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První dítě narozené v roce 2020 přišlo na svět v uherskohra-
dišťské nemocnici 8. ledna 2020. Syn Ondřej se s mírami 3830 g 
a 52 cm narodil rodičům Soni a Jiřímu Kowalíkovým.  Po příjez-
du z porodnice na něj doma čekali ještě starší sourozenci Jakub 
a Amálie. 

S gratulací prvně narozenému dítěti ve Starém Městě v letoš-
ním roce přišel starosta Josef Bazala v doprovodu matrikářky 
Jany Budařové, kdy rodičům předali kytičku a malou pozornost.

Rodičům popřáli pokud možno klidné noci a Ondrovi hlavně 
hodně zdraví do budoucna.

Text a foto: Aleš Korvas

Reprezentační ples města zaplnil všechny prostory SKC Dámy 
v nádherných róbách, pánové ve společenském oděvu, uvolně-
ná atmosféra a zaplněné taneční parkety v sálech Společensko 
– kulturního centra (SKC). Tak vypadala ve zkratce atmosféra  
na 23. ročníku reprezentačního Plesu města Starého Města, který 
se konal ve všech prostorách SKC v sobotu 25. ledna 2020.

Zahajovacího předtančení se ujal domácí Taneční klub Tweet 
vedený Tomášem Horváthem. Amatérští tanečníci předvedli 
v divadelním sále na úplný úvod večera tango. Poté se již chopili 
mikrofonu starosta města pan Josef Bazala společně s místosta-
rostou Martinem Zábranským. Druhý místostarosta Kamil Psot-
ka se plesu letos ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit nemohl. 
Po přivítání všech přítomných návštěvníků a popřání krásného 
večera slavnostním přípitkem zahájili reprezentační ples. Chybět 
nemohlo ani taneční sólo pro starostu a místostarostu s manžel-
kami, ke kterým se postupně přidali také další návštěvníci. 

O půl desáté taneční páry doprovázené kapelou Flash Band 
vystřídala na parketu Taneční skupina Inaris pod vedením Ve-
roniky Kaštánkové. Tanečnice svým pásmem Křídla vran již 
sklidily nejeden úspěch na jiných plesech a domácí prostředí ne-
bylo výjimkou. Mohutný aplaus vypovídal o tom, že vystoupení 
se povedlo i na domácí půdě. „Tanec nelze vnímat jednostranně, 
musí být do něj zapojeny všechny smysly tanečníků, ale i diváků, 
na čemž si zakládám, a právě na staroměstském plese se vydaři-
lo vše propojit díky přátelské atmosféře, která sokolovnou sálala. 
Ráda bych zmínila, že přikládám velkou váhu vhodné symbió-
ze tanečních spolků ve Starém Městě. Bylo na místě si navzájem 
zhlédnout připravený program a tím se podpořit,“ hodnotila ples 
města Veronika Kaštánková.

Modernější hudební žánr byl návštěvníkům k dispozici v men-
ším, Sportovním sále. Kapela Motýl band se starala o zábavu hos-

tů až do pozdních nočních hodin stejně jako Cimbálová muzika 
Bálešáci. Ti hráli v nejmenším z otevřených sálů. Atmosféru při 
poslechu místní cimbálovky dokreslila také degustace vína z Vin-
ných sklepů Stojanov z Velehradu.

Kulturní část večera zakončili svým vystoupením matadoři 
folklórní scény nejen ve Starém Městě, ale na celém Slovácku. 
Dvěma vystoupeními ozdobili ples města tanečníci Souboru pís-
ní a tanců Dolina.

Spálené kalorie si mohli návštěvníci doplnit na bohatém rautu, 
který byl součástí vstupenky. Nedílnou součástí večera bylo také 
losování tomboly. Ta bývá na reprezentačním plese již tradičně 
bohatá. Letošní ročník nebyl výjimkou, a návštěvníci si tak mohli 
odnést hodnotné ceny, přičemž hlavní cenou v letošní tombole 
bylo horské kolo. „Jsem velmi rád, že si ples města získává své 
přátele a příznivce, a stává se tak skutečně reprezentačním ple-
sem. Velmi si cením, že většina účinkujících, kteří vystoupili 
v kulturním programu, byla ze staroměstských spolků, což svědčí 
o tom, že se dokážeme vzájemně pobavit. Rád bych vyjádřil po-
děkování všem sponzorům, kteří nám pomáhají udržet vstupné 
na přijatelné cenové hladině,“ dodal starosta města Josef Bazala.

Celá organizace plesu se kulturní komisi, která je tradičním 
organizátorem, skvěle povedla a kladné hodnocení od návštěv-
níků bylo slyšet již v průběhu večera. „Všem členům kulturní 
komise bych moc rád poděkoval za práci spojenou s přípravou 
městského plesu, která zabrala spoustu času. O to šťastnější jsem, 
že se vše podařilo a návštěvníci byli spokojeni,“ dodal předseda 
kulturní komise, místostarosta Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ OBČÁNEK STARÉHO MĚSTA V ROCE 2020

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
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Seniorská obálka je tiskopis, jehož účelem je pomoci při ře-
šení případné krizové situace, v tísni nebo ohrožení života. Ob-
sahuje kartu, ve které jsou veškeré důležité informace, například 
osobní údaje, přehled onemocnění a medikace či kontaktní údaje 
na blízké osoby. Měla by být umístěna na viditelném místě v do-
mácnosti. Záchranáři se tak bez zbytečného prodlení dozvě-
dí, koho ošetřují a  jaký je jeho zdravotní stav. Kartu si můžete 
stáhnout na webu www.staremesto.uh.cz v  sekci Městský úřad/
Dokumenty/Odbor hospodýřsko-správní. V případě zájmu s vy-
plněním Seniorské obálky Vám mohou pomoci zaměstnankyně 
hospodářsko-správního odboru – sociálního oddělení Městské-
ho úřadu ve Starém Městě, náměstí Hrdinů 100.

Od 1. 1. 2020 je každý majitel psa staršího 3 měsíců povinen 
psa opatřit čipem. Vzhledem k  tomu, že není zaveden jeden 
centrální registr čipů, je téměř nemožné v současné době podle 
čipu dohledat majitele psa. Proto městská policie žádá všech-
ny majitele psů ze Starého Města o poskytnutí údajů sloužících 
k  doplnění stávající evidence psů městského úřadu. Občané 
ve vlastním zájmu a bezplatně mohou tyto údaje poskytnout 
na  e-mail cipovanipsu@staremesto.uh.cz, v  písemné podobě 
na podatelnu (informace) Městského úřadu ve Starém Městě, 
nebo můžete volat na  městskou policii 572  416  416 (v  době 
od 8.00 – 14.00 hod.),  602 781 903. 

Jedná se o:
- číslo přiděleného čipu
- jméno a příjmení majitele psa
- adresa pobytu psa
- telefonní kontakt na majitele psa.
Děkuje velitel městské policie Staré Město Miroslav Nosek.

SENIORSKÁ OBÁLKA

MĚSTSKÁ POLICIE – ČIPOVÁNÍ PSŮ

Kontakt na odpovědné osoby:
Sociální oddělení Městského úřadu Staré Město

Bc. Irena Čechalová 
Vedoucí oddělení 
tel. 721 215 263 
572 416 442

Mgr. Lenka Kuncová 
Sociální pracovník 
tel.: 728 255 349 
572 416 447

Hlavní partneři Zimní pohádky 2020

město Staré Město

Agro Zlechov a.s.

Stanislav Houdek  bt servis SM

STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM

Ray Service, a.s. Ing. P. Gabriel SM

Lukrom Plus a.s., Lípa

Miloslav Býček přeprava sypkých materiálů SM

Josef Dubovský  autobusová doprava SM

Josef Bazala - starosta SM

ZEAS a.s., Polešovice 

Vinařství U Kapličky, Zaječí

Nadace SYNOT

http://www.staremesto.uh.cz/
mailto:cipovanipsu@staremesto.uh.cz


Z dění ve Starém MěstěSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

5

Obnovení původního biocentra v lokalitě Louky, výsadba no-
vých stromků a  keřů, druhově bohatá květnatá louka a  suchá 
kamenná zídka pro teplomilnou faunu. To byl hlavní záměr pro 
revitalizaci travnaté plochy na  staroměstských loukách v  okolí 
štěrkového jezera nedaleko obchodního centra. „Oblast Louky se 
během několika let stane oázou fauny i flóry plná života a barev,“ 
nastínil starosta Josef Bazala, jak bude za pár let oblast vypadat. 

Okolí vodní nádrže, která bývá využívána rybáři nebo pro 
krátkodobou rekreaci, je obklopeno remízky náletových dřevin 
a travnatou plochou, která je využívána zemědělci.

Aby došlo k oživení celého areálu vodní nádrže pestrou mo-
zaikou různých biotopů, byly okrajové části osázeny zahuštěnou 
výsadbou lesíků, které po rozrostení budou tvořit zčásti uzavře-
ný obvodový plášť území. Současně budou sloužit jako přirozená 
clona od okolních oblastí.

