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Dlouhé čekání na zahájení výstavby dálnice D55, která dnes 
končí v Otrokovicích, se zdá být u konce. Alespoň její velké čás-
ti. Pozemky jsou vykoupené z více než 90 % a stavební povolení 
na stavbu úseku  Babice - Staré Město bylo vydáno. Podobně je 
tomu také v úseku Staré Město – Moravský Písek, kde se můžou 
přípravné práce na zahájení stavby rovněž rozjet naplno. Jediný 
úsek, který zůstane stále nezahájen, je Napajedla – Babice, kde 
Ředitelství silnic a dálnic nefinalizovalo včas dohodu s obcí 
Spytihněv ohledně způsobu vedení silničního koridoru.

V současné době již probíhají na vytipovaných lokalitách py-
rotechnické průzkumy, které jsou před zahájením stavebních pra-
cí nezbytné. „Dálnice povede podél železničního koridoru Břec-
lav – Přerov. Železnice byla za druhé světové války často terčem 
leteckých útoků a bombardování. Hrozí proto, že by se mohla 
pod povrchem nacházet ještě stále nevybuchlá munice. To by měl 
ale probíhající pyrotechnický průzkum potvrdit, nebo vyvrátit,“ 
uvedl starosta Starého Města Josef Bazala. 

Jakmile dokončí svoji práci pyrotechnici, přijdou na řadu ar-
cheologové, kteří budou provádět na vytipovaných lokalitách 
záchranný archeologický průzkum. V místech, kde archeologové 
nebudou zkoumat, již budou moci probíhat stavební práce.

V první fázi budou stavbaři odebírat ornici. Trasa jednotlivých 
úseků by již měla být vytyčena a vyměřena.  Kopnout do země by 
se mohlo ještě v letošním roce před začátkem zimy.

V případě, že se během stavby neobjeví žádné nečekané kom-
plikace, měla by být dálnice D55 v úseku Babice – Staré Město 
dokončena za tři roky. „I když ještě nebude zhotoveno celé napo-
jení na D55 u Otrokovic, už tato dokončená část umožní našim 
spoluobčanům rychlejší a pohodlnější cestu do Otrokovic, Zlína 
nebo dále na D1. Napojení na dálnici bude ve Starém Městě přes 
veliký kruhový objezd za areálem ZZN anebo před Starým Měs-
tem ve směru na Huštěnovice,“ sdělil starosta Starého Města, pan 
Josef Bazala.

Text: Aleš Korvas
Grafika: ŘSD

KONEC ČEKÁNÍ NA STAVBU DÁLNICE, STAVEBNÍ POVOLENÍ JE VYDÁNO
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Slunečný den, desítky dětí vystupujících na pódiu na náměstí 
Velké Moravy, spousta zábavy a atrakcí pro děti i dospělé. Tak by 
se dala ve stručnosti popsat sobotní akce, která se konala první 
červnový víkend. Ten je již tradičně víkendem, kdy se koná Den 
dětí v režii Kulturní komise Starého Města, která pro děti i letos 
připravila na náměstí Velké Moravy bohatý program. 

Celý maraton vystoupení zahájili starosta Josef Bazala spo-
lečně s místostarostou Martinem Zábranským, kteří poděkovali 
nejen účinkujícím, organizátorům, ale i sponzorům, kteří na vý-
stavu přispěli finančními nebo věcnými dary. 

Během soboty se na pódiu vystřídaly děti, které navštěvují 
během roku některý z kroužků, ať už v režii Střediska volného 
času Klubko, nebo některého ze spolků. V prostorách areálu bý-
valé Schieldrovy vily se nacházely skákací hrady pro děti, ukázka 

soutěže agility se psy nebo návštěvníci měli 
možnost ochutnat pečené maso z divočáka, 
které bylo připravené a podávané myslivci 
z domácího Mysliveckého sdružení Lípa.

