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Za deštivého počasí děti vynesly Mařenu 
Děvčata a chlapci z dětského folklor-

ního souboru Dolinečka, společně se 
svými vedoucími, uspořádali tradiční 
Vynášení Mařeny (Moreny, Morany, 
Smrtholky), které se uskutečnilo na 
smrtnou neděli 29. března 2009 krátce 
po 10:30 hodině. Smrtná neděle je 5. ne-
děle postní (1. neděle postní – černá, 
2. – pražná, 3. - kýchavná, 4. - družebná, 
5. - smrtná, 6. - květná). Figurka smrt-
ky se v minulosti obvykle zhotovovala 
z hadrů a slámy, často měla bílou režnou 
košili, někdy velké korále z vyfouklých 
vajíček, obličej pomalovaný barvou, 
často i zavěšené ozdoby. Děti ji nesly na 
dřevěné tyči a pak za zpěvu hodily do 
potoka. 

Také 29. března se dívky a chlapci 
nejprve vydali od radnice přes náměstí 
Hrdinů až k parkovišti u Společensko-
-kulturního centra, kde bylo na progra-

mu kulturní vystoupení. Společně jsme se 
rozloučili s dlouhou letošní zimou a imi-
tace Mařeny byla posléze zapálena a vho-
zena do potoka Salaška. Ohnivý kohout 
letos ale nepohltil nádherně provedenou 
Mařenu, ani sympatického Mařáka, ale do 
ledové vody Salašky byl vhozen jen velký 
kus slámy, který ale o to více zakouřil a vy-
dal se na vodní hladině směrem k soutoku 
s řekou Moravou.

Akce se setkala s velkým zájmem dětí, 
kterých jsem v průvodu napočítal 86 
a přišlo i více než 200 rodičů a zájemců 
o folklorní podívanou. Škoda, že nepřá-
lo počasí a vynášení Mařeny proběhlo za 
trvalého deště. Ozdobou letošního pořadu 
byla i přítomnost Mařáka a také chlap-
ců z folklorního souboru Dolinečka. Na 
místo přijel i štáb brněnského rozhlasové-
ho studia a nechyběl starosta Josef Bazala 
s manželkou Blankou. Milan Kubíček

Průvod prochází přes náměstí Hrdinů, již hodně prší. Foto: Milan Kubíček

Děti a diváci v Tyršově ulici u Salašky.
Foto: Milan Kubíček

Mařena byla letos velmi pěkná, proto byla 
ušetřena. Martin Baláž zapaluje jen na-
moklou slámu. Děti vše napjatě sledují.
 Foto: Milan Kubíček
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Ochotnický spolek SKIVÉSKY uvedl veselohru Postel pro anděla
Ve středu 25. března 2009 od 19:30 h. 

ve staroměstském Společensko-kultur-
ním centru byla na programu veselohra 
ochotnického spolku SKIVÉSKY s ná-
zvem Postel pro anděla. Autorem před-
stavení je Jaroslav Koloděj, který se pro-
slavil několika divadelními hrami. Jeho 
nejznámější komedie Dědeček, aneb 
musíme tam všichni, se hrála již na více 
než dvaceti ochotnických scénách a jeho 
pohádku Jak čert vyletěl z kůže hráli na 
profesionální scéně Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti.

Představení se zúčastnil i starosta 
Josef Bazala s manželkou a dalších 92 
příznivců ochotnického divadla. V hlav-
ních rolích Ludvíka Myslivečka a anděla 
strážného se představili Petr Trachtulec 
a Eva Blažíčková ze Starého Města. Ve 
skupině dědinských tetek se nám líbila 

Táňa Valová, se kterou jsme se v minulosti 
setkávali i v ochotnickém souboru reži-
sérky Marie Hrabcové. Sympatická Táňa 
Valová měla asi největší ohlas po skončení 
představení, když její příznivci rozvinuli 
v hledišti transparent „Tánička to je naše 
jednička“ a na pódiu ji předali kytici růží.

Hru režírovala Hana Nemravová, man-
želka ředitele ZUŠ Uherské Hradiště Sta-
nislava Nemravy, který si zahrál roli faráře. 
Nutno dodat, že amatérský divadelní sou-
bor SKIVÉSKY, neboli Slovácké Kivadlo 
Vésky, působí pod hlavičkou Kulturního 
klubu Uherské Hradiště a stále uvítá nové 
nadšence, kteří si chtějí zahrát ochotnické 
divadlo.

Milan Kubíček

Stanislav Nemrava neměl příliš náročnou 
roli, ale jako profesionál a učitel dramatické-
ho oboru ZUŠ odvedl velmi dobrý výkon.

Foto: Milan Kubíček

„Tánička to je naše 1“ – takový byl text transparentu, který rozvinuli příznivci „tetky“ Táni  
Valové po skončení představení. Foto: Milan Kubíček

Závěrečná děkovačka. Všichni herci zaslouží pochvalu za předvedený výkon. Foto: Milan Kubíček

V hlavní roli anděla strážného jsme viděli Evu 
Blažíčkovou. Na snímku je společně s dvojicí 
mladých andělů. Foto: MK

Kouzelná tetička Tánička.
Foto: Milan Kubíček

Kultura
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Karel Doseděl s třetím synem Martinem, krát-
ce po skončení obřadu Vítání občánků do živo-
ta, který se uskutečnil na staroměstské radnici  
6. března 2009. Pan Doseděl má doma ještě dva 
kluky, Karla a Ondřeje. Foto: Milan Kubíček

U S N E S E N Í
z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18. 3. 2009

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.4 nájem části pozemku p. č. 4560/5 vod-
ní plocha – tok přírodní o výměře 15 m2 
v lokalitě Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví Povodí 
Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, na dobu 
určitou - ode dne uzavření nájemní smlou-
vy do dokončení stavby, maximálně však na 
dobu dvou let s možností dalšího prodlou-
žení a nájemné ve výši dle cenového výmě-
ru MF platného v době uzavření nájemní 
smlouvy (v současné době dle cenového vý-
měru MF č. 01/2009, čl. 3, odst. 1, písmeno 
d, položka 23 činí 9 Kč/m2 a rok).
1.5 ukončení pronájmu skladových pro-
stor v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti ADOS, spol. s r. o., Uh. Hradiště, Na 
Splávku 1182, dohodou k 31. 3. 2009.
1.13 zrušení pronájmu části pozemku p. č. 
3693/1 ost. pl. o výměře 33 m2 v lokalitě ul. 
Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, který byl schválen na 
36. zasedání rady města dne 15. 10. 2008, 
pod bodem I./1.6.
1.14 zřízení úplatného věcného břemene 
ve prospěch města Staré Město na právo 
umístění stavby „Rekonstrukce rybníku 
Širůch, k. ú. Staré Město“ na části pozem-
ku p. č. 4560/5 vodní plocha – tok přírodní 
o výměře cca 15 m2 v katastrálním území 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví 
Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dře-
vařská 11.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti po-
vinného strpět umístění části stavby – vy-
pouštěcí zařízení a její užívání, provádění 
údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem 
vstupovat a vjíždět na pozemek za podmí-
nek stanovených ve smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a v mezích a hranicích vy-
pracovaného geometrického plánu, a to po 
celou dobu funkčního užívání vypouštěcího 
zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena soudním znalcem ve znaleckém 
posudku dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou metodou, 
jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulova-
ných cen. Nelze-li věcné břemeno ocenit 
výnosovým způsobem bude činit jednorá-
zová splátka částku 10.000 Kč + DPH. 
1.15 výpůjčku areálu rekreačního objektu 
na pozemcích dle přílohy v lokalitě Širůch 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve kterém se nachází koupaliště, 
brouzdaliště, objekty strojovny, sociální za-
řízení a bufet, vše včetně movitého majetku, 

příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní 
centrum Staré Město od 1. 4. 2009 na dobu 
neurčitou.
2.1 projektovou dokumentaci „Cyklistická 
stezka Staré Město - Baťův kanál“ a podání 
žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury.
2.2 podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na akci „Cyklistická 
stezka Trávník“. 
2.3 projektovou dokumentaci na akci „Opra-
va místní komunikace Obilní čtvrť“.
2.4 projektovou dokumentaci na akci „Opra-
va místní komunikace ul. Metodějova“.
2.5 projektovou dokumentaci na akci „Opra-
va místní komunikace ul. Kosmova“.
2.6 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rekonstrukce a modernizace městského 
koupaliště ve Starém Městě“.
2.7 podání žádosti o finanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního programu 
„E–Government“ v obcích - Czech POINT, 
oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní 
veřejné správě, - podmínky rozhodnutí o po-
skytnutí dotace.
3.1 finanční příspěvky dobrovolným orga-
nizacím a spolkům ve Starém Městě na jejich 
činnost v roce 2009 takto :
• kulturní organizace
Dolinečka, dětský folklorní soubor při ZŠ 
Staré Město, zastoupena Mgr. Jarmilou Tome-
škovou ...................................................... 30.000
Klub křesťanské mládeže Staré Město zastou-
pen Mgr. Radimem Zapletalem a Mgr. Tomá-
šem Valou ................................................ 25.000
Český svaz bojovníků za svobodu
Staré Město zastoupen předsedou Janem Slo-
váčkem ........................................................5.000
• kulturní a sportovní organizace
TJ Sokol Staré Město zastoupena Ing. Antonií 
Řádkovou ................................................. 40.000
Junák, svaz skautů a skautek ČR, oddíl Staré 
Město zastoupen Milanem Hrabincem .... 20.000
• sportovní kluby
SK Staré Město, veslařský oddíl zastoupen 
Bohuslavem Opravilem ............................7.000
Šerm, S.K. Staré Město zastoupen Ludvíkem 
Trubačíkem ............................................. 20.000
Jiskra Staré Město, fotbalový klub, zastoupen 
Pavlem Vlčkem, na 9. ročník turnaje „O pohár 
starosty města Staré Město“ ................... 20.000
• občanské sdružení
Staroměstská kapela zastoupena kapelníkem 
Petrem Luběnou ..................................... 20.000
Skupina historického šermu o. s. MORRIGAN 
zastoupena Bohumilem Višenkou .............5.000
ZO Sdružení postižených civilizačními cho-
robami o. s. Staré Město zastoupeno předse-
dou Bohuslavem Bilavčíkem ............ 25.000
Spolek přátel slivovice Staré Město o. s., za-
stoupen Stanislavem Měrkou ............. 5.000
Občanské sdružení Kunovjan, zastoupeno 
PhDr. Romanou Habartovou na mezinárodní 

dětský folklorní festival „Kunovské léto“  ...
20.000
• sportovní a kulturní akce pořádané 
ve Starém Městě
Motosport klub Uh. Hradiště, občanské 
sdružení zastoupeno jednatelem Josefem 
Mizerou na VII. ročník závodů „Slovácký 
okruh“ ................................................. 40.000
Obecně prospěšná společnost při Střední 
odborné škole a Gymnáziu Staré Město, 
zastoupena Ing. Zdislavou Svobodovou na 
výstavu Zahrada Moravy .................. 15.000
6.2 prominutí nedobytných pohledávek 
v celkové výši 6.598,50 Kč.
6.4 hospodaření příspěvkových organizací 
a finanční vypořádání za rok 2008.

Hosp.výsledek  Příděl do RF Příděl do FO

SKC 426.054,89 Kč  421.054,89 Kč  5.000 Kč

SVČ Klubko 104.583,10 Kč 99.583,10 Kč 5.000 Kč

ZŠ  11.267,11 Kč 6.267,11 Kč 5.000 Kč

MŠ Komen. 17.212,09 Kč 12.212,09 Kč 5.000 Kč

MŠ Rastisl. 63.229,12 Kč  58.229,12 Kč 5.000 Kč

KMŠ  0,00 Kč 0,00 Kč  0 Kč

II. doporučila zastupitelstvu města
1.7 schválit převod pozemku - výkup po-
zemku p. č. 6068/96 orná půda o výměře 
34 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od pana Vla-
dimíra Grebeně, bytem Staré Město, Vele-
hradská 448, za cenu 100 Kč/m2, za účelem 
realizace stavby „Odlehčovací stoka SO1 
IVa Staré Město“. 
1.8 schválit převod majetku - prodej části 
pozemku p. č. 5212/1 ost. plocha o výmě-

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
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ře cca 3 m2 v lokalitě ul. Alšova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
panu MUDr. Davidu Juráskovi, bytem Staré 
Město, Alšova 1452, za cenu 600 Kč/m2, za 
účelem vypořádání majetkoprávních vzta-
hů pod venkovním schodištěm. 
1.9 schválit převod majetku - směnu části 
pozemku p. č. 240/5 ost. plocha ve vlastnic-
tví společnosti Skanska Servis a. s., o výmě-
ře cca 50 m2, za část pozemku p. č. 240/403 
ost. plocha, část pozemku p. č. 240/467 ost. 
plocha a část pozemku p. č. 241/10 trvalý 
travnatý porost o celkové výměře cca 50 m2 
ve vlastnictví města Staré Město, vše v lo-
kalitě Špitálky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
hranice pozemků. 
1.12 schválit majetkoprávní vypořádání 
staveb a pozemků v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště mezi městem Staré Město a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na 
Pankráci 56, z důvodu narovnání vlastnic-
kých vztahů v rámci stavby „Přeložka silni-
ce I/55 ve Starém Městě, obchvat“. 
3.1 schválit finanční příspěvky dobro-
volným organizacím a spolkům ve Starém 
Městě na jejich činnost v roce 2009 takto: 
• kulturní organizace
Dolina, soubor lidových písní a tanců Staré 
Město, zastoupena Alešem Radou . . . 70.000
• kulturní a sportovní organizace
Jednota Orel Staré Město, zastoupena sta-
rostkou Dagmar Zálešákovou . . . . . . 70.000
• sportovní kluby
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
zastoupen předsedou
Ing. Petrem Strakou . . . . . . . . . . . . . . 95.000
Šachový klub Staré Město, zastoupen před-
sedou Radimem Stuchlým  . . . . . . . 100.000
1. FC SLOVÁCKO, a. s., zastoupen 
Ing. Marcelou Mrázkovou . . . . . . . . . 90.000
Jiskra Staré Město, fotbalový klub, zastou-
pen Pavlem Vlčkem . . . . . . . . . . . . . . 90.000
- schválit finanční příspěvek Římskokato-
lické farnosti Staré Město na stavbu nového 
kostela Ducha svatého ve výši 2.000.000 Kč.
6.1 schválit závěrečný účet města a hos-
podaření města za rok 2008 – příjmy 
ve výši 128.392.000 Kč, výdaje ve výši 
121.078.000 Kč, financování – 7.314.000 Kč.
6.3 schválit rozpočtové opatření č. 1/2009 
– příjmy se snižují na 163.296.000 Kč, výda-
je se snižují na 193.811.000 Kč, financování
se snižuje na 30.515.000 Kč.
6.5 schválit přidělení půjček z Fondu roz-
voje bydlení dle vnitřní směrnice č. 3/2007, 
čl. 6, výše uvedeným 6 žadatelům vlastní-
cím nemovitost v k. ú. Staré Město v celko-
vé výši 830.000 Kč.