Uvnitř celé oblasti bude vytvořena bohatá květová louka se sa-
mostatnými stromy nebo menšími skupinami stromů.

Chybět nebude ani uměle vytvořená suchá kamenná zídka. Tu 
uvítají zejména teplomilní živočichové jako ještěrky a hadi.

Aby mohlo dojít k  výsevu květových luk a  keřů, musela být 

nejprve v loňském roce provedena hluboká orba původní plochy 
a následné ošetření půdy výsevem ovsa. Až poté mohlo být při-
stoupeno k samotné výsadbě keřů, stromů a louky. „Skladba stro-
mového patra zahrnuje vysazení 13 druhů stromů a keřové patro 
obsahuje 10  druhů různých keřů. Stromky jsou chráněny proti 
okusu zvěře, která se v  lokalitě nachází, drátěnou chráničkou 
umístěnou po  obvodu kotvících kůlů, skupinky keřů ošetřeny 
ochranným nátěrem. Největší škody hrozí od bobra evropského, 
který se v dané lokalitě nachází, proto je nutná důkladná ochra-
na mladých výsadeb,“ uvedl Josef Bazala. Celý projekt obnovy 
biocentra a navazujícího biokoridoru byl podpořen stoprocent-
ní dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 
Celkové náklady na realizaci projektu včetně následné tříleté péče 
o nové prvky vyjdou na více jak devět milionů korun.  „Věřím, že 
investované finanční prostředky do obnovy původní přírody po-
slouží nejen novým rostlinným a živočišným druhům, ale i rybá-
řům, vyznavačům přírodního koupání nebo lidem, kteří využijí 
danou lokalitu jen tak k procházkám a k relaxaci. Proto tuto loka-
litu chraňme a hlídejme, aby posloužila do budoucna i našim dě-
tem,“ apeloval na spoluobčany místostarosta Martin Zábranský

Text: Aleš Korvas

MĚSTO VYSADILO KEŘE A STROMY V NOVÉM BIOCENTRU LOUKY
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Unikátní nález se podařil archeologům z Moravského zem-
ského muzea v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
ve Starém Městě v úterý 28. ledna 2020. Při pracích na stavbě 
nového Cyrilometodějského centra Na Valách, vedle Památníku 
Velké Moravy, se při skrývce zeminy objevil hrob dítěte, který Lu-
děk Galuška z Moravského zemského muzea datuje na konec 9. 
století. Pozůstatky kostry, pravděpodobně holčičky, se dochovaly 
ve špatném stavu, chybí například dolní končetiny a porušená 
je také lebka. O to bohatší je ale zbytek nálezu. „Pod čelistí jsme 
objevili měděný gombík a po obou stranách náušnice takzvaně 
hrozníčkovitého tvaru. Jedna z nich byla celá stříbrná, druhá stří-
brná a pravděpodobně i pozlacená. To nám ale ukáže až důkladný 
rozbor,“ uvedl vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského 
zemského muzea v Brně, docent Luděk Galuška. Kromě náušnic 
se v oblasti pánevní kosti nalézá také poměrně veliký nůž.

Všechny tyto předměty dokazují podle archeologů, že se 
nejednalo o hrob dítěte z chudých poměrů. Dítě podle nálezů 
v hrobě patřilo k vyšší Velkomoravské společnosti svobodných 
Velkomoravanů, nebo dokonce nižších velmožů.

Tento nález byl pro archeology na jednu stranu překvapivý, ale 
na druhou stranu v místech, kde se dal očekávat. „Ostatky jsme 
nalezli v místech, kde v padesátých letech minulého století probí-
haly poměrně rozsáhlé a četné nálezy Vilémem Hrubým. O tom, 
že se v tomto místě již dříve nálezy objevily, jsme samozřejmě 
dobře věděli. Tím, že se ale jednalo o poměrně dobře prozkou-
manou oblast, neočekávali jsme zde ještě nějaké další neobjevené 
hroby. Předpokládáme, že se jedná o zapomenutý hrob, protože 
dva metry od místa tohoto nálezu se v roce 1950 nalezl jiný hrob. 
Jako nejpravděpodobnější se jeví možnost, že se nacházíme v ob-
lasti dvou výzkumných sezon a tento hrob byl nějak zapomenut 
přesně mezi nimi,“ řekl Luděk Galuška.

K nálezu byla přivolána také antropoložka z brněnského mu-
zea Martina Fojtová. Ta byla po ohledání na místě nálezu schop-
na určit podle stupně prořezání zubů, že se jednalo o dítě ve věku 
kolem šesti nebo sedmi let. „U takto starých hrobů se pohlaví 
na místě spolehlivě určit v podstatě nedá. K tomu bude potřeba 
detailnější rozbor DNA. Pokud nám stav kostí tuto analýzu dovo-
lí, tak ji určitě provedeme,“ doplnila Martina Fojtová.

Nalezené šperky budou nyní odborníky z muzea očištěny 
a konzervovány, aby se zabránilo jejich další korozi. Potom bu-
dou zařazeny mezi stovky nálezů z oblasti Valů v depozitářích 
Moravského zemského muzea.

Stavebníky i archeology čeká v nejbližších dnech skrývka čás-
ti zeminy z celé oblasti staveniště nového Cyrilometodějského 
centra, kde během dvou let najdou své působiště archeologové, 
depozitáře, ale i nové expozice Slováckého muzea. Nález dalších 
archeologických skvostů tak není ani nadále zcela vyloučen.

Text a foto: Aleš Korvas

ARCHEOLOGOVÉ NALEZLI HROB DÍTĚTE Z 9. STOLETÍ
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Výměna oken a balkonových dveří probíhá ve dvou etapách 
v Domu s pečovatelskou službou na ulici Bratří Mrštíků. Město, 
které je provozovatelem penzionu pro seniory, nechalo vyměnit 
okna a balkonové dveře ve všech 45 bytech. 

Rekonstrukce se koná za plného provozu, řada klientů, jejichž 
bytů se výměny týkají, tak v bytech bydlí i během rekonstrukce. 
„S průběhem rekonstrukce jsme všechny obyvatele bytů sezná-
mili předem a věděli, co mají očekávat. Věříme, že výměnu 22 let 
starých oken a dveří uvítají,“ uvedl starosta města Josef Bazala.

První etapa rekonstrukce byla zahájena v prosinci minulého 
roku a druhá odstartovala v lednu 2020. Kompletní výměna by 
měla být hotova na konci února, kdy bude projekt ukončen.

Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce března budou v našem městě 

přistaveny šedě natřené zvony určené na sběr drob-
ných kovových odpadů. Jedná se o plechovky, kovo-
vá víčka, konzervy apod. Šedé zvony budou místěny 
na těchto sběrných místech:

Ulice Klicperova
Ulice Za Mlýnem – za zdravotním střediskem
Ulice Komenského – u prodejny COOP JEDNOTA
Ulice Slavomírova – u SOŠ a Gymnázia 

Tímto krokem rozšiřujeme systém třídění odpadů 
v našem městě a budeme rádi, když tuto možnost co 
nejvíce využijete. Svoz uvedených kontejnerů bude 
prozatím probíhat na objednávku vždy, když bude 
kontejner plný. 

Josef Bazala, starota

Celkové náklady na projekt se vyšplhají na 21 milionů korun. 
Více než 5,3 milionu bude pokryto z dotací.

Text a foto: Aleš Korvas

DPS BRATŘÍ MRŠTÍKŮ SE DOČKAL VÝMĚNY OKEN A DVEŘÍ

KONTEJNERY NA KOVY
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Slavnostně odění žáci staroměstské základní školy byli v pátek 
17. ledna 2020 k nepoznání. Taneční parket zaplnily mladé dámy 
v šatech až k zemi a pánové v košilích s motýlkem u krku. Tak to 
vypadalo v prostorách Společensko – kulturního centra na plese 
SRPŠ při Základní škole ve Starém Městě, který vyprodal všechna 
místa.

Letošní ročník byl oproti loňskému roku dle počtu tanečních 
párů chudší. Letošních 29 párů deváťáků bylo o celých 19 méně, 
než se vměstnalo do bývalé sokolovny vloni.

Zahájení se ujal ředitel ZŠ ve Starém Městě Jan Zábranský, kte-
rý přivítal všechny přítomné rodiče a příbuzné, ale i starosty Sta-
rého Města Josefa Bazalu s chotí, starostu Kostelan nad Moravou 
Pavla Dudu s manželkou, místostarostu Martina Zábranského 
a mnohé další. Poté představil zaplněnému sálu nového předsedu 
SRPŠ Romana Janíka, který po deseti letech vystřídal ve vedení 
sdružení Josefa Maňáka.

Po představení programu, kterým se ples ubíral, se již všich-

ni těšili na polonézu tří tříd, připravenou pod dohledem učitelek 
Mikulíkové, Kašné a Králové. 