Ve stejném prostoru si děti mohly vy-
zkoušet také tvoření bublin. V prostorách 
Jezuitského sklepa pak připravily pracovni-
ce Střediska volného času Klubko pro děti 
stanoviště, na nichž musely děti plnit nej-
různější úkoly. „Staroměstský Den dětí se 
opravdu vydařil. Jsem rád, že děti nezůstaly 
sedět doma a přišly si i s rodiči užít zábavy, 
aktivit a atrakcí, které jsme pro ně připra-
vili,“ zhodnotil místostarosta a předseda 
kulturní komise Martin Zábranský.

Program se odehrával nejen na náměs-
tí, ale také v areálu Středního odborného 

učiliště a Gymnázia ve Starém Městě. Tam v deset hodin začaly 
jezdecké Skokové hobby závody. Ty měly pro návštěvníky připra-
veny čtyři skokové soutěže. Poslední z nich, kterou byly závody 
do 100 cm se žolíkem, byla soutěž o Cenu starosty Starého Města. 

Pro osvěžení i zahnání hladu byly pro děti i dospělé připrave-
ny stánky s občerstvením.

Vzhledem k tomu, že výstava Zahrada Moravy byla od svého 
počátku, který se datuje několik let zpátky, především výstavou 
zemědělské techniky, nechyběly na náměstí ani vystavené kusy 
zemědělské techniky, které si s radostí a zájmem prohlédli pře-
devším chlapci.

Text a foto: Aleš Korvas

ZAHRADA MORAVY A DĚTSKÝ DEN ZAPLNILY NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Víkend plný folklórních vystoupení za-
žilo 31. května - 2. června 2019 Staré Měs-
to. 

Páteční večer patřilo pódium na náměs-
tí Velké Moravy Vojenskému uměleckému 
souboru Ondráš. Ten dokázal zaplnit celé 
náměstí diváky, kterých se na vystoupení 
hudebníků i tanečníků přišlo podívat ně-
kolik stovek. Parádní vystoupení doplnili 
také Staroměští mládenci, kteří společně 
s děvčaty z Ondráše připravili divákům 
skvělý zážitek. Zaplněné náměstí je také 
náležitě ocenilo bouřlivým potleskem.

„Vystupovat s Ondrášem je nezapome-
nutelný zážitek. Máme velikou radost, že 
se vystoupení divákům líbilo,“ uvedl jeden 
z účinkujících, starosta Josef Bazala.

Sobota už patřila soutěžím ve slovác-
kém verbuňku. Odpoledne zasedla troji-
ce arbitrů, aby zhodnotila výkony devíti 
vystupujících dětských verbířů. Všichni 
bojovali o místo v Národní přehlídce dět-
ských verbířů, která se uskuteční 22. červ-
na 2019 na Masarykově náměstí v Uher-
ském Hradišti. První místo si nakonec 
rozdělili dva soutěžící, a to Šimon Janků 
a Matouš Pospíchal. Na druhém místě se 
umístil Martin Šimík a třetí místo bylo 
opět dělené mezi Tomáše Stuchlíka a Da-
vida Valentu. Výkony všech byly úžas-
né a byly po právu odměněny hlasitým  
potleskem diváků.

Večerní část již patřila Regionální-
mu kolu soutěže „O nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku“. Celým večerem 
provázel starosta Josef Bazala, který hned 
na začátku programu připomněl, že vítězi 
tohoto klání náleží přímý postup do finá-
le soutěže o nejlepšího verbíře Slovácka 
na strážnických folklorních slavnostech. 

Další soutěžící se musejí o účast ve finále 
tohoto prestižního festivalu utkat s další-
mi borci v dopoledním předkole. Na pó-
diu vystoupilo před čtyřčlennou porotu 
složenou ze znalců folkloru jedenáct ver-
bířů. Všichni podali impozantní výkony, 
ale porotu nejvíce oslovil pěvecký a ta-
neční projev Patrika Matušiny z Mařatic. 
Ten zvítězil také u ženské poroty, která 
hodnotila projev vystupujících z „ženské-
ho hlediska“. Druhý skončil domácí Robin 
Feldvabel, který kromě pomyslné stříbr-
né medaile získal také cenu diváků. Třetí 
příčku obsadili Lukáš Balajka z Modré 
a Matěj Horsák z Mařatic.