III. neschválila
1.10 nabídku společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a. s. Praha 4, Za Brumlov-
kou 266/2 k odkoupení obálkovou metodou 
nemovitostí – budovy č. p. 128 (pošta vedle 
budovy radnice) na pozemku p. č. st. 330/1 
a 330/2 a pozemku p. č. 330/1 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 517 m2, vše ve Starém 

Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.11 nabídku pana Jiřího Pavlici, bytem Uh. 
Hradiště, Havlíčkova 3 k odkoupení nemo-
vitostí – přístupové komunikace do areálu 
bývalého cukrovaru ve Starém Městě včet-
ně vnitřního kruhového objezdu (stavba na 
pozemku p. č. 610/5, 610/28, 610/39) a částí 
inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační 
přípojky, přečerpávací stanice, vedení NN 
apod.), vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.
3.1 žádosti o finanční příspěvky: 
- Občanskému sdružení Staroměstští šohajíci, 
Staré Město, zastoupeno Ing. Markem 
- Pochylým na sportovně společenskou akci 
„Slovácké beachové léto 2009“,
- softbalovému oddílu Snails Kunovice, za-
stoupen Miroslavem Kuřímským na turnaj  
„O putovního šneka“.
3.2 žádost o finanční příspěvek Zlínskému 
hnutí nezávislých na dokončení sousoší bratří 
Baťových ve Zlíně.

IV. souhlasí
4.1 s podmínkami pro přesah střech nově 
povolovaných staveb nad pozemky ve vlast-
nictví města Staré Město následovně:
- maximální přesah 0,9 m
- minimální výška 2,65 m

V. vzala na vědomí
1.16 současný stav přípravy projektu „Revi-
talizace slepých ramen“, včetně návrhu města 
Kunovice, do jehož pozemků projekt zasahuje, 
na rozšíření průmyslové zóny u bývalého cuk-
rovaru.
2.1 finanční spoluúčast žadatele – města 
Staré Město na akci „Cyklistická stezka Staré 
Město - Baťův kanál“ pro rok 2009 v předpo-
kládané výši 1.375.095 Kč.
2.2 finanční spoluúčast žadatele – města Staré 
Město na akci „Cyklistická stezka Trávník“ pro 
rok 2009 v předpokládané výši 2.582.905 Kč.
2.7 finanční spoluúčast žadatele - města Sta-
ré Město v rámci Integrovaného operačního 
programu „E-Government v obcích - Czech 
POINT, oblast podpory 2.1. Zavádění ICT 
v územní veřejné správě v předpokládané výši 
10.281 Kč.
4.1 oznámení o zahájení řízení o povolení 
výjimky dle § 25 odst. 2 a odst. 5 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. a § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/
1998 Sb. podle zápisu.
5.1 zprávu o předpokládaných dopadech 
změny územního plánu v oblasti horní drů-
bežárny. 
7.1 sazby nájemného za užívání Společensko-
-kulturního centra nebo jeho částí v roce 2009.
7.2 informace o uzavírce silnice II/427 smě-
rem do Kostelan v době od 18. 3. 2009 do 27. 
6. 2009 z důvodu rekonstrukce železničního 
mostu. 
7.3 zápis z 17. zasedání kulturní komise ze 
dne 3. 3. 2009.

VI. uložila
1. Odboru správy majetku a životního prostředí
1.1 zveřejnit na úředních deskách záměr 

na pronájem části pozemku p. č. 6081/33 
ovocný sad o výměře 1.500 m2 ve Starém 
Městě.
1.2 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem části pozemku p. č. 6081/41 
ovocný sad o výměře 1.300 m2 ve Starém 
Městě.
1.3 zveřejnit na úředních deskách záměr na 
pronájem části pozemku p. č. 6081/42 ovoc-
ný sad o výměře 1.500 m2 ve Starém Městě.
1.5 zveřejnit ma úředních deskách záměr 
na pronájem skladových prostor o výměře 
53 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě. 
1.6 zveřejnit záměr na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 41,84 m2 v domě 
č. p. 14, nám. Hrdinů ve Starém Městě na 
úředních deskách a v regionálním tisku.
1.13 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod části pozemku p. č. 3693/1 ost. 
pl. o výměře 33 m2 v lokalitě ul. Za Koste-
líkem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.    
1.15 zpracovat návrh na začlenění pozem-
ku po „povodňových buňkách“ zpět do are-
álu koupaliště.     
1.17 zveřejnit na úředních deskách záměr 
na pronájem pozemků pod areálem drůbe-
žárny Staré Město – dolní farma.  
2. Odboru investic
1.16 svolat jednání se zástupci Českých 
drah ve věci prověření možnosti křížení že-
lezniční dráhy se slepými rameny (chodci, 
cyklisté, plavba malých lodí),
- připravit možnosti financování projektu 
„Revitalizace slepých ramen“.
2.3 zajistit vydání stavebního povolení 
na akci „Oprava místní komunikace Obilní 
čtvrť“.
2.4 zajistit vydání stavebního povolení na 
akci „Oprava místní komunikace ul. Meto-
dějova“.    
 2.5 zajistit vydání stavebního povolení 
na akci „Oprava místní komunikace ul. 
Kosmova“.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

V Tyršově ulici stojí již několik měsíců nový most. 
Jestlipak víte, kolik je celkem mostků nad Salaškou 
v úseku mezi Brněnskou ulicí a železniční tratí?

Foto: Vladimír Kučera

Zprávy z radnice

Děkujeme Vám, že patříte do početné 
rodiny našich čtenářů.
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U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 30. 3. 2009 v sále radnice ve Starém Městě

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2)
zprávu o činnosti rady města za uplynulé 
období.
K bodu 9)
9.1 plán práce kontrolního výboru pro rok 
2009.
9.2 zprávu o přijatých stížnostech a peti-
cích v roce 2008.
9.5 finanční spoluúčast žadatele – města 
Staré Město v rámci Integrovaného operač-
ního programu „E-GOVERNMENT v ob-
cích - CZECH POINT, oblast podpory 2.1. 
Zavádění ICT v územní veřejné správě“.

II. schválilo
K bodu 3)
závěrečný účet města a hospodaření města 
za rok 2008 – příjmy ve výši 128.392.000 Kč, 
výdaje ve výši 121.078.000 Kč, financování
– 7.314.000 Kč.
K bodu 4)
změnu rozpočtu města – rozpočtové 
opatření č. 1/2009 – příjmy se snižují ze 
167.405.000 Kč na 163.296.000 Kč, výdaje se 
snižují ze 199.072.000 Kč na 193.811.000 Kč, 
financování se snižuje z 31.667.000 Kč na
30.515.000 Kč.
K bodu 5)
přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení 
dle vnitřní směrnice č. 3/2007, čl. 6, šesti 
žadatelům vlastnícím nemovitost v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště v celkové výši 
795.000 Kč.
K bodu 6)
finanční příspěvky organizacím a spolkům
na jejich činnost v roce 2009 takto:
Dolina, soubor lidových písní a tanců Staré 
Město, zastoupena Alešem Radou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 Kč
Jednota Orel Staré Město, zastoupena sta-
rostkou Dagmar Zálešákovou  . . 70.000 Kč
Volejbalový sportovní klub, o. s., Staré Měs-
to, zastoupen předsedou Ing. Petrem Stra-
kou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000 Kč
Šachový klub Staré Město, zastoupen před-
sedou Radimem Stuchlým  . . . . 100.000 Kč
1.FC SLOVÁCKO, a. s., zastoupen předse-
dou představenstva JUDr. Ing. Zdeňkem 
Zemkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 Kč
Jiskra Staré Město, fotbalový klub,zastoupen 
Pavlem Vlčkem . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 Kč
- finanční příspěvek Římskokatolické far-
nosti Staré Město na stavbu kostela Ducha 
svatého ve výši 2.000.000 Kč.
K bodu 7) 
7.1 převod majetku - výkup pozemku p. č. 

6068/96 orná půda o výměře 34 m2 v lokali-
tě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, od pana Vladimíra Grebeně, 
bytem Staré Město, Velehradská 448, za cenu 
100 Kč/m2, za účelem realizace stavby „Odleh-
čovací stoka SO1 IVa Staré Město“. 
7.2 převod majetku - prodej části pozemku 
p. č. 5212/1 ost. plocha o výměře 2 m2 v lo-
kalitě ul. Alšova ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu MUDr. Davidu 
Juráskovi, bytem Staré Město, Alšova 1452, za 
cenu 600 Kč/m2, za účelem vypořádání majet-
koprávních vztahů pod venkovním schodiš-
těm. 
7.3 převod majetku - směnu části pozemku 
p. č. 240/5 ost. plocha ve vlastnictví společ-
nosti Skanska Servis, a. s., Praha 10, Kubánské 
nám. 1391/11, o výměře cca 50 m2, za část po-
zemku p. č. 240/403 ost. plocha, část pozemku 
p. č. 240/467 ost. plocha a část pozemku p. č. 
241/10 trvalý travnatý porost o celkové výmě-
ře cca 50 m2 ve vlastnictví města Staré Město, 
vše v lokalitě Špitálky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem narov-
nání hranice pozemků. 
7.4 majetkoprávní vypořádání staveb a po-
zemků v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
mezi městem Staré Město a Ředitelstvím sil-

nic a dálnic ČR, Praha-Nusle, Na Pankráci 
56, z důvodu narovnání vlastnických vzta-
hů v rámci stavby „Přeložka silnice I/55 ve 
Starém Městě, obchvat“. 
K bodu 9)
9.4 smlouvu o vzájemné spolupráci za 
účelem realizace a zajištění udržitelnosti 
projektu „Značení kulturních a turistických 
cílů Zlínského kraje“, mezi Zlínským kra-
jem a městem Staré Město.
9.5 podání žádosti o finanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu „E–GOVERNMENT v obcích 
– CZECH POINT, oblast podpory 2.1. Za-
vádění ICT v územní veřejné správě.

III. vydalo
K bodu 8)
Opatření obecné povahy č. 01/2009 – změ-
nu č. 4 územního plánu města Staré Město.

IV. zvolilo
K bodu 9)
9.3 v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 
6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
do funkce soudce přísedícího Okresního 
soudu v Uherském Hradišti pro volební 
období od 29. 5. 2009 do 29. 5. 2013 paní 
Věru Peterkovou, paní Janu Kuřímskou, 
paní Miladu Kandrnálovou, paní Jarmilu 
Martínkovou, paní Janu Kolářovou a pana 
Jiřího Horsáka.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Stavba chodníku v Tyršově ulici byla dokončena v březnu. Foto: Milan Kubíček

Zprávy z radnice

U S N E S E N Í
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MĚSTO STARÉ MĚSTO
Městský úřad, nám. Hrdinů 100,

686 03 Staré Město
e-mail: meusm@staremesto.uh.cz, 

www.staremesto.uh.cz

Rada Města Staré Město na svém zase-
dání dne 15. 4. 2009 

vyhlásila v souladu s ustanovením čl. 6, 
odst. 3, vnitřní směrnice 3/2007

Zásady pro poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 
PŮJČKY 

Z “FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ“

  Lhůta podávání žádostí včetně 
všech příloh: 

od 20. dubna do 29. května 
2009

Tiskopis žádosti o půjčku a podrobnější 
informace obdržíte 

na finančním odboru městského úřadu
(1. patro, dveře č. 107).

    
Josef Bazala, starosta

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. rozhodla
1.1 o výběru nejvhodnější nabídky na 
akci Oprava místní komunikace Obilní 
čtvrť Staré Město, I.etapa. Nejvhodnější 
nabídku předložil uchazeč KARTUSEK 
¬EKOSTAV, s. r. o., Velehradská 1905, 
Staré Město.

U S N E S E N Í
z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30. 3. 2009

V sobotu 25. dubna 2009 budou slavnostně uvedeny do provozu dvě nové cyklis-
tické stezky v okolí Starého Města. V 13 hodin bude otevřena cyklostezka Staré Město 
–Zlechov (ve směru od Zlechova). Přestřižení pásky budou předcházet krátké proslo-
vy investorů, hostů a zhotovitelů stavby. Potom se všichni přítomní přesunou k auto-
kempu u Velehradu, kde bude na programu v 14.30 hodin slavnostní otevření cyklo- 
stezky Velehrad – Salaš. Akce vyvrcholí v 15:30 hodin malým pohoštěním účastníků 
cyklojízdy v restauraci na Salaši. 

 Milan Kubíček

Staroměstský den
– neděle 31. května  

V pořadí již třetí Staroměstský 
den se uskuteční v neděli 31. květ-
na 2009 od 14 hodin v prostoru 
areálu Rybníček v blízkosti koupa-
liště. Naši občané, děti a mládež se 
budou prezentovat svým uměním, 
výrobky, sportovními dovednost-
mi a podobně. Podrobný program 
přineseme v červnovém čísle Sta-
roměstských novin. K dobré po-
hodě zahraje Staroměstská kapela, 
cimbálová muzika Dolina, vystoupí 
Dolinečka a Dolina, děti z Klubka, 
nebude chybět skákací hrad. Určitě 
si rezervujte nedělní odpoledne 31. 
května a přijďte se pobavit na Ryb-
níček. Akce bude spojena s osla-
vou  Dne dětí a na všechny dívky 
a chlapce budou čekat sladké od-
měny. Vstup bude zdarma!

V případě trvalého deště se akce 
uskuteční ve Společensko-kultur-
ním centru (sokolovně) ve Starém 
Městě.

 Milan Kubíček

U S N E S E N Í

II. souhlasí
2.1 s použitím znaku města na propagač-
ních materiálech občanského sdružení 
Studna extreme riders, Uherské Hradiště 
při otevírání nového bikeparku ve Starém 
Městě.

 Josef Bazala starosta
 Radoslav Malina místostarosta

Otevření cyklistických stezek

Mostek na cyklostezce Velehrad – Salaš.
 Foto: Vladimír Kučera

Cyklostezka ze Starého Města do 
Zlechova.  Foto: Vladimír Kučera

Nová spojovací
komunikace Michalské 
a Velkomoravské ulice

V průběhu nejbližších dní bude 
dokončena spojovací komunikace 
mezi Michalskou a Velkomorav-
skou ulicí. Na místě jsme zastihli 
pracovníky firmy STAVAKTIV pana
Ing. Hučíka při pokládce zámkové 
dlažby.

 Milan Kubíček

Chodník od Michalské po Velkomoravskou 
ulici je před dokončením.
 Foto:  MK
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Slavnostní přijetí sedmdesátníků na radnici
V sobotu 28. března 2009 krátce po 

11 hodině přišli na staroměstskou rad-
nice jubilanti ročníku 1939, aby se zú-
častnili slavnostního přijetí starostou 
Josefem Bazalou v obřadní místnosti. 
Ještě před tím se většina z nich zúčast-
nila bohoslužby v kostele sv. Michaela. 

Úvodní slovo pronesla matrikářka 
Kamila Tomečková, potom se již ujal 
slova první muž radnice Josef Bazala, 
který všech 35 přítomných laskavě při-
vítal a poděkoval jim za časté setkávání 
spolužáků a staroměstských rodáků. 
Za jubilanty pak promluvil pan Josef 
Popelka a poděkoval vedení městského 
úřadu za milé přijetí.

Následoval zápis všech přítomných do 
Pamětní knihy města a potom i přípitek 
dobrým bílým vínkem. Na závěr jsme 
pořídili společné foto před historických 
vchodem do radnice, která si právě le-
tošní rok připomíná 100 let výročí svého 
kompletního dokončení.

Pak se jubilanti ročníku 1939 odebrali 
do jídelny na Dolině ve Velehradské uli-
ci a společně si zavzpomínali na léta mi-
nulá. Rozcházeli se až kolem 19 hodiny. 
S programem, posezením a občerstvením 
byli vesměs spokojeni.

Další setkání jubilantů se uskuteční na 
staroměstské radnici v sobotu 23. května 
2009. Tentokráte se sejdou šedesátníci.

Milan Kubíček

Společný snímek před budovou městského úřadu. Foto: Milan Kubíček 

Jubilanty přivítali matrikářka Kamila Tomeč-
ková a starosta Josef Bazala. Foto: MK

Antonín Slavík se podepisuje do Pamětní 
knihy Starého Města. Foto: Milan Kubíček

Termíny svatebních obřadů
V sobotu 16. května, 18. června 2009.