Žáci devátých tříd se nacvičování tanců věnovali několik mě-
síců. Před vystoupením byli všichni nervózní a doufali, že vše vy-
jde, jak má. To, že jsou na polonézu skvěle připraveni, bylo jasné 
hned po několika okamžicích. Sebevědomý nástup na taneční 
parket dával tušit, že tvrdá příprava přinese své ovoce. Všechny 
tři třídy skvěle zvládly nacvičenou choreografii svého vystoupení 
i společné polonézy. To vše se opakovalo také o půl desáté, kdy 
se tančení polonézy opakovalo. Za všechny výkony byli žáci ZŠ 
odměněni bouřlivým potleskem obecenstva.

Po repríze polonézy se již začala vydávat bohatá tombola. Mezi 
největší lákadla patřila veliká televize, robotický vysavač nebo ká-
vovar.

Ples si evidentně užili všichni účinkující, rodičové i příbuzní.
Text a foto: Aleš Korvas

PLES SRPŠ VE STARÉM MĚSTĚ
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Divadelní sál v prostorách Společensko – kulturního centra 
ve Starém Městě se zaplnil v neděli 19. ledna 2020 pohádkovými 
bytostmi, zvířaty, lidmi nejrůznějších povolání a mnoha dalšími 
převleky. Středisko volného času Klubko totiž pořádalo tradiční 
karneval. Ten si získal velkou popularitu nejen u obyvatel Staré-
ho Města, ale i okolních obcí. Děti přišly v doprovodu dospělých 
převlečeny za princezny, hrozny, Ferdy mravence, lékaře i paci-
enty. K vidění ale bylo mnohem více dalších převleků a masek. 
Součástí programu bylo také vystoupení mladého kouzelníka 
a baviče skrývajícího se pod uměleckým jménem Doktor Kreator. 
Jeho kouzlení vyvolávalo u dětí bouřlivé ovace.

Po kouzelnickém čísle se otevřely dveře do Sportovního sálu, 
kde děti mohly plnit úkoly na čtyřech stanovištích. Po absolvová-
ní každého z nich dostaly odměnu.

Na konec programu nechybělo ani vyhlášení nejoriginálněj-
ších deseti masek, které vybraly pracovnice SVČ Klubko, a lo-
sování tomboly. Smutnit nemuseli ani ti, kteří nebyli v tombole 
vylosováni. Malou cenu si odnesl každý.

Text a foto: Aleš Korvas

KARNEVAL SVČ KLUBKO PŘILÁKAL DESÍTKY DĚTÍ
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Členové Klubu přátel vína uspořádali 7. února tradiční setká-
ní svých příznivců a podporovatelů v Jezuitském sklepě. Pozvaní 
účastníci ochutnávali  100 vzorků vín, která byla vyrobena staro-
městskými vinaři. Debatovalo se hlavně o aktuálním ročníku 2019, 
vzorky se navzájem porovnávaly a od zkušenějších vinařů padlo 
mnoho užitečných rad vztahujících se k pěstování a výrobě vína. 
Při bohatém občerstvení a skvělé cimbálce Jaroslava Čecha se se-
tkání protáhlo až hluboko přes půlnoc. „Toto setkání pořádáme 
každoročně a snažíme se termínově trefit do takového klidnější-
ho období, kdy už většina vinařů má mladé víno úspěšně hoto-
vé ve sklepě, ale přitom ještě nám, spolkovým vinařům, nezačal 
každoroční kolotoč účastí na bodovaných degustacích a příprav 
domácího Staroměstského koštu vína. Letos budeme navazovat 
na mimořádně úspěšný loňský desátý ročník a všichni už na pří-
pravě pilně pracují,“ prozrazují členové spolku.

Předseda Dalimil Vrána dodává: „Toto setkání je pro nás víta-
nou příležitostí jak poděkovat našim podporovatelům jak z řad 
obchodních partnerů, tak z řad představitelů obce a v neposlední 
řadě i samotným vinařům ze Starého Města, kteří nám posky-

STAROMĚSTŠTÍ VINAŘI SEZVALI SVÉ PŘÍZNIVCE
tují své vzorky vína jak na tuto akci, tak na tradiční košt vína 
a na podzimní Staroměstský den vína. Je pro nás milým překva-
pením, že řady malovinařů se ve Starém Městě rozrůstají a roste 
i kvalita a objem produkce. Staroměstský Klub přátel vína, stejně 
jako toto setkání, je otevřen všem, kterým, tak jako nám, víno 
učarovalo a chtějí i nadále rozvíjet tradici Starého Města jako 
města s širokou vinařskou tradicí.“   

Text a foto: Klub přátel vína Staré Město

PARTNEŘI ZIMNÍ POHÁDKY 2020
1. FC Slovácko UH
Akvaristika SM
Agro Zlechov a.s. - Zlechov
Alimpex Food a.s., Praha
Alma baterie SM
Altech spol. s r.o., UH
Anisport  sportovní prádlo SM
Archeoskanzen Modrá
Autokarosárna Zbyněk Juřena SM
Automyčka Fineo Invest s.r.o., SM
Autoopravna Králík SM
Barvy-laky, drogerie Hrabinec, SM
Bistro 1, SM
Bobík nábytek J. Trubačík SM
CM Bálešáci SM
Colorlak a.s. SM
CRD 4, Vratislavský - Večeřa, Kněžpole
Cukrárna - kavárna Anděl, SM
Cukrárna Švecovi SM
Čalounictví MG VALEUR, SM
dumtoneru.cz, St. Město
Elektrospotřebiče Pavlacký, SM
Farma Trojek, Nedachlebice
Farnost Staré Město
FIT-KO SM
Gar - ALU s.r.o., Hluk
HAJKOB-čištění koberců Petr Hájek SM
HAMÉ, s.r.o.
Hofman elektro s.r.o. UH
Hotel Alexandrie, Luhačovice
Hradišťan Jiří Pavlica, SM
Hromosvody Petr Vávra, SM
Ing. Tomáš Mazáč - finanční poradenství, Modrá
IRON MOTO SM
Jídelna Za radnicí SM
JK Nástroje, Podolí
Josef Bazala, SM
Josef Dubovský,  autobusová doprava SM
Juvacyklo SM
K1 s.r.o. - automyčka, SM
K+J Autoplus, s.r.o. SM
Kafe Uprostřed, Uh. Hradiště

Kamenosochařství Petržel – Staněk  SM
kavárna - klub Svatý Petr SM
Keramika Blahovi SM
Keramika Roman Vaněk, SM
Klempířství p. Grebeň SM
Kola Číhal - Stanislav Číhal SM
Kosmetika Elena Tomková, SM
Kovoplast v.d. Hluk
Květiny, doplňkové zboží  Markéta Nevrlová SM
Květiny Klofáčová SM
Lukrom Plus a.s. Lípa
MADIS  s.r.o. SM
MARELL s.r.o. - Bc. Alan Olšák, UH
M. Svadbíková, masérské a regenerační služby
město Staré Město
Metalšrot a.s. SM
Miloslav Býček, přeprava sypkých materiálů SM
Móda Prostějov SM
MOKATE CZECH s.r.o.
MUDr. Hajná Irena, Studio krásy - UH
Nábytek Hejda s.r.o. Babice
Nadace SYNOT
Nářadí Říha, SM
NINO Espresso, SM
Opravy silničních vozidel Dr. Fryšták SM
OSH ČMS, UH
Palnas, spol. s r.o. SM
Pekárna Topek s.r.o. - Topolná
Perla cukrářská výroba p. Zetík SM
Pivovar Jarošov
POEX Velké Meziříčí s.r.o. SM
Power on nutrition club, UH
Pohřební služba pí. Horká SM
Potraviny Marie Kouřimová SM
Potraviny Marie Hráčková SM
Praspo elektrospotřebiče s.r.o. SM
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. SM
Přístav Staré Město
PVT Jan Palica SM
Ray Service, a.s. SM
Rembrandtin s.r.o. Uh. Hradiště
Rojal s.r.o., Uh. Brod

Růže Hučíkovi SM
Rybářské potřeby J. Dovrtěl   SM                          
Safír, SM
Salon Sandra SM
SDH Horní Bečva
SDH Staré Město
Sdružení rodičů Staré Město
Senzasport s.r.o. SM
Skanska a.s. UH
SKC Staré Město
Slovácké divadlo, UH
SLUŽBY SM, s.r.o  St. Město
Spolek  přátel slivovice St. Město
Stanislav Houdek  bt servis SM
Stapak, obalový materiál SM
Staroměstská kapela SM
Staroměstské uzenářství - L. Vaďura, SM
STAVAKTIV s.r.o  Ing. Lubomír Hučík  SM
Studio Elegance, SM
Svatební salon Pavlína SM
Synottip club, B. Hampala, SM
TC Staré Město - Sport park Rybníček, SM
Tegü  VUKO spol. s r.o. Březůvky
Technodat s.r.o., Zlín
Tepelná čerpadla Josef Kuchta
Tradix UH a.s., stavebniny SM
Truhlářství Hájek Ostr. Lhota
Vinařství U Kapličky s.r.o. Zaječí
VM Plast s.r.o.
VTP Pelka s.r.o. SM
Wasco - prodej krmiv, SM
Zahrádkářské služby  Ladislav Vaněk SM
Zahradní technika R. Bílka, Modrá
ZEAS Nedakonice a.s.
ZEAS Plešovice a.s.
Zevos a.s. SM
Železářství a nářadí Jegla s.r.o. SM
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Mámo, táto,
pojď si hrát…….
Zveme všechny rodiče a děti, které 
se připravují na nástup do Mateř-
ské školy, 
aby si přišli pohrát a prohlídnout 
prostředí naší Křesťanské mateřské 
školy ve Starém městě.
Dny otevřených dveří budou probí-
hat každé pondělí v měsíci březnu 
od 15.00 do 16.00.