Text a foto: Aleš Korvas

SOUTĚŽ VE VERBUŇKU A ONDRÁŠ NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY 



Tři soutěže, tři první místa. Staré Město ovládlo všechny tři 
soutěže letošního ročníku prestižní soutěže třídění odpadu „O ke-
ramickou popelnici“ a na zámku v Napajedlích převzalo v úterý 
21. května 2019 prestižní ocenění. Tradiční krajské klání samo-
správ organizuje již potřinácté Zlínský kraj ve spolupráci s Auto-
rizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit 
zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu. Ve své 
kategorii, kterou tvoří města od 1 501 do 15 000 obyvatel, nemělo 
konkurenci. V soutěži se hodnotí množství tříděného odpadu v ki-
logramech přepočtené na jednoho obyvatele daného města nebo 
obce. 

Pravděpodobně nejdůležitější ocenění je udělené společností 
Ekokom v soutěži měst a obcí ve Zlínském kraji ve třídění odpadu. 
Za toto umístění získalo Staré Město kromě certifikátu a keramické 
popelnice také finanční obnos ve výši třicet tisíc korun.

Další ocenění putovalo do Starého Města od společnosti Asekol, 
a to za město nejlépe sbírající odpad do červených popelnic. V této 
soutěži se hodnotí počet kilogramů elektroodpadu a baterií na jed-
noho obyvatele.

Poslední vyhlašovanou a oceněnou soutěží je Elektrowin za sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů.  Obyvatelé Starého Města za loňský 
rok odevzdali 6,1 kg starých elektrospotřebičů na jednoho obyvate-
le. V této soutěži Staré Město obhájilo loňské prvenství.

Za všechna první místa náleží kromě ocenění také finanční pří-
spěvek. Město Staré Město díky vítězstvím získalo 67 000 korun.

„Ještě nikdy v historii Starého Města, ale ani pořádání těchto 

soutěží se nestalo, že by jedno město vyhrálo všechny tři hodno-
cené soutěže. Obrovské poděkování patří všem občanům Starého 
Města, kteří se na třídění odpadu podílejí, protože toto je hlavně 
jejich vítězství. První místa jasně ukazují, že našim spoluobčanům 
není naše životní prostředí lhostejné.  Mohu slíbit, že získané fi-
nanční prostředky budou použity na další zkvalitnění sběrných 
míst na tříděný odpad, případně na další rozšíření sítě sběrných 
míst,“ uvedl starosta Josef Bazala

Ve Zlínském kraji je do systému třídění zapojeno všech 307 obcí 
a měst.

Text a foto: Aleš Korvas
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STARÉ MĚSTO DEKLASOVALO ZBYTEK KRAJE VE TŘÍDĚNÍ ODPADU
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Neděle po ukončení výstavy Zahrada Moravy bývá vyčleněna 
na kácení májky, která se tyčila na náměstí Velké Moravy po celý 
květen. Pestrobarevné stuhy a vlaječka zdobily zelený vršek máj-
ky, který ukrýval dobře uschovanou láhev slivovice. Tou si za od-
měnu všichni, kteří se na bezpečném kácení máje podíleli, mohli 

připít. Jako první se tohoto úkolu chopil starosta Starého Města, 
pan Josef Bazala, následován místostarostou Martinem Zábran-
ským.

Text a foto: Aleš Korvas

MÁJKA ŠLA PO MĚSÍCI KONTROLOVANĚ K ZEMI

Poslední květnový víkend byl ve znamení voleb do Evropského 
parlamentu, které se v České republice konaly v pátek 24. a v so-
botu 25. května 2019. Volební účast při evropských volbách 
bývá již stabilně podstatně nižší než při volbách do Poslanecké 
sněmovny nebo místních zastupitelstev. Ve Starém Městě je cel-
kem 5 volebních okrsků, v nichž může volit 5 422 Staroměšťanů. 
K volebním urnám přišlo 30,6 % voličů. Nejvíce hlasů odevzdali 
voliči ve Starém Městě zástupcům KDU-ČSL, kteří získali 20,9 % 
hlasů. Druzí v pořadí skončili s 19,11 % zástupci hnutí ANO 2011 
a na třetí příčce skončila Česká pirátská strana s 12,18 % hlasů. 
Nad 10 %, konkrétně 11,57 %, dali staroměstští voliči zástupcům 
ODS. 