Jaroslav Vrchlický
Za trochu lásky

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,

šel v ledu – ale v duši věčný máj,

šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,

šel pouští – a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj

jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Je mnoho novin, ale pouze 
jedny jsou Staroměstské. 

Jak být ideálním sousedem 
a občanem

Podívejme se, jak problematiku ob-
čanských a sousedských vztahů řeší 
v zahraničí. Třeba kanadské obecní zá-
kony myslí i na dobré sousedské vztahy 
a především povinnosti, jež se k tomu 
váží. Ve městě London v Ontariu musí 
váš plot měřit od 1,07 do 1,37 metrů. 
Ostnatý drát na plotě se Londýňanům 
nepovoluje vůbec. Ve městě Regina 
je zase zakázané, aby světlo ve vašem 
dvoře zasahovalo byť jen málo na sou-

sedův pozemek. Striktní pravidla má také 
městečko Morden. Rada města například 
omezuje počet aut, která mohou být za-
parkována na vašem pozemku a monito-
ruje, zda svůj dům a zahradu udržujete 
v pořádku. Když si například nevšimnete, 
že vám na zahradě hnije záhonek kopre-
tin, může se také stát, že vám ho přijmou 
vytrhat pracovníci najmutí městem. Sa-
mozřejmě za peníze. Ve městě Guelphu 
nařídila městská správa, že je zakázáno 
zalévat zahradu během dešťových přehá-
něk či hadicí čistit chodník. Při porušení 
nařízení město může zredukovat objem 
přívodu vody do domácnosti.

Z časopisu Kanadská mozaika vybral 
Milan Kubíček

Společenská kronika



8 Staroměstské noviny 05/09Staroměstské noviny 05/09Farní sloupek

Máj je zasvěcen Panně Marii 
K její úctě jsou složeny překrásné 

básně a  hudební díla, která se dotýkají 
našich srdcí. Ale nejkrásněji svou úctu 
k Matce Boží vyjádříme modlitbou 
a účastí na oběti jejího syna Krista Je-
žíše. Při této oběti – mši svaté – bude 
každé pondělí, středu a pátek májová 
pobožnost v kostele sv. Michaela od 18 
hodin.

(V pátek 1. května 2009 budeme sla-
vit první májovou pobožnost v 7:00 
hodin a po ní mši svatou)

•
Nanebevstoupení Krista
oslavíme ve čtvrtek 21. května 2009 
(a také v předvečer svátku – ve středu 
20. května)

Připomeneme, že Kristus vstoupil 
do Boží slávy, na nebe. Byl vyvýšen na 
pravici Boží.(Sk 2,33). Evangelisté Ma-
rek a Lukáš  uvádějí, že Ježíš vyvedl své 
učedníky z Jeruzaléma, vzdálil se od 
nich a byl vzat vzhůru do nebe. V no-
vozákonní knize Skutky apoštolů se 
Lukáš zmiňuje o tom, že Ježíš vstoupil 
na nebe 40. den po Velikonocích.

Od nejstarších dob se v křesťan-
ských vyznáních objevuje stejná po-
sloupnost: „Vstoupil na nebesa, sedí 
po pravici Otce a odtud přijde soudit 
živé i mrtvé.“ To je známka, že tyto tři 
skutečnosti nanebevstoupení, sezení 
po pravici Otcově a soudcovská moc 
- patří neodlučitelně  sobě. Nejen ča-
sově, ale i fakticky spadají vjedno. Tro-
chu o tom přemýšlejme.

Vstoupil na nebesa - „Jdu, abych 
vám připravil místo... abyste i vy byli, 
kde jsem já“ (Jan 14, 2.3). Kristus je 
naší hlavou, a my jako jeho údy ho ná-
sledujeme, kamkoli jde. Teprve když 
Bůh v Kristu vyvýšil lidskou přiroze-
nost, stáváme se my jako lidé účastný-
mi této slávy. Sedí po pravici Otcově. 
Boží pravicí se nemyslí část těla, seze-
ním se nemyslí tělesná poloha. Tyto 
obrazy mají hluboké kořeny v biblické 
mluvě. Sezení symbolizuje klid, po-
koj, usazení ve věčné blaženosti, jejíž 
jméno je „Otcova pravice“. Sedět po 
něčí pravici znamená být mu roven 
slávou a mocí. V případě Boha je to 

sláva božství a královská a soudcovská 
moc. Odtud přijde soudit živé i mrtvé.  
Bůh svěřil soudcovskou moc Kristu jako 
Bohu i jako člověku ne pro samotnou 
jeho lidskou přirozenost (protože pak by 
měl tuto moc každý člověk), ale proto, že 
je naší Hlavou, je nám podobný ve všem 
kromě hříchu. Jeho lidství je „oděno 
Pravdou“, lépe řečeno „Pravda je oděna 
lidstvím“. Z milosti božství, která přeté-
ká i do jeho lidských schopností, dokáže 
i jako člověk poznávat hlubiny lidských 
srdcí, jak už to koneckonců prokázal za 
svého pobytu na zemi. Proto mu i jako 
člověku náleží soudcovská moc.

•
Svátek matek

Patří druhé květnové neděli (10. květ-
na) a při mši sv. v kostele sv. Michaela 
budeme děkovat a vzpomínat na všech-
ny maminky a jejich „neviditelnou“ kaž-
dodenní obětavou starostlivost o své děti 
a duchovní dary, které jsme od svých 
matek dostali.

Původ svátku je v USA, v r. 1914 tam 
byl Den matek prohlášen oficiálně za ná-
rodní svátek - den veřejného vyjádření 
lásky a úcty matkám. Druhou květnovou 
neděli matky nepracovaly, nevařily, neu-
klízely. Všechno obstarávaly děti, které 
navíc maminky ochotně obsluhovaly. 
Dospělí posílali matkám pozdravy a bla-
hopřání. Občané USA se zdobili květi-
nou - bílou ten, kdo maminku už neměl, 
a červenou ti ostatní.

Den matek přišel do Českosloven-
ska kolem roku 1918, myšlenku šířila 
Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, 
Sokol, Orel, katolické spolky i některé 
ženské komise při politických stranách. 
„Maminku máme každý jen jednu a je 
jediná, která nás nesobecky milovala.“

V neděli 10. května po mši svaté v 9:00 
hodin se můžeme také zúčastnit pietní 
vzpomínky u hrobu Dr. Ing. Rostislava 
Sochorce (+ 13. 5. 1948)

•
Veřejná sbírka na nový kostel
proběhne v našem městě 11. - 17. května 
2009.  Předem upřímné díky za Váš dar 

na toto dílo, které bude jistě velkým 
vkladem pro budoucí generace.

•
Nabídka letních táborů staroměstské 
farnosti pro děti

1. až 5. třída ZŠ od 11. 7. do 18. 7. 
2009 v táborovém středisku Suchá Loz. 
Cena předpokládaná je1400 Kč. Infor-
mujte se a hlaste u vedoucího Mgr. To-
máše Valy, tel.:775252483, e-mail: vala-
to@centrum.cz

 5. až 9. třída ZŠ od 28. 7. do 8. 8. 2009 
v táborovém středisku Suchá Loz. Cena 
předpokládaná je 2400 Kč. Vedoucí 
Mgr. Radim Zapletal, tel.:608100439, 
e-mail: zaplos@email.cz

Přihlášky jsou k vyzvednutí v koste-
le nebo lze stáhnout na stránkách naší 
farnosti http://staremesto.uhr.cz/

 SV

VzpomínkaZ naší farnosti

Den otevřených dveří
v pobočce ZUŠ

V pondělí 18. května 2009 se 
uskuteční v pobočce ZUŠ v učebně 
Za Radnicí 1823 (budova Křesťan-
ské mateřské školy) Den otevřených 
dveří pro výtvarný obor (p. uč. Do-
stálková) a to v době od 14:30 do 
18:00 hodin. Těšíme se na další zá-
jemce o tento obor.

S bolestí a láskou si 
5. května 2009 připo-
meneme smutný den, 
výročí, kdy nás opus-
tila naše dcera Hanič-
ka Cilečková. Vzpo-
mínají rodiče a sestra 
Dagmar s rodinou.

Dne 7. května 2009 
vzpomeneme na nedo- 
žité 75.  narozeniny naší 
maminky, paní Fran-
tišky Vavřiníkové ze 
Starého Města. Vzpo-
mínají dcery Han- 
ka a Zdeňka s rodina-
mi, syn František s ro-
dinou.
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V TVÉM OBJETÍ
Miklos Radnoti

V tvém objetí se kolébám
tak tiše.

V mém objetí se kolébáš
tak tiše.

V tvém objetí jsem děcko zas,
nevzlykám.

V mém objetí jsi děcko 
a já jen naslouchám.

V objetí pevně sevřeš mě,
když strach mám.

V objetí sevřu tě a strach
je tentam.

Herní plán Slováckého divadla v Uh. Hradišti na měsíc KVĚTEN 

Děti ze všech mateřských škol ze Staré-
ho Města uviděly v pátek 3. dubna 2009 od 
10 hodin loutkové divadlo v podání Lout-
kového divadla Vratislava Schildera. Děti 
společně se svými učitelkami se zájmem 
sledovaly pohádky Tři prasátka, Kůzlátka 
a vlk. Do sálu přišlo celkem 142 chlapců 

a dívek předškolního věku. Velký aplaus 
svědčil o tom, že se loutkové divadlo dětem 
velmi líbilo.

Touto pohádkou jsme zakončili výstavu 
loutek v Městské knihovně ve Starém Městě, 
která se těšila velkému zájmu návštěvníků. 
 Milan Kubíček

Datum Místo Skupina Hra Začátek

2. sobota  Uh. Hradiště A  Carmen 19.00
3. neděle  Uh. Hradiště H  Křídlo 19.00
4. pondělí  Kroměříž zájezd  Rychlé šípy 19.30
5. úterý  Uh. Hradiště školní př.  Tcháni aneb Jak neprovdat dceru 10.00
6. středa  Uh. Hradiště N  V jámě lvové 25. repríza 17.00
6. středa   Uh. Hradiště Malá scéna  Little Sister 18.00
7. čtvrtek  Uh. Hradiště X  Křídlo 19.00
8. pátek  Uh. Hradiště   Tenor na roztrhání 19.00
9. sobota  Uh. Hradiště C  Křídlo 19.00
10. neděle  Uh. Hradiště   1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 50. rep. 19.00
12. úterý  Uh. Hradiště T  Tenor na roztrhání 19.00
13. středa  Uh. Hradiště O  Adéla ještě nevečeřela 17.00
14. čtvrtek  Uh. Hradiště K  Carmen 19.00
15. pátek  Uh. Hradiště   Rychlé šípy320. repríza 19.00
16. sobota  Uh. Hradiště L  Křídlo  19.00
17. neděle  Uh. Hradiště F  Carmen   19.00
18. pondělí  Litomyšl zájezd  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 19.30
19. úterý  Uh. Hradiště S  Adéla ještě nevečeřela 18.00
20. středa  Uh. Hradiště školní př.  Pohádka z klobouku 10.00
21. čtvrtek  Zlín zájezd  Adéla ještě neveč., .Setkání-Stretnutie 19.00
22. pátek  Uh. Hradiště   Adéla ještě nevečeřela35. repríza 19.00
23. sobota  Uh. Hradiště G  Carmen 19.00
24. neděle  Uh. Hradiště   Donaha!         19.00
26. úterý  Uh. Hradiště školní př.  1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 10.00
27. středa  Uh. Hradiště Malá scéna  Little Sister 18.00
27. středa  Uh. Hradiště HOST  Evžen Oněgin, Divadlo Petra Bezruče  19.00
28. čtvrtek  Uh. Hradiště D  Carmen 19.00
29. pátek  Uh. Hradiště   Tcháni aneb Jak neprovdat dceru, 40. rep. 19.00
30. sobota  Uh. Hradiště R  Carmen 19.00
31. neděle  Uh. Hradiště Malá scéna Dobrý den aneb Každý den dobrý
(hudební revue s D. Vacke, J. Fojtou, T. Šulajem a P. Vaškovou) 19.00

Soutěž o nejlepšího
tanečníka verbuňku

V sobotu 23. května 2009 od 20 
hodin se uskuteční v divadelním 
sále Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě soutěž o nejlepšího 
tanečníka slováckého verbuňku. Při-
pomeňme si, že v roce 2006 byl první 
Aleš Rada (Dolina), v roce 2007 zví-
tězil Martin Baláž (Dolina) a vloni 
opět Aleš Rada. Cenu diváků v ro-
ce 2008 získal Petr Pěcha z Kuno-
vic (Ondráš). V programu vystoupí 
folklorní soubor Dolina. Jste srdečně 
zváni. MK

Den matek oslavíme
kulturním vystoupením

Letošní oslava Dne matek se usku-
teční již v neděli 3. května 2009 od 
14:30 h. ve SKC - sokolovně. V pro-
gramu vystoupí děti z mateřských 
škol, Dolinečka, chlapci a dívky 
z Klubka a základní umělecké ško-
ly. Těšíme se na vaši účast a přejeme 
pěkné prožití májového odpoledne.           
          MK

Vratislav Schilder a Olga Marková hrají pohádku Tři prasátka. Foto: Milan Kubíček 

Loutkové divadlo v Orlovně

Slovácké divadlo: Tel: 572 557 720, E-mail: sd@uh.cz Kresba: Alena Hastíková
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

Neděle 3. května 
Den matek
Začátek:14:30 hod.
Vstupné: dobrovolné 
Neděle 10. května 
V. Vacke: Jak se bubnuje na princezny 
Premiéra pohádky
Režie: D. Vacke; hudba: J. Pavlica
Začátek 15: 00 hod.
Předprodej: Informační centrum knihovna Staré Město
Vstupné 60,- Kč
Čtvrtek 28. května 
Koncert absolventů 
ZUŠ Staré Město
Začátek: 18:00 hod.
Vstupné: dobrovolné
Sobota 30. května
Slaměný klobouk 
divadelní představení ochotnického spolku z Buchlovic
Začátek 18: 00 hod
Vstupné: 50,- Kč
Neděle 31. května
Staroměstský den
areál na rybníčku (při nepřízni počasí SKC)
Začátek: 14: 00 hod.

Velikonoční bazar se vydařil

Cimbálová muzika Bálešáci doprovázela děti z Dolinečky.
 Foto: Milan Kubíček

V divadelním sále a na balkonech sledovalo vystoupení více než 250 
spokojených diváků. Foto: Milan Kubíček

Zábavně –charitativní odpoledne s názvem Velikonoční bazar se uskutečnilo v divadelním sále Společensko-kulturního centra 
ve Starém Městě o velikonoční neděli 12. dubna od 15 hodin.

Za krásného slunečného počasí přišlo více než 250 lidí, kteří nejprve sledovali vystoupení folklorních souborů Dolinečka I., II., 
III., Dolina, které doprovázely cimbálové muziky Dolina a Bálešáci. Darované věci byly draženy herci Slováckého divadla a jako 
licitátor se opět osvědčil David Vacke. Výtěžek velikonočního bazaru 7.800 Kč byl odeslán na sbírkové konto „Pomozte dětem“. 
Režisér pořadu Robert Bellan připravil další vydařenou akci.

Nyní jste zváni na další kulturní program – Tancujeme s Haraficou s výukou tanců a besedou u cimbálu, který se uskuteční 
v SKC Staré Město v sobotu 25. dubna 2009 od 19:30 hodin.