Těšíme se na Vás.
Zaměstnanci KMŠ 

Za Radnicí 1823
Staré Město
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U S N E S E N Í
z 26. schůze Rady města Staré Město, konané dne 15.01.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila program 26. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem bytové jednotky 
č. 108 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní ***, na dobu určitou – od 01.02.2020 
do 31.12.2020 a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc. 

1.2 záměr na pronájem anténního stožáru 
na budově č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění a provozování technické-
ho zařízení pro datové přenosy a bezdrátové 
připojení koncových účastníků k síti Internet.

1.4 uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě 
o svozu a likvidaci komunálního a biologicky 
rozložitelného odpadu na území města Staré 
Město, z důvodu změny ceny za svoz a likvi-
daci komunálního a biologicky rozložitelného 
odpadu.

1.5 uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě 
o svozu a likvidaci tříděného odpadu a za-
vedení čárových kódů na území města Staré 
Město z důvodu změny ceny za svoz a likvida-
ci tříděného odpadu.

1.6 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o prá-
vu provést stavbu č. 2018/0021/SMM ze dne 
26.01.2018, týkající se práva provést stavbu 
„Bezbariérový chodník a parkoviště Zer-
zavice ve Starém Městě“ na části pozemku 
p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře cca 19 m2, 
části pozemku p. č. 651/9 ostat. plocha o vý-
měře cca 12 m2 a části pozemku p. č. 651/11 
ostat. plocha o výměře cca 4 m2, vše v lokalitě 
ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uh Hra-
diště, uzavřené mezi městem Uherské Hradi-
ště, Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, IČ 
00291471, a městem Staré Město, Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, spočívající 
v prodloužení termínu práva provést stavbu 
na dobu určitou do 31.01.2022. 

1.7 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu č. 2018/0014/SMM ze dne 
26.01.2018, týkající se práva umístění, údržby 
a oprav stavby „Bezbariérový chodník a par-
koviště Zerzavice ve Starém Městě“ na části 
pozemku p. č. 651/1 ostat. plocha o výměře 
cca 19 m2, části pozemku p. č. 651/9 ostat. 
plocha o výměře cca 12 m2 a části pozemku 
p. č. 651/11 ostat. plocha o výměře cca 4 m2, 
vše v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Měs-
tě, k. ú. Uh Hradiště, uzavřené mezi městem 
Uherské Hradiště, Uh. Hradiště, Masaryko-
vo náměstí 19, IČ 00291471, a městem Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884, spočívající v prodloužení termí-
nu práva odpovídajícího věcnému břemenu 
do 31.01.2022, včetně udělení souhlasu s na-
vrhovaným stavebním záměrem. 

3.2 rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle 
zápisu.

5.1 v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 
10), ze dne 18.12.2019, rozpočtové opatření 
č.12/2019. Předmětem rozpočtového opatře-
ní je zařazení nových rozpočtových položek 
v rámci upraveného rozpočtu, a to na pol. 
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů. 
Jedná se o přijaté transfery poskytnuté z roz-
počtu Zlínského kraje na konci roku 2019, 
které musí být v souladu s § 16 odst. 2) záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, prostřednictvím rozpoč-
tového opatření zapojeny do rozpočtu města.

Rozpočet upravený po provedeném rozpoč-
tovém opatření č. 12/2019:

zvýšení příjmů z 226 841 tis. Kč na 226 897 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 220 463 tis. Kč na 220 489 tis. 
Kč
změnu financování z – 6 378 tis. Kč na – 6 408 
tis. Kč

5.2 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, smlouvu na výrobu pořadů a tele-
vizních reportáží pro vysílání programu TVS 
uzavřenou mezi městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, 
a provozovatelem programu Regionální televi-
ze TVS J. D. Production, s.r.o., Palackého nám. 
293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 25592939. 
Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku, platnost 
smlouvy je od 02.01.2020 do 31.12.2020.

5.4 v souladu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, smlouvu na výrobu a vysílání re-
klamních spotů a jiných reklamních produk-
tů v rozhlasovém vysílání uzavřenou mezi 
městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, a společ-
ností Radio Čas, s.r.o., se sídlem K. Svobody 
130, 725 27 Ostrava - Plesná, IČ 25817183. 
Dodavatel bude průběžně vysílat reklamní 
spoty a jiné reklamní produkty k zajištění 
propagace činnosti města Staré Město v oblas-
ti kulturních a společenských aktivit a služeb 
s tím spojených, a to v období od 10.01.2020 
do 07.12.2020. 

6.1 zvýšení příplatku za vedení řediteli pří-
spěvkové organizace Sportovní a kulturní 
centrum s účinností od 01.02.2020 dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 schválit převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 4556/6 ostatní plocha o výměře 
20 m2 a části pozemku p. č. 5236/9 orná půda 
o výměře 8 m2, vše v lokalitě plavební komo-
ry Kunovský les (U Jezu) ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Povodí Mora-
vy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ 
70890013, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 1870-111-2019 ve výši 6.120 Kč, za účelem 

majetkoprávního zajištění stavby „Přístaviště 
Kunovský les“.

III. souhlasí

3.1 s vyúčtováním uznatelných nákladů 
ve výši 30.000 Kč z poskytnuté účelové dotace 
dle veřejnoprávní smlouvy č. 12/2019 urče-
né spolku Cimbálová muzika Bálešáci v roce 
2020 a s uskutečněním kulturní akce „Vánoč-
ní koncert“ v náhradním termínu v prosinci 
2020.

IV. stanovila

5.3 poradní skupinu pro schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací za rok 2019 
a zároveň vyhodnocení podkladů k účetní zá-
věrce a sdělení svého stanoviska zastupitelstvu 
města ve vztahu ke schvalované účetní závěrce 
města Staré Město za rok 2019. Poradní skupi-
na je stanovena v tomto složení:
Mgr. Martin Zábranský
Ing. Lenka Pleváková
Ing. Zdislava Zvardoňová

V. vzala na vědomí

6.2 zprávu o činnosti Městské knihovny Staré 
Město za rok 2019.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na pronájem anténního 
stožáru na budově č. p. 2015, ul. Bratří Mrští-
ků ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění a provozová-
ní technického zařízení pro datové přenosy 
a bezdrátové připojení koncových účastníků 
k síti Internet, na úředních deskách.
 T: ihned

6.3 zpracovat připomínky z kontrol kontrol-
ního výboru. T: příští RM

6.4 zpracovat připomínky z kontroly finanč-
ního výboru. T: příští RM
 
2. Finančnímu odboru

1.4 zahrnout do rozpočtového opatření 
č. 1/2020 navýšení částky určené na svoz ko-
munálních odpadů pro rok 2020.
 T: 31.03.2020

1.5 zahrnout do rozpočtového opatření 
č. 1/2020 navýšení částky určené za svoz a li-
kvidaci tříděného odpadu pro rok 2020.
 T: 31.03.2020

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
z 27. schůze Rady města Staré Město, konané dne 28.01.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í
z 28. schůze Rady města Staré Město, konané dne 05.02.2020 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

2. uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 
1000 s dodavatelem STAMOS Uherské Hradiš-
tě, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 46346171 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

3. uzavření příkazní smlouvy na výkon tech-
nického dozoru stavebníka akce Snížení ener-
getické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 - vý-
kon TDS s dodavatelem Ing. Radim Hubáček 
- RAVI, se sídlem Březolupy 259, 687 13 Bře-
zolupy, IČ: 65316223 v souladu s návrhem pří-
kazní smlouvy ze zadávací dokumentace.

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila program 28. schůze rady města.

1.1 záměr na pacht pozemků p. č. 6035/64 orná 
půda o výměře 2.787 m2, p. č. 6037/12 orná 
půda o výměře 1.504 m2 a p. č. 6037/50 ostat. 
plocha o výměře 61 m2, vše v lokalitě Horní 
Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.4 uzavření smlouvy o dílo na monitoring 
výskytu hlodavců v aglomeraci města Sta-
ré Město pro rok 2020, a to včetně veřejně pří-
stupných ploch a kanalizace ve správě města 
(okolí domů, chodníků, cest, dešťové kanaliza-
ce)“, včetně deratizačních zásahů, mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Sta-
ré Město a Bronislavem Borským, Řadová 568, 
687 08 Buchlovice, IČ 13405322, dle přílohy.

1.9 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypraco-
vání projektové dokumentace „Parkovací dům 
ulice Nádražní ve Starém Městě“ z důvodu 
změny termínu dokončení díla, dle přílohy.

