

(Anna 47 let)
Bude to v nejbližším možném termínu, pravděpo-
dobně 30. února.

Stále se mezi spolužáky dohadujeme, jak vyřešit 
problém globálního oteplování?

(Jirka a Rosťa 17 let)
Pojďme spolu natřít planetu nabílo, a bude po 
problému.

Od strýca jsem slyšel, že komunisté hodně pro-
následovali bigbíťáky a máničky. Je to pravda?

(Radek 17 let)
Také jsem patřil mezi bigbíťáky. Za komunistů 
jsme si dělali, co jsme chtěli. A to si děláme i teď. 
Akorát nás opustil humor.

Která je největší blbšulka v okrese?
(Jirka a Rosťa 17 let)

Myslíte školu odkud vychází nejvíce pitomců?Přes-
ně to nikdo nezjistí, ale máme tu v nedalekém 
městě jednu vyšší pomocnou.

Z jakých historických pramenů čerpáte při 
psaní městské kroniky?

(Adéla 16 let)
Jezdím do ZOO. Chovají tam 200 leté želvy. Ty si 
hodně pamatují.

Dala jsem si novoroční předsevzetí a začala 
držet dietu. Víte, jak to dopadlo? Přibrala jsem 
pět kilo. Co poradíte?

(Radka 19 let)  
Nejste náhodou těhotná? Pokud ne, nalepte si na 
ledničku a nad postel v ložnici plakát s nápisem UŽ 
NECHCI LEŽET V SÁDLE!!! Na beton to zabere. 

Milan Kubíček

Kukačka obecná je ptákem roku 2010
Česká společnost ornitologická vyhlá-

sila ptákem roku 2010 kukačku obecnou. 
Již brzy uslyšíme tohoto posla přicháze-
jícího jara. Kukačky k nám přilétají od 
poloviny dubna do začátku května. Při 
svých pozorováních v přírodě většinou 
poprvé slyším kukačku v rozmezí mezi 
16. a 20. dubnem, nejdříve jsem zaslechl 
kukačku 14. dubna před šesti lety. Kukají 
samečci, kteří obhajují svůj revír a také 
k sobě vábí samičky. S příletem do míst 
jarního a letního pobytu nemusí příliš 
spěchat. Hnízdo si nestaví a nemusí se 
s ním pachtit stejně jako ostatní zpěváčci, 
která ho stavět musejí, jinak by nemohli 
vyvést svá mláďata, novou generaci jejich 
rodu. Zpěváčci netuší, že jejich hnízdo 
může být zneužito a vzejde z něj poto-
mek rodu zcela jiného. Ale nejenže je 
zneužito jejich hnízdo, jsou 
zneužiti oni sami k tomu, že 
potomka cizího rodu i vy-
chovají. 

Kukačka potřebuje vy-
čkat na okamžik, kdy ostatní 
ptáčci nakladli vajíčka a pak 
přichází její chvíle. Zpravidla 
jedno vejce ze snůšky vyhodí 
(spolkne ho) a přidá svoje. 
O další osud svých potomků 
se kukaččí máma již nesta-
rá, pokud má nějaké starosti, tak pouze 
s vymýšlením intrik, kterak podvrhnout 
své vejce vybraným hostitelům do jejich 
započaté snůšky. Kukačka je mezi malý-
mi ptáky velmi neoblíbena a ti se mají 
před ní na pozoru. Slétají se ke kukající-
mu  samci a snaží se na něj dorážet. Ten-
to okamžik pak využívá skrytá samička, 
která přilétne do opuštěného hnízda 
a někdy snese případně i v zobáku při-
nese již snesené vajíčko. Kukání samečků 
v průběhu jara postupně slábne, koncem 
června jsou kukačky slyšet jen velmi málo 
a opět se vrátím ke svým záznamům, kdy 
jsem nejpozději uslyšel kukaččin hlas  
6. července. Ale to byla spíše výjimka, 
většinou je dokukáno koncem června. 
Dospělí ptáci pak v průběhu července 
postupně odlétají do zimovišť v jižní Af-
rice, mladé kukačky zůstávají o něco déle 
a odlétají až koncem srpna a v září.

Ale vraťme se ke kukačce jako symbo-
lu - pták roku 2010. Kukačka byla vybrá-
na z několika důvodů. Počet kukaček za 
posledních 30 let výrazně klesl, a v jejím 
případě se jedná o jedinečný fenomén 
naší přírody, o hnízdní parazitismus. Její 

hlas patří mezi nejznámější a nejvýraznější 
ze všech ptáků. Vlastní hnízdo si nestaví, 
ale snáší svá vejce do několika desítek hosti-
telských druhů. Mezi nejčastější patří rehek 
zahradní, konipas bílý, červenka, rákosník 
a linduška lesní. Přesto to mladé kukačky 
nemají v přírodě lehké. Některá snesená 
kukaččí vajíčka jsou hostitelskými ptáky 
vyhozena, některá jsou rozbita a vylíhne se 
jen menší část mláďat. Proto kukačka sná-
ší většinou 15 až 20 vajíček, většinou v in-
tervalu 2 dní a pokaždé do jiného hnízda. 
Mladá kukačka postupně vyhodí z hnízda 
všechna mláďata svých adoptivních rodi-
čů a počíná si v hnízdě neobyčejně krutě 
a sebejistě. Nemá totiž jinou možnost. Po-
kud by nevlastní sourozence z hnízda ne-
vyhodila, v jejich konkurenci by strádala 
a mohla by i zahynout. Existují však i ptáci, 

do jejichž hnízd se kukačka 
neodváží. Pramalou naději má 
v hnízdě vrabce domácího, 
pokud by se přece jen malá 
kukačka narodila, vrabci ji 
odmítají krmit. Ale do hnízd-
ních kolonií vrabců se kukač-
ka většinou vůbec neodváží. 
Rozmnožování kukaček je tak 
jedinečnou ukázkou mnoho-
tvárnosti přírody. Kukačky 
jsou promiskuitní, trvalé páry 

zřejmě netvoří. 
Kukačku sice můžeme často slyšet, ale 

spatříme ji jen málokdy. Je veliká přibližně 
jako hrdlička zahradní, když ji spatříme, 
většinou za letu, kdy připomíná menšího 
dravce, například poštolku nebo krahujce. 
Na rozdíl od nich prakticky nezvedá křídla 
nad úroveň těla. Kukačka je také v něčem 
velmi užitečná. V její potravě převládá 
škodlivý hmyz. Především housenky růz-
ných motýlů a larev hmyzu. S oblibou vy-
hledává housenky chlupaté, kterými jiní 
ptáci opovrhují. To je další kukaččina vý-
hoda, která ji usnadňuje život.

