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Plán dosavadního hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka 
na stavbu nové krajské nemocnice byl bezesporu jeden z hlavních 
důvodů neúspěchu KDU-ČSL v krajských volbách. O  letošních 
volbách jako o  referendu o  nemocnici hovořili sami politikové 
ještě před otevřením volebních místností. Toto téma rezonovalo 
celou společností ve Zlínském kraji a názorově rozdělovalo spo-
lečnost na jejich podporovatele i odpůrce.

Pomyslným vítězem krajských voleb ve Starém Městě se stalo 
hnutí STAN, které mezi voliči ve  Starém Městě získalo nejvíce 
hlasů.

Dosud nejsilnější strana skončila sice druhá pouze o  něko-
lik desetin procenta, do koalice a  tím pádem i do rady kraje se 
ale nevešla. Koalici a posty v radě si mezi sebou rozdělily strany, 
které se v předvolebním období jasně vymezovaly proti výstavbě 
nemocnice.

Hořkou pilulku ale necítili lidovci nadlouho. O týden později 
převálcoval jejich kandidát, starosta Starého Města Josef Bazala, 
protikandidáta Ivo Valentu v senátních volbách a stal se na dal-
ších šest let člověkem, který bude hájit zájmy občanů v  Senátu 
Parlamentu České republiky.

Podle slov starosty a nyní i senátora Josefa Bazaly by se chtěl 
soustředit svou prací v Senátu na dokončení stavby dálnice D55, 
ochranu vody v okolí Uherského Ostrohu a také na projekty sou-
visející se zemědělstvím a ochranou přírody.

Všechna tato témata bude jistě prosazovat nejen jako senátor, 
ale také jako člen krajského zastupitelstva, do něhož byl rovněž 
zvolen.

Text: Aleš Korvas

Staré Město
strana/hnutí     hlasy    zisk v %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ   598    24,08
KDU-ČSL      540    21,74
ANO 2011      365    14,69
Česká pirátská strana    256    10,31
Občanská demokratická strana   227    9,14
Trikolóra, Soukromníci, NEZ   166    6,68

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
OVLIVNILA STAVBA NEMOCNICE
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Jednoznačným výsledkem skočilo vítěz-
ství dlouholetého a úspěšného starosty Jo-
sefa Bazaly ve druhém kole boje o senátor-
ské křeslo. V něm porazil v pátek a v sobotu 
dosavadního senátora Ivo Valentu o  více 
než dvacet procent. 

Výsledky, které přicházely z  volebních 
místností, dávaly již od  začátku tušit, že 
by se několikaměsíční boj o senát mohl pře-
tavit ve vítězství. Volební účast ve druhém 
kole nebývá již tradičně z  nejvyšších a  to 
dávalo značnou výhodu právě Josefu Ba-
zalovi. Po hodině, kdy již bylo sečteno přes 
osmdesát procent hlasů, bylo jasné, že drti-
vý náskok milovníka folklóru již dosavadní 
senátor a podnikatel nedožene.

Volební štáb Josefa Bazaly mohl začít 
s oslavami.

Pane senátore, předně veliká gratulace 
k úžasnému výsledku. Už jste zvolení vstře-
bal?

Je to pro mě milé překvapení. Mám 
obrovskou radost, že se mi to podařilo. 
Přiznám se, že mě to i dojalo. Nesmírně si 
vážím té obrovské podpory. Přece jenom 
získat šedesát procent v  souboji s  panem 
Valentou, to je něco úžasného. Zároveň bych chtěl ale poděkovat 
každému, kdo přišel k volbám a dal mně svůj hlas. 

Jak jste prožíval poslední dny před druhým kolem, ve kterém 
vás více než třináct tisíc obyvatel poslalo do senátorského křesla?

Nejhorší to bylo poslední dny před druhým kolem, kdy jsem 
cítil tlak celých voleb. Probíhaly rozhovory v  přímém přenosu 
na ČT 24, v Rozhlase Zlín, Rozhlase Brno, TV, v Deníku a po-
dobně.  Šlo o to, abych ve finále volební kampaně něco nepokazil 
a pokud možno strhnul na sebe pozornost, což se podařilo. Po-
slední noc jsem toho moc nenaspal. Tu noc jsem ale i pocítil, že 
vyhraji, pak už jsem se uklidnil a bylo mi líp. 

A co po uzavření volebních místností v sobotu 10. října?
V tu chvíli jsem do  toho šel s  tím, že senzace se buď koná, 

nebo nekoná. Dlouho jsem tomu nevěřil, i když výsledky vypa-
daly dobře. Jeden velmi dobrý známý tipoval 60 : 40 a to se mu 
bezezbytku vyplnilo. Dopoledne jsem pracoval na zahrádce a od-
poledne již očekával výsledky doma a na radnici. Po polovině se-
čtených okrsků bylo jasné, že senzace se koná. Nesmírně si vážím 
toho, že se mně to podařilo. Velké poděkování patří mojí rodině, 
mojí manželce a samozřejmě celému týmu, který jsem měl kolem 
sebe a který velice pomáhal.

Už víte, kde budete mít svoji kancelář senátora?
Pokud bude mít kdokoliv jakýkoliv problém, může mě na-

vštívit v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí na Orlov-
ně. Tam budu mít regionální kancelář. V Praze bych pak měl mít 
kancelář společně s kolegou Patrikem Kunčarem. 

A  teď otázka, na  jejíž odpověď čeká spousta lidí ve  Starém 
Městě. Jaký máte připravený další postup? Co se bude teď pro vás 
dít a měnit?