Letošní volby do Evropského parlamentu byly z hlediska účas-
ti oproti posledním volbám v roce 2014 mnohem úspěšnější. 
Před pěti lety přišlo k volebním urnám o 11,88 % voličů méně.

Text a foto: Aleš Korvas

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VYHRÁLI VE STARÉM 
MĚSTĚ LIDOVCI



Druhý květnový víkend patří Společensko – kulturní centrum 
ve Starém Městě již tradičně Výstavě vín, kterou pořádá staro-
městský Klub přátel vína. Letošní rok byl pro pořadatele jubilej-
ním, neboť se 11. května 2019 konal již desátý ročník populární-
ho koštu. 

Na něm mohli návštěvníci ochutnat více než pět stovek vzor-
ků vín. Drtivou většinu, přesně 327 vzorků, tvořila bílá vína, 
153 vzorků zastupovala vína červená a okoštovat bylo možné 
i 24 vzorků růžových vín. 

Hodnocení všech vzorků se konalo týden před samotnou 
výstavou 6. května 2019 v prostorách Jezuitského sklepa. Funk-
ce garanta se ujal dlouholetý zkušený arbitr z Traplic, kterým je 
pan Josef Bičan. Jednotlivé vzorky prošly přísným hodnocením 
12 komisí, které byly tří až čtyřčlenné. Samotné šampiony výsta-
vy určila komise ve složení Josef Bičan, Bohuslav Jež a Stanislav 
Píštěk.
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JUBILEJNÍ ROČNÍK VÝSTAVY VÍN VE STARÉM MĚSTĚ
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Oceněním nejvyšším je již tradičně titul šampiona výstavy. 
Jedná se bezesporu o ocenění za celoroční práci na vinici a dlou-
hé hodiny strávené při výrobě vína. Titulem šampion výstavy bí-
lých vín byl letos oceněn Pavel Tománek z Boršic za svůj vzorek 
Pálava 2016 výběr z hroznů, šampiona červených vín si odnesl 
Zdeněk Psotka ze Zlechova za svůj Alibernet 2018 pozdní sběr. 
„Každý z vystavovatelů se snaží prezentovat tím nejlepším, co 
má ve svém sklepě. Práce s vínem vyžaduje mnoho úsilí, času 
a jedinou odměnou za odvedenou práci často bývá kvalitní víno. 
Přeji všem pěstitelům pro letošní rok hodně sluníčka, vláhy a ať 
je minou kroupy a nepotrápí jarní mrazíky,“ uvedl starosta Josef 
Bazala.

Komise hodnotily také nejlepší kolekce vystavených vín. Cenu 
za nejlépe hodnocenou kolekci si letos ze Starého Města odneslo 
Vinařství Nosreti ze Zaječí. Samostatným oceněním je Cena sta-
rosty za rozvoj a podporu vinařství ve Starém Městě. Tu předává 
osobně starosta Josef Bazala a letos si ji vysloužil pan Josef Bičan.

Výstava vín je společenská událost, kterou si kromě stovek do-
mácích milovníků vína nenechají ujít ani známé osobnosti. Letos 
navštívil staroměstský košt bývalý diplomat a politik pan Alexan-
der Vondra. 

Text a foto: Aleš Korvas

Středa 28. května 2019 patřila v hlavním divadelním sále 
Společensko – kulturního centra ve Starém městě hudbě. Žáci 
staroměstské pobočky ZUŠ v Uherském Hradišti měli své absol-
ventské koncerty. Během hodiny a půl předvedli svým rodinným 
příslušníkům a návštěvníkům v divadelním sále, co se se svými 
hudebními nástroji stihli naučit.

Pod vedením svých kantorů se naučili hrát na housle, kytary, 
vystoupili i s recitací nebo zahráli na dechové nástroje. Každé vy-

stoupení bylo na konci oprávněně doprovázeno mohutným pot-
leskem. Jakýkoli náznak nervozity na sobě absolventi nedali zdát 
a při svých vystoupeních vypadali, jako by před zaplněným sálem 
vystupovali dnes a denně.