Nikdo z nás však nespočítá, kolik vajíček 
kukačka podvrhla do ptačích hnízd, kolik 
kukaček se vylíhlo a kolik jejich adoptivní 
rodiče vyvedli. Podle zákonů přírody tomu 
asi musí tak být. Aby nás i ta jejich nová ge-
nerace vždy zjara a v malé části léta těšila 
svým kukáním.                      Milan Kubíček

Manažer v lese
Neoblíbený šéf místní firmy si vyjel na Čerťák, aby se
uklidnil. Najednou uslyší ptačí zvuk. „Kukačko, kukač-
ko, zakukej, kolik mi ještě zbývá let u koryta?“. „Ku…“ 
„ Proč tak má….“

NI



18 Spektrum Staroměstské noviny 4/10Staroměstské noviny 4/10

Perličky ze staroměstské historie

• Unikátní staroměstské nálezy z obdo-
bí Velké Moravy, které objevil Antonín 
Zelnitius, byly před 80 lety prezentová-
ny na výstavě slovanské kultury, pořá-
dané Státním archeologickým ústavem 
v Praze v prostorách Strahovského 
kláštera ve dnech 5. - 19. března 1930.
• Velmi nepříznivý demografický vývoj 
jsme zaznamenali v naší obci v roce 
1996. Narodilo se pouze 48 dětí a ze-
mřelo 83 občanů. V roce 2009 se naro-
dilo 93 dětí, což je téměř dvojnásobek.
• Důležité výročí si připomeneme za 
několik týdnů. Od 20. června 2000 má 
Staré Město znak a prapor, bude tomu 
10 let.
• Dne 29. října 2000 bylo provedeno 
žehnání staveniště kostela sv. Ducha 
a v roce 2002 byla zahájena vlastní 
stavba nového kostela. Stavební práce 
se díky darům našich občanů opět roz-
jely.
• V roce 1936 se v restauraci na Brnku 

(naproti vlakovému ná-
draží) čepovalo litovelské 
pivo. Po večerech hrála 
hudba, bylo tam pěkné 
posezení pod kaštany, 
hosté hrávali kuželky. Do 
restaurace hodně chodi-
la tehdejší smetánka na 
taroky, bridge a podobné 
karetní hry. Majitelem 
restaurace byl pan Vraný 
a měl zde také hostinské 
pokoje. Nejenom Staro-
měšťané, ale ponejvíce 
Hradišťané a záletníci, 
kteří přijížděli vlakem, si 
tam vodili robky, slečinky i paničky. Tře-
ba v roce 1920 byla cena pokojů od 1,60 
po 2 koruny za noc. Také strava byla vý-
borná, domácí a laciná.
• Ve dnech 10. a 11. září 1925 vystavoval 
se v hostinci na radnici 38-letý 250 kilo-
gramů těžký a 216 centimetrů v objemu 

měřící muž, občan naší republiky. Činil 
tak s dovolením pana prezidenta Masa-
ryka. „Má rodinu, ženu a čtyři děti ne-
dospělé. Povoleno mu to bylo asi proto, 
aby rodinu lehčí uživil,“ napsal tehdy 
obecní letopisec.

Milan Kubíček, kronikář města

Zlaté velkomoravské šperky. Foto: Vladimír Kučera

Úspěch třeťáčků
V prosinci 2009 vyhlásilo Eurocent-

rum Zlín výtvarnou soutěž Honzíkova 
cesta vánoční Evropou, které se zúčast-
nila i 3. B třída Základní školy Staré 
Město. Mohli jsme si vybrat některou 
členskou zemi Evropské unie a ztvárnit, 
jak tato země o Vánocích vypadá, jací 
lidé v ní žijí a jak tráví vánoční svátky, 
kdo jim nosí dárečky, apod.

Protože má Staré Město partnerství 
s městem Sées, volba byla jasná. Děti 
vyhledávaly na internetu informace 
o vánočních a novoročních zvycích 
ve Francii, vybíraly vhodné příspěvky 
a malovaly k výstřižkům své ilustrace. 

Všechno pak nalepily do velkého obrysu 
mapy Francie. Za sponzorskou technic-
kou podporu bychom chtěli poděkovat 
panu P. Kamenickému (Elektromontáže 
Hakman) a paní A. Krchové (Trifid).

Z mnoha účastníků získala v kategorii 
7 – 12 let. 

1. místo ZŠ Staré Město, 3. B 
za dílo Noël en France.

Nejzdařilejší práce byly vystaveny od 
5. do 19. března 2010 v prostorách Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje, třída Tomá-
še Bati 21, Zlín, 16. etáž.

Mgr. Dagmar Machová

KVĚTINKA PRO NAŠE ČTENÁŘKY
Všem našim milým čtenářkám posíláme překrásný oranžový květ klívie, jen tak pro radost a malé potěšení.

Text + foto: Milan Kubíček

Veselá mysl tahá 
hřebíky z rakve

Chytrolín to zachránil
 
„Kdo si myslí, že je hloupý, ať vstane,“ vyzval učitel 
žáky. Dlouho bylo ticho, až nakonec vstal nejchytřej-
ší žák ze třídy. „Vy si myslíte, že jste hloupý?“, zeptal 
se učitel překvapeně. „Ne, pane učiteli, ale nemohl 
jsem se smířit s tím, že tu stojíte tak sám.“

Přejeli nám kominíka

  „Teta, slyšela jste to? Právě včera nám přejeli kominí-
ka. Už ani na těch střechách není bezpečno!“

Mini tragedie

Nabídla mu kabát na zahřátí, jenže on byl teplý.