Jak už jsem avizoval během kampaně, tak na tomto postu dále 
netrvám. O mém dalším působení v komunální politice se bude-

STAROMĚSTSKÝ STAROSTA 
BYL PŘESVĚDČIVĚ ZVOLEN SENÁTOREM

me bavit na úrovni místní organizace KDU-ČSL ve Starém Městě, 
kde se domluvíme na dalším postupu.

Plánujete dokončit mandát starosty města do řádného konce 
volebního období, nebo ukončíte starostování dřív, abyste se mohl 
naplno věnovat práci senátora?

Je možné, že pozici starosty ukončím dříve, ale jak jsem řekl 
teď i  během kampaně, rozhodnutí a  další vývoj bude v  rukou 
místní organizace KDU-ČSL, neboť bych rád na  radnici zůstal. 
Samozřejmě mě bude zajímat i názor zastupitelů, s kterými po-
vedeme jednání.

Jak hodnotíte předvolební boj s panem Valentou?
V  žádném případě to nebylo jednoduché, což dokazovaly 

v září sázkové kanceláře, které pana Valentu měly za jasného fa-
vorita. Pan Valenta byl jednak stávající senátor, každého půlroku 
vydával senátorské listy, vlastní Parlamentní listy, měl mediální 
podporu, v dobrém smyslu slova neomezené finanční prostředky. 
Věděl jsem ale, do čeho jdu. Přiznám, že jsem byl hodně nervóz-
ní, abych se dostal do  druhého kola, protože kandidátů nebylo 
málo a do druhého kola mohli postoupit jen dva. Než jsem ale 
podal kandidaturu, analyzoval jsem si, zda je možné pana Valen-
tu porazit. Vycházelo mně, že za určitých okolností by to možné 
bylo, a nakonec se mi to i podařilo.

Registroval jste nějaká negativa během volební kampaně?
Musím říct, že kampaň byla vedena slušně, nikdo se do niko-

ho nenavážel, nikdo na nikoho nic nevytahoval a byli jsme svěd-
ky takové pozitivní kampaně, na kterou už asi moc lidé nejsou 
zvyklí, protože i  v  politické kampani je spíše plno špíny, útoků 
a negace. Bylo to spíše o tom, kdo dokáže přesvědčit více voličů 
ve svůj prospěch.

Jak hodnotí váš úspěch vaše rodina? 
Z jedné strany byli jistě rádi, že jsem vyhrál, ale na druhé stra-

ně budu asi méně doma, což už tak dobrá zpráva není. Podporo-
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vali mě a dodávali mi sil. Patří jim velký dík 
a i oni mají zásluhu na tom, že jsem zvítězil. 

A co lidová strana zde ve Starém Městě? 
Mezi gratulanty jste přijal bývalého sená-
tora pana Vaculíka i  Jiřího Pavlicu. Byly 
oslavy veliké?

Místní organizace mi v kampani velmi 
pomáhala a  podporovala mě i  psychicky. 
Oslavy se samozřejmě uskutečnily, byly ale 
menší a samozřejmě za omezených podmí-
nek kvůli vládním nařízením. Každopád-
ně bych tímto chtěl ještě všem poděkovat 
za jakoukoliv pomoc, podporu, ale i gratu-
laci, moc si toho vážím a  přeji všem pev-
né zdraví a abychom společně přestáli tuto 
těžkou dobu epidemie. 

Text a foto: Aleš Korvas

Několik po sobě jdoucích velmi deštivých dnů zkomplikovalo 
život nejen staroměstským občanům, ale i vodohospodářům. Od-
čerpávání vody z několika tvořících se lagun museli řešit hasiči ze 
Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě. Jeden takový případ 
se stal i u lávek vedoucích do Uherského Hradiště, kdy voda z řeky 
Moravy, která se tlačila přes nedovřenou zpětnou klapku, a hrozila 
zaplavením blízké prodejny sportovních potřeb. Podle velitele sta-
roměstských dobrovolných hasičů Jakuba Kotačky naštěstí nebylo 
třeba řešit žádné větší problémy se zatopenými sklepy.

Olympijský oheň vzplál ve středu 23. 9. na hřišti naší zá-
kladní školy a natěšení žáci druhých tříd se pustili do boje o 
vysněné medaile. Běh, střelba, hod oštěpem do dálky a házení 
na cíl byly náročné disciplíny, ale všichni účastníci náročného 
maratonu jimi prošli se ctí. Vyhrát však mohli pouze ti nejlep-
ší. Mezi chlapci se umístil na 1. místě Andrej Maňásek ze 2. A, 
2. místo patřilo Matyáši Myškeříkovi z 2. D a 3. místo obsadil 
Daniel Bukvald ze 2. D. Pořadí dívek bylo: 1. místo Šarlota Kaš-
tánková 2. B, 2. místo Šárka Hrubošová 2. C a 3. místo Eliška Po-
tomská 2. A. Velké poděkování patří všem účastníkům za snahu  
a Klubku za skvělou organizaci.

Text a foto: ZŠ Staré Město

Hasiči nasadili čerpadla a s výkonem 3500 l/minutu vraceli 
vodu zpět do řeky Moravy. Vstupy do prodejny zabezpečili pomocí 
několika pytlů s pískem. 

Během zásahu za hasiči přišel také majitel jednoho mola, které-
mu hrozilo uvolnění. Molo pomohli hasiči zajistit ke stromu. 

Zvedající se velká voda ale nabídla i hezčí pohled na přírodu. 
Matěji Januškovi se podařilol vyfotit rodinku nutrií, kterou zveda-
jící se hladina vyhnala na molo u Baťova kanálu. 

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Matěj Januška

DEŠTIVÉ POČASÍ ROZVODNILO MORAVU 
A KOMPIKOVALO ŽIVOT VE STARÉM MĚSTĚ

KLUBKIÁDA 2. ROČNÍKŮ
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U S N E S E N Í
z 12. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 23.09.2020 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za uply-
nulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31.07.2020.