Absolventi hudebního oboru opět dokázali, že staroměstská 
Základní umělecká škola vychovává skvělé muzikanty.

Text: Aleš Korvas

ŽÁCI HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ABSOLVOVALI VE STARÉM MĚSTĚ



U S N E S E N Í
z 13. schůze Rady města Staré Město, konané dne 14.05.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila
program 13. schůze rady města.

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 102 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou 
k 30.04.2019. 

1.3 záměr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6064/248 ostat. plocha/zeleň o výměře 754 m2 
v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6064/244 orná půda o výměře 964 m2 a po-
zemku p. č. 6064/227 orná půda o výměře 107 m2, 
vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, Východní, 
STAPAK, kabel NN“ (zemní kabelové vedení NN, 
skříň NN, uzemnění) na pozemku p. č. 6064/247, 
který je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště. 

1.7 záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad La-
bem, Klišská 940/96, IČ 27295567, zastoupené 
na základě plné moci společností GridServices, 
s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1 IČ 27935311, na právo umístění stavby „Pře-
ložka STL plynovodní přípojka pro stavbu rodin-
ného domu, číslo stavby: 8800083189“ na pozem-
cích p. č. 82/2, p. č. 82/12 a p. č. 82/17, které jsou 
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.8 uzavření smlouvy o výkonu provozních čin-
ností a správy přístaviště Staré Město mezi městem 
Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 (provozovatel) a spolkem Lodě-hausbóty 
z.s., Staré Město, Zerzavice 2173, IČ 28554396 
(správce), dle návrhu.

2.1 projektovou dokumentaci Vodní plocha v pol-
ní trati Olší, k. ú. Staré Město.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce akce Vodní plocha v pol-
ní trati Olší, k. ú. Staré Město.

2.3 žádost o dotaci v rámci programu MV ČR, GŘ 
HZS ČR Účelové investiční dotace pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí a žádost o indi-
viduální dotaci Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč 
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH 
Staré Město a vzala na vědomí finanční spoluúčast 
ve výši nejméně 200.000 Kč.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na na dodávky na akci Dopravní automo-
bil pro JSDH Staré Město.

2.5 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Oprava kotelny na stadionu Širůch s dodavatelem 
VTP PELKA s.r.o., se sídlem Velkomoravská 1164, 
686 03 Staré Město, IČ 26908743 v souladu s návr-

hem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

5.2 rozpočtové opatření č. 4/2019:
zvýšení příjmů z 224.797 tis. Kč na 225.380 tis. Kč
zvýšení výdajů z 217.015 tis. Kč na 218.675 tis. Kč
změnu financování ze – 7.782 tis. Kč na – 6.705 tis. 
Kč
 
II. doporučila zastupitelstvu města

1.2 schválit pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na části pozemků: 
p. č. 6803/2 o výměře 86 m2 
p. č. 6888/1 o výměře 71 m2, 
p. č. 6888/2 o výměře 21 m2
p. č. 6888/3 o výměře 47 m2
p. č. 6888/4 o výměře 45 m2
p. č. 7274/54 o výměře 8 m2
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvko-
vá organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, 
IČ 65993390, na dobu určitou – do doby ukončení 
stavby a následného uvedení pozemků do původ-
ního stavu (předpoklad doby pronájmu je 48 měsí-
ců) a nájemné ve výši dle platných cenových před-
pisů – pro rok 2019 je stanoveno ve výši 11 Kč/m2 
a rok, za účelem realizace stavby „D55, stavba 5508 
Staré Město – Moravský Písek“, pro potřeby stavby 
SO 011 – Příprava území, SO 111 – Provizorní na-
pojení stavby 5508 na silnici I/50 v km 16,48, SO 
351 – Přeložka koryta Zlechovského potoka a SO 
812 – Rekultivace ploch dočasného záboru, jakožto 
manipulační plochu. 

1.5 schválit převod majetku – prodej  
části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře cca 
3.800 m2 
pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 374 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 95 m2 
části pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 
1.250 m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za cenu 800 Kč/m2 + 
příslušná sazba DPH, za účelem vybudování fóli-
ovníků, návozu a třídění zeminy, vybudování sídla 
firmy z algeco buněk.