Debata v pouličce

 „Maňo, slyšelas to? Ze zasnoubení Renaty sešlo.“ „Já 
vím, to co u ní Jenda považoval za temperament, bylo 
její astma.“

Není nad upřímnost

Baví se dva borečci v hospodě Na Špici. „Kolik bereš na 
novém pracovišti?“
„Kolik unesu!“
                                                                                                       PI
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Zima pomalu, ale jistě ustupuje 
přicházejícímu jaru a s novým ročním 
obdobím začíná i návštěvnická sezóna 
hradů a zámků. Následující informace 
vnímejte jako pozvánku k návštěvě 
národních kulturních památek, speci-
álních akcí a programů, které pro Vás 
správy jednotlivých objektů připravi-
ly. 

Málokdo ví, že Národní památko-
vý ústav, územní odborné pracoviště 
v Kroměříži, které je státní příspěvko-

vou organizací Ministerstva kultury, 
spravuje na území Zlínského kraje cel-
kem čtyři památkové objekty – Státní 
hrad Buchlov, Státní zámek Buchlovi-
ce, Státní zámek Arcibiskupský zámek 
a zahrady Kroměříž a Státní zámek 
Vizovice. 

Ze Starého Města je dostupnost 
všech objektů velmi dobrá. Např. do 
Kroměříže je to cca 35 km a velmi 
dobré je i vlakové spojení, které oce-
ní zvláště děti, protože jízda vlakem 
je pro ně v dnešní době velkým zá-
žitkem. Do Buchlovic je to ze Starého 
Města asi 7 km a odtud se můžete vy-
dat pěšky krásnou krajinou Chřibů až 
na hrad Buchlov. Urazíte vzdálenost 
asi 8 km, ale vězte, že tato téměř dvou-
hodinová procházka zato stojí. Do Vi-
zovic je neoptimálnější cesta autem, 
po 40 km jízdy se dostanete k bráně 
Valašska a rodišti Bolka Polívky. 

Zahájení návštěvnické sezóny 2010 
A co zajímavého Vás na našem hradu 

a zámcích čeká? V dubnu jsou to pře-
devším Velikonoce a k nim pořádané 
výstavy a výzdoby objektů jarním a ve-
likonočním aranžmá. Kulturní akci „Ve-
likonoce na Buchlově“, která proběhne 
4. – 5. dubna 2010 připravuje sdružení 
HB Collegia, o. s. ve spolupráci se sprá-
vou státního hradu Buchlova. Na zámku 
v Buchlovicích se od 1. 4. 2010 koná vý-
stava „(NE)ZAPOMENUTELNÝ  SVĚT  
KRÁSNÝCH  HRAČEK“ (hračky zapůj-
čila přední sběratelka p. Sládková). Vi-
zovický barokní zámek připravil pro své 
návštěvníky dvě „staronové“ místnosti 
– hraběcí ložnici a pracovnu. Tyto byly 
reinstalovány podle historických mate-

riálů a dobových fo-
tografií z roku 1890.
Ale bližší informace 
a přesný kalendář 
akcí najdete na těch-
to webových strán-
kách: www.hrad-
-buchlov.cz, www.
zamek-buchlovice.
cz, http://zamek-viz.
hyperlink.cz, www.
azz.cz.

Poslání Národ-
ního památkového 
ústavu v Kroměříži 
není jen správa pa-

mátkových objektů, další složkou Ná-
rodního památkového ústavu je agenda 
Památkového zákona. Rozsáhlá agenda 

obsahuje vyjádření k obnově kultur-
ních památek, dále zásahům v rámci 
Městských památkových rezervací 
a zón, vesnických rezervací, památek 
lidového stavitelství a technických 
památek. Rovněž posouzení zásahů 
do historické zeleně, zahrad a parků, 
vyjádření k archeologickým lokali-
tám a také památkový dohled v rám-
ci restaurování. Více informací k této 
odborné složce získáte na webových 
stránkách www.npu.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu na na-
šich památkových objektech a věří-
me, že nabídka programů a akcí plně 
uspokojí Vaše očekávání.

Bc. Dagmar Šnajdarová
NPÚ ÚOP Kroměříž

Hrad Buchlov patří mezi nejznámější a nejna-
vštěvovanější na Moravě. 

Foto: archiv NPÚ Kroměříž

Letecký pohled na zámek Vizovice. Foto: archiv NPÚ Kroměříž

Květná zahrada byla založena v roce 1665 na půdorysu o rozměrech 300 x 485 m. Monumentální galerie, 
zvaná kolonáda je 244 m dlouhá. Květná zahrada je zařazena mezi památky UNESCO.

Foto: archiv NPÚ Kroměříž
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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

Nová čtvrť 1250, St.

Šest měsíců po hodech, šest měsíců do hodů
Jistě máte v živé paměti Michalské slavnosti 2009. Sešlo se mnoho lidí, přálo nám počasí, stárci a chasa byli perfektní. Připomínáme si 
po půl roce minulé hody a věříme, že nadcházející stárci a jejich rodiny se připraví stejně dobře, jako ti minulí. Milan Kubíček

Recept na manželské štěstí
Do tří lžiček dobré nálady se přimíchá 
plný hrnek shovívavosti. Na hrot nože 
smyslu pro humor, 20 kapek zdvoři-
losti, ¼ litru věrnosti, zrnko koketérie. 
Všechno dohromady promíchat a mírně 
okořenit taktem a důvěrou. Pečeme na 
mírném, ale vytrvalém žáru. Pozor, aby 
nevyhaslo v kamnech. Hotové posype-
me několika krystalky něžností a ozdo-
bíme zelenými lístky svěžích sympatií.