K bodu 4) 

4.1 rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatře-
ní č. 6/2020:
• zvýšení příjmů z 188.302 tis. Kč na 188.615 

tis. Kč
• zvýšení výdajů z 205.745 tis. Kč na 205.790 tis. 

Kč
• změnu financování z 17.443 tis. Kč na 17.175 

tis. Kč

II. schválilo

K bodu 1) program 12. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
 předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek 
 členové: Bc. Robert Januška
 p. Erik Feldvabel
 Mgr. David Lukáš
 Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4)

4.2 rozpočtové opatření č. 7/2020:
• Snížení příjmů z 188.615 tis. Kč na 180.669 

tis. Kč
• Snížení výdajů z 205.790 tis. Kč na 195.851 tis. 

Kč
• Změnu financování z 17.175 tis. Kč na 15.182 

tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) „Smlouvu o spolupráci při zajišťování 
a rozvoji ID ZK“. Jedná se o čtyřstrannou doho-
du uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 
21, 761 90 ZLÍN, IČ 70891320 a městem Uher-
ské Hradiště, městem Staré Město a městem 
Kunovice, o vzájemné spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti a rozvoji veřejných služeb 
při přepravě cestujících na území Zlínského kra-
je a smluvních měst. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6)

6.1 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný 
převod a následné uzavření kupní smlouvy 
na převod pozemku p. č. 4547/25 ostat. plo-
cha/silnice o výměře 164 m2, který se nachází 
pod silničním tělesem silnice III/42824, které 
je ve vlastnictví Zlínského kraje, v lokalitě uli-
ce Velkomoravská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví města Staré 
Město, do vlastnictví Zlínského kraje, třída To-
máše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.2 majetkoprávní vypořádání – bezúplatný 
převod a následné uzavření kupní smlouvy 
na převod pozemků pod cyklistickou stezkou 
v lokalitě ulice Kostelanská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště: 
• p. č. 4508/65 ostatní plocha o výměře 79 m2
oddělený z původního pozemku p. č. 4508/46 
geometrickým plánem č. 3818-1/2020, odsou-
hlaseným příslušným katastrálním pracovištěm 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec 
Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
• p. č. 4508/66 ostatní plocha o výměře 285 m2 
oddělený z původního pozemku p. č. 4508/3 
geometrickým plánem č. 3819-2/2020, odsou-
hlaseným příslušným katastrálním pracovištěm 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec 
Staré Město a k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště, na lis-
tu vlastnickém č. 4963 pro obec Staré Město a k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, z vlastnictví Zlín-
ského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČ 70891320, do majetku města Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup pozemku p. č. 6015/267 orná 
půda o výměře 4.083 m2 v lokalitě Olší ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemku paní ***, za cenu 22 Kč/
m2. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.4 záměr na bezúplatné zřízení služebnosti 
a následné uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti pro oprávněného město Staré Město, se 
sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, 
IČ 00567884, spočívající v povinnosti Zlínské-
ho kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 
70891320, hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěv-
ková organizace, se sídlem K Majáku 5001, Zlín, 
IČ 70934860, strpět:
- zřízení a provozování zemního kabelového ve-
dení veřejného osvětlení včetně 4 ks sloupů ve-
řejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4508/3, 
ostatní plocha v k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geo-
metrickým plánem č. 3584-56/2019 na dobu 
existence stavby.
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvis-
losti s umístěním, provozem, údržbou a opra-
vami zemního kabelového vedení veřejného 
osvětlení včetně 4 ks sloupů veřejného osvětlení 
na dobu existence stavby.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.5 prominutí nájemného ve výši 30 % z platby 
nájemného za II. čtvrtletí 2020 společnosti Lé-
kárna Za Mlýnem, s.r.o., Staré Město, Za Mlý-
nem 1857, IČ 29359091, která má uzavřenu 
nájemní smlouvu na nebytové prostory ve vlast-
nictví města Staré Město, za účelem provozování 
její činnosti, a která byla přímo dotčena omeze-
ním provozu v souvislosti s vyhlášením nouzo-
vého stavu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.6 převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2561/31 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. 

plocha/jiná plocha o výměře 72 m2 (stavební 
pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2) v lo-
kalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, panu ***, s navr-
ženou kupní cenou 3.011 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH, za účelem výstavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.7 převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 2561/2 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře 845 m2 a prodej části pozemku parce-
la číslo 7310 ostat. plocha/jiná plocha o výměře 
5 m2 (stavební pozemek č. 18 o celkové výmě-
ře 850 m2) v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
manželům ***, s navrženou kupní cenou 3.007 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem vý-
stavby rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

6.8 zřízení služebnosti a následné uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného 
město Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884, spočívající v povinnosti po-
vinného Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 
932/11, IČ 70890013, v rámci stavby „Staré Měs-
to, Tyršova ulice – oprava a rekonstrukce komu-
nikace“ strpět stavbu devíti výústních objektů 
pro odvodnění účelové komunikace a stavbu 
dvou nájezdů z účelové komunikace na mostky 
na pozemku p. č. 4560/5 vodní plocha o výmě-
ře 127,89 m2 v lokalitě ulice Tyršova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného 
strpět na předmětném pozemku stavbu, umož-
nit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný 
pozemek za účelem provádění údržby a oprav 
výše uvedené stavby; rozsah služebnosti (včetně 
ochranného pásma) bude zaměřen geometric-
kým plánem, který se stane nedílnou součástí 
smlouvy. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů v době uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti, a to výnosovou 
metodou jako pětinásobek ročního užitku. Mi-
nimální výše jednorázové náhrady za zřízení 
služebnosti činí 5.000 Kč + příslušná sazba DPH. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
ve 2. kole dotačních programů v roce 2020 a in-
dividuální dotaci v roce 2020:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2020
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu a Vladislavem Paroulkem, členem výkonné-
ho výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 
26552001 50.000 Kč zastoupen Věrou Dobešo-
vou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 30.000 Kč zastoupeny Věrou Dobešo-

U S N E S E N Í
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vou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 30.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2020
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 50.000 Kč zastoupen Ing. Alešem Ra-
dou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 40.000 Kč zastoupen Mgr. Bc. Kateři-
nou Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč zastoupena Ing. Tomášem 
Vavříkem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 
70837155 15.000 Kč zastoupena Petrem Lubě-
nou, předsedou
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 

místní organizace 10.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953 zastoupen Jaroslavou 
Gajovou, předsedkyní
Gombík z.s., IČ 05220190 4.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2020
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 30.000 Kč, IČ 00557269, zastoupen 
MUDr. Alešem Hřibem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 15.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou 

B) Individuální dotace 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 

organizace, 20.000 Kč, IČ 00092096, zastoupené 
Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou
(účel: náklady spojené s nákupem polohovacích 
a manipulačních pomůcek a židlí pro uživatele 
Domova pro seniory a Domova se zvláštním re-
žimem v Uherském Hradišti)
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. poskytuje

K bodu 8) v souladu s § 80 odst. 1, písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvolněnému 
členovi zastupitelstva města příspěvek na stra-
vování ve výši 67 Kč za odpracovaný den dle 
podmínek stanovených pro zaměstnance města 
ve Vnitřní směrnici č. S 05/2020 o stravování za-
městnanců. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranským, v. r.
starosta místostarosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise

U S N E S E N Í
z 41. schůze Rady města Staré Město, konané dne 23.09.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í
ze 42. schůze Rady města Staré Město, konané dne 30.09.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

program 41. schůze rady města.

1.3 nájem a následné uzavření nájemní smlouvy 
na nájem části pozemku p. č. 4560/5 vodní plo-
cha o výměře 127,89 m2 v lokalitě ulice Tyršova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, která je ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., 
Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, na dobu 
určitou – do dokončení stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkla-
du práva služebnosti do KN a nájemné ve výši 
14 Kč/m2 a rok (1.790 Kč/rok), za účelem stavby 
devíti výústních objektů pro odvodnění účelové 
komunikace a stavbu dvou nájezdů z účelové 
komunikace na mostky, dle schválené projek-
tové dokumentace “Staré Město, Tyršova ulice 
– oprava a rekonstrukce komunikace“. 

II. doporučila zastupitelstvu města

1.1 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 2561/31 ostat. plocha/manipulační plocha 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis ze 40. a 41. schůze rady města.

program 41. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem zemědělských staveb 
(skladů) bez č. p. na pozemku p. č. st. 1845/6 

o výměře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 ostat. 
plocha/jiná plocha o výměře 72 m2 (stavební 
pozemek č. 16 o celkové výměře 691 m2) v lo-
kalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště, panu ***, s navr-
ženou kupní cenou 3.011 Kč/m2 + příslušná saz-
ba DPH, za účelem výstavby rodinného domu.

1.2 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 2561/2 ostat. plocha/manipulační 
plocha o výměře 845 m2 a prodej části pozemku 
parcela číslo 7310 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře 5 m2 (stavební pozemek č. 18 o celkové 
výměře 850 m2) v lokalitě ulice Na Kopci ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště, manželům ***, s navrženou kupní cenou 
3.007 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
výstavby rodinného domu.

1.4 schválit zřízení služebnosti a následné uza-
vření smlouvy o zřízení služebnosti pro opráv-
něného město Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, spočívající v povin-
nosti povinného Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 932/11, IČ 70890013, v rámci stavby 
„Staré Město, Tyršova ulice – oprava a rekon-
strukce komunikace“ strpět stavbu devíti výúst-

v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 49,19 m2 na zdravotním stře-
disku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Veronice 
Hejdové, Sušice 189, IČ 06844910, na dobu 

ních objektů pro odvodnění účelové komunika-
ce a stavbu dvou nájezdů z účelové komunikace 
na mostky na pozemku p. č. 4560/5 vodní plo-
cha o výměře 127,89 m2 v lokalitě ulice Tyršova 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště. 

Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného 
strpět na předmětném pozemku stavbu, umož-
nit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný 
pozemek za účelem provádění údržby a oprav 
výše uvedené stavby; rozsah služebnosti (včetně 
ochranného pásma) bude zaměřen geometric-
kým plánem, který se stane nedílnou součástí 
smlouvy. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové náhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů v době uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti, a to výnosovou 
metodou jako pětinásobek ročního užitku. Mi-
nimální výše jednorázové náhrady za zřízení 
služebnosti činí 5.000 Kč + příslušná sazba DPH. 

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta

neurčitou a nájemné ve výši 1.200 Kč/m2/
rok/ordinace a přípravna, ve výši 1.032 Kč/
m2/rok/sklad a ve výši 607 Kč/m2/rok/spol. 
prostory, vše s inflační doložkou, za účelem 
masérských, rekondičních a regeneračních 
služeb. 