5.1 schválit zástavní smlouvy k nemovitostem 
č.1/2019 a č. 2/2019, které jsou sjednány za úče-
lem zástavy nemovitostí na základě schválených 
Smluv o zápůjčkách č. 468/2019 a č. 473/2019.

III. rozhodla

2.5 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Oprava kotelny na stadionu Širůch - veřejná 
zakázka malého rozsahu na stavební práce. Vybra-
ný dodavatel VTP PELKA s.r.o., se sídlem Velko-
moravská 1164, 686 03 Staré Město, IČ 26908743, 
s nabídkovou cenou 414.437,00 Kč bez DPH, 
501.469,00 Kč vč. DPH.

IV. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební práce na akci Vodní plocha 
v polní trati Olší, k. ú. Staré Město tyto dodavatele: 
HORÁČEK Milan s.r.o., Sudoměřice 182, 696 66 
Sudoměřice, IČ 04500008 
MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 

Kyjov, IČ 49971379
Paleso s. r.o., Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Os-
trožská Nová Ves, 
IČ 9276276
RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovi-
ce, IČ 25598643 
SMO a. s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otroko-
vice, IČ 42339839
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benát-
ky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodávky na akci Dopravní automo-
bil pro JSDH Staré Město tyto dodavatele: 
Autospol Uherské Hradiště, s. r. o., Za Olšávkou 
365, 686 01  Uherské Hradiště
AUTO Uherské Hradiště, s. r. o., Huštěnovská 
2003, 686 03  Staré Město
EURO CAR Zlín, s. r. o., Vizovická 4097, 760 01  
Zlín

V. udělila

5.3 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sou-
hlas příspěvkové organizaci Sportovní a kulturní 
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, 
IČ 75121824, k přijetí účelových peněžních darů 
v souhrnné výši 98.000 Kč na akci „Zahrada Mora-
vy 2019“ od těchto firem:
 FYTO, spol. s r. o., Pivovarská 536, 686 01 Uher-
ské Hradiště – Jarošov, LUKROM plus, s. r. o., 
763 11 Lípa 81, Ostrožsko, a. s., 687 23 Ostrožská 
Lhota 413, TOPAGRA, spol. s r. o., 687 11 Topol-
ná 164, ZEAS Polešovice, a. s., 687 37 Polešovice 
308, ZD Nedachlebice, družstvo, 687 12 Částkov 
62, Stanislav Houdek, Seifertova 1387, 686 03 Staré 
Město, Ing. Václav Talák, Svatovítská 1904, 686 03 
Staré Město, Nadační fond Řemeslo pomáhá, Huš-
těnovská 2004, 686 03 Staré Město, AGRO Zlechov, 
a. s., 687 10 Zlechov 119, Školní hospodářství, s. 
r. o., Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, DOL-
ŇÁCKO, a. s., Družstevní II 520, 687 25 Hluk, 
NAVOS, a. s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kro-
měříž, ZEAS Nedakonice, a. s., 687 38 Nedakonice 
152, BOBCAT CZ, a. s., Cukrovarská 883, 196 00 
Praha 9.

VI. vzala na vědomí

4.1 žádost stavebníka společnosti Ray Service, 
a. s., IČ 27756203, Huštěnovská 2022,  Staré Město 
o společné povolení dle par. 94j stavebního zákona. 
4.2 žádost stavebníka pana *** o rozhodnu-
tí o umístění stavby dle § 79 stavebního zákona 
na světelnou reklamu. 
4.3 žádost stavebníků pana *** a paní *** o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona na přístav-
bu a stavební úpravy rodinného domu. 

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6064/248 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 754 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

10

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY



U S N E S E N Í
ze 14. schůze Rady města Staré Město, konané dne 29.05.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 14. schůze rady města.