Okradený učitel
Dne 1. února 1898 vykradli neznámí 
pachatelé nadučiteli staroměstské školy 
z odlehlého, v zahradě za záchody po-
staveného dřevníku veškeré zimní záso-
by kamenného uhlí a dřeva, kterýmžto 
zločinem povstala mu škoda nejméně 10 
zlatých. Ó, vy slasti staroměstského nadu-
čitele, jste vy věru závidění hodny!!

MK

Na snímku zleva Lucie Friedlová, Tomáš Vavřík, Ludmila Malinová, Radoslav 
Malina, Jana Štěrbová, Josef Vanda, Josef Bazala, Blanka Bazalová, Veronika 
Friedlová, Václav Vanda v obřadní síni na staroměstské radnici. 

Foto: Ivana Cetkovská
Našim děvčátkům a chlapcům ve slováckých krojích to velmi slušelo. 

Foto: Ivana Cetkovská
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JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE

VÝSTAVA VÍN
Jste srdečně zváni na výstavu vín, která 
se uskuteční v sobotu 15. května 2010 od 
14 hodin ve Společensko-kulturním cent-
ru ve Starém Městě. JP

PRČOVSKÝ BÁL BUDE 
16. ŘÍJNA

Vyznačte si v kalendáři datum sobota 
16. října 2010, kdy se uskuteční v pořadí 
třetí Prčovský bál v prostorách Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Městě. 
Zváni jsou všichni Staroměšťané a milov-
níci dobré zábavy. ZŠT

Spolek přátel slivovice uspořádal v sobotu 
6. března 2010 ve Společensko-kulturním 
centru Staré Město v pořadí již desátý 
ročník koštu ovocných pálenek o putovní 
Staroměstskú flašu.
Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 
822 vzorků. Trnka, durancie (531 vzorků), 
meruňka (106), hruška (60), jablko (40), 
mirabelka (26), špendlík (12), třešeň, vi-
šeň (19), broskev (9) a 19 ostatních, mezi 
nimi například bezinky, vínovice a letní 
směs. Hodnotitelská komise v rekordním 
počtu 103 mužů a 9 žen se sešla již v pátek 
26. února, aby důkladně posoudila přine-
sené vzorky.           
V nejprestižnější kategorii trnka, du-
rancie byl nejlepší Jaromír Klečka z Ne-
dakonic (trnka 61,5 b,) před Josefem Ob-
držálkem ze Spytihněvi (trnka 61 b.). Ze 
Staroměšťanů se umístili mezi prvními 
patnácti Radovan Trávník, Ing. Vítězslav 
Pavlík, Jaromír Talák a Zdeněk Vaculík. 
Do soutěže se stále více zapojují ženy, 
které přinesly 37 vzorků trnek i durancií 
a skončily většinou v první části výsledko-
vé listiny.
V kategorii meruňka byl suverénně nej-
lepší František Hájek ze Starého Města (62 
b.) před Karlem Vybíralem z Kostelan n. 
M. (56,5 b.). V první desítce byli i Staro-
měšťané Petr Štefka (55 b.), Martin Zá-
branský (54 b.) a Radek Melichárek (52 
b.)
Mezi hruškami opanovaly první tři místa 
oskeruše. Zvítězil Václav Silný z Jankovic 
(60 b.) před Josefem Niesnerem ze Salaše 
(oskeruše 2008 – 2. místo, 59 b., oskeruše 
2009 - 3. místo, 58,5 b.). Z domácích skon-
čil v první desítce Jan Vávra a Ladislav 
Prostředník ml., oba vzorky hruškovice.
Nejlepší pálenku z jablek měl Jiří Něme-

ček z Nedakonic (59,5 b.), před 
Pavlem Sukovitým ze Starého 
Města (58 b.). Další dobré umís-
tění měli domácí pěstitelé Miloš 
Kolařík (55 b.) a Ladislav Talák 
(54 b.).
V kategorii ostatní pálenky byl 
nejlepší Josef Niesner ze Salaše 
(višeň 60 b.), před Janem Hubí-
kem z Uh. Hradiště (mirabelka 
57,5 b.). Ze Staroměšťanů bodo-
val Robert Januška (špendlík 57 
b.) a Josef Frýza (špendlík + mi-
rabelka 56,5 b.)
Recesistickou soutěž o bílou 
slepeckou hůl, kterou vyhlásil 
živnostník Petr Hájek, „vyhrál“ vzorek me-
ruňkovice ročník 1992 pana Jano Maich- 
ráta z Březolup, který získal pouze 20 bodů. 
Tož na zdraví!
V divadelním sále vyhrávala skupina Jižané, 
ve sportovním sále V.S.P. BAND, v kultur-
ním programu vystoupily břišní tanečnice, 
Andrea Horká a Lucie Kandlová, v tombole 
bylo 429 cen (hlavní divočák). Ceny vzorků: 
šampioni 15 Kč, 59 – 45 bodů 10 Kč, 44,5 bo-
du a méně 5 Kč.
Ovocné pálenky požívané v malém množství 
jsou určitě pravou domácí medicínou, větší 
dávky způsobují vážné zdravotní potíže, de-
menci, delirium tremens a četné rodinné 
a osobní tragédie. Mnozí účastníci koštu sli-
vovice se družně bavili, ovšem nevím, jakou 
radost z tohoto setkání by měl „český Achil-
les“ kníže Břetislav I., který zavedl již v roce 
1039 první protialkoholní zákon v Čechách, 
nebo primář psychiatrické léčebny Bohnice 
a odborník na léčení závislostí MUDr. Ka-
rel Nešpor a zvláště docent MUDr. Jaroslav 
Skála, zakladatel první české záchytky, pří-
padně místní ortodoxní abstinenti.