2.1 Vnitřní směrnici č. S 01/2020 o poskytová-
ní cestovních náhrad.

3.1 Vnitřní směrnici č. S 02/2020 o tvorbě 
a čerpání sociálního fondu.

5.1 rozpočtové opatření č. 1/2020:
snížení příjmů z 182 052 tis. Kč na 181 767 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 200 028 tis. Kč na 200 178 tis. 

II. rozhodla

1. v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek o vyloučení účastníka zadávacího ří-
zení PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 00207608 z další účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 
- veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Účast-
ník zadávacího řízení neprokázal kvalifikační 
předpoklady v souladu se zákonem a se zadá-
vací dokumentací a jeho nabídka neobsahovala 
zadavatelem požadované dokumenty a nepro-
kázal požadované skutečnosti na základě žá-
dostí o objasnění nabídky ze dne 02.01.2020 
a 13.01.2020. 

2. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 

Kč
změnu financování z 17 976 tis. Kč na 18 411 
tis. Kč

II. doporučila zastupitelstvu města

1.3 převod pozemků a následné uzavření kup-
ní smlouvy mezi Českou republikou - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Měs-
to a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČ 00567884, na převod 
majetku – výkup pozemku 
p. č. 4560/1 vodní plocha/koryto vodního toku 
o výměře 2.226 m2 
p. č. 4560/11 ostatní plocha/zeleň o výměře 
1.125 m2 
p. č. 4560/26 vodní plocha/koryto vodního 
toku o výměře 369 m2 
p. č. 4560/29 vodní plocha/koryto vodního 
toku o výměře 165 m2 
p. č. 4560/38 ostatní plocha/manipulační plo-
cha o výměře 339 m2 
p. č. 4560/39 ostatní plocha/manipulační plo-
cha o výměře 74 m2 
p. č. 6214/390 ostatní plocha/jiná plocha o vý-
měře 271 m2 
v lokalitě Rybníček a ul. Nad Hřištěm ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
1.027.000,00 Kč (225 Kč/m2), za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívaným pozem-
kům, dle přílohy. 

1.5 schválit vrácení kauce manželům panu *** 
a paní ***, ve výši 100.000 Kč, z důvodu odpro-

Město 1000 - veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní. Vybraný dodavatel STAMOS Uherské Hra-
diště, spol. s r. o., se sídlem Otakarova 108, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46346171 s na-
bídkovou cenou 28.746.328,45 Kč bez DPH, 
34.783.057,42 Kč vč. DPH.

3. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Snížení energetické náročnosti ZŠ Sta-
ré Město 1000 - výkon TDS - veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby. Vybraný dodavatel 
Ing. Radim Hubáček - RAVI, se sídlem Bře-
zolupy 259, 687 13 Březolupy, IČ: 65316223, 
s nabídkovou cenou 397.000,00 Kč bez DPH, 
480.370,00 Kč vč. DPH.

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

deje pozemku p. č. 2561/31 ostat. plocha o vý-
měře 619 m2 a pozemku p. č. 7316/2 o výměře 
72 m2 (stavební pozemek č. 16 o celkové vý-
měře 691 m2), vše v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, městu Staré Město, a tím neporušení 
smlouvy ze strany manželů pana *** a paní ***.
 
1.10 schválit převod majetku – výkup pozem-
ku p. č. 6044/258 orná půda o výměře 2.602 m2 
v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku 
pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 
2.2 schválit Plán rozvoje sportu ve Starém Měs-
tě na období 2020 – 2025.

5.2 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB v cel-
kové výši 915.000 Kč dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení schválených usnesením 24. ZM 
dne 26.09.2018, bod 7) v tomto členění:

1. Smlouva o zápůjčce č. 475/2020, na částku 
100.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., 
splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 753

2. Smlouva o zápůjčce č. 476/2020, na částku 
130.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: byt v osobním vlastnictví 
ve Starém Městě, Kopánky 1636

3. Smlouva o zápůjčce č. 477/2020, na částku 
150.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., 
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splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Zelniti-
usova 1451

4. Smlouva o zápůjčce č. 478/2020, na částku 
385.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochor-
cova 936

5. Smlouva o zápůjčce č. 479/2020, na částku 
50.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Mojmí-
rova 706

6. Smlouva o zápůjčce č. 480/2020, na částku 
100.000 Kč, úrok 1 % p.a., 
splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Slavomí-
rova 1401

6.1 zrušit ke dni 29.02.2020 usnesení z 2. za-
sedání Zastupitelstva města Staré Město pod 
bodem 12.3 ze dne 19.12.2018, kterým Zastu-
pitelstvo města Staré Město stanovilo výši od-
měn poskytované neuvolněným členům zastu-
pitelstva města.
stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 
2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších změn a doplňků 
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, vše ve znění pozdějších 
změn a doplňků:
Měsíční odměny poskytované neuvolně-
ným členům zastupitelstva města s účinností 
od 01.03.2020 takto:
místostarosta 20.680 Kč/měsíc 
člen rady města 8.687 Kč/měsíc 
předseda výboru ZM nebo komise RM 4.343 
Kč/měsíc 
člen výboru ZM nebo komise RM 3.619 Kč/
měsíc 
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 
2.171 Kč/měsíc

2. V případě souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členu zastupitel-
stva města poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Odměny za výkon jednotli-
vých funkcí se nesčítají. Odměna se poskytne 
od 01.03.2020, v případě zvolení nebo jmeno-
vání do vyšší funkce ode dne zvolení nebo jme-
nování do této funkce. 
3. Poskytování cestovních náhrad členům za-
stupitelstva města podle vnitřní směrnice měs-
ta Staré Město upravující poskytování cestov-
ních náhrad zaměstnancům města. 

 rozhodnout v souladu s § 84, odst. 2 písm. v) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších změn o poskytnutí měsíčních odměn 
za výkon funkce pro předsedu
komise rady města, který není členem zastupi-
telstva města, ve výši 4.343 Kč.
Odměna se poskytne od 01.03.2020 nebo ode 
dne jmenování do této funkce. 

6.2 zrušit ke dni 29.02.2020 usnesení z 1. za-

sedání Zastupitelstva města Staré Město pod 
bodem 9.2 ze dne 31.10.2018, kterým Zastupi-
telstvo města Staré Město schválilo poskytnutí 
příspěvků členům zastupitelstva města v soula-
du s § 80 odst. 1 zákona o obcích z peněžního 
fondu nebo z rozpočtu obce. 
 v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích poskytnout:
 
1. Členovi zastupitelstva města příspěvek 
ve výši max. 10.000 Kč/kalendářní rok na úhra-
du zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, 
jde-li o starostu, místostarostu nebo člena za-
stupitelstva města pověřeného k přijímání pro-
jevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do man-
želství a příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských 
obřadech (tj. vítání občánků, přijetí jubilantů 
na radnici a jiné slavnostní ceremoniály). Pří-
spěvek činí 1.000 Kč/den konání svatebních 
nebo slavnostních obřadů, a to bez ohledu 
na počet obřadů a dobu konání obřadu v rámci 
jednoho dne.
 
2. Příspěvek ve výši 5.000 Kč/kalendářní rok 
k zabezpečování sociálního rozvoje pracov-
ního kolektivu a k podpoře jeho zdravotních, 
kulturních a sportovních aktivit pro uvolněné 
členy zastupitelstva města ze sociálního fondu 
dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání 
sociálního fondu.

3. Příspěvek ve výši 6.000 Kč/kalendářní rok 
na ošacení pro uvolněné členy zastupitelstva 
města ze sociálního fondu dle podmínek sta-
novených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

4. Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
250 Kč/měsíc pro uvolněné členy zastupitel-
stva města ze sociálního fondu dle podmínek 
stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

5. Příspěvek na stravování ve výši 62 Kč za od-
pracovaný den pro uvolněné členy zastupi-
telstva města dle podmínek stanovených pro 
zaměstnance města ve Vnitřní směrnici o stra-
vování zaměstnanců. 

6. Odměnu při významném životním výročí 
ve výši 4.000 Kč panu Josefu Bazalovi, starosto-
vi města, ze sociálního fondu dle podmínek 
stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní 
směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

III. vzala na vědomí

1.2 oznámení společnosti KeyNet.cz s.r.o., 
Brno, Dornych 486/47b, IČ 07082401, o od-
mítnutí prodloužení nájemní smlouvy na ná-
jem anténního stožáru na budově č. p. 2015, 
ul. Bratří Mrštíků ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění 
a provozování technického zařízení pro dato-
vé přenosy a bezdrátové připojení koncových 
účastníků k síti Internet. 
Nájemní vztah bude ukončen k 01.06.2020.
1.6 stanovisko odboru správy majetku, investic 

a ŽP k provedené kontrole kontrolního výboru 
– SLUŽBY SM, s.r.o.

1.7 stanovisko odboru správy majetku, investic 
a ŽP k provedené kontrole kontrolního výbo-
ru - investiční akce Revitalizace ulice Karoliny 
Světlé, Staré Město.

1.8 stanovisko odboru správy majetku, investic 
a ŽP k provedené kontrole finančního výboru 
- investiční akce Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
- zřízení učeben.