1.4 záměr na převod majetku – prodej: 
pozemku p. č. 720/4 ostat. plocha o výměře 
374 m2 
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pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 
1.250 m2
pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře cca 
3.800 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného: zemědělská stav-
ba
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 
1.5 záměr na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S- mezi 
Městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČ 00567884 (vlastník pozemků) 
a Správou železnic, státní organizace, Dláždě-
ná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČ 70994234 
(oprávněná osoba) na právo umístění stavby 
„Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz 
v úseku Nedakonice - Říkovice“ na pozemku 
p. č. 3582/22, p. č. 6018/532, p. ř. 6018/533, 
p. č. 6021/57 a p. č. 6030/111, vše v lokalitě ul. 
Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré 
Město, za účelem uložení, úprav a doplnění 
dálkové optické kabelové sítě, úpravy a dopl-
nění MK a úpravy SZZ (inženýrská síť).

1.6 záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného Město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci stavby „St. 
Město, Svatovítská, C.S.O., přel. NN“ strpět 
umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabel NN (délka cca 6 m), na po-
zemku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. Svatovítská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště. 

1.7 záměr na zřízení věcného břemene pro 
oprávněného společnost E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ 28085400, spočívající v po-
vinnosti povinného Město Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 
21 m), na pozemku p. č. 4551/1, p. č. 4551/42 
a p. č. 4551/6 v lokalitě ul. Svatovítská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.8 projektovou dokumentaci „Učebny pra-
covních činností ZŠ č. p. 1720“.

1.9 studii proveditelnosti „Koupaliště Širůch 
“ – varianta č. 3.

2.1 cenovou nabídku Regionální rozvojové 
agentury Východní Moravy, tř. T. Bati 5146, 
Zlín, IČ 456591761, na zpracování rozvojové-
ho dokumentu Strategie rozvoje Staré Město 
2021 – 2027.

2.2 burzovní dokumentaci k obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita elek-
trická energie, centralizovaná poptávka – ve-
řejná zakázka na dodávky.

2.3 burzovní dokumentaci k obchodování 
na komoditní burze Praha – komodita zemní 
plyn, centralizovaná poptávka – veřejná za-
kázka na dodávky.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Demolice kolejí SŽDC a vytvoření zpevněné 
plochy s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., Hra-
dišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadá-
vací dokumentace.

3.1 uzavření smlouvy o dílo na dodávku - 
Nákup notebooků pro ZŠ Staré Město z dota-
ce MŠMT s dodavatelem Z + M Partner, spol. 
s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, 
IČ 26843935 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

5.2 plán inventur na rok 2020.

5.3 vyřazení drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku města a předmětů v operativní 
evidenci dle předloženého návrhu.

II. nedoporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 3693/1 ostatní plocha o výmě-
ře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 
ostatní plocha o výměře cca 50 m2, vše v lo-
kalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem roz-
šíření pozemku pro plánovanou novostavbu, 
z důvodu nedostatečných šířkových parame-
trů současné komunikace. 

III. rozhodla

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Demolice kolejí SŽDC a vytvoření 
zpevněné plochy - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce. Vybraný dodava-
tel RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 
Buchlovice, IČ 25598643, s nabídkovou cenou 
1.942.784,31 Kč bez DPH, 2.350.769,02 Kč vč. 
DPH.

3.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky - Nákup notebooků pro ZŠ Staré 
Město z dotace MŠMT v hodnotě 976.000 Kč 
- veřejná zakázka malého rozsahu na dodáv-
ky. Vybraný dodavatel Z+M Partner, spol. 
s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 
26843935 s nabídkou 58 ks notebooků.

IV. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města k 31.08.2020.

V. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem zeměděl-
ských staveb (skladů) bez č. p. na pozem-
ku p. č. st. 1845/6 v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-

dej 
pozemku p. č. 720/4 ostat. plocha o výměře 
374 m2 
pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 
1.250 m2
pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře cca 
3.800 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 95 m2, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného: zemědělská stav-
ba
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. E617-S- mezi Městem Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(vlastník pozemků) a Správou železnic, stát-
ní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Měs-
to, Praha 1, IČ 70994234 (oprávněná osoba) 
na právo umístění stavby „Změna trakční 
soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Neda-
konice - Říkovice“ na pozemku p. č. 3582/22, 
p. č. 6018/532, p. ř. 6018/533, p. č. 6021/57 
a p. č. 6030/111, vše v lokalitě ul. Nádražní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem uložení, úprav a doplnění dálkové optické 
kabelové sítě, úpravy a doplnění MK a úpravy 
SZZ (inženýrská síť), na úředních deskách. T: 
ihned

1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene pro oprávněného společnost E.ON Dis-
tribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., přel. 
NN“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 
6 m), na pozemku p. č. 4551/1 v lokalitě ul. 
Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: 
ihned

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného bře-
mene pro oprávněného společnost E.ON Dis-
tribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400, spočívající 
v povinnosti povinného Město Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, v rámci 
stavby „St. Město, Svatovítská, C.S.O., úpr. 
DS“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN (délka cca 
21 m), na pozemku p. č. 4551/1, p. č. 4551/42 
a p. č. 4551/6 v lokalitě ul. Svatovítská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Stavba léta očekávané dálnice D55 může začít. Slavnostní za-
hájení a poklepání základního kamene se uskutečnilo ve Starém 
Městě ve středu 23. září 2020. Tím byla zahájena stavba části dál-
nice mezi Starým Městem a Babicemi, která bude po třech letech 
výstavby dlouhá 8,5 km. 

„Na tento dálniční úsek čekáme už hodně dlouho. Moje teta 
v Huštěnovicích nastoupila do funkce starostky  a někdy v polo-
vině volebního období za ní přišli inženýři a říkali jí, že za ní jdou 
připravovat dálnici. To se psala devadesátá léta. V roce 2009 jsme 
na Městském úřadě ve Starém Městě sepsali deklaraci samospráv 
za výstavbu dálnice D55. Všichni starostové na úseku mezi Ot-
rokovicemi a Břeclaví v této deklaraci podepsali, že stojí o tento 
úsek, a myslím si, že samosprávy pro tuto dálnici udělaly obrov-
ský kus práce,“ řekl na slavnostním zahájení stavby staroměstský 
starosta Josef Bazala.