1.2 ukončení pronájmu části pozemku p. č. 551 o vý-
měře 218 m2, části pozemku p. č. 552 o výměře 139 
m2 a části pozemku p. č. 553 o výměře 199 m2 (dnes 
pozemky p. č. 6008/160, 6008/161, 6008/162, 6008/220, 
7267/142, 7267/143, 7267/144, 7272/2 a 7272/3), vše 
v lokalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Leoši Rypovi, Staré Město, 
Za Školou 1110, IČ 40441911, z důvodu dotčení po-
zemků stavbou dálnice „D55 5507 Babice – Staré Měs-
to“, výpovědí s výpovědní lhůtou šest měsíců.

1.4 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení 
souhlasu s navrhovaným stavebních záměrem a násled-
né uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služeb-
nosti mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 
IČ 70891230 (povinný), Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, IČ 
70934860 (příspěvková organizace), Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankrá-
ci 56, Praha 4, IČ 65993390, (investor) a městem Staré 
Město, se sídlem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884, (oprávněný) na právo umístění stavby SO 
454 Přeložka veřejného osvětlení v km 15,500 – 15,600, 
na pozemku p. č. 4516/10 v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví Zlínského kraje, právo hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, 
v rámci stavby dálnice „D55 5507 Babice – Staré Město“.
 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování 
zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včet-
ně sloupů VO, vstup a vjezd na pozemek v souvislosti 
s uložením, provozem, údržbou a opravami zemního 
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 
VO. 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 
ve výši 4.700 Kč bez DPH. Cena byla stanovena na zá-
kladě znaleckého posudku znalce Ing. Aleše Janáska, 
č. 5285-454-1/17 ze dne 22.05.2017.

1.5 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytové jednotky č. 102 v domě s pečova-
telskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, na dobu ur-
čitou – od 15.06.2019 do 31.12.2019 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.6 pronájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 16 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, na dobu urči-
tou – od 15.06.2019 do 31.12.2019 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc. 

1.7 ukončení pronájmu části pozemku p. č. 6113/51 

ostatní plocha o výměře 60 m2, v lokalitě Koňov ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, 
z důvodu vyhlášení pozemků v této lokalitě Nařízením 
Zlínského kraje č. 7/2014 za evropsky významnou loka-
litu Kněžpolský les a přírodní památku Huštěnovická 
ramena, kterou tvoří slepá ramena Mlač, Koňov, Výrov-
ka a Blata, dohodou k 31.05.2019.

2.1 uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní vestav-
ba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben - interier - Dodávka 
školních pomůcek s dodavatelem Moderní škola s.r.o., 
se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376 
v souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací doku-
mentace.

5.3 uzavření darovací smlouvy mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 
00567884 a společností ASEKOL, a. s., Československé-
ho exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231.
 Předmětem této smlouvy je finanční dar městu Staré 
Město ve výši 17.000 Kč za vítězství v soutěži obcí Zlín-
ského kraje „Keramická popelnice 2019“.

II. neschválila

1.3 záměr na převod majetku – směnu pozemku 
6055/54 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 200 m2 
ve vlastnictví manželů pana *** a paní ***, za část po-
zemku p. č. 6055/25 ostatní plocha/jiná plocha o vý-
měře cca 100 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

III. doporučila zastupitelstvu města

3.1 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelo-
vých dotací z rozpočtu města Staré Město v individuál-
ních dotacích v roce 2019 žadatelům:
B) Individuální dotace
paní *** 10.000 Kč
účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmů a ta-
neční obuvi pro veřejná vystoupení 

ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318 1.000 Kč
zastoupen Karlem Tomeškem, předsedou
účel: náklady spojené s péčí o zraněné volně žijící živo-
čichy z k. ú. Staré Město
 
5.2 schválit navýšení neinvestičního příspěvku zřizova-
tele o 50 tis. Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola, 
Komenského 1721, Staré Město, IČ 75022532, z důvo-
du realizace nutných oprav herních prvků na dětském 
hřišti. 
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 5/2019 – změna závazného ukazatele na § 3111 Ma-
teřské školy.

IV. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben - interier 

- Dodávka školních pomůcek - veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel Moderní ško-
la s.r.o., se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 
28607376, s nabídkovou cenou 660.723 Kč bez DPH, 
799.475 Kč s DPH.
V. souhlasí

3.3 se zapojením města Staré Město do projektu Uher-
skohradišťské nemocnice a.s. – Kufříky pro maminky.