2.2 Plán rozvoje sportu ve Starém Městě na ob-
dobí 2020 -2025.

3.2 zprávu o podaných stížnostech a peticích 
v roce 2019.

3.3 výroční zprávu a seznam žádostí o poskyt-
nutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím evidova-
ných městským úřadem v roce 2019.

4.1 žádost žadatele pana *** o společný územ-
ní souhlas s ohlášením na nástavbu, přístavbu 
a stavební úpravy rodinného domu č. p. 783, 
ulice Mojmírova na pozemcích p. č. 668 
a 2424/1 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

4.2 žádost žadatele Napajedelské stavby s.r.o. 
IČ 27253350, Trávník 2111, Staré Město o do-
datečné povolení dle § 129 stavebního zákona 
na soubor staveb v areálu bývalého ZD Dolina.

4.3 žádost žadatele pana *** o společný územní 
souhlas s ohlášením na novostavbu rodinného 
domu v areálu bývalého školního statku na po-
zemcích p. č. 7317/2, 2561/28, 7326/2, 2561/34 
a 2561/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

4.4 žádost žadatele pana *** o společný územní 
souhlas s ohlášením na novostavbu rodinného 
domu v ulici Sées, na pozemcích p. č. 170/2, 
233/113 v k. ú. Staré Město u Uherského Hra-
diště.

6.3 koncept urbanisticko – dispozičně – archi-
tektonické řešení „Rekreační přístav Slovácko“, 
investor Česká republika – Ředitelství vodních 
cest ČR.

6.4 zápis z Komise pro územní plán a územní 
rozvoj ze dne 19.12.2019.

IV. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pacht pozemků 
p. č. 6035/64 orná půda o výměře 2.787 m2, 
p. č. 6037/12 orná půda o výměře 1.504 m2 
a p. č. 6037/50 ostat. plocha o výměře 61 m2, 
vše v lokalitě Horní Špílov ve Starém 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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POSTNÍ DOBA
Postní doba je cesta, která nás vede k milosrdenství, jež vítězí 

nade vším, co nás chce zdeptat nebo redukovat na něco, co neod-
povídá důstojnosti člověka, Božího dítěte. Postní doba je cestou 
z otroctví ke svobodě, z utrpení k radosti, ze smrti k životu. Bůh 
nám chce dávat dech života, který nás chrání před jinými druhy 
dechu. Před dusivou  dýchavičností  vyvolanou sobectvím, dusi-
vou dýchavičností způsobenou malichernými ambicemi a tichou 
lhostejností; dýchavičností, která dusí ducha, omezuje horizont 
a umrtvuje tlukot srdce. Boží dech života nás chrání před touto 
dýchavičností, která zháší naši víru, ochlazuje naši lásku a odní-
má nám naději. Žít postní dobu znamená toužit po dechu života, 
který nám uprostřed bahna našich dějin nepřestává podávat náš 
Bůh Otec.

Půst je dobou kladení odporu. Odporu proti dýchavičnosti 
ducha zamořeného lhostejností, ledabylým chápáním druhého 
jako toho, do něhož mi nic není, a každým pokusem o zlehčo-
vání života zejména těch, kdo na  svém těle nesou tíži mnohé 
povrchnosti. Postní doba je odporem proti toxickému znečišťo-
vání prázdnými a nesmyslnými slovy, neomalenou a unáhlenou 
kritikou, zjednodušujícími analýzami, které nejsou s to dobrat se 
složitosti lidských problémů, zejména těch nejvíce trpících lidí. 

Postní doba je dobou paměti, dobou přemýšlení a tázání: Co 
by z nás bylo, kdyby nám Bůh zavřel dveře? Co by z nás bylo bez 
Jeho milosrdenství, které nám neúnavně odpouští a vždycky nám 
dává příležitost k novému začátku? Postní doba je dobou tázání: 
Kde bychom byli bez pomoci mnoha mlčenlivých tváří těch, kdo 
nám tisícerými způsoby podali ruku, velmi konkrétními skutky 
nám vrátili naději a pomohli znovu začít? Postní doba je také ča-
sem soucitu.

Požehnané prožití doby přípravy na Velikonoce 
ze srdce přeje o. Miroslav Suchomel

Každoroční pouť farnosti Staré Město po poutní cestě na Ve-
lehrad jako poděkování za povolení ke stavbě kostela Sv. Ducha, 
které získala v roce 2002 na den výročí úmrtí sv. Konstantina – 
Cyrila 14. 2.

POZVÁNÍ K  PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ 
DOBY V NAŠÍ FARNOSTI:
POPELEČNÍ STŘEDA PŘIPADÁ LETOS NA 26. 2. 2020. Mše sv. 
v kostele Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 hodin. 
Při bohoslužbách můžeme přijmout znamení kajícího smýšlení – po-
pelec. 

Během postní doby (1.  - 5.  neděli) se o  NEDĚLÍCH BUDEME 
SCHÁZET V  15:00 HODIN K  TZV. KAJÍCÍ POBOŽNOSTI.  Je 
to příležitost zamyslet se více nad svým životem, abychom s užitkem 
prožili svátost smíření a mohli slavit Velikonoce.

VE VŠEDNÍ DNY PŘED VEČERNÍ MŠÍ SV. V PONDĚLÍ, STŘE-
DU A PÁTEK V 18:00 HODIN MŮŽEME PROŽÍT POBOŽNOST 
KŘÍŽOVÉ CESTY, kterou povedou jako každoročně skupinky 
z jednotlivých společenství ve farnosti.  Pro děti je připravena postní 
soutěž.

NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME K „24 HO-
DIN PRO PÁNA“. V pátek 20. 3. v 17:00 hodin začne Výstav Svátos-
ti oltářní, v 18:00 hodin naši varhaníci povedou pobožnost Křížové 
cesty, poté budeme slavit mši svatou. Po ní pokračují adorační mod-
litby (19:00 – 22:00 hod.), nejprve tichá, pak od 20:00 hod. moderují 
mladí ze Společenství mládeže.  BĚHEM ADORACE (PŘEDE MŠÍ 
SV. A PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ. Vy-
užijme této příležitosti! 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Před velikonočními svátky ve čtvrtek 
2. 4. a v pátek 3. 4. dopoledne vždy od 8 hodin duchovní otec Mi-
roslav navštíví nemocné, kteří si to přejí, s nabídkou služby svátosti 
smíření, svátosti pomazání nemocných a  svátostí Eucharistie. Pro-
sím, nahlaste do 27. 3. na  tel. 572 541 277 nebo v  sakristii kostela 
Svatého Ducha:

O  BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ SE UŽ 
ŘADU LET MODLÍME POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V ULI-
CÍCH STARÉHO MĚSTA. Také letos v pátek 3. 4. 2020 po mši sv. 
(v 18 hodin) vyjde průvod s křížem  do ulic, aby připomenul bolest-
nou Kristovu cestu  na smrt. Zveme srdečně! 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 3. - 4. 4. 2020 na Velehradě
Srdečně zveme všechny mladé věřící či hledající na  Děkanátní  
setkání mládeže 2020. Pojďme společně strávit a oslavit 35. světový 
den mládeže. Těšit se můžeš na zábavný předprogram, bohatý pro-
gram, vzácné hosty a  mnoho dalšího… Tak se přidej a  přihlas se! 
(https://uhmladez.cz/dekanatni-setkani-mladeze-2020/ Informace 
na webu).  
Animátoři děkanátu Uherské Hradiště

KVĚTNOU NEDĚLÍ (5. 4.) ZAČÍNÁ SVATÝ – PAŠIJOVÝ -  TÝ-
DEN.  Vstupní obřady bohoslužeb (s  žehnáním ratolestí)  v  7:00 
a 10:00 hodin se konají před kostelem, následuje průvod s ratolestmi 
(na památku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma) do kostela a mše svatá.  
(Obřady se také konají v sobotu 4. 4. v 18:00 hodin)
OČISTA DUŠE VE  SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI): vždy půl 
hodiny přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. 
V NEDĚLI 5. 4. V DOBĚ 15:00 – 17:00 hod. budou přítomni TŘI 
ZPOVĚDNÍCI!  Od pondělí 30. 3. až do středy 8. 4. zpovídají také 
duchovní otcové uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradi-
šti (ve farním kostele sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., 
u františkánů od 15:00 – 18:00 hod.)

https://uhmladez.cz/dekanatni-setkani-mladeze-2020/
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Obrovský úspěch zaznamenala studentka našeho Gymnázia 
Eliška Skramuská ze 4. H!

Studenti našeho Gymnázia se v letošním roce zúčastnili Pře-
kladatelské soutěže, kterou pro milovníky cizích jazyků z  řad 
středoškoláků vyhlásila Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Do soutěže se mohli přihlásit všichni zájemci napříč věkovým 
spektrem a bez ohledu na délku výuky cizího jazyka. Soutěž, je-
jímž cílem byl překlad cizojazyčných textů do češtiny, obsahovala 
dva stylově i obsahově odlišné texty – jeden publicistický a další 
odborný. Překládalo se z  jazyka anglického, německého, fran-
couzského, španělského a  ruského. Úspěch nezávisel ale pouze 
na dobré znalosti cizího jazyka, nýbrž neméně také na ovládnutí 
jazyka českého.