„Po tomto úseku projede momentálně denně více než 15 tisíc 
automobilů. Svedení dopravy z dvouproudové I/55 na čtyřprou-
dovou D55 značně zlepší životní podmínky místních obyvatel, 
ale také bezpečnost dopravy,“ řekl generální ředitel Ředitelství 
silnic a dálnic Radek Mátl.

Vítězem tendru na dodavatele je sdružení společností Eurovia 
a Strabag, které společně daný úsek postaví za 2,85 miliardy ko-
run bez DPH. Vítěz byl vybrán ze čtyř uchazečů.

V roce 2021 předpokládá Ředitelství silnic a dálnic zahájení 
výstavby navazujícího úseku dálnice mezi Starým Městem a Mo-
ravským Pískem. O dva roky později se předpokládá také zaháje-
ní úseku mezi Babicemi a Napajedly.

ZÁKLADNÍ KÁMEN DÁLNICE D55 
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Přestože minulý školní rok pro žáky ZUŠ Staré Město zna-
menal téměř půlroční výtvarnou pauzu kvůli koronaviru, žáčci 
se rozhodli „výtvarně osladit” nově vymalovanou staroměstskou 
knihovnu svými obrázky a keramikou. Spojuje je téma cukrárny 
a života kolem, pracovali na něm žáci ve věku 6 až 12 let výtvarné-
ho oboru pod vedením paní učitelky Jany Bouzkové. Je to menší 
ukázka toho, že žáci s chutí a radostí do uzavření škol v minulém 
školním roce na zušce tvořili.

Text a foto: Knihovna Staré Město

ŽÁCI ZUŠ VYZDOBILI KNIHOVNU VE STARÉM MĚSTĚ
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V  termínu 19.  9. - 20.  9. 2020 se konalo v  České Třebové 
MČR juniorů a dorostu v rapid šachu. ŠK St. Město reprezento-
valo v turnaji pět hráčů. V kategorii H18  Alexandr Skalský, H18 
Ondřej Švanda, H18 Lukáš Macháček, H16 Vlastimil Babula jr., 
H16 Matěj Babula. V  turnaji jednotlivců si nejlépe vedl Vlasti-
mil Babula jr., který v kategorii do 16 let obsadil 2. místo a zís-

O prvním zářijovém víkendu se v Českých Budějovicích ko-
nalo mistrovství České republiky v rapid šachu žáků. Ze Starého 
Města se na mistrovství kvalifikovalo 8 mladých šachistů. V. Ba-
bula jr. v  kategorii H14, Kl. Spáčilová D14, M. Babula H12, Z. 
Stará D10, A. Bažantová D10, S. Chauvin H10, T. Babula H10 
a  B. Delgerdalai H10. Nejúspěšnější z  výpravy staroměstských 
mládežníků byli Vlastimil Babula jr., který získal ve své kategorii 
stříbrnou medaili za druhé místo, a Bayarjavkhlan Delgerdalai, 

kal na podzim již druhý cenný kov z republikového mistrovství. 
Další cenný kov v České Třebové získali hráči St. Města v soutěži 
družstev, kde se umístili na 2. místě a přivezli domů celkem dvě 
stříbrné medaile. Velká gratulace k medailím a přání dalších ša-
chových úspěchů mladým šachistům St. Města.

A. Macháček p. KM ŠK St. Město   

který za třetí místo bral medaili bronzovou. S dvěma medailemi 
se umístili mladí šachisté ŠK St. Město na 3. místě v hodnoce-
ní klubů ČR a  co do  počtu dětí byli druhou největší výpravou 
po bezkonkurenční BŠŠ F. Místek. VV ŠK St. Město děkuje úspěš-
né mládeži za  skvělou prezentaci Šachového klubu a  MěÚ Sta-
ré Město za podporu, bez které by naši mladí šachisté takových 
úspěchů dosáhli jen stěží.

 A. Macháček p. KM ŠK St. Město

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ 
A DOROSTU V RAPID ŠACHU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAROMĚSTSKÁ ŠACHOVÁ MLÁDEŽ 
NA MČR V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH



13

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Rekonstrukce se dočkal chodník na hřbitově, jehož technic-
ký stav nebyl zrovna v  nejlepší kondici již několik let. Oprava 
zpevněných ploch mezi hrobovými místy obsahuje odstranění 
stávající konstrukce zpevněných ploch a odstranění obrubníků. 
V další fázi byly na hřbitově aplikovány nové konstrukční vrstvy 
společně s položením zámkové dlažby podobného typu, který již 
byl použit v rámci dřívějších etap oprav chodníků na hřbitově.

Součástí stavebních prací byla i úprava výtoku vody a osazení 
nového typového litinového prvku výtoku na vodu, výměna stá-

vajícího ocelového poklopu vodoměrné šachty za nový, litinový, 
dodávka stojanu na konve a odpadkového koše.

Realizace opravy byla zahájena v polovině září 2020 a do kon-
ce měsíce října by měly být stavební práce dokončeny a městskou 
kasu vyjde na necelý milion korun.

V následujících letech se chystá ještě další část rekonstrukce, 
a to před obřadní síní.