4.4 s umístěním přístaviště na území aglomerace měst 
Uherské Hradiště a Staré Město v lokalitě č. 1 Havaj. 

VI. vzala na vědomí

1.1 výpověď společnosti MARING-CNC, s.r.o., Staré 
Město, Brněnská 490, IČ 28313917, z nájmu části po-
zemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6 m2, před 
restaurací EGO, ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní 
lhůty, která počíná běžet od 1. června 2019. Výpovědní 
lhůta končí dnem 01.09.2019.

3.2 žádost Mgr. Jana Zábranského, ředitele Základní 
školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace, IČ 75022567, že v souladu s § 24 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelské volno na dny 
27. a 28. června 2019 pro žáky I. stupně Základní školy 
z provozně-technických důvodů.

4.1 žádost stavebníků paní *** a pana *** o společné 
povolení dle par. 94j stavebního zákona. 

4.2 žádost stavebníka pana Jiřího Poláška o územní 
souhlas dle § 96 stavebního zákona. 

4.3 žádost stavebníka pana Marka Dufka o společný 
souhlas dle § 96a stavebního zákona na novostavbu 
garáže. 

5.1 hospodaření města k 30.04.2019.

6.1 zápis z jednání sociální komise ze dne 27.05.2019.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 jednat o výkupu pozemku p. č. 6055/54 ostatní plo-
cha/jiná plocha o výměře 200 m2 ve vlastnictví manželů 
pana *** a paní ***, za část pozemku p. č. 6055/25 ostat-
ní plocha/jiná plocha o výměře cca 100 m2 ve vlast-
nictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště 
za cenu dle znaleckého posudku. T: ihned

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

11

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. 6064/244 orná půda o výměře 964 
m2 a pozemku p. č. 6064/227 orná půda o výměře 
107 m2, vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.  T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. Město, 

Východní, STAPAK, kabel NN“ (zemní kabelové 

 vedení NN, skříň NN, uzemnění) na pozemku 
p. č. 6064/247, který je ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
  T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. se sídlem 
Ústí nad Labem, Klišská 940/96, IČ 27295567, 
zastoupené na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, 
Plynárenská 499/1 IČ 27935311, na právo umístě-
ní stavby „Přeložka STL plynovodní přípojka pro 
stavbu rodinného domu, číslo stavby: 8800083189“ 
na pozemcích p. č. 82/2, p. č. 82/12 a p. č. 82/17, 
které jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

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



Středisko volného času Klubko pořádá a organizuje během 
školního roku celou řadu kroužků pro děti, dospělé i seniory. 
Na konci školního roku představují některé skupiny výsledky své 
celoroční práce veřejnosti pod názvem Galerie Klubko. Ani letos 
tomu nebylo jinak a ve čtvrtek 30. května 2019 se divadelní sál 
Společensko – kulturního centra ve Starém Městě zaplnil diváky, 
kteří přišli podpořit své rodinné příslušníky nebo kamarády bě-
hem vystoupení.

Program, který trval zhruba hodinu a půl představil několik 
skupin Aerobiku, který je podle ředitelky SVČ Klubko letos velmi 
oblíbený, a proto muselo být otevřeno několik skupin Aerobiku. 
Představily se ale i břišní tanečnice, které letos slaví na soutěžích 
jeden úspěch za druhým a sklízejí nejvyšší ocenění. Vystoupili ale 
i studenti hry na kytary, kroužek trampolín, street dance, moder-
ního baletu nebo gymnastiky. K vidění toho bylo hodně a diváci 
odměňovali účinkující mohutným potleskem.

Text a foto: Aleš Korvas
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GALERIE KLUBKO



SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO VERBÍŘE



SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO VERBÍŘE



Beachvolejbalové kurty na Rybníčku

RODINNÉ

VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SOUTĚŽ HRADY Z PÍSKU
(lopatky a kýblíčky s sebou)

VODNÍ RADOVÁNKY

ZÁBAVNÁ STANOVIŠTĚ

STARÉ MĚSTO

HRADO
H R A N Í

16. 8. 2019 │od 16 h
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Letos stejně jako