Porota následně hodnotila nejen jazykovou správnost, ale 
rovněž věcnou přesnost a stylovou přiměřenost vůči originálům, 
stylistickou úroveň a obratnost výsledných českých textů.

 V této náročné soutěži se skvěle prosadila Eliška Skramuská, 
která ve finálovém univerzitním kole, jež proběhlo 9. ledna 2020 
v prostorách FF UPOL, získala vynikající druhé místo za překlad 
z německého jazyka.

Elišce velmi blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezen-
taci naší školy!

Za sekci německého jazyka
Helena Hlavačková

Mildu, jak byl Mi-
loslav Penner obvyk-
le oslovován, přivedl 
na staroměstský Širůch 
z  nedalekých uhersko-
hradišťskych Štěpnic 
jeho otec Miloslav Pe-
nner starší už v  9 le-
tech. Od počátku pou-
tal mimořádnou kopací 
technikou i  buldočím 
herním zápalem. Svo-
jí obávanou levačkou 
pak pokořil nejedno-
ho skvělého brankáře 
a  každý fotbalový tre-
nér si takového hráče 
ve  svém týmu musel 
považovat. Dokázal se 
rychle prosadit i  mezi 
věkově staršími hráči 
a například už ve svých 
13  a  14  letech úspěšně 
reprezentoval Jiskru 
Staré Město jako pře-

borník tehdejšího Jihomoravského kraje na Mistrovství ČR v Ta-
chově (1985) a o rok později jako vicemistr kraje na prestižním 
pohárovém turnaji „O míč Ivo Viktora“ v Karlových Varech. Ni-
koho pak nepřekvapilo, když byl už v dorosteneckém věku ve sta-
roměstské Jiskře předčasně přeřazen do jejího třetiligového týmu 
mužů. 

Po krátké anabázi ve VTJ Kroměříž pak jeho kariéra nabrala 
strmý směr až mezi českou fotbalovou elitu, kde v několika prvo-
ligových klubech, mj. v Českých Budějovicích či ve Zlíně, odehrál 
téměř tři stovky prvoligových zápasů. 

Jeho náhlé a nečekané úmrtí v pouhých 47 letech nesmírně 
zasáhlo jeho nejbližší i všechny, kdo jej měli tu příležitost a čest 
poznat jako vždy odhodlaného a férového bojovníka na zeleném 
trávníku i dobrého kamaráda mimo něj.

Text: Jaroslav Hastík,
Foto:  Archiv Jiskra Staré Město 

(na snímku je třetí z prava v horní řadě) a https://isport.blesk.
cz/galerie/vip-sport/405660/fotbal-v-soku-z-nahle-smrti-milo-
slava-pennera-47-prisel-domu-zavravoral-a-zemrel-zdrcena-
-slova-syna?foto=23

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH  V PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽI

ZEMŘEL ODCHOVANEC JISKRY STARÉ MĚSTO MILOSLAV PENNER
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V  pondělí 27.  ledna 2020 se uskutečni-

lo školní kolo recitační soutěže, kam postoupili žáci  
z  kol třídních. Všechny výkony byly na  velmi dobré úrov-
ni, proto se porota rozhodla udělit dokonce dvě třetí místa. 
V 1. kategorii (6. – 7. ročník) obsadila 1. místo Ester Pavlicová,  
2. místo Eva Bodnar. Obě postoupily do okrskového kola.

O  3.  místo se rozdělily Aneta Měrková a  Anna Nekardová, 
všechny jsou žákyněmi třídy 6. D. V 2. kategorii (8. – 9. ročník) se 
na 1. místě umístila Markéta Kočendová z 8. D, která tak postou-
pila do kola okrskového, na 2. místě skončila Viktorie Maňáková 
z 9. C. Všem recitátorům děkujeme za účast a postupujícím pře-
jeme hodně štěstí v dalším kole.

ŠKOLNÍ TURNAJ V SUDOKU
Již tradičně jsme na naší škole uspořádali soutěž ve znalosti 

SUDOKU. Školní kolo se uskutečnilo ihned po Vánocích 7. ledna 
2020.

Z  třídních kol, která proběhla v  hodinách matematiky, byli 
vybráni ti nejlepší a mohli si porovnat své umění v SUDOKU se 
žáky celé školy. Za 6.  ročníky si nejlépe vedl Radmil Schneider 
z VI. D, v 7. ročníku to byla Kamila Holčíková z VII. D, v 8. roční-
ku se nejlépe dařilo Kláře Smištíkové z VIII. D a v 9. ročníku na-
posled zvítězila Romana Běhávková z IX. C.  Absolutním vítězem 
s největším počtem bodů se stal Radmil Schneider, který porazil  
i ostřílené deváťáky.

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském 
kole na ZŠ Unesco v Uherském Hradišti.

ŠKOLNÍ KOLO 
RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V  pondělí 27.  1.  2020 se uskutečnilo školní kolo recitační 
soutěže na  prvním stupni. Celkem se zúčastnilo 17  nejlepších 
recitátorů, ti byli rozděleni do třech kategorií dle věku. V první 
kategorii získala 1.  místo Alžbětka Ferdová, 2.  místo Kristýna 
Kachtíková. 

Ve druhé kategorii byl nejúspěšnějším recitátorem Michal Be-
ránek, 2. místo Anna Gieslová, 3. místo Magda Polnarová. Ve tře-
tí kategorii zvítězila Anežka Slavíková, 2.  místo Anna Ferdová. 
Dva nejlepší z 2. a 3. kategorie postupují do okrskového kola, kte-
ré se koná 7. 2. 2020 na RC Čtyřlístek.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve  dnech 18. 11. 2019 a  13. 1. 2020 se na  naší kole konaly 

školní kola zeměpisných olympiád. Nejdříve proběhla olympiá-
da pro 8.  a 9. ročník, po Novém roce si olympiádu zkusili žáci  
6. a 7. ročníku. Celkově se této akce zúčastnilo 76 žáků. Výsled-
ková listina:      

6.  ročník:   1. místo Kašná Patricie 6. B;   2. místo Potomský 
Štěpán 6. D; 3. místo Dvouletá Nela 6. B. 7. ročník:   1. místo Vá-
vra Jakub 7. D; 2 místo Nuc Viktor 7. D; 3. místo Straka Matěj 7. 
D.    8.-9. ročník: 1. místo Hampala Martin 8. D; 2. místo Čejková 
Kateřina 9. C; 3. místo Bilík Martin 8. D.

Do okresního kola postupují vždy vítězové z jednotlivých ka-
tegorií.

Všem vítězům moc gratulujeme a  zúčastněným děkujeme 
za snahu, vynaloženou energii a čas.

ŠKOLNÍ KOLO ZAZPÍVEJ, 
SLAVÍČKU

V  pondělí 13. 1. 2020 proběhla na  naší škole soutěž Zazpí-
vej, slavíčku. Nejlepší zpěváci vybraní z  třídních kol se utka-
li o  postup do  okresního kola. Soutěže se zúčastnilo 20  zpě-
váků a  všichni podali skvělé výkony. Do  okresního kola 
postupují: Marek Feldvabel, Tomáš Stuchlík, Eva Bodnar, Eva 
Rašticová, Adam Přikryl. Všem děkujeme za předvedené výkony  
a postupujícím držíme palce v okresním kole, které se bude konat 
18. 2. 2020 v Uherském Hradišti.

PLES RODIČŮ ZŠ STARÉ MĚSTO 
SE OPRAVDU POVEDL

V pátek 17. 1. 2020 proběhl v prostorech Společensko-kultur-
ního centra ve Starém Městě tradiční Ples rodičů. Na úvod jsme 
se rozloučili s dlouholetým předsedou SRPŠ Josefem Maňákem 
a popřáli nově zvolenému předsedovi SRPŠ panu Romanu Janí-
kovi a jeho realizačnímu týmu rodičů hodně zdaru v nové funkci 
a práci pro děti a školu. 

Ples navštívilo  přes 700 účastníků, kteří na úvod zhlédli polo-
nézy třech skupinek deváťáků a společný závěr. Letošního nacvi-
čování se ujala paní učitelka Králová, Kašná, Mikulíková. Velké 
poděkování patří rodičům v SRPŠ, kterým se podařilo do tom-
boly sehnat přes 400 cen a perfektně zajistili organizaci a průběh 
plesu. K poslechu hrála skupina Hallo band a DJ Toman. Všichni 
se dobře bavili a ples potvrdil svou kvalitou, že je vyhledávanou 
společenskou akcí v regionu. Všem tančícím deváťákům a jejich 
rodičům ještě jednou mnohokrát děkuji. 