 Milan Kubíček 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

KLUBKO STARÉ MĚSTO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Školky 1409, 686 03 Staré Město
Te.: 572 541 103, Fax: 572 543 041
E-mail: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

Rodinné centrum Čtyřlístek
Pondělí 4. 5. od 9:00 do 12:00 hodin

Pondělní hraní s miminky
Neděle 17. 5 od 16:00 do 18:00 hodin

Nedělní hraní ve Čtyřlístku
Pondělí 25. 5. od 9:00 do 12:00 hodin

Pondělní hraní s miminky

SVČ Klubko
Středa 13. 5.

Turnaj v malé kopané - Pro předem přihlášená družstva ZŠ
Sobota 16. 5. od 9:00 do 12:00 hodin

Soutěž o nejlepší házedlo
21. 5 a 25. 5.

Olympiáda pro mateřské školy - Pro předem přihlášené školy
Úterý 26. 5. od 16:30 do 19:00 hodin

Tvořivá dílna – Savovací technika
28. 5 – 5. 6. 2009

Akce ke DNI DĚTÍ pro ZŠ a MŠ - Pro předem přihlášené 
školky

Sobota 30. 5.
Přehlídka činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeži 

v Uherském Hradišti. Prezentace SVČ Klubko formou rukodělné 
činnosti a vystoupení kroužků

Neděle 31. 5.
Staroměstský den – hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků
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Výroční schůze zahrádkářů
V neděli 29. března 2009 se usku-

tečnila v malém sále Společensko-kul-
turního centra výroční schůze místní 
organizace Českého zahrádkářského 
svazu ve Starém Městě. Sešlo se téměř 
šedesát zahrádkářů, kteří bilancova-
li minulý rok 2008 a vytýčili si cíle do 
dalšího období. Schůzi řídil Bedřich 
Beinhofner, k přítomným promluvil 

Staroměstští zahrádkáři se sešli na výroční schůzi. Foto: Milan Kubíček

předseda organizace Ludvík Hynčica a za 
dosavadní činnost poděkoval starosta Jo-
sef Bazala. Slova se ujal i předseda včelařů 
pan Blaha. V malém kulturním programu 
vystoupily děti ze základní školy.

Za dlouhodobou práci v místní orga-
nizaci byli oceněni Zdeněk Vojtek, Jaro-
slav Dudešek, Marie Hrabcová, Antonín 
Omelka mladší, Florián Pecha, Vladimír 

Batoušek. Malou odměnu získali také 
jubilanti, kteří oslavili kulaté nebo půl-
kulaté výročí v roce 2008.

Součástí výroční schůze byli také vol-
by nového vedení. Předsedou zahrád-
kářů byl zvolen Jar. Hradil, ve výboru 
budou pracovat paní Lukaštíková a pá-
nové Ebner, Hynčica a Kocáb.

Milan Kubíček

Na snímku Alžběta a Monika Plevákovy při kulturním vystoupení. 

 

Foto: Milan Kubíček

Den Orla na Modré
Orel župa Velehradská vás zve na „Den 

Orla v Archeoskanzenu na Modré“ u příle-
žitosti oslav 100 let Orla, který se uskuteč-
ní v neděli 3. května 2009. V 10 hodin se 
koná mše svatá v bazilice na Velehradě, od 
13 hodin bude program v Archeosknazenu 
na Modré s dechovou hudbou Vnorovjané, 
Jiřím Pavlicou, hosty ze Slovenska a cimbá-
lovou muzikou Demižón ze Strážnice. Orel-
ské jednoty se představí se svým programem 
a pro děti jsou připraveny hry a soutěže.

DZ

První den výstavy patřil dětem a studentům. Žáci 
základní školy obdivovali vystavené trofeje.

Foto: Milan Kubíček

100. výročí založení Orla
Ve Starém Města proběhne oslava k 100. 

výročí založení Orla ve dnech sobota 20. 
června a neděle 21. června 2009. V sobotu 
budou probíhat sportovní akce od 10 do 20 
hodin. V neděli se uskuteční kulturní akce 
– přednášky, akademie, besedy od 10:30 do 
19 hodin. Podrobný program bude zveřej-
něn v příštím vydání novin.

Dagmar Zálešáková

Chovatelská přehlídka trofejí
Krajský úřad Zlínského kraje, Městské úřa-

dy v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, 
Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Uherském 
Hradišti ve spolupráci s Mysliveckým sdruže-
ním Lípa Staré Město uspořádaly ve dnech 3.-5. 
dubna 2009 ve Společensko-kulturním centru 
ve Starém Městě Chovatelskou přehlídku trofejí 
zvěře ulovené v okrese Uherské Hradiště v roce 
2008. 

První den výstavy byl vyhrazen pro školní 
mládež, v sobotu 4. června bylo otevřeno pro 
veřejnost od 8 do 18 hodin a v 10 hodin byla na 
programu přednáška doc. Ing.Vladimíra Han-
zala, CSc. na téma „Výživa spárkaté zvěře a zajíce 

polního“ včetně projekce. V neděli byla expo-
zice trofejí spárkaté zvěře přístupna od 8 do 
15 hodin. Myslivci připravili také občerstvení 
a na místě byl zajištěn prodej mysliveckých 
a kynologických potřeb.Velmi se líbila výstava 
fotografií z přírody Ing. Květoslava Fryštáka.
Dále jsme obdivovali zookoutek, ve kterém 
byla vypreparovaná zvířata a ptáci, hodnotné 
byly i výtvarné práce žáků ZUŠ Uherské Hra-
diště, pobočka Kunovice.

Miroslav Horký je předsedou MS Lípa Sta-
ré Město, které hospodaří na výměře 1469 
ha. „Máme normované stavy 96 ks srnčí zvě-
ře, 230 ks zaječí zvěře a 140 ks zvěře bažantí. 
Vzhledem k tomu, že z celkové výměry činí 
i 59 ha vodní plochy, jsou u nás i podmínky 
pro chov kachen,“ sdělil předseda staroměst-
ské organizace. 

V roce 2008 bylo v honitbách okresu Uher-
ské Hradiště odloveno 305 kusů jelení zvěře, 
dále dančí (253), mufloní (86), černá (1512),
srnčí (2040), zajíc (2029) bažant (2557), 
kachna (1756) a liška (869). Na celém území 
okresu Uherské Hradiště se vyskytuje černá 
zvěř a během posledních let došlo k velkému 
nárůstu početního stavu. V roce 2008 bylo 
uloveno 869 lišek, z tohoto počtu 142 ks noro-
váním pomocí norníků. Lovec Libor Škrhák 
z MS Lípa Staré Město získal zlatou medaili za 
lišku ohodnocenou 25,01 body CIC.

 Milan Kubíček

Proč člověk potřebuje slzy?
Slzy omývají povrch oka a udržují rohovku 
vlhkou a hladkou, což je důležité pro dobré 
vidění, dále mimo jiné zásobují rohovkové buňky 
kyslíkem. Obsahují také enzymy, které brání 
mikroorganismům napadnout povrch oka.

Aktuality
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Tereza Matoušková 
vydala knihu

Koncem ledna vyšla v nakladatel-
ství Tribun, edici Knihovnička, kníž-
ka Dnes se neproměňuj staroměstské 
rodačky Terezy Matouškové. Student-
ka osmiletého gymnázia v Uherském 
Hradišti a letošní maturantka nám ve 
svém dvousetstránkovém díle předsta-
vuje tajemný svět Podmoří, alegorický 
fantastický svět, na němž ukazuje pro-
blémy a pokroucené vztahy v dnešní 
společnosti. Knížka je rozdělena na 
dvě části, dvě novely, první je inspiro-
vaná pohádkou Kráska a zvíře a vyprá-
ví o sňatku mezi vlkodlakem a mladou 
šlechtičnou, druhá seznamuje s příbě-
hem postižené dívky, které byla nabíd-
nuta možnost žít život někoho jiného. 
Knihu Dnes se neproměňuj lze zakou-
pit na http://www.librix.eu/cz/ nebo 
v Řehořově knihkupectví v Uherském 
Hradišti (atrium). Autorka pracuje na 
pokračování pod názvem Branou snů.

 Jakub Gabriel
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Pila Martinák s. r. o.
Zlechovská 1956, 68603 Staré Měs-

to, tel./fax: 572 542 157, mobil: 
603 549 371

e-mail: pilamartinak@guick.cz

Popis činnosti

Pořez ve mzdě, řezání vazeb, impreg-
nace řeziva, výroba pergol a plotů, 

hoblování řeziva, paletářský program 
22 mm, prodej paliva, pilin, štěpky.    

Práce manipulátorem MANITOU 

Zvedání břemen (palet) do 5 m, naklá-
dání zeminy, suti, práce ve svážném 

terénu, manipulace s panely.
Provádíme především drobné akce 

v okolních obcích.

Ze školních lavic

Meloun je víceúčelová rostlina. Sníš ho 
a současně se umyješ.

Okurková sezona je lepší na zahrádce 
než v divadle.

Bratr nechce jíst špenát, protože je v něm 
železo a on nechce mít rezavé vlasy.

Rezervace jako řemen
„Jak to pane vrchní, že se nemáme 

kam posadit? Vždyť jsme si u vás re-
zervovali stůl?“

„Je mi líto, pane Šunychle, ale měli 
jste si rezervovat také židle!“ N

I



Velmi promiskuitní je samec myši 
nebo potkana, který ve snaze předat 
své geny co největšímu počtu samic 
se dokáže pářit i třicetkrát za den. Asi 
byste nečekali, že velmi zdatné v tomto 
směru je i slunéčko sedmitečné, zná-
má beruška, která dokáže vystřídat až 
třicet partnerů. Její milostný akt může 
trvat až 18 hodin. Beruška se na part-
nera nijak neváže, žije samotářsky. Ale 
je velmi vybíravá. Páří se výhradně se 
stejně „puntíkatým“ partnerem. Slu-
néčko sedmitečné si nikdy nevybere 
berušku se dvěma ani pěti tečkami.

O krtkovi je známo, že je velmi cit-
livý savec. Na nose a ocase má senzo-
ry, které mu umožňují na dálku slyšet 
a detekovat sebemenší pohyb. Obje-
ví tak i larvy a dešťovky chroustající 
kořínky několik desítek centimetrů 
hluboko v půdě. Během jednoho roku 
dokáže krtek sníst téměř 27 kg larev 
a hmyzu. NI

Pranostiky na květen
 Sníh v máji – hodně trávy.
  Prší-li na prvního máje, bude později 

sucho a neurodí se víno.
  Studený máj - v stodole ráj.
  Májová vlažička – naroste travička, má-

jový deštíček – poroste chlebíček.
  Před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta.
  Svatá Žofie políčka často zalije.
  Když máj vláhy nedá, červen se předá.
  Na Urbana pěkný, letní den – bude 

suchý červenec i srpen.
  Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo.

Šoupálek dlouhoprstý je vzhledově 
i chováním nenápadný ptáček, který špl-
há po kůře stromů krátkými poskoky. Žije 
v lesích jehličnatých, smíšených i listna-
tých. Hnízdí dvakrát ročně od dubna do 
července. Samice snáší 5-7 bílých, rezavě 
skvrnitých vajec, na kterých sedí 13-15 
dní. Rodiče se starají o mláďata 15-16 dní. 
Živí se hmyzem, který vybírá dlouhým zo-
bákem ze škvír pod kůrou.

 MK

Zajímavosti z přírody

Šoupálek v polovině února v Kunovském 
lese. Foto: Vladimír Kučera

Mařenka a její děti
„Ahoj, Mařenko, dlouho jsem tě neviděla, jak 

se máš, co rodina?“
„Ale celkem to jde, dcerka Alenka se vdala 

moc dobře. Ten její hodně vydělává, takže holka 
je doma, ráno si pospí do devíti, na vzpruženou 
si dá dámský doutníček, pak sedí u kadeřnice, 
na skvělý oběd si zajde s kamarádkou do restau-
rantu FC Synot, odpoledne ji čeká malé párty, 
bazén, kafe a dortík na hotelu v Lobby baru. Dě-
ťátko zatím neplánuje, musí si napřed užít, v létě 
poletí na Seychely. Večer si zajde s mužem na 
bowling na sokolku k Hudečkovi. A ty báječné 
minutky, které tam dělají na přání….“ 

Spolužačka viditelně závidí, ale s trpkým 
úsměvem pronese: „Ta se ale má, to je prostě eňo 
– ňuňo! A co syn Fanoš?“

„No, nechce se mi ani o tom mluvit, vůbec 
neměl štěstí. Je furt v práci. Vzal si mrchu, která 
se jen válí. A vykouří 30 cigaret denně. Vysedává 
u holičky, kafrá s kamarádkami po kavárnách. 
Zplodit nám vnoučka? Prý, na co tak brzy? Ani 
večeři Fanouškovi neudělá, takže se stravují za 
drahé peníze po hospodách…… “  PI

Labuť bílá nám zapózovala nedaleko 
lávky přes řeku Moravu.

Foto: Vladimír Kučera

S r a n d o v n a

Moudra Mr. Orang Utana
Milujeme ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří 
nás milují.

Víme tolik, kolik si pamatujeme.

Sklapni hubu, nasaď nepřístupnou tvář, a všichni 
řeknou: „Velký hodnostář!“

Kráva i vůl knihy mají, ale přece číst neznají.

Bůh stvořil člověka a nedal si to patentovat a tak to 
teď po něm napodobuje kdejaký blbec.

Přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíš je pořád, ale víš, že 
existují.

Lid jako skot, jeho přirozenost je stádnost.

Sliby, sliby, slova….a můžeme začít znova.

Čím více poznávám lidi. Tím více si vážím dobytka.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina v tvém životě má jen 
60 minut.

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra



14 Staroměstské noviny 05/09Staroměstské noviny 05/09

Před třiceti lety jsem pracoval v lokomo-
tivním depu a dobře vím, jak to vypadá, 
když mašina přiveze na čelní straně, náraz-
nících či podvozku zbytky těl. Vím, jaké jsou 
to pocity čistit lokomotivu od částí lidské 
tkáně. A proto se vždy několikrát rozhlédnu 
i na velmi přehledných přejezdech, než vje-
du na koleje. Jenže stačí se jednou zamyslet 
a je hotovo. Mnohdy navždy. 

Také velmi dobře vím, jaké hrozné poci-
ty zažívají a jak velké psychické problémy 
mají strojvedoucí, kteří svou lokomotivou 
srazí chodce v kolejišti, opilce či sebevra-
ha. Posttraumatická stresová situace se 
tomu odborně říká. On ten strojvůdce si 
mnohdy i všimne auta v kolejišti nebo ne-
zvaného „pochůzkáře“, ale má velmi malou 
šanci ubrzdit veliký kolos, aby se nikomu 
nic nestalo. Expres jedoucí rychlostí 140 
- 160 km/h. po koridoru přes Staré Město 
nebo nákladní vlak těžký přes 2000 tun je-
doucí rychlostí 80 – 100 km/h. nezabrzdíte 
ani na kilometru. Jistě si vzpomínáte na da-
rebáky, aktéry pojistného podvodu u Roud-
nice nad Labem, kde noční rychlík z Prahy 
do Děčína narazil do luxusního osobního 
vozu úmyslně ponechaného na železničním 
přejezdu. Vlak ve velké rychlosti vykolejil, 
naštěstí nikdo nezemřel. Strojvedoucí však 
prožil velmi silný šok a za necelý rok po 
nehodě v poměrně mladém věku zemřel. 
O tom již bulvár nepíše. Stejně tak by mohli 
mluvit i spolužáci z břeclavské železniční 
průmyslovky, kteří již přes třicet let jezdí ve 
funkci strojvedoucího na tratích Českých 
drah. Jsou mezi nimi i takoví, kteří byli 
svědky i více než 10 úmrtí pod koly vlaku. 
Většinu nebožtíků tvoří sebevrazi, leno-
ši, hazardéři v autech, opilci a narkomani, 
ignoranti platných zákonů a nařízení i zá-
kladních principů slušného chování a další 
zbabělci. Proč zrovna strojvedoucí a ostatní 
účastníci nehod mají trpět dlouhá léta za 
následky nezodpovědného chování jiných?