Milan Kubíček

Spolek přátel slivovice Staré Město, o.s. Zleva Petr Štefka, Jiří Lahodný, Jaromír Talák, Ladislav Prostředník 
a Stanislav Měrka. Foto: Ivana Cetkovská

Šampionem výstavy a nejlépe ohodnoceným vzorkem byla vyhlá-
šena meruňkovice Františka Hájka ze Starého Města, která získa-
la 62 bodů. Na snímku dále moderátor Robert Bellan a starosta 
Josef Bazala.                                                     Foto: Milan Kubíček

V kulturním programu vystoupily dvě břišní ta-
nečnice.                                Foto: Milan Kubíček

Vakcinace proti vzteklině
Hromadná vakcinace proti vzteklině 

se bude konat v sobotu 17. dubna 2010 
před budovou radnice v době od 9 do 
11 hodin. Vakcinace je povinná pro 

psy starší 6 měsíců.
Informace na tel.: 731 616 901.
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 Přítomní projednali zprávu o čin-
nosti a hospodaření v roce 2009, návrh 
činnosti a rozpočtu na rok 2010. Valná 
hromada byla i volební na nastávající 
tříleté volební období do roku 2012, 
kdy se bude konat patnáctý Všesokol-
ský slet v Praze s ústředním heslem 
„150 let v pohybu.“

Ing. Antonie Řádková

ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÍ OBČANÉ 

MĚLI JEDNÁNÍ
Výroční členská schůze základní or-

ganizace Svazu postižených civilizační-
mi chorobami a místní organizace Sva-
zu tělesně postižených ve Starém Městě 
se uskutečnila v pátek 19. března 2010 
ve 14 hodin ve sportovním sálu Spo-
lečensko-kulturního centra ve Starém 
Městě. 

V programu byla zpráva o činnosti 
organizací za uplynulé období, zpráva 
o hospodaření organizací a stavu fi-
nančních prostředků, návrh plánu prá-
ce na rok 2010 a také losování tomboly, 
do které přispívá mnoho podnikatelů 
i občanů z našeho města i okolí. 

Vzhledem k tomu, že výroční schů-
ze se uskutečnila až po uzávěrce dubno-
vého čísla, vrátíme se k jejímu průběhu 
v příštích Staroměstských novinách.

Milan Kubíček

Moudrému dej a bude ještě moudřejší, 
pouč spravedlivého a přibude mu znalos-
tí. Začátek moudrosti je bázeň před Hos-
podinem a poznat Svatého je rozumnost. 
Neboť skrze moudrost se rozhojní Tvé 
dny, přibude Ti let života. (Bible, přísloví 
9,9-11)

Paní Zdenka Vojtková se v těchto 
dnech dožívá významného životního ju-
bilea. Narodila se v rodině malorolníka, 
kterou citelně zasáhla kolektivizace ze-
mědělství. Vystudovala Střední obchodní 
školu ve Zlíně a v době uvolnění politic-
ké situace absolvovala kurz na teologické 
fakultě v Olomouci, umožňující výuku 
katolického náboženství. V této době se 
stává členkou Československé strany li-
dové. Radost jí také působilo účinkování 
v pěveckém sboru Svatopluk v Uherském 
Hradišti pod vedením sbormistra Karla 
Dýnky.

Téměř dvacet let pracovala na Obec-
ním později Městském úřadu ve Starém 
Městě a patřila mezi odborně zdatné, svě-
domité a ochotné zaměstnance radnice.  

Po svatbě a narození čtyř synů svou 
lásku a obětavost věnuje svým blízkým, 
kteří jí do dalších let přejí pevné zdraví, 

Část předsednictva TJ Sokol Staré Město: zleva Ing. Antonie Řádková, host župní náčelnice Helena Chytková 
z  TJ Sokol Uherské Hradiště, ekonomka Věra Elknerová, výtvarnice a kronikářka Jindra Pelková.

Foto: Ivana Cetkovská

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Boží požehnání a také invenci při práci 
dopisovatele Staroměstských novin.

K blahopřání se připojuje vedení 
radnice se starostou Josefem Bazalou, 
tajemníkem Ing.Vladimírem Kučerou, 
bývalí spolupracovníci a redakční rada 
Staroměstských novin.

Michaela Holásková, Milan Kubíček 

Výroční členská schůze TJ Sokol

Marie Hrabcová hovoří o činnosti divadelního 
odboru TJ Sokol Staré Město, vpravo paní Zdeň-
ka Machová.                    Foto: Ivana Cetkovská

Ve středu 24. února 2010 se konala výroční členská schůze 
TJ Sokol Staré Město.

Děkujeme Vám, že patříte
mezi čtenáře

Staroměstských  novin.
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ŽÁCI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO
LYŽOVALI NA PRADĚDU

Ski areál Praděd – Ovčárna leží na 
území Chráněné krajinné oblasti Je-
seníky v okolí nejvyšší hory Hrubého 
Jeseníku Pradědu (1491 m n. m.). Jsou 
zde již tradičně nejlepší sněhové pod-
mínky, o čemž jsme měli možnost se 
přesvědčit. 130 cm sněhové pokrývky 
poskytovalo skutečně vynikající pod-
mínky pro zimní sporty. 

Ubytováni jsme byli v příjemném 
prostředí chaty Sabinka. V dosahu 
150 m od chaty jsou tři vleky s celkem 
pěti sjezdovkami různých obtížností. 
Od nejjednodušší modré, přes středně 
náročnou červenou až po nejtěžší čer-
nou. V průběhu našeho týdenního po-

bytu jsme lyžovali na 
všech těchto sjezdov-
kách. Žáci 1.B, 1.F 
a 1.G  SOŠ a Gym-
názia Staré Město 
byli rozděleni do čtyř 
lyžařských družstev 
a jednoho družstva 
snowboardistů. In-
struktoři Miroslava 
Rohelová, Kateři-
na Janků, Branislav 
Horňák, Pavel Turčin 
a Benedikt Chybík se 
plně věnovali svým 
svěřencům. Pomoh-
li žákům zdokonalit 

jejich lyžařskou tech-
niku, poopravili špatné návyky a předali 
jim své rady a zkušenosti ze sjezdového 
lyžování.

Tento pobyt nebyl jen lyžařský. Kaž-
dé družstvo absolvovalo i běžkařský vý-
cvik. Žáci se naučili nejenom základům 
běžkařské techniky, ale také tomu, jak 
správně namazat běžecké lyže. Běžkař-
ský výcvik spočíval v absolvování velmi 
příjemné, celkem 12 km dlouhé trasy na 
horskou chatu Švýcárna. 

Švýcárna je asi nejznámější a nejoblí-
benější turistickou chatou v Jeseníkách. 
Předchůdcem dnešní Švýcárny byla salaš 
z roku 1829, kterou nechal vystavět kní-

že Lichtenstein na místě opuštěného 
ovčáckého Česnekového domu. Již v té 
době sloužila Švýcárna turistům jako 
útočiště před nepohodou, kde bylo 
možno zakoupit jednoduchou stravu 
či pořídit nouzový nocleh. Švýcárna se 
tak vlastně stala první turistickou cha-
tou na území Jeseníků. 

Dalším nezapomenutelným zážit-
kem byl úterní odpolední výšlap na Pra-
děd – nejvyšší horu Jeseníků. Praděd 
skýtá daleko více než jen jedno „nej“. 
Silnice na Praděd je nejvýše položenou 
na Moravě, nachází se zde nejvýše tr-
vale obydlené místo v České republice 
a vrchol tamního vysílače je dokonce 
úplně nejvyšším bodem v České repub-
lice pevně spojeným se zemí. Slunečné 
počasí a téměř bezvětří nás doprováze-
lo celou cestu na Praděd, kterou si žáci 
zpestřili dováděním ve sněhu. 

Po dnech plných lyžování, turistiky 
a běhu na lyžích absolvovali žáci každý 
večer doprovodný program, který si 
zčásti připravovali sami. Součástí ve-
černího programu byly tedy nejen hry 
a soutěže, ale i přednáška členů horské 
služby, poučení lékařky MUDr. Ireny 
Pelechové o první pomoci a praktické 
ukázky obvazovacích technik, prezen-
tace lyžařských stylů, doporučení k vý-
běru lyžařského vybavení, atd. Největší 
úspěch měla u žáků závěrečná diskoté-
ka a s ní související prodloužená večer-
ka. 

Lyžařský výcvikový kurz se vydařil. 
Na tom měli hlavní podíl nejen všichni 
lyžařští instruktoři, ale i všichni žáci. 
Naštěstí se nestal žádný vážný úraz, 
a tak jsme naplněni novými sportovní-
mi zážitky jen neradi odjížděli v pátek 
domů. 

Bc. Dagmar Šnajdarová
Chlapci a děvčata si užívali zimních radovánek na Pradědu.                              Foto: Mgr. Benedikt Chybík.

Na horách bylo překrásné počasí.                            Foto: Dagmar Šnajdarová

Jeden z akrobatických kousků. 
Foto: Mgr. Benedikt Chybík

Ve dnech 6. 3. – 12. 3. 2010 se 69 žáků Střední odborné školy a Gym-
názia Staré Město a 5 instruktorů zúčastnilo lyžařského výcvikového 
kurzu v Jeseníkách v lyžařském středisku Praděd – Ovčárna, které je 
nejvýše položeným centrem lyžování v České republice.
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Velikonoce se blíží, přinášíme říkadla a popěvky

Hody, hody doprovody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Malý zajíček

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Paní jde z louky

Paní jde z louky,
nese misku mouky,

bude jí maličko,
jistě přidá vajíčko.

Ben, ben, ben

Ben, ben, ben,
blechy ven

a vajíčka do košíčka sem.

Malý koledníček

Já jsem malý koledníček,
já k vám jdu,

dáte-li mě pár vajíček,
rád vezmu.

Nemáte-li červený, dejte bílý, 
však vám za ně slepička snese jiný.

Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Koleda u tetičky

Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červené vajíčko.

Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,

koledníček milý?

Vajíčko

Kdo ho zdobil? Ten má rád.
Kdo ho dostal, ten je rád.

Za vajíčko malované
z velké lásky darované.

Přišlo jaro

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáci štěbetají?
že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.

RED

Hody, hody II.

Hody, hody,
hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný!

Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,

šak vám za to slepička
snese zase jiný,

v komoře v koutku
na zeleném proutku.

Vstávaj

Vstávaj ráno Marijáno,
hned dostaneš našlaháno,

dávaj vajca,
vyplácaj sa.

Komu já

Komu já vajíčko daruju,
toho já upřímně miluju,
komu já vajíčko dám,

toho já ráda mám.

Vstávej ráno Mariáno

Vstávej ráno Mariáno,
dávej vajec každé ráno,
jestli nedáš kupu vajec,

vyženu tě zpátky na pec,
a z pece do komínka,

budeš černá jak ta sviňka.

 Tabulka 1. ligy
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ŠACHISTÉ SE SNAŽÍ O CO NEJLEPŠÍ REPREZENTACI MĚSTA

1. LIGA
Se snahou získat alespoň bod do 

tabulky odjíždělo „A“ mužstvo v ne-
děli 21. února 2010 do Ostravy,  kde se 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Tatran Litovel A 9 0 0 27 49,0 37
2. Jakl Karvina 7 0 2 21 42,5 24
3. TJ Mittal Ostrava 5 1 3 16 38,0 19
4. TŽ Třinec B 5 0 4 15 40,0 25
5. Tatran Litovel B 4 2 3 14 38,5 22
6. ŠK Slavoj Poruba 4 1 4 13 38,0 21
7. SK Slavia Orlová 4 0 5 12 32,5 14
8. ŠK Staré Město A 3 1 5 10 32,5 17
9. ŠK Geofin Ostrava 3 1 5 10 31,5 15

10. ŠK Gordic Jihlava 2 2 5 8 29,5 17
11. ŠK Vysoké Mýto 2 0 7 6 29,5 13
12. Slavia Kroměříž 1 2 6 5 30,5 15

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Zlín B 7 1 1 22 50,0 38
2. ŠK Lok. Brno C 7 0 2 21 43,5 29
3. ŠK Staré Město B 6 1 2 19 44,5 27
4. ŠK HPM Hustopeče 6 1 2 19 42,5 30
5. ŠK Staré Město C 6 0 3 18 39,5 25
6. MKS Holešov 4 1 4 13 35,5 21
7. SK Prostějov 3 1 5 10 36,0 20
8. SPgŠ+G Znojmo 2 4 3 10 33,0 15
9. ŠK 64 Brno 3 1 5 10 31,0 15

10. Slavia Kroměříž B 3 0 6 9 30,0 18
11. Orel Ořechov 1 2 6 5 24,5 12

12. ŠK Lok. Brno A 0 0 9 0 22,0 9

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Boršice A 7 2 0 23 48,5 38

2. TJ Sokol Postoupky 7 1 1 22 49,5 37

3. ŠK Zlin C 6 1 2 19 42,0 34

4. ŠK Zlin D 5 1 2 16 42,0 30

5. CHESSMONT Rožnov 5 1 3 16 39,5 24

6. MKS Holešov B 5 1 3 16 36,0 26

7. ŠK Staré Město D 4 0 5 12 34,0 23

8. ŠO Slavia-Fatra Napajedla 3 2 4 11 38,0 27

9. ŠK Staré Město E 3 1 5 10 30,5 22

10. ŠK Boršice B 1 2 6 5 27,0 17

11. TJ Gumárny Zubři 1 0 8 3 25,0 10

12. TJ Sokol Franc. Lhota 1 0 8 3 20,0 8

utkalo v 9. kole s domácím mužstvem 
TJ Mittal Ostrava. Našim hráčům se 
však tento zápas vůbec nevydařil a pro-
hráli vysoko 2-6, čímž si zkomplikovali 
šance na záchranu v soutěži. Remizo-
vali Honza Hudeček, Laďa Kňazovčík, 
Petr Kapusta a Pavel Dvouletý.  

2. LIGA
Neděle 14. února byla dalším hracím 

dnem, kdy se utkala mužstva v 7. kole 
této soutěže.

„B“ mužstvo si zajelo pro 3 body do 
Ořechova, když dokázalo porazit do-
mácí šachisty v poměru 5,5-2,5. Vyhrál 
Jarek Sháněl, Michal Staufčík, Radovan 

 Tabulka 1. ligy

 Tabulka 2. ligy

Studený a Jožka Burda, remízu přidali 
Pavel Zpěvák, Petr Bažant sr., a Radim 
Stuchlý.

Ve skvělých výsledcích pokračovalo 
„C“ mužstvo, které doma přivítalo hrá-
če z MKS Holešov

a dosáhlo dalšího cenného vítězství, 
tentokrát celkovým výsledkem 5,5-2,5. 
Vyhrál Jakub Uřičář, Petr Kapusta a Mi-
lan Krča, remízu přidali Pavel Dvoule-
tý, Jarek Buráň, Petr Blaha, Jožka Kno-
tek a Honza Šmíd sr.

Také 8. kolo, které se hrálo v neděli 
28. února, přineslo oběma našim zá-
stupcům zisk tří bodů ve svých utká-
ních. V domácí tvrzi rozdrtilo „B“ 
mužstvo hráče z ŠK 64 Brno hladce 
7-1. Vyhrál Pavel Zpěvák, Petr Bažant 
sr., Fera Vrána, Jarek Sháněl, Antonín 
Vavruška, Radovan Studený a Radim 
Stuchlý.

„C“ mužstvo sehrálo své utkání 
v Brně, kde se utkalo s posledním tý-
mem tabulky ŠK Lokomotiva Brno „A“. 
V tomto zápase bylo naše mužstvo jed-
noznačným favoritem a tuto roli zvlád-
lo na jedničku, když své protihráče po-
razilo 5-3. Vyhrál Jarek Buráň, Honza 
Šmíd sr., a Igor Štefanko, remízu přidali 
Jakub Uřičář, Petr Blaha, Jožka Knotek 
a Milan Krča. 

 
Naopak neděle 14. března nebyla 

šťastným dnem, neboť obě naše muž-
stva vyšla v 9. kole bohužel bodově 
naprázdno. „B“ mužstvo prohrálo na 
půdě Lokomotivy Brno „C“ ve vyrov-
naném zápase celkově 3-5 a tím ztratilo 
možnost případného postupu do vyšší 
soutěže. 

dokončení na str. 26

Tabulka krajského přeboru
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Remizovali Bažant Petr sr., Fera Vrá-
na,  Jarek Sháněl, Honza Horsák, Mi-
chal Staufčíkl a Radovan Studený.

V domácím prostředí přivítalo „C“ 
mužstvo tradičního soupeře, záložní 
mužstvo Kroměříže. Hostujícím hrá-
čům se v průběhu sezóny nedařilo 
podle jejich představ, a tak dnešní vý-
hra 4,5-3,5 má pro ně cenu zlata. Za 
domácí tým vyhrál Petr Blaha a Jožka 
Knotek, remízu přidali Jakub Uřičář, 
Jarek Buráň a Honza Šmíd sr.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Již 9. kolo bylo sehráno v neděli 28. 

února, v němž naši zástupci bojovali se 
střídavými úspěchy.

„D“ mužstvo, které se v této sezoně 
hodně trápí myslelo na zisk tří bodů 
z domácího utkání se záložním muž-
stvem MKS Holešov. Bohužel i přes na-
dějně rozehrané utkání se nepodařilo 
našim hráčům zrealizovat své výhody 
na jednotlivých šachovnicích a výsled-
kem byla nakonec další prohra v po-
měru 4,5-3,5. Vyhrál Honza Šmíd sr., 
Honza Šmíd jr., a Igor Štefanko, remízu 
přidal Tonda Vávra.

Naopak o velké překvapení se posta-
ralo „E“ mužstvo ve Zlíně, když porazi-
lo zlínské „D“ mužstvo, které mělo mít 
v tomto zápase jednoznačně navrch. 
„E“ mužstvo se vítězstvím 5-3 již 2 kola 
před skončením soutěže dokázalo za-
chránit a splnilo si své předsevzetí. Vy-
hrál Jožka Knotek, Tomáš Hlíva, Jirka 
Marek a  Vašek Lapčík, remízu přidali 
Roman Omelka a Jožka Burda.