Text a foto: Aleš Korvas

HŘBITOV STARÉ MĚSTO – OPRAVA CHODNÍKŮ 
MEZI HROBOVÝMI MÍSTY, ETAPA 1.
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Situace z jarních měsíců se opět opakuje i nyní na podzim. 
Zatímco před půl rokem se počty nakažených počítaly v řádech 
desítek, nyní je situace zcela odlišná a zejména na Uherskohra-
dišťsku přibývají nakažení po stovkách. Opatření ze strany vlády 
na sebe nenechala dlouho čekat a po vyhlášení nouzového sta-
vu došlo i k uzavření nejprve druhých stupňů základních škol  
a o týden později se připojily i první stupně. Do omezeného pro-
vozu přešly také některé instituce a městské úřady. Jako jedněch 
z mála se dosud opatření nedotkla pouze mateřských škol, které 
provozuje Staré Město jako zřizovatel na svém území tři. 

„Od léta jsme se na nastalou situaci připravovali a až do po-
loviny září jsme se celá škola, jednotlivé třídy a žáci registrova-
li a generovali kódy pro přihlášení do předmětů přes Google 
Classroom, který pro distanční výuku využíváme. Jsme druhá 
největší základní škola ve Zlínském kraji, máme 790 žáků, a proto 
nám jednotlivé kroky chvíli trvají. Převážná většina rodičů s tím 
naštěstí nemá problém a od následujícího týdne už všechno jelo 
online tak, že byla formou videokonferencí odučena minimálně 
polovina vyučovacích hodin týdenního rozvrhu,“ řekl ředitel sta-
roměstské školy Jan Zábranský.

Omezení se dotkla také chodu některých úřadů. Měst-
ský úřad ve Starém Městě omezil provoz na dva dny v týdnu,  
a to ještě pouze na telefonicky objednaná jednání. „Situace si vy-
žádala změnu pracovní doby. Mnoho zaměstnanců úřadu je ve 
stavu nemocných. Zdaleka se nejedná pouze o nemocné s Co-

videm-19. V tomto ročním období jsou rozšířené i běžné virózy 
a respirační onemocnění. Abychom zabránili přenosu nemocí 
mezi zaměstnanci i mezi občany, rozdělili jsme pracovníky na dvě 
poloviny tak, aby se navzájem v kancelářích nepotkávali,“ uvedl 
starosta Josef Bazala. 

Jednou z institucí, která byka kvůli riziku rozšíření nákazy 
Covid-19 ve Starém Městě uzavřena, byla i Mateřská škola Ko-
menského. „Školku uzavřela preventivně Krajská hygienická sta-
nice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Tím, že nastoupilo do ka-
rantény několik učitelek, by byl tak jako tak omezen chod školky 
bez ohledu na rozhodnutí hygieny,“ uvedl místostarosta Martin 
Zábranský.

Mezi nejvytíženější instituce v republice patří uherskohradi-
šťská nemocnice. Ta se podle slov ředitele Petra Sládka dostala 
na hranici svých personálních možností a požádala o pomoc.  
V pondělí 12. října 2020 nemocnice přidala otevřenou prosbu, 
ve které vzhledem ke zvýšené absenci zaměstnanců a zároveň ke 
zvýšeným nárokům na množství poskytované péče hledá brigád-
níky na výpomoc s provozem. „Hledáme bývalé zdravotní sestry, 
zdravotníky i studenty zdravotnických oborů. Všechny, kteří nám 
chtějí pomoci,“ zněl vzkaz nemocnice.

Vzkaz od vedení jednotlivých institucí nebo úřadů je stejný 
jako z Vlády ČR, buďme všichni ohleduplní a dodržujme vydaná 
nařízení. Jen tak se podaří zabránit kolapsu zdravotnictví.

Text a ilustrační foto: Aleš Korvas

COVID-19 OPĚT UZAVŘEL ŠKOLY, ÚŘADY I FIRMY

Začátkem školního roku čekalo na naše žáky ze třídy 7. D  
a 9. D velké překvapení. Již začátkem léta k nám do školy při-
šel pan pošťák s velkou krabicí plnou dárečků a přáníček, které  
v rámci distanční výuky vytvořili žáci z naší partnerské školy Co-
llege Jean Jaures pod vedením paní učitelky Véronique Gomila. 
To bylo radosti! Francouzští žáci ve svých dopisech popisovali, 
jaké to bylo učit se doma v rámci karantény a jak se těšili, že moh-
li chodit alespoň na chvilku v červnu do školy. Drobné dárečky 
ve formě náramků, cukrovinek nebo fotek nechyběly. Jeden ze 
žáků dokonce obdržel francouzskou knížku plnou komiksů. Že 
by motivace pro studování dalšího jazyka? Do projektů se s vel-
kým nadšením zapojí třídy 7. D a 9. D. 

Text a foto: ZŠ Staré Město

V E-TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCI S FRANCIÍ POKRAČUJEME!
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Zájezd pro občany Starého Města starší 70 let připravili pra-
covníci Městského úřadu ve  Starém Městě. Výlet se uskutečnil 
v úterý 15. září 2020. To, že je o výlety mezi důchodci zájem, bylo 
patrné i na tomto výletu, protože se na něj přihlásilo 33 občanů, 
se kterými byl i dvoučlenný doprovod tvořený zaměstnanci MÚ 
Staré Město.

Po návštěvě hradu v Malenovicích přejela celá skupina do Lu-
hačovic, kde se prošli po kolonádě a navštívili některé léčivé pra-
meny.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo krásné slunečné počasí, 
které vydrželo po celý den.

Text: Aleš Korvas, Foto: archiv MÚ Staré Město 

DŮCHODCI NAVŠTÍVILI S MÚ STARÉ MĚSTO HRAD 
V MALENOVICÍCH A LUHAČOVICE
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Jedno říjnové úterní dopoledne patřilo na 1. stupni základní 
školy ve Starém Městě malým čtenářům. Bývalo pravidlem, že se 
na  konci 1.  třídy žáčci dostaví do  knihovny, kde se střídají při 
čtení pohádkové knížky, aby svými čtenářskými výkony přesvěd-
čili krále Knihoslava a královnu Knihoslavu, že si zaslouží stát se 
rytíři řádu čtenářského. 