I na přejezdech se závoráři se staly v mi-
nulosti velké nehody. A je znám případ, 
kdy motocyklista vjel mezi šestý a sedmý 
vůz rychlíku. Také si vzpomínám na opilé-
ho traktoristu, který se netrefil na přejezd
a uvázl s plně naloženou vlečkou řepy na 
kolejích. Vyřešil to po svém. Opilý mozek 
mu přikázal vydat se s vlekem po kolejích 
k nejbližší stanici vzdálené 1,5 kilometru. 
Jen vlivem šťastné souhry okolností moto-
rák se stovkou cestujících před traktorem 
zabrzdil. 

Technikou vliv lidského činitele v do-
pravním procesu pouze eliminujeme, ale 
nikdy nevyloučíme. Pouze při nových stav-
bách mimoúrovňového křížení. Na katastru 
Starého Města je přitom naprostá většina 
přejezdů mimoúrovňových, jedná se o pod-
jezdy, případně o nadjezdy. Některé jsou 
zabezpečeny výstražnými kříži v kombinaci 
s další přikazující značkou. 

Tragická událost se stala v pondělí 16. břez-
na 2009 krátce před 20 hodinou na přejezdu 
poblíž ulice Na Vyhlídce, kde po střetu osob-
ního auta s dvojicí lokomotiv jedoucích ve 
směru z Uherského Hradiště do Starého Měs-
ta zůstal z renaultu staroměstského občana jen 
kus šrotu, zemřel řidič a jeho spolujezdkyně 
utrpěla vážná zranění. Několik dní před touto 
tragédii byla usmrcena mladá žena v kolejišti 
vlakového nádraží. Jen za dobu mého působe-
ní ve Starém Městě zemřelo na kolejích či v je-
jich blízkosti více než 15 mužů a žen ve věku 
od 20 do 80 let. 

Neriskujte, jezděte opatrně!
Drtivou většinu nehod na železničních pře-

jezdech nadále způsobují neukáznění řidiči 
silničních vozidel, kteří hrubým způsobem 
porušují hned několik ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb. O provozu na pozemních komu-
nikacích.

Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povin-
nost si před železničním přejezdem počínat 
zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, 
zda mohou železniční přejezd bezpečně pře-
jet. Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné 
přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se 
často vymlouvají na to, že byli oslněni slun-
cem a že přehlédli kmitající výstražná světla, 
případně rovnou přiznávají, že si výstrahy 
nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se ne-
přesvědčili o možnosti bezpečného přejetí 
přejezdu tak, jak jim ukládá zákon. Společně 
s porušováním výše uvedeného pravidla také 
účastníci silničního provozu velmi často pře-
kračují nejvyšší povolenou rychlost před pře-
jezdem. Ve vzdálenosti 50 metrů před koleje-
mi smí řidič automobilu jet nejvyšší rychlostí 
30 km/h, pouze v případě, kdy na výstražném 
zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50 
metrů před železničním přejezdem jet rych-
lostí až 50 km/h. Pokud by všichni řidiči do-
držovali toto pravidlo, měli by dostatek času 
reagovat na přijíždějící drážní vozidlo. V roce 
2008 bylo zaznamenáno několik případů, kdy 
řidič svůj automobil neubrzdil a narazil do 
boku jedoucího vlaku. Správa dopravní cesty 
Zlín, která působí na tratích Zlínského kraje 
v roce 2008 investovala do rekonstrukce pře-
jezdů 52,4 mil. Kč a úpravu a údržbu přejezdů 
bylo vynaloženo 13,4 mil. Kč. Navíc Zlínský 
kraj přispívá SDC Zlín každoročně 3 mil. Kč 
na problematiku železničních přejezdů. Velmi 
problematický je přejezd na místní komunika-
ci III. tř. v km 99,85 na trati Kunovice – Veselí 
nad Moravou, kde byly zaznamenány čtyři 
střetnutí aut s vlakem a následkem byli čtyři 
usmrcení lidé. 

V obvodu SDC Zlín se nachází 355 přejez-
dů a z tohoto počtu je 169 přejezdů zabezpe-
čených pouze výstražným křížem, 118 přejez-
dů je zabezpečeno světelným zařízením bez 
závor a 63 mají světla se závorami. Pouze pět 
přejezdů v celém Zlínském kraji je zabezpeče-
no mechanickými závorami a z tohoto počtu 

jsou tři obsluhovány na dálku a dva místně. 
Zajímavá je také statistika dopravních ne-
hod na přejezdech v obvodu SDC Zlín za 
období 2002-2008. Na železničním přejez-
du zabezpečeném výstražnými kříži se stalo 
41 dopravních nehod, na světelných přejez-
dových zabezpečovacích zařízeních bez zá-
vor 74 nehod a na světleným přejezdových 
zabezpečovacích zařízeních se závorami 
31 dopravních nehod. Nejvíce nehod bylo 
v roce 2003 (34), v roce 2008 počet doprav-
ních nehod klesl na 18. I přes snížení počtu 
nehod, byly v roce 2008 celkem čtyři osoby 
usmrceny a sedum lidí bylo zraněno. Hmot-
ná škoda byla vyčíslena na 3.691 tis. Kč.

Jen šest dní po tragédii ve Starém Měs-
tě se stala další nehoda na přejezdu. Ko-
lem třetí hodiny ranní vjel nákladní vlak 
do osobního automobilu Volkswagen Golf 
v blízkosti zastávky Řež (trať 091) a asi 250 
metrů jej hrnul před sebou, než se mu po-
dařilo zastavit. Elektrická lokomotiva vzá-
pětí vzplála, strojvůdci se nepodařilo oheň 
uhasit a kabina vyhořela. Na železničním 
svršku a drážních vozidlech vznikla škoda 
4,5 milionu korun, zničený osobní automo-
bil měl zůstatkovou hodnotu 50 tisíc. Zají-
mavé je, jak se automobil na koleje dostal. 
K místu nehody totiž nevede žádná silnice 
ani příjezdová cesta. Že by imitátor opilého 
traktoristy z první části tohoto článku? 

A co dodat na závěr? Mohlo by se zdát, že 
247 nehod, které měly v roce 2008 podobu 
srážky silničního vozidla s vlakem, je proti 
160.000 všech dopravních nehod zanedba-
telné číslo. Údaj o 47 mrtvých při nehodách 
na přejezdech z necelé tisícovky usmrce-
ných při dopravních nehodách už ale roz-
hodně tak zanedbatelně nevypadá.

Milan Kubíček

Přejezd ve Starém Městě, na kterém se 
stala nehoda 16. března 2009, je osaze-
ný výstražnými kříži se značkou STOP.

Ilustrační foto: MK

Černá kronika

M i m o ř á d n é  u d á l o s t i  n a  p ř e j e z d e c h
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1)  Kdy byla založena továrna Kirgis na 
výrobu barev, předchůdce dnešního 
Colorlaku?

a) v roce 1915
b) v roce 1925
c) v roce 1926

2) Jak se jmenovalo kino, které sídlilo 
na radnici?
a) Oko
b) Čas
c) Světozor

3)  Kolik let je primášem Hradišťanu 
Jiří Pavlica?

a) 24 let
b) 34 let
c) 35 let

4)  Kdo založil první obecní kroniku 
Starého Města?

a) Jindřich Erazim Vitásek
b) Antonín Zelnitius
c) Vilém Hrubý

5)  Jeden z našich prezidentů byl jmeno-
ván čestným občanem Starého Měs-
ta. Víte, který to byl?

a) Edvard Beneš – 25. 7. 1937
b) Antonín Novotný – 25. 7. 1967
c) Gustáv Husák – 17. 7. 1977

6)  Jaká je výměra katastru Starého 
Města v hektarech?

a) 884 ha
b) 2.084 ha
c) 3.084 ha 

7)  Který staroměstský starosta (předse-
da MNV) byl nejdéle ve funkci?

a) Jan Němeček č. p. 2
b) Josef Vaněk č. p. 23
c) František Slavík

8)  Kino Sputnik bylo otevřeno v roce 
1959. Premiérovým představením 
byl film…

a) Jan Žižka
b) Babička
c) Ilja Muromec 

9)  Ve kterém roce bylo vybudováno au-
tobusové nádraží naproti železniční 
stanice?

a) 1957
b) 1967
c) 1980

Co víš o Starém Městě?
10)  Jak se jmenuje olympijský vítěz,  

rodák z našeho města?
a) Jan Kůrka
b) Václav Kozák
c) Josef Panáček

11)  Který volejbalista ze Starého Města to 
dotáhl až do reprezentace?

a) Přemysl Obdržálek
b) František Šopík
c) Jiří Omelka

12)  Kdy zemřel pravidelný účastník Mi-
chalských hodů Ladislav Štefka?

a) 19. 11. 2007
b) 19. 12. 2007
c) 21. 1. 2008

13) Od kdy je Staré Město městem?
a) 1. 1. 1997
b) 1. 11. 1997
c) 1. 1. 1999

14)  Jaké je nejvyšší číslo popisné v našem 
městě?

a) 2117
b) 2143
c) 2144

15)  Jak se jmenovalo první dítě jubilejní-
ho roku 2000?

a) Jan Blaha
b) Tomáš Novák
c) Luboš Venglík

16)  Na fotografii jsou družstevnice ZD
Dolina v minulém století. Kdy byl 
snímek pořízen?

a) v padesátých letech
b) v šedesátých letech
c) v sedmdesátých letech 

17) Nejstarší školní budova č.p. 1 na ná-
městí Hrdinů byla zbourána:
a) v dubnu 1995
b) v březnu 1996
c) v březnu 2000

Kvíz sestavil Milan Kubíček,
kronikář města

Správné odpovědi 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10c, 11a, 12b, 13b, 
14c, 15c, 16a, 17a. Pokud jste odpověděli správně na všechny otázky 
můžete si zajít koupit nanukový dort. 

Lůžkové vozy v Chopinu
Rychlík 203 „Chopin“ z Varšavy do Vídně 

veze ve své soupravě hned dva lůžkové vozy 
z Moskvy. První z nich směřuje po klasic-
ké trase Moskva – Vídeň, druhý lůžkový 
vůz ruských železnic jede v relaci Moskva 
– Budapešť. Navíc je ve vlaku jednou týdně 
řazen lůžkový vůz Minsk – Vídeň, dvakrát 
týdně mohou cestující využít lůžkový vůz 
Minsk – Budapešť. 

Od 14. prosince 2008 rychlík „Chopin“ 
již na vlakovém nádraží ve Starém Městě 
nezastavuje. Navíc byla zrušena jeho zasta-
vení v Hodoníně, Otrokovicích a Přerově. 
Nastoupit do něj lze v Břeclavi, případně 
Ostravě. Ve směru do Vídně projíždí sta-
roměstskou železniční stanicí rychlostí až 
140 km/hod. v 3:43 hod., ve směru do Var-
šavy pak v 0:46 hod.  Milan Kubíček

Staroměšťan Bardonek v redakci
Stáňa Bardonek po svém „horymírovském 

skoku“ ze Starého Města přišel v úterý dopo-
ledne do redakce Slováckých novin, kdež se 
pustil do přítomných. Když neuposlechl vý-
zvy, aby místnost opustil, bylo posláno pro 
strážníka, jenž Bardonka zatkl a odvedl na 
strážnici. Dostalo se mu řádného poučení, 
že v cizím bytě si „horymírovsky počínati 
nemá.“  Slovácké noviny r. 1910

Socialistické Slovácko
(Ohlas staroměstského občana na článek ve 
Slováckých novinách)
V posledním čísle otiskujete výroky jistého 
sazečského chasníka, jenž stěžuje si, že prý 
ve Starém Městě se chystají občané socia-
listický tábor rozbít. Chasník přišel kdoví 
odkud a začíná u nás pořádat socialistické 
štvanice. Rozumné občanstvo i z druhého 
tábora pomyslí si o tom svůj díl. Tak pře-
ce jsme ve Starém Městě hluboko dosud 
neklesli, abychom kdejakým klučíkům do-
volili v obci na veřejných schůzích spílati 
kněžstvu a rolnictvu. Dne 22. března tohoto 
roku totiž socialisté potupili i staroměstské 
rolnictvo v Brně, zaplivali jeho kroj a dnes 
mají tolik drzosti, že ohlašují tábor lidu ve 
Starém Městě. Počítají patrně na pomoc 
pana starosty, který loni jejich táboru před-
sedal. My už své opatření proti hrubostem 
socialistických řečníků učiníme! Bylo by 
hanbou, kdyby jediný rolník, živnostník 
i dělník, který chce býti považován za sluš-
ného občana, dal se zlákati socialistickým 
zvěřincem, který míní socialisté ve Starém 
Městě za tři neděle provozovati na potupu 
katolického obyvatelstva. Proti pojištění 
rolnictva, živnostnictva a zemědělského 
dělnictva socialisté po léta bojovali a teď 
najednou pořádají o tom schůze. Patrně je 
jim zle. Staroměstské občanstvo ve většině, 
až na několik svedených, ubohých obětí 
Dr. Seiferta soudí už o socialistických kan-
didátech správně!
 Slovácké noviny r. 1910

Kvíz z historie
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Stavba současné budovy radnice ve Starém 
Městě začala v listopadu 1907. Úplně první 
staroměstská barokní radnice byla postavena 
již v 17. století. Rozhodnutím obecní-
ho výboru z listopadu 1907 byly sta-
vební, kamenické, štukatérské práce 
zadány Antonínu Šupkovi, tesařské, 
pokryvačské, sklenářské a natěračské 
práce firmě Josefa Schaniaka a prá-
ce zámečnické Antonínu Miklíkovi. 
Na stavbu si obec vypůjčila u Země-
dělské banky v Brně částku 170.000 
Kč. Radnice byla postavena za velmi 
krátkou dobu a již v roce 1908 začala 
provizorně sloužit občanům. 

Počátkem roku 1909 byla radnice 
kompletně hotova. V přízemí byly 
umístěny úřadovny obecního úřadu 
a byty pro obecního tajemníka a stráž-
níka, vpravo pak obecní hostinec. 
V prvním poschodí byl vybudován 
velký sál a prostory pro občanskou 
záložnu, která byla dosud umístěna v domě č. 
p. 14 naproti radnice. Starostou obce byl v do-
bě stavby radnice Jan Němeček z č. p. 2, který 
byl v této funkci rekordní dobu 20 let (1899-
1919). Tajemníkem byl Jan Křivák, který do-
posud drží absolutní rekord 25 let ve funkci 
na zdejší radnici (1885 – 1910). Na pamětní 
desce u bývalého vchodu do radnice jsou na 

chodbě vytesána tato jména a funkce tehdejších 
obecních představitelů. Starosta Jan Němeček, 
1. radní Tomáš Kafka, 2. radní Jan Černý, 3. rad-

ní František Kafka, 4. radní Antonín Kroča. Dále
čteme jména členů obecního výboru: Edvard 
Dudík, Jan Klečka, František Štěpán, nadučitel 
Josef Kaláb, Jan Blaha, Martin Husek, Vojtěch 
Němec, Matouš Němec, Jan Sochorec, Josef 
Němec, Matouš Blaha, František Melichárek, 
Martin Dobeš, František Blaha, Kašpar Číhal, 
Jan Husek, Matouš Burda, Raimund Mařák, 

Jakub Husek, Jan Novotný, František Něme-
ček, Jan Vítek, Jan Nakládal, Antonín Gryge-
ra a obecní tajemník Jan Křivák. Pravidelní 

čtenáři Staroměstských novin si jistě 
vzpomenou na článek z historie, kdy 
jsem popisoval jednotlivá Stará Měs-
ta na území České republiky. Ve Sta-
rém Městě pod Sněžníkem, Starém 
Městě u Moravské Třebové, Starém 
Městě u Bruntálu i Starém Městě pod 
Landštejnem v období mezi světový-
mi válkami tvořili naprostou většinu 
obyvatel občané německé národnos-
ti. V našem Starém Městě tomu bylo 
přesně naopak. Němci byli výjim-
kou. Snad jen ve funkcích na radnici 
jsme měli starostu Němečka a z členů 
obecního výboru byli tři Němci a je-
den Němeček. Ale pouze příjmením, 
jinak všechno byli skalní Češi a Mo-
ravané. 

V roce 1919 se stal nájemcem 
hostince na radnici Josef Dvouletý z Boršic 
a platil 9.100 Kč ročně, V části budovy se teh-
dy nacházel obecní a poštovní úřad. Od roku 
1927 bylo zahájeno promítání filmů v kině ve
velkém sále na radnici.

Pokud máte další poznatky z historie naší 
radnice, fotografie či články z dobového tisku,
ozvěte se redaktorovi novin. 

Milan Kubíček

Co mají společného dvě vzdálená Stará Města? Řeku Moravu!
Řeka Morava od nepaměti protéká vý-

chodní Moravou přes Kroměříž, Otrokovice, 
Napajedla a rozděluje dvě sousední slovácká 
města na pravobřežní Staré Město a levobřež-
ní Uherské Hradiště.

Pramen Moravy však můžeme hledat neda-
leko Starého Města pod Sněžníkem v nadmoř-
ské výšce 1370,67 metrů. K prameni největší 
moravské řeky se putuje ze Starého Města pod 
Sněžníkem přes obec Stříbrnice (jaká náhod-
ná podoba se slováckou obcí Stříbrnice) a dále 
po modré a červené značené turistické stezce. 
O řece Moravě je dále známo, že pramení na 
jedné z nejvyšších hor v českých zemích – 
Králickém Sněžníku (1424 m. n. m.) Jedná se 
o třetí nejvyšší pohoří v České republice, kde 
se nachází celkem 12 tisícovek. Druhou nej-
vyšší horou je Malý Sněžník (1338 m.n.m.) 

V Králickém Sněžníku leží uzlový bod roz-
vodnic tří moří (Severního, Baltského a Čer-
ného moře) a v tomto smyslu je možno označit 

Králický Sněžník jako střechu Evropy. Rozvodní 
uzel leží na jižním svahu pohraniční hory Klepý 
(1145 m), která je polsky příznačně nazvána Tro-
jmorski Wierch. Voda odtamtud odtéká do tří 
evropských moří. Morava měří 354 km, povodí 
má rozlohu 26.658 km2, průměrný průtok u ústí 
do Dunaje je 120 m3 za vteřinu, ve Starém Městě 
je to přibližně 56 m3.

Z Králického Sněžníku teče Morava přes malé 
osady Horní Morava, Velká Morava a Dolní Mo-
rava a pak se slévá s potokem Malá Morava na 
konci stejnojmenné obce. „Když zaprší ve Sta-
rém Městě pod Sněžníkem, odhaduji, že voda 
z přeháňky doteče do našeho Starého Města tak 
za tři dny,“ řekl Josef Zajíc procházející přes láv-
ku nad řekou Moravou v blízkosti jatek.

Řeka Morava odvádí většinu dešťových srážek 
ze severní a jižní Moravy. Slováckem protéká na 
české poměry již široký vodní tok, pod Děví-
nem na Slovensku se Morava vlévá do Dunaje. 
Tvoří také část státní hranice mezi Českou re-
publikou a Slovenskem a také mezi Slovenskem 
a Rakouskem. Řeka Morava dokáže být i hodně 
nebezpečná, naposledy jsme se o tom přesvědčili 
při povodni v červenci 1997, kdy jejím korytem 
protékalo až 900 krychlových metrů vody za 
vteřinu. Také na přelomu března a dubna 2006 
nám největší moravská řeka opět připomněla, 
že nebezpečí povodně nikdy není stoprocentně 
zažehnáno. Naštěstí voda zaplavila jen louky 
v blízkosti Moravy.

Na území Srbska na nás čeká druhé překvape-
ní. Nedaleko měst Smederevo a Kovin se vlévá 
do Dunaje řeka s názvem Velká Morava. Opět 

další zajímavost, kdy vody z bývalého centra 
Velké Moravy – Starého Města, ale také z Mi-
kulčic, které přitekly Moravou a Dunajem až 
k soutoku, se smísí s vodami řeky Velká Mo-
rava. Tato řeka je pokračováním dvou toků 
Západní Moravy (pramení pod Bělehradem) 
a Jižní Moravy (pramení v blízkosti Kosova). 
Řeka Velká Morava je 185 km dlouhá (se Zá-
padní Moravou 487 km). Leží na ní města 
Varvarin a Perečin. Povodí má rozlohu 37.444 
km2, z čehož je 1200 km2 v Bulharsku. Prů-
měrný průtok při ústí do Dunaje je 255 m3/
vteřinu.

Další název řeky Střední Morava najdeme 
v Olomouci. Tak pojmenovali místní lidé jed-
no z ramen Moravy. Stejně tak ve Veselí nad 
Moravou pojmenovali rameno řeky Nová 
Morava. Dokonce šest ramen řeky Moravy 
protéká městem Litovel a dává mu i osobitý 
ráz a pojmenování Hanácké Benátky.

Milan Kubíček

Řeka Morava naposledy vážně zahrozila na přelo-
mu března a dubna 2006. Foto: Vladimír Kučera

Silniční most přes Moravu spojuje nejen Staré 
Město, ale i městskou část Rybárny s Uherským 
Hradištěm. Foto: Vladimír Kučera

Stavba staroměstské radnice začala v listopadu 1907. Foto: archiv SN

Zajímavosti

Výročí 100 let radnice
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Jestlipak víte, co je to domestikace?
(Radovan 27 let)

Domestikace je, když žena krátce po svatbě udělá 
ze zvlčilého svobodného muže domácí puťku.

Musí být staří vždy moudřejší než mladí?
 (Zdeňka 22 let)
Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý, 
v podstatě má člověk s přibývajícími lety co dělat, 
aby se udržel tak chytrý jak byl.

Na koho si máme dát v životě největší pozor? 
 (Kateřina a Libor, 18 let)
Podívejte, nebezpečí číhá na každém kroku a první 
ubližuje nepřipraveným. Mějte se na pozoru před 
lidmi bez tváře, kteří jsou fakticky u moci, které ale 
neznáme, a kteří tahají za nitky tohoto světa.

Co je v životě hodně legrační? 
(Kateřina 18 let)

Asi když je šéf k smíchu a výplata k pláči.

Proč jste si oblíbil zrovna jezevčíky?
(Hana, 36 let)

Jezevčík je pes s vrozenou důstojností, šaška niko-
mu dělat nebude. 

Také se vám zdá svět hodně špatný a lidé sobečtí 
a lhostejní? (Zdena 43 let)
Každá doba má své kladné i záporné stránky. 
Vždycky tu byla skupina lidí, kteří se měli dobře 
a druhá část obyvatelstva trpěla. V současnosti 
považuji za velký problém zdravotnické katastrofy 
v Africe. Mám na mysli rotavirus a zvláště komá-
ra Anophela. Je šokující vědět, že na následky jeho 
kousnutí umírá v Africe každý den 3000 dětí.

Blíží se doba vysvědčení. Můžete nám poradit, 
jak se vyhnout výprasku?

(Tomáš a Martin 12 let) 
To nevím, ale můžu vám poradit, jak dostat nějaký 
ten výprask navíc.

Jaké se vám zdají sny?
 (Radek 42 let)
Neskutečné a fantastické zároveň. Třeba včera mě 
ve snu navštívil „věčný“ prezident Kim Ir-sen.

Proč datel klepe na stromy?
 

(

(Lenka 10 let)
Datel klepe na stromy někdy z radosti, někdy z hladu.

Můžeme vám poslat malý dárek?
 (Klára + Lucie, studentky) 
Potěší mě třeba krátký článek, kresba nebo fotka 
do novin. Potraviny a nápoje mi neposílejte, ne-
mohu vědět, není-li to trik nedočkavých přátel 
mého žehu.

Milan Kubíček

STALO SE PŘED 98 LETY
Učil syna živnosti

Kdysi před 20 lety zpívali ve Starém Městě 
písničku. „Ach ty fazole byly kyselé, dostal 
za ně Josef Vrba čtyry neděle.“

A po 20 letech ocitl se Vrba mladší ze Sta-
rého Města již tucekráte před soudem. Bě-
hem měsíce prosince 1910 stalo se několik 
případů, že hostům v nálevně kořalky Hu-
gona Hubíka v Uherském Hradišti odcizeny 
byly z kapes peněženky s penězi. Byly to ze-
jména případy Josefa Zpěváka, Jana Lapčíka, 
Františka Korvase a Jana Vavřeníka. Z okra-
dených nikdo pachatele při činu nedopadl, 
aniž později neuvedl zjistiti okolnosti, ně-
koho z činů těch usvědčujících, než se stalo 
nápadným, že nálevnu navštěvoval Vrba se 
svým jedenáctiletým synkem Janem Vrbou, 
a že zejména vždy byli v nálevné té přítom-
ni, když ony krádeže spáchány byly. I padlo 
na ně podezření tím spíše, poněvadž jsou to 
osoby, pokud se zejména týče bezpečnosti 
oproti cizímu majetku, špatné pověsti po-
žívající, poněvadž byli soudně pro krádeže, 
a to i pro krádeže zločinné, trestáni.

Políčena proto na ně dne 18. prosince 
1910 v neděli dopoledne past. Jistý Václav 
Hráček ve srozumění s Hugonem Hubíkem 
otevřel před hochem Vrbovým ruku s pra-
chami, načež peníze zastrčil do kapsy u kal-
hot. I viděl, jak Vrbové upjatě ho sledovali 
očima a slyšel, jak hned na to hoch přistou-
pil k otci šeptaje mu slova: „Už je strčil do 
kapsy!“ Obviněný tázal se ho: „Kde?“, načež 
hoch odpověděl: „Do kalhot.“ Hráček slyšel 
rozhovor ten zcela určitě. Když to Hráček 
sdělil Hugonu Hubíkovi, naplnil týž starou 
peněženku papíry a za chvíli došla do ná-
levny choť jeho Anna Hubíková a podáva-
jíc peněženku Hráčkovi, řekla: „Tady máte 
výplatu. Dejte pozor, jsou tam dvacetikoru-
ny.“ Hráček obrátil se s peněženkou v ruce 
ke zdi tak, že hoch Vrbův stál těsně u něho 
po levém boku. Hráček dělal, jakoby peníze 
čítal a vyndav z kapsy pětikorunu tvářil se, 
jakoby ji dával do peněženky. Nedal ji ale 

dovnitř, ale strčil zase do kapsy. Ohlédnuv se, 
shledal, že hoch Vrbův odchází a sáhnuv do 
kapsy poznal, že peněženka je tatam. Zavolal 
na Hubíka a hoch byl u východu zadržen. Hu-
gon Hubík ještě zpozoroval, jak hoch dal rych-
le dozadu ruce a byla ona peněženka později 
nalezena v koutku u dveří, kam ji mladý zloděj 
patrně odhodil. Vrba popíral, stejně jako Vrba 
mladší, že by byli krádeže spáchali. Za toto 
učení dostal otec 24. ledna 1911 celkem 13 mě-
síců těžkého žaláře.

Slovácké noviny 28. ledna 1911
V Státním Okresním archivu v Uherském 

Hradišti zaznamenal Milan Kubíček

Na snímku stolařství pana Viléma Střelce v Hradišťské ulici v roce 1920. Uprostřed budovy je reklamní pou-
tač „Výběr rakví a věnců“ Ilustrační foto: p. Chrástková

REKLAMA V ROCE 1914
První brusírna mramoru na 

Slovácku

 František Zbořil, sochař a kamenický 
mistr, Uherské Hradiště – Staré Město. Do-
poručuji se ku zhotovení všech sochařských 
a kamenických prací pro kostely a stavby 
z kamene, dřeva a sádry. Sklad všeho druhu, 
pomníků a desek náhrobních z mramoru, 
žuly, syenitu a perfyru. Vlastní lomy. Zlacené 
železné kříže a veškeré potřeby ku zřizování 
hrobek. Ceny levné. Výkresy a rozpočty zasí-
lají se zdarma k nahlédnutí.

Zdroj: Slovácké noviny r. 1914

ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana

Tak tady žijeme

Co sa u nás říkává

• Toť mě možeš – ba aj já tebe.
• Kdyby kvétla blbost, tož si samý pupenec.
•  Uši máš jak ohrané taroky a nos jak klučku 

od bordelu.
• Rači sem měla mět kopu ježkú.
• Patleš, patleš a z uší ti trčí sláma.

 Ze zápisníku Stanislava Prostředníka
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Oborové dny 9. ročníků
V úterý 17. března bylo v jídelně ZŠ Sta-

ré Město rušno. Konaly se zde oborové dny  
9. ročníků. Témata byla rozmanitá. Cestovali 
jsme světem, navštívili jsme i Slovensko, za-
sportovali jsme si s fyzikou, dozvěděli jsme 
se, jak dopadly dotazníky našich žáků ohled-
ně konzumace alkoholu, seznámili se s po-
krývkami hlavy, které se nosily dříve i nyní. 
Naše pozvání přijala ZŠ Tupesy, která nám 
pověděla něco o zámku v Buchlovicích a li-
dových tradicích. Všechna témata byla za-
jímavá a kvalitně připravená. Přejeme všem 
žákům, kteří se budou podílet na dalších 
prezentacích, aby je práce bavila stejně jako 
nás a aby se jim vystoupení vydařilo. Tyto 
oborové dny byly naše poslední, už nikdy se 
před nimi nebudeme stresovat, možná nám 
to bude i chybět. Každopádně oborové dny 

Při oborových dnech v úterý 17. března 2009  
navštívili žáci základní školy také Slovensko.
 Foto: ZŠ

Mladí geografové  
zvolili správný azimut….

V okresním kole zeměpisné olympiády  
18. 2. 2009 se naši mladí zeměpisci neztra-
tili. Ve velké konkurenci (v každé kategorii 
soutěžilo 25 škol okresu), obsadil Vašek 
Malina z 6.D 4. – 6. místo, Tomáš Vranka  
z 9.D - 5. místo, Marek Šimoník ze 7.D krás-
né 3. místo. Každoroční tradice medailové-
ho umístění tak zůstala nepřerušena.

Děkujeme našim žákům za vzornou re-
prezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Jarmila Králová

nejsou jen zábavou, ale i důležitým zdrojem 
informací a učí nás, jak představit svou práci 
na veřejnosti.

Jana Hrnčiříková a Jakub Hudák, 9. A

Blahopřejeme Petře Křenové 
a Magdě Plevákové

Dne 17. března 2009 se žákyně Základní 
školy Komenského Staré Město Petra Křeno-
vá (9.D) a Magda Pleváková (9.C) zúčastnily 
okresního kola Olympiády v českém jazyce, 
která se konala v prostorách Základní školy 
Sportovní v Uherském Hradišti. Oběma dív-
kám se velmi dařilo. Petra Křenová se umístila 
na cenném 3. místě, které je zároveň postu-
povým místem do krajského kola Olympiády 
v českém jazyce. Magda Pleváková obsadila 
v první desítce krásné 9. místo. Oběma dív-
kám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
Základní školy Komenského Staré Město. Pet-
ře Křenové přejeme hodně štěstí v dalším kole 
této soutěže!