Milan Rachůnek

dokončení na str. 25

 Dvakrát  zlato do Starého Města

Huštìnovská 1857, 686 03 Staré Mìsto, tel. 572 541 052

www.lekarna-eu.cz Klientská karta

Po - Ct 7:30 - 17:00
Pátek 7:30 - 15:30

lekarna-eu@seznam.cz
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Na snímku v dolní řadě zleva: paní Panáčková, Skládalová, Hrouzková, Slavíko-
vá, Šáchová, Maršálková, Hájková, Červinková, Hrušková. 
V horní řadě zleva: paní Seménková, Býčková, Černíková, pan Kohel, paní Pelko-
vá, Salaquardová, Uhýrková, Kohelová, Vávrová.                 Foto: Ivana Cetkovská

Cvičíme jógu
i v roce 2010

neztratili. Jana Zpěváková v katego-
rii dívek do 16-ti let obsadila pěk-
né 5. místo, když získala celkem 6 
bodů. V kategorii chlapců do 14-ti 
let obsadil rovněž krásné 5. místo 
Vojta Dobeš se ziskem 6 bodů. Len-
ka Blechová vybojovala v kategorii 
dívek do 14-ti let ziskem 4,5 bodu 
11. místo.
Staré Město se tak stalo nejúspěš-
nějším týmem Mistrovství České 
republiky mladých šachistů.

Milan Rachůnek 

Vynikající úspěchy zaznamenali 
naši mladí šachisté na Mistrovství 
České republiky, které se hrálo ve 
dnech 6. - 13. března v Koutech 
nad Desnou. 
Martina Fusková se ziskem 7 
bodů (z 9 partií) se stala v kate-
gorii dívek do 12-ti let přebornicí 
České republiky. František Mrkus 
v kategorii chlapců do 10-ti let vy-
bojoval 8,5 bodů a rovněž se stal 
přeborníkem České republiky. 
Ani další naši hráči a hráčky se 
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Zajímavosti z přírody

Poštolka obecná
má rozpětí křídel 70-80 cm, samice má hmotnost 220 g, samec jen 180 g. Vlast-
ní hnízdo nestaví, využívá hnízd strak a vran.  Foto: Vladimír Kučera

Orel  skalní
je po orlu mořském největší dravec žijící v ČR. Délka těla 80 - 90 cm, rozpětí křídel 
195 - 220 cm, hmotnost 2,8 - 4,5 kg. Foto: Vladimír Kučera

Jestřáb lesní
samice je opět větší, má rozpětí křídel 108 – 127 cm a hmotnost 970 - 1750 g, 
délku těla 58-64 cm.  Foto: Vladimír Kučera

Výr kanadský
patří mezi nejpěknější a největší sovy. Foto: Vladimír Kučera

Kuna skalní
má dlouhé štíhlé tělo s hedvábnou srstí a bílou náprsenkou.

Foto: Vladimír Kučera

Veverka obecná
její huňatý ocas je dlouhý 15-20 cm, pomáhá udržovat rovnováhu při lezení 
a skocích, slouží jako „pokrývka těla“ při spánku.  Foto: Vladimír Kučera
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 
23. dubna. Uzávěrka je 12. dubna 2010.

Motorismus 

ANEKDOTY NA
POSLEDNÍ STRANU

Chlapeček
Přišel novopečený otec do porodnice s velkou kyticí a po-
vídá manželce. „Jé, miláčku, tak my máme chlapečka? 
A komu je podobný?“ „Ále, toho stejně neznáš….“

Život bez mužů
Jaký by byl svět bez mužů? Bez zločinu a plný tlustých, 
šťastných žen.

Tirák ten se má….
Vrátí se řidič kamionu z cesty do Španělska, přivítá se 
s manželkou a ptá se jí: „Tak co pusinko, bylas mi tu 
věrná?“ „Jasně Románku, dokonce dvakrát!“

V Lobby baru
„Poslouchej, ty dáváš výplaty zaměstnancům v době 
krize?“
„Nedávám, a ty?“
„Také nedávám, a chodí do práce i tak?
„Ano, chodí.“
„Poslouchej, neměli bychom od nich vybírat vstupné?“

Tak to tam funguje
Manželka natírá střechu a manžel sleduje v televizi 
fotbal. „Kdybych náhodou spadla,“ volá na něho man-
želka, „mohl bys mi o poločase zavolat sanitku?“ PI

Lonští mistři republiky Roman Kresta a Petr Gross  slavnostně odkrývají současný design jejich 
Peugeotu 207 S2000.                                                                                                           Foto: Vladimír Kučera

I přes nepřízeň počasí předvedl Pavel Valoušek na trati shakedownu krásnou Škodu 130RS.
Foto: Vladimír Kučera

Premiérový ročník specializovaného veletrhu a výstavy soutěžní tech-
niky, týmového zázemí jednotlivých stájí i prezentací firem a jejich pro-
duktů spojených s rallysportem proběhl o víkendu 13. a 14. března 2010 
v prostorách areálu firmy Barum Continental v Otrokovicích a zahájil 
tak letošní sezonu motoristických soutěží. Během soboty byly navíc sou-
těžní speciály vidět i při ostré jízdě na trati shakedownu mezi Napajedly 
a Halenkovicemi.    

K rally patří krásné ženy.
Foto: Vladimír Kučera

V bohatém doprovodném progra-
mu byly představeny letošní tuzem-
ské soutěže, proběhly autogramiády 
a besedy s jezdci, ukázky časomíry, 
vyprošťování i setkání historických 
vozidel. Akce se zúčastnila komplet-

ní domácí jezdecká špička a trojnásob-
ný vítěz Barum rally Enrico Bertone. 
Expo Czech Rally zaštítil organizační 
tým Barum rally v čele s Miloslavem 
Regnerem.

Vladimír Kučera