ZŠ STARÉ MĚSTO
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 AGRO Zlechov
 Algeco
 Alma baterie
  Altech
  ARAVER
 Autodoprava Dubovský
 Autodoprava Králík
 B B Travel
 CM Bálešáci
 COLORLAK a.s.
 Cukrárna kavárna Anděl
 DFS Dolinečka
 Dobrý den s kurýrem 
 Drogerie Milan Hrabinec
 Elena Tomková
 FC CLUB Staré Město – B. Hampala
 Florstyl
 Hamé 
 Hardman
 Hospůdka Na Lapači
 Ing. Kunčík
 Ing. Petr Seménka
 Ing. Václav Talák 
 INTERIER GROUP
 JASS-UNI 
 Jazyková škola Samec
 Jídelna Za Radnicí
 Klempířství Grebeň
 Kamenosochařství Petržel Staněk
 Keramika Blaha 
 Klub přátel vína
 Květiny Camelie
 Květiny Hučíkovi
 Květiny Klofáčová  
 Lucie Sojáková
 Lukrom plus s.r.o.
  MADIS
 Marcela Šmídová
 Mgr. Ondřej Benešík
 Michaela Šojdrová
 Mikronova Staré Město
 MSO 
 MUDr. Pelechová
 Myslivecké sdružení
 NAVOS a.s.
 N-I-C Solutions
 Obec Kostelany nad Moravou 
 P. Miroslav Suchomel
 Pohřební služba Staré Město
 Potraviny Hráčková
 Potraviny Marie Kouřimová
 PRASPO
 Projekty Mikulík 
 PROMONT UH
   RayService
 Rec Group

 Rybáři Staré Město 
 Rybářské centrum Staré Město
 Rybářství Dovrtěl
 Salon Sandra
  SDH Staré Město
 Security   
 Senza sport
 SKC Staré Město
 Služby SM s r.o.
 Spolek přátel slivovice
 Spotřebiče Pavlacký
 STAFORM
 Stanislav Číhal
 STAPAK
 Strytet
 Školní hospodářství
 Šopík kancelářská technika
 TKM Systems
 TOPOS
 TRADIX
 TVS
 TK TWEET
 VANTO
 Vinařství U Kapličky
 VSK Staré Město
 VTP Pelka
 Zahrádkářské služby Staré Město 
 Zdravá výživa Sedmikráska
 ZEVOS 

HLAVNÍ SPONZOŘI PLESU:

C.S.O. spol. s r.o. Staré Město
ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s.
GG Archico a.s.
KODRLA s.r.o.
Odpady-Třídění-Recyklace a.s. 
R.K.Servis spol. s r.o.
Rybárik s.r.o.
STAMOS Uh. Hradiště, spol. s r.o.
STAVAKTIV, s r.o. 
SVS-CORRECT, spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby Javorník-CS s.r.o.
město Staré Město

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM STAROMĚSTSKÉHO PLESU 
V sobotu dne 25. 1. 2020 se uskutečnil v pořadí XXIII. Staroměstský ples. Organizátoři plesu děkují všem 

sponzorům za podporu této významné společenské události. Jmenovitě:
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 
novin bude 9. března 2020. 

Další noviny vyjdou 27. března 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

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ
CENTRUM
 Brněnská 1249, Staré Město 686 03, www.skcsm.cz

Sobota 7. března
20. ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE
Hrají country kapela Jižané, V.S.P. Band
Začátek 16.00 hod.

Pátek 13. března
PLES SOŠGSM
Hrají Benny-Q, DJ Andrew Melk
Začátek 19.30 hod.

Čtvrtek 19. března
EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival a cestovatelská přednáška Davida Švejnohy
Začátek 18.00 hod.

 EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město 686 03,
www.eventcentrum.cz

Středa 11. března
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
aneb Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka
Cestopisný pořad jiřího Kráčalíka
Jezuitský sklep
Začátek 17.00 hod.

Pátek 27. března
NOC S ANDERSENEM
Jezuitský sklep

Neděle 29. bžezna
JARNÍ PŘEDVELIKONOČNÍ JARMARK
Náměstí Velké Moravy

Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, 
slzy v očích Tě neprobudí a domov prázdný 
zůstává.
Dne 22. března 2020 uplynou dva roky 
od úmrtí mého manžela pana Josefa Filípka.
S láskou vzpomíná manželka Ludmila s ro-
dinou.

JAROSLAV TVRDOŇ
- GRAFIK A RYTEC- 70 LET
Kulaté, sedmdesáté narozeniny oslaví letos staro-
městský rodák, umělecký rytec pan Jaroslav Tvr-
doň. Jeho práce věnují jako dary v rámci ocenění 
osobnostem starosta nebo místostarostové Staré-
ho Města. Od roku 1978 žije a tvoří ve Vlčnově známý grafik a rytec 
pan Jaroslav Tvrdoň, který se narodil 10. 6. 1950 ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště. Ve Zbrojovce v Uherském Brodě začal svou 
ryteckou činnost, kde svými rytinami zdobil celou řadu střelných 
zbraní. 
Za výtvarný projev si zvolil dnes ojedinělou grafickou techniku - oce-
lorytinu, která je používaná ponejvíce při tvorbě bankovek, poštov-
nách známek a cenných papírů. Jeho talent a svědomitost, v níž hrálo 
hlavní roli samovzdělávání a soukromé studium u akademického ma-
líře a grafika R. A. Kubíčka staršího, jej posunulo na špičkovou úroveň. 
Od roku 1993 je na „volné noze“, a zaměřil se na tvorbu grafických 
listů, novoročenek, exlibris, cenných papírů a posléze i na poštovní 
známky. Svými ocelorytinami se zúčastnil souborných i autorských 
výstav doma i v zahraničí. Jeho rytiny jsou součástí galerií i soukro-
mých sbírek u nás i po celém světě. Jak už bylo zmíněno, zvolil si pro 
svou tvorbu ocelorytinu. Je to grafická technika pro tisk z hloubky, při 
němž tisknou vyryté rýhy, opatřené barvou. Je považována za nejob-
tížnější grafickou techniku, jejímž základním principem je ostrá čára, 
kterou je potřeba promyslet a vyrýt. 
Jaroslav Tvrdoň vystavoval na souborných výstavách drobné grafi-
ky jak doma, tak v zahraničí. Například ve Vyškově, v Brně, v Praze, 
v Uherském Brodě, v Torontu, v Kluži, v Ostrówe Wielkopolském 
a také v Soulu v Korei. Samostatné autorské výstavy měl ve Vlčnově, 
v Letohradě, ve Žďáru nad Sázavou, v Uherském Hradišti, v Kunovi-
cích, v Kadani, v Hodoníně, ve Vsetíně a v jiných místech. 
Pan Tvrdoň se věnuje většinou tvorbě regionálních míst na Morav-
ském Slovácku. Tento kraj nebyl na grafikách  zobrazovaný. 
Grafiku si vyměňuje jak s našimi umělci, tak i se zahraničními. Tím se 
prakticky dostává do podvědomí širokého okolí. Dříve spolupracoval 
i se Státní tiskárnou cenin, pro kterou tvořil různé rytiny dle jejich 
požadavků pro použití na cenných papírech (obligační listy a jiné ce-
niny). V dnešní době se ocelorytina využívá jen ve tvorbě známek, 
cenných papírů a bankovek. To proto, že při sklopném efektu je vidět, 
že jde o originál, který se nedá žádným způsobem napodobit. 
K této tvorbě je třeba mít dostatek fantazie a znalosti mnoha druhů 
písem. Kdo by chtěl vidět jeho práce, bude mít možnost navštívit letos 
v září Galerii ve Vlčnově na Měšťance, kde bude při příležitosti jeho 
70-tin výstava jeho tvorby.

Text: Antonín Zlínský, grafiky: Tvrdoň Jaroslav
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Jeden z  nejkrásněji nazdobených ple-
sů široko daleko. Taky by se jistě mohl 
ve stručnosti popsat ples pořádaný Sborem 
dobrovolných hasičů ze Starého Města. 
Zimní pohádka se letos konala již po dva-
apadesáté a ani letos nechyběly kilometry 
šňůr s vatovými kousky imitující sněhové 
vločky. Ke  koloritu plesu také neodmy-
slitelně patří malované velkoformátové 
obrazy se zimní tematikou zdobící stěny 
divadelního sálu okolo tanečního parketu.

Ples zahájil dnes již odstoupený sta-
rosta SDH Staré Město Antonín Martínek, 
který kromě přivítání  návštěvníků plesu 
popřál hodně zdaru nově zvolenému sta-
rostovi SDH Josefu Vandovi mladšímu, 
který se účastnil Zimní pohádky jako člen 
Staroměstské kapely, kde hraje na klarinet.

Nechyběli ani představitelé města sta-
rosta Josef Bazala a  místostarosta Martin 
Zábranský.

Poté již patřil taneční parket plesuchti-
vým návštěvníkům. O hudební doprovod 
se starala již zmíněná Staroměstská kapela 
společně s hudební skupinou Trinom. Ne-
chyběla ale ani Cimbálová muzika Bálešáci 
v čele s Tomášem Vavříkem.

Text a foto: Aleš Korvas

ZIMNÍ POHÁDKA OPĚT NEZKLAMALA MILOVNÍKY BÁLŮ
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