Lýdie Podhrázská

Vyhrávali jsme Josefům
V pátek 20. března 2009 Staroměstská ka-

pela vyhrávala Josefům. „Počasí nás nešet-
řilo, bylo dost zima, chvílemi hrozilo i sně-
žení, ale nedošlo na něj. Zkušený harcovník, 
barytonista Zdeněk Kašný, měl na sobě dvo-
je podlikačky, za to nezkušený kadet Staňa 
Říha vyrazil bez podlikaček, čepice i rukavic. 
Nakonec pak vyškemral alespoň jednu ru-
kavici. Zahráli jsme u rekordních 26 Josefů, 
všechny oslavence obejít ale v našich silách 
není. U Chlachulů jsme zahráli dokonce 
u příležitosti třech událostí. Josef Chlachu-
la totiž v jeden den slavil svátek, narozeniny 
a dokonce i odchod do důchodu! U Josefa 
Blahy jsme na přání zahráli Orelský pochod, 
který tradičně zazněl i u Josefa Tomečka. 
Přes telefon jsme zahráli Josefu Vaculíkovi, 
který nebyl doma z důvodu rekonvalescen-
ce. Přejeme mu brzké uzdravení. Tak AŤ 
ŽIJE JOSEF!“, řekl nám krátce po pochůzce 
kapelník Petr Luběna.

Muzikanti a zpěváci se blýskli před klien-
ty domova

Ve Slováckém deníku jsme přečetli zají-
mavý článek Zdeňka Skaličky. Staroměstská 
kapela přijela za klienty Domova pro osoby 
se zdravotním postižením Kopretina ve Ve-
lehradě na Buchlovské ulici. Bez nároku na 
honorář jim v neděli 8. března 2009 dopo-
ledne vyhrávali k tanci a poslechu ve sklepě 
Magna Moravia. „Pro handicapované klien-
ty z Kopretiny se nám opravdu skvěle hraje. 
Oni navzdory svému postižení vždycky zpí-
vají a tančí, jak se lidově říká, do roztrhání 
těla. A těch dirigentů, co se mezi nimi najde! 
Navíc kapelu nenechají příliš odpočívat,“ 
sdělil kapelník Petr Luběna.

Milan Kubíček

Kolik je jim let?
„No ne, vy už máte velkou dceruš-

ku,“ divili se přátelé paní Šamejzové. 
„Jak je vlastně stará?“ „Nu před pěti 
lety jsem byla ještě pětkrát starší než 
Jarmilka. Utíká to, utíká! Dnes už jsem 
jenom čtyřikrát starší než ona.“

Tak a teď vypočítejte, kolik let je 
vlastně mamince a kolik Jarmilce?

NI
Poprvé na svatbě
Malý Tomášek je poprvé na svatbě 

a ptá se maminky: „Mami, proč je ne-

Z činnosti Staroměstské kapely

věsta v bílém?“ „Protože je velice šťastná 
a bílá je barvou radosti.“

„Aha, a proč má tedy ženich barvu 
černou?“

PI

Myšlenka dne

 Lidé se starají tisíckrát více o to, aby 
získali bohatství, než aby vzdělali svůj ro-
zum a své srdce, ačkoliv je pro lidské štěstí 
nepochybně důležitější, co člověk je, než co 
člověk má.

 Shopenhauer

Máj lásky čas

František Halas
Doznání

Dojat vším co je láska
k tobě se přimykám

smuten vším co je láska
před tebou utíkám

Překvapen vším co je láska
mlčím ve střehu

churav vším co je láska
soužím se pro něhu

Poražen vším co je láska
u věrných nocí úst

opuštěn vším co je láska
až k tobě budu růst.

Aktuality

Marek Šimoník ze 7.D obsadil pěkné 3. místo  
 Foto: JK

Petra Křenová z 9.D postoupila do krajského kola 
Olympiády v českém jazyce. Foto: LP



Celoroční usilovná práce dětí ze tří sku-
pinek Dolinečky, cimbálové muziky Bálešáci 
a sborku se blíží ke konci. V pátek 5. června 
2009 se uskuteční ve Společensko-kultur-
ním centru společné vystoupení všech slo-
žek spadajících pod Dolinečku. 

V komponovaném pořadu se postupně 
představí Dolinečka I, která si se svými ve-
doucími Kateřinou Bazalovou a Jarmilou 
Vránovou připravila nové pásmo Spi, mé 
malé poupě. Pro malá děvčátka bylo vždy 
typické hraní s panenkami, proto nesmí 
tato podstatná část dětského folkloru chybět 
v jejich repertoáru. Aby kluci nepřišli zkrát-
ka, zapojí se do dění na scéně svými hrami 
(jako je Kočičí boj nebo Hotař). Dále se děti 
představí s pásmem dětských kolových her 
nazvaných Hrajeme si. V pásmu zazpívá 
teprve pětiletá Verunka Zábranská, která se 
svým bezprostředním projevem postoupila 
do okresního kola pěvecké přehlídky Zazpí-
vej, slavíčku.

Dolinečka II, se kterou pracují manželé 
Alena a Vlastimil Chlupovi a paní Alena 
Pluhařová, secvičila pásmo tanečků a říka-
nek Kuřátka a pásmo tanců ze střední Mo-
ravy nazvané Anička.

V současné době nejstarší děti se scházejí 
pravidelně každý pátek pod vedením Jarmi-
ly Tomeškové a Martina Baláže. Na závě-
rečném vystoupení si pro diváky připravili 

pásmo Na jarmark, se kterým úspěšně repre-
zentovali na Krajské přehlídce dětských folk-
lorních souborů. Děti nám přiblíží atmosféru 
řemeslného trhu. Pravidelně se na jarmarcích 

scházeli nejrůznější řemeslníci – ševci, kováři, 
řezníci, cibuláři, dráteníci, pláteníci, hrnčíři 
a řada dalších. Všude bylo slyšet vyvolávání, 
veselé švitoření a smlouvání. Náměstí se pro-
měnilo v tržiště, které zaplnili trhovci s nej-
různějšími výrobky a pochutinami. Kolem 
dokola se linula vůně perníků, koláčů a me-
doviny a právě do takového prostředí vás děti 
zavedou.

Celé vystoupení by se neobešlo bez cim-
bálové muziky. Všechny skupinky doprovází 
CM Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem. 
Muzikanti a muzikantky také secvičili nové 
číslo. Zahrají Zbojnické – pásmo písní z Mo-
ravských Kopanic a Korytné. Dívky ze sborku 

V sobotu 21. 3. 2009 se uskutečnila v Klu-
bu kultury v Uherském Hradišti soutěžní 
Přehlídka dětských folklorních souborů 
Uherskohradišťska.

Mezi soubory Hradišťánek II, V, VI, VII, 
Děcka z Buchlovic I, II, Kalinka, Trnéčka, 
Hluboček se představila i Dolinečka III ze 
Starého Města pod vedením Martina Baláže 
a Jarmily Tomeškové.

Děti předvedly nové pásmo s názvem „Na 
jarmarku“, ve kterém ztvárnily kováře, řez-
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Dolina v televizi
Hned ve dvou televizních zpravo-

dajských relacích jsme viděli folklorní 
soubor Dolina o velikonočním pondělí 
13. dubna 2009. V událostech na ČT 1 
jsme sledovali Dolinu při šlahačce v Mi-
chalské ulici a o chvíli později na TV 
Nova v Televizních novinách vystupova-
la Dolina, tentokrát při šlahačce u Ivany 
Beinhofnerové v Salašské ulici. Šohaji 
z folklorního souboru Dolina vyjížděli na 
mrskačku s třímetrovým tatarem na voze 
s koňmi a prezentovali se v nádherných 
slováckých krojích před více než 2 milio-
ny televizních diváků.

 Milan Kubíček

níky, cibuláře, dráteníka, ševce, hrnčíře, pro-
davače látek a šátků, sedláka, cikánku a řadu 
dalších.

Děti se perfektně vžily do svých rolí a poro-
ta ve složení Lucie Uhlíková, Taťána Pálenská, 
Miloš Hrdý a Laďka Košíková to také dokázala 
řádně ocenit. 

Po ukončení pořadu proběhl seminář s po-
rotci, kde bylo oznámeno pět postupujících 
souborů do Přehlídky dětských folklorních 
souborů za Zlínský kraj - Slovácko, které se 

uskutečnilo 4. 4. 2009 v Uherském Brodě. 
I zde byla porota vybrána ze samých od-
borníků jako jsou: Jana Plášková, Anna Ma-
děričová, Alena Schauerová, Jiří Tománek, 
Lubomír Málek. A i tady děti předvedly vý-
borné výkony. Především si však užily svůj 
první skutečný zájezd. Celou cestu zpět se 
pak veselily, zpívaly a pokud by to šlo, nejra-
ději by ani z autobusu nevystoupily. Už nyní 
se těšíme na další přehlídku, která se usku-
teční za dva roky.

 Jarmila Tomešková

DOLINEČKA USPĚLA NA PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH SOUBORŮ

vedené Lucií Friedlovou nám v písní Hnalo 
dzievča vypoví baladu o nešťastné dívce.

Přijměte tedy naše srdečné pozvání 
a přijďte mezi nás do Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě. Společně se 
přeneseme zpět do dětských let a připome-
neme si, jak si hrávali naše prababičky a pra-
pradědečci.

Na vaši hojnou účast se těší děti z Doli-
nečky a jejich vedoucí!

 Kateřina Bazalová

DĚTI Z DOLINEČKY VÁS ZVOU NA SVÉ VYSTOUPENÍ



V pátek 3. dubna 2009 se konala Noc s Andersenem v Městské 
knihovně ve Starém Městě. Přišlo 18 dětí. Jako první na programu 
bylo seznamování a výroba vizitek. V té době nás také navštívil pan 
místostarosta Radoslav Malina a četl nám  z knížky Ondřeje Sekory 
Sedm pohádek. Poté k nám zavítal pan Vojtěch Baláž a vyprávěl nám 
o mravencích.

Také jsme si vyráběli z papíru Ferdu Mravence.  Byl tu také nečeka-
ný kvíz ze světa hmyzu.  Moc se mi tu líbilo.

 Andrea Šatavová, 4. B

Z 3. na 4. dubna jsme spali v knihovně. Vyráběli jsme si vizitky. 
Pak přišly na řadu hry např. Tanec s koštětem, Na zvířátka, Tykadlení 
a mnohé další. V seznamovací hře dostal Michal Štulír přezdívku Bo-
huš. Také jsme hráli hru Stavění kostek poslepu.

 Eliška Vaňková, 5. A

Knihovnu mám moc ráda. Ani teď jsem se nezapomněla přihlásit 
na Noc s Andersenem.. Hrává se tu tolik her, že mě jde z toho hlava 
kolem. Každý soutěží za sebe. Tentokrát jsme si povídali o mravencích, 
o kterých nám přišel zajímavě povědět pan Vojtěch Baláž.  Plno věcí 
jsem o mravencích vůbec nevěděla.

 Kateřina Malinová, 5. A
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NOC S ANDERSENEM 2009 OČIMA DĚTÍ

Noc s Andersenem byla úžasná. Hráli jsme všelijaké hry např. tan-
čily se smetákové tanečky, stavěli jsme kostky poslepu, vyplňovali jsme 
kvíz a hádali hádanky. Pozdě večer jsme se pak šli umýt a spát. Ráno se 
nám do vstávání moc nechtělo. Nakonec si pro nás přišli rodiče.

 Michal Štulík a Petra Vaňková

 Hráli jsme hodně her např. Tančení s koštětem, stavěli jsme mra-
veniště z kostek, Na zvířata. Také jsme měli mravenčí kvíz. Večer jsme 
pak zalezli do spacáků a šli spát. Ráno jsme se vzbudili a dali jsme 
k snídani vánočku s marmeládou nebo bez a čaj.

 Tomáš Otradovec, 10 let

V knihovně jsme nejprve počkali až dojdou ostatní. Až tu byli všich-
ni, vyrobili jsme si vizitky, zahráli jsme si seznamovací hry. Také jsme 
kreslili mravence v mraveništi. Pak jsme hráli hry a zpívali při kytaře. 
A už tu byla večerka a tak jsme šli spát.

 Denisa Burešová a Valerie Burešová, 4. A, 3. C

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, 
nádherné vydání.

 H. Ch. Andersen

Po zajímavém programu jsme zalezli do spacáků a krásně jsme usnuli.
 Foto: Jana Trubačíková

Dětem se v knihovně moc líbilo.
 Foto: Jana Trubačíková

Petra Malovaná ze 7.D si vybojovala postup do kraj-
ského kola. Foto: PCH

Recitační
soutěž

Námluvy na Slovácku

V pondělí chodí ten,
kdo se o ňu bojí,

v úterý, kdo o ňu nestojí,
ve středu mládenec,
ve čtvrtek vdovec,

v pátek nedočkavec,
v sobotu nekdo,

v nedělu kdekdo.

Utajený syneček?

Novomanželé vycházejí z kostela. Ko-
lemjdoucí kluci na sebe spiklenecky mrk-
nou a jeden z nich povídá. „Vystrašíme 
je?“ Druhý neváhá, rozběhne se k nim 
a volá. „Ahoj tati!“

Ve čtvrtek 26. března 2009 se v pěkném 
prostředí uherskohradišťské Reduty kona-
lo okresní kolo v recitaci. 

Základní škola Staré Město měla ve 
třech kategoriích čtyři recitátorky, které 
prošly sítem školního a okrskového kola. 
V opravdu velké a velmi kvalitní konku-
renci nakonec získala čestné uznání Ka-
teřina Oharková ze 7.B a  postup do kraj-
ského kola si vybojovala Petra Malovaná ze 
7.D. Petře budeme 23. dubna držet palce, 
všem recitátorkám děkujeme za perfektní 
reprezentaci školy a těšíme se příští rok na 
další zajímavé texty.

  Petra Chudomelová



21Staroměstské noviny 05/09Staroměstské noviny 05/09 Tak tady žijeme

Na snímku zleva nový předseda staroměstské organizace Karel Čejka, odstupu-
jící předseda Bohuslav Bilavčík, jednatelka Marie Lapčíková a místopředseda 
Ing. Pecka.  Foto: Milan Kubíček

V pátek 17. dubna 2009 v 14 hodin se 
uskutečnila výroční členská schůze ZO 
Svazu postižených civilizačními choroba-
mi a MO Svazu tělesně postižených Staré 
Město. Předseda organizace Bohuslav Bi-
lavčík přednesl zprávu o činnosti za uply-
nulé období, přítomní si vyslechli zprávu 
o činnosti organizací a stavu finančních
prostředků. Následoval návrh plánu prá-
ce na rok 2009 a vystoupení hostů. K pří-

Starosta Josef Bazala zahajuje výstavu fotografií
RNDr. Zdeňka Habrovanského. Na snímku vpravo 
vedoucí knihovny Milada Rokytová.

 

Foto: MK

tomným promluvil starosta Josef Bazala, 
který vysoce hodnotil činnost výboru, který 
se snaží zajistit pro své členy zajímavý pro-
gram a péči.

Novým předsedou organizace byl zvolen 
Karel Čejka, dosavadní předseda Bohuslav 
Bilavčík odstoupil především ze zdravot-
ních důvodů. Za jeho desetiletou obětavou 
činnost v čele organizace mu bylo vyslove-
no poděkování a předána kytice květů.

Součástí schůze bylo také pohoště-
ní, o hudební doprovod se postaral pan 
Koutník a na závěr byla losována vskutku 
bohatá tombola.

Všem členům organizace přejeme pře-
devším zdraví, štěstí a pohodu. Členům 
výboru děkujeme za starost o naše zdra-
votně postižené spoluobčany.

 Milan Kubíček

Městská knihovna a Informační cent-
rum Staré Město vás srdečně zvou na vý-
stavu 32 fotografií RNDr. Zdeňka Habro-
vanského s názvem „Člověk a příroda“.

Vernisáž se konala v pátek 17. dubna 
2009 od 17 hodin v knihovně v ulici Za 
Radnicí za přítomnosti starosty Josefa 
Bazaly, tajemníka městského úřadu a sou-
časně fotografa přírody Ing.Vladimíra 
Kučery a mnoha hostů, přátel Dr. Habro-
vanského i místních občanů. Úvodní slo-
vo pronesl Josef Bazala, k dobré pohodě 
zahrála cimbálová muzika Bálešáci a zpě-
vem potěšil dívčí sborek. 

Výstava fotografií z oblasti Chřibů, Bí-
lých Karpat i vzdálenějších míst potrvá do 
31. května 2009. Můžete si ji prohlédnout 

Zdeněk Habrovanský vystavoval nejen krásné 
fotografie, ale přivezl i velmi chutné víno ze
Šlechtitelské stanice Polešovice včetně nové 
odrůdy Sevar. Nechyběly vdolečky od vyhlášené 
cukrářky paní Marie Kašné z Částkova.
 Foto: Milan Kubíček

ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 
v době od 9 do 18 hod., ve středu pouze 
odpoledne od 12:30 do 16:30 hod.

 Milan Kubíček   

O výroční schůzi byl mezi členy obou organizací zdravotně postižených velký 
zájem. Po oficiální části jednání bylo podáno občerstvení, nechyběl hudební
doprovod a losování tomboly. Foto: MK

Myšlenka
V každém pravém muži je skryto 

dítě. To si chce hrát. Pravý muž chce 
dvojí – nebezpečí a hru. Proto touží 
po ženě, protože ona je tou nejne-
bezpečnější hračkou. Štěstí muže zní: 
CHCI! Štěstí ženy: ON CHCE!

 Nietzsche

Výstava fotografií Zdeňka Habrovanského v knihovně

Výroční schůze organizací zdravotně postižených

Kresba: Jan Slováček
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Skončila skvělá sezona staroměstských šachistů
Závěrečná tabulka l.ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Duras Brno BVK 8 0 3 24 55.5 37
2. ŠK Slavoj Poruba 7 2 2 23 53.5 36
3. ŠK Staré Město 7 0 4 21 45.5 35
4. ŠK Bydo Zakřany 6 2 3 20 47.0 31
5. Tatran Litovel 6 1 4 19 47.0 28
6. TJ Mittal Ostrava 5 2 4 17 43.0 22
7. ŠK Gordic Jihlava 4 2 5 14 40.0 21
8. Jakl Karviná 4 1 6 13 43.5 24
9. SK Slavia Orlová 3 3 5 12 38.5 15
10. ŠK Panda Rychnov n/Kněžnou 3 1 7 10 40.5 26
11. Slavia Kroměříž 3 1 7 10 40.5 22
12. ŠK Lokomotiva Brno 2 1 8 7 33.5 13

Závěrečná tabulka 2. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. TJ Tatran Litovel B 9 1 1 28 57.5 43
2. A64 PROCLIENT Grygov B 8 0 3 24 55.0 43
3. ŠK Lokomotiva Brno C 7 2 2 23 50.0 33
4. MKS Holešov 5 3 3 18 44.5 28
5. ŠK Staré Město B 5 2 4 17 46.5 28
6. ŠK Lokomotiva Brno B 5 1 5 16 43.0 28
7. ŠK DURAS BVK Královo Pole C 3 4 4 13 42.0 24
8. ŠK Zlín B 4 0 7 12 40.5 21
9. T.J. Sokol Šumperk 3 3 5 12 40.0 23
10. ŠK Staré Město C 3 2 6 11 43.0 31
11. AŠK DA Olomouc 2 3 6 9 36.5 22
12. Tatran Poštovná 0 3 8 3 28.5 18
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  1. liga
Posledním kolem, které se hrálo 29. břez-

na 2009, završilo „A“ mužstvo výbornou 
sezonu a po vítězství v Litovli v poměru 
4,5-3,5 si zajistilo bronzové medaile. Vyhrál 
Honza Sosna, Fera Vrána, Ladislav Kňazov-
čík a Antonín Vavruška, remízu přidal Ra-
dim Stuchlý.  

  2. liga
Již předposledním desátým kolem pokra-

čovala v neděli 22. března 2. liga v nichž obě 
naše mužstva zajížděla za svými soupeři. 

„B“ mužstvo, které odjíždělo pouze v sed-
mi hráčích se utkalo se zálohou Grygova 
a po bojovném výkonu nakonec prohrálo 
nejtěsnějším výsledkem v poměru 3,5-4,5. 
Vyhrál Fera Vrána a Milan Krča, remízu 
přidali Honza Hudeček,  Antonín Vavruška 
a Radim Stuchlý. 

„C“ mužstvo nastoupilo v existenč-
ním zápase s domácími šachisty Holešova 
v kompletní sestavě s cílem v tomto utkání 
neprohrát a případně pokusit se o vítězství, 
které by výrazně posílilo šance na záchranu 
v soutěži. Avšak velká zodpovědnost a ner-
vozita zapříčinila porážku 2,5-5,5 a tak boj 
o záchranu je již spíše v teoretické rovině. 
Vyhrál Jarek Sháněl, remízu přidali Jožka 
Knotek, Radovan Studený a Tonda Vávra.

V posledním druholigovém kole, které se 
hrálo v neděli 5. dubna  se  „C“ mužstvo po-
kusilo o nemožné, a přestože nekompletní 
Poštornou deklasovali „osmičkou“, nakonec 
se vztyčenou hlavou sestupují do krajského 
přeboru. Své partie vyhráli Jarek Sháněl, Ja-
kub Uřičář, Honza Horsák, Pavel Dvouletý, 
Jožka Knotek, Radovan Studený, Michal 
Staufčík  a Petr Blaha.

„C“ mužstvu v záchranářských pracích 
zdatně krylo záda SM „B“, které porazilo 
„vojáky“ z Olomouce 5.5-2.5. Vyhrál Hon-
za Hudeček, Fera Vrána, Antonín Vavruška 
a Milan Krča, remízu přidali Jarek Buráň, 
Petr Kapusta a Radim Stuchlý.  

  Krajský přebor
Skvělý úspěch zaznamenalo „D“ muž-

stvo, které v neděli 29. března odjíždělo 
do nedalekého Zlína s cílem vybojovat 
toužebně očekávaný postup do 2. ligy. Ka-
pitán Milan Krča neponechal nic náhodě 
a postavil základní sestavu, která závěreč-
ný zápas zvládla na jedničku, a tak utkání 
skončilo těsným vítězstvím našich barev 
4,5-3,5. Vyhrál Jarek Sháněl, Petr Blaha, 
Jožka Burda, remízu přidali Radovan Stu-
dený, Roman Omelka a Milan Rachůnek. 

„E“ mužstvo hostilo v domácím prostředí 
celek Kroměříže „B“, který pro postup po-
třeboval uhrát remízu. Hosté, kteří přijeli 
prakticky v nejsilnější sestavě a byli vysoký-
mi favority, i když domácí statečně bojovali, 
nakonec se projevila větší zkušenost kro-

měřížských šachistů, kteří vyhráli 4,5-3,5 
a společně s „D“ mužstvem postupují do 
2. ligy. Vyhrál Rosťa Pukl, remízu přidali 
Honza Šmíd sr.,  David Lukaštík, Igor Šte-
fanko a Lukáš Fusek.    

 Milan Rachůnek
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V roce 2008 přiletěl první čáp do Sta-
rého Města již 30. března. Přesný čas 
13:30 h. Zprávu nám podal pan Kolaja 
z Klukovy ulice, kde mají čápi hnízdo 
na komíně stolařství. Druhý čáp (vět-
šinou se jedná o samičku) k nám přilétl 
1. dubna 2009.

200 cm, dožívá se průměrně 8-10 let, ma-
ximálně 27 roků. Čápi táhnou do Afriky 
v hejnech. Čáp uletí 100 km za den a jeho 
celá podzimní cesta do jižní Afriky trvá 
asi 100 dní, jarní cestu však urazí asi za 60 
dní, jako by už pospíchal do svého letního 
domova, kde pobude skoro pět měsíců. 

Již 17. dubna přiletěly vlaštovky, které na 
rozdíl od čápů táhnou v noci. A kukačky, 
ťuhýci, lelkové, dudci, krutihlavi a mnozí 
dravci letí samotářsky, takže jejich tah vět-
šinou uniká pozornosti.

P.S. Po uzávěrce novin jsme byli infor-
mováni, že přiletěl i další čáp na hnízdo 
v Komenského ulici.

 Milan Kubíček

Kosí maminka sedí na hnízdě v blízkosti
koupaliště. Strnad obecný patří mezi naše hojné ptáky. Ještěrka se asi právě probudila ze zimního

spánku, protože bylá celá od hlíny.

Foto objektivem Ing. Miroslava Bajaji

Čápi letos přiletěli o něco později

Staroměstské rozhledy.
 Foto: Vladimír Kučera

Krátce po příletu druhého čápa na hnízdo v Kluko-
vě ulici se oba „dlouhonozí zobáči“ vydali na prv-
ní průzkumný výlet za potravou. Zachytili jsme je 
9. dubna 2009 krátce po 17 hodině na loukách ve 
směru na Huštěnovice. 
 Foto: Vladimír Kučera

Srdce je podle tradiční čínské medicíny 
nejvíce ohroženým orgánem května. Srd-
ce za 45 vteřin rozežene krev po celém těle 
v kterém je 100.000 km cév.

Dne 1. května – ve znamení Raka. 
Omezte živočišné tuky. 

Dne 2., 3. května – ve znamení  Lva. 
Vysaďte celer, rajčata, okurky, papriky.

Dne 4., 5. května – ve znamení Panny.
Dne 6., 7. května – ve znamení Vah. 

Vysaďte mečíky a jiřiny.
Dne 8., 9., 10. května – ve znamení Ští-

ra. Dne 9. května v 6:01 h. úplněk. Drží-
me půst.

Dne 11.,12. května – ve znamení Střel-
ce. Vysévejte fazole, hrách, patisony.

Dne 13., 14., 15. května – ve znamení 
Kozoroha. Příhodná doba pro odstraňo-
vání bradavic a plísní na nohou.

Dne 16., 17. května – ve znamení Vod-
náře.

Dne 18., 19. května – ve znamení Ryb. 
Pozor, vše působí mnohem intenzivněji 
– alkohol, káva, cigarety, ale také léky.

Dne 20., 21., 22. května – ve znamení 
Berana. Vysévejte tykve.

Dne 23., 24. května – ve znamení Býka. 
Zakořeňte zelené větévky zlatého deště 
a jasmínu.

Dne 25., 26. května – ve znamení Blí-
ženců.

Dne 27., 28. května – ve znamení Raka. 
Vysaďte předpěstovaná rajčata, papriky 
a okurky.

Dne 29., 30. května – ve znamení Lva.
Dne 31. května – ve znamení Panny. 

Vysazujte, přesazujte.
 M. J.

„Paní čápová“ tak připravila svému 
druhovi milé aprílové překvapení.

Letos jsme čekali na přílet čápů del-
ší dobu. V pátek 3. dubna 2009 v 14:45 
h. přiletěl čáp na komín v Klukově uli-
ci, napsala nám do redakce Terezka 
Zambalová. Stejná dívka se ozvala i ve 
čtvrtek 9. dubna v 14:30 h., kdy nám po-
hotově oznámila přílet druhého čápa na 
staroměstské hnízdo. Mezi pravidelné 
„čapí zpravodaje“ patří i pan Bukvald, 
který nám hlásil přílet čápů jako druhý 
v pořadí.

V roce 2007 staroměstští čápi vy-
chovali tři potomky, v roce 2008 měli 
pouze jedináčka. Čáp má rozpětí křídel 

Zaujalo nás
v Lunárním kalendáři

Foto objektivem Ing. Miroslava Bajaji



Anekdoty na poslední stranu

Debata v pouličce
V životě by to mělo být jako v ZOO – 

i velká zvířata by se měla dostat za mříže.
Rádio hrálo na přání
Člen spolku recesistů z Prčova telefo-

nuje do komerčního rádia Blábol.  „Za-
hrajte pro naši bývalou spolupracovnici 
Kateřinu Dlouhonohou, které přejel prá-
vě před pěti lety obě nohy vlak, písničku 
Utíkej, Káčo,utíkej!“

Suchý humor z Luční čtvrti
„Álois, přineste mi jízdní řád leteckých 

spojů.“
„Zajisté pane, ale dovoluji si vás upo-

zornit, že již skoro nevidíte.“
„Nevadí, budu si pouze listovat.“ PI
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Průjezd jezdců zatáčkou ve směru z Huštěnovské do Velehradské ulice.
 Foto: Vladimír  Kučera

Dvě minuty před startem.
 Foto: Vladimír Kučera
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ho okruhu, mezinárodní závod historických 
motocyklů „O cenu Bohumila Kováře“, který 
je zařazen do šestidílného seriálu mistrov-
ství České republiky a je úvodním kláním 
o mistrovské body třídy Klasik.

V sobotu 9. května 2009 od 11:00 do 18:10 
hodin jsou na programu povinné tréninky 
všech závodních kategorií.

Pro diváky velmi atraktivní závod sidecarů.
 Foto: Vladimír Kučera

9. května 2009 od 9 do 21 hodin a neděle 
10. května 2009 od 8 do 21 hodin uzavřeny 
ulice Velehradská, Huštěnovská a obchvat 
Starého Města I/55. Objížďka bude vedena 
trasou Uherské Hradiště – Bílovice – To-
polná – Napajedla a opačně. Děkujeme za 
pochopení tohoto dopravního omezení. 
Podrobnější informace naleznete na www.
motosportklub.cz, tel.: 777 880 069, fax: 
572 525 105, e-mail: autoklub@brezolupy.cz.

 Milan Kubíček

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin vyjde 

28. května. Uzávěrka je 18. května 2009.

 Závod historických motocyklů
Motosport klub Uherské Hradiště ve 

spolupráci s městem Staré Město pořá-
dá na okruhu ve Starém Městě ve dnech
9. - 10. května 2009 již VII. ročník Slovácké-

Nedělní závod 10. května 2009
Třída Start Počet kol Délka km
Warm UP (zahřívací kolo):
Volná do 125, 250  8:40 h. 1 4,2
Supermono 9:00 h. 1 4,2

Slavnostní zahájení: 9:30 h. (Velehradská ulice 
naproti Střední  odborné školy a Gymnázia)

Závod:
Klasik 175  10:05 h. 8 33,6
Klasik 250  10:55 h. 8 33,6
Klasik 350  11:45 h. 8 33,6
Klasik nad 350 
+ nad 500  12:35 h. 8 33,6

Přestávka 13:20 – 13:50 h.

Sidecary 14:00 h. 8 33,6
Volný do 125 
+ do 250  14:45 h. 10 42
Supermono 15:35 h. 10 42

V početné startovní listině se společně 
s kompletní domácí elitou objeví jezdci z Ra-
kouska, Německa, Slovenska a Švýcarska. 
Doprovodným programem bude výstava 
historických vozidel a motocyklů. Přijměte 
naše pozvání na letošní motocyklové závody 
a přijďte povzbudit domácí borce.

 Dopravní omezení
V souvislosti s konáním motocyklových zá-

vodů ve Starém Městě budou ve dnech sobota 