V  minulém školním roce jsme to 
však nestihli. Jak všichni víme, škola 
byla z epidemiologických důvodů uza-
vřena, a  děti se tak vzdělávaly doma. 
Proto městská knihovna uspořádala 
čtení pro současné druháčky až na za-
čátku října a  tentokrát ne v  obvyklém 
prostoru  – král s  královnou vyrazili 
za dětmi do jejich tříd. 

V krátkých intervalech se děti stří-
daly u  čtenářského stolku, kde s  paní 
vedoucí městské knihovny Ivou Bříš-
tělovou četly příběhy pana Sovy. A byly 
to skvělé výkony! Blahopřejeme a  dě-
kujeme učitelům a  vám rodičům, kte-
ří jste se svým dětem v době distanční 
výuky věnovali. I v tak těžké době jste 
naučili své děti krásně číst. 

Na  závěr se ke  slovu dostal i  král 
Knihoslav, který každé třídě přečetl 
pohádku a pak si o ní s dětmi popoví-
dal. Královna i král tedy mohli na zá-
věr konstatovat, že všechny děti splnily 
čtenářské požadavky a mohou být slav-

nostně pasovány na rytíře řádu čtenářského.
„Věřím, že jsme dětem připravili zajímavé dopoledne. Pat-

ří jim poděkování za předvedené čtenářské výkony, ukázněnost 
v hodinách, projevy sympatií ke spolužákům i za diskuzi k před-
čítaným pohádkám,“ řekl král Knihoslav alias místostarosta Mar-
tin Zábranský.

SKVĚLÉ ČTENÁŘSKÉ VÝKONY PŘEDVEDLI ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 
2. TŘÍD PŘI ODLOŽENÉM PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
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ODLÉVÁNÍ 
DALŠÍCH ČÁSTÍ OLTÁŘE

Ve slévárně akademického sochaře Otmara Olivy se začátkem 
října odlévaly další části nového oltáře pro kostel Svatého Ducha 
ve Starém Městě. Práce byly zahájeny v časných ranních hodinách 
zapálením pece a přípravou materiálu. Náš fotograf jedinečný 
průběh lití zdokumentoval, a tak si postup můžete prohlédnout 
na následujících fotografiích. 

Jedná se o metodu „lití na ztracený vosk“ nebo „lití na ztra-
cenou formu,“ protože vosk se ještě před samotným litím nechá 
vypařit v peci a forma se po odlití a vychladnutí bronzu rozbije. 
Zůstane tak odlitek, kterému se cizelér věnuje tak dlouho, dokud 
z něj není zamýšlený výtvor. Na výsledné umělecké dílo, složené 
z několika odlitků, si tak musíme počkat nejméně do června příš-
tího roku. Odlité boční strany oltáře (tzv. stůl Oběti) budou dopl-
něný onyxovou deskou, která tak bude sladěna s pultem ambonu 
(tzv. stůl Slova), vyrobeným ze stejného materiálu. 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
11. října přijaly poprvé Tělo Páně děti, které se na tento vel-

ký den začaly připravovat už před rokem.  Počet účastníků slav-
nostní mše svaté byl v tento den již omezen, a tak se ho zúčast-
nily pouze rodiny prvokomunikantů. Přesto bylo velké štěstí, že  
v termínu, který byl přesunut z obvyklého května, se první svaté 
přijímání uskutečnilo – další den už následovalo úplné omezení 
množství návštěvníků bohoslužeb. O pěkný průběh slavnosti se 
zasloužili především P. Miroslav Suchomel a naše katechetky Jitka 
Foltýnková a Miroslava Číhalová.

Všechny fotografie: František Ingr. Člověk a víra

FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 

novin bude 12. listopadu 2020. 

Další noviny vyjdou 27. listopadu 2020.
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Dne 18. října 2020 uplynul jeden rok 
od úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana Františka Botka ze Starého 
města.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 5. listopadu 2020 vzpomeneme nedoži-
tých 80 let pana Františka Nováka a 27. listo-
padu 2020 uplyne 19 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Marie a syno-
vé Jirka a Pavel s rodinami.

Dne 3. 9. 2020 se žáci 6. ročníků zúčastnili školní akce Pozná-
váme Staré Město. Děti se podle tříd rozdělily do 4 různých týmů, 
na červené, bílé, žluté a modré. Směr cesty jim pomáhaly určovat 
šifry, které třídy získávaly na jednotlivých stanovištích. Nejprve 
ale bylo nutné na daných místech splnit různé úkoly.

Během krásného, slunného dopoledne děti poznaly hlavní 
dominanty Starého Města, jako jsou Památník Velké Moravy, 
Staroměstská knihovna a jiné. Odpočinout si a stmelit kolektiv 
mohly i na dětském hřišti. Poslední šifra jednotlivé třídy zavedla 
do školní jídelny, kde na děti čekalo sladké překvapení.

POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO



PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 18. ZÁŘÍ 2020

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2020

Jména dětí z vítání občánků ze dne 18. září 2020, zprava doleva (od okna): Teodor Chmelař, Robin Červinka, 
Rozálie Směšná, Laura Vlčková, Amálie Boráňová, Anna Pop, Babett Sedlářová, Dominik Hromčík.

Jména dětí z vítání občánků ze dne 25. září 2020, zprava doleva (od okna): Ondřej Kowalík, Štěpán Duda, Tomáš 
Novák, Timea Chrenová, František Mojžíš, Martin Baleja, Václav Weis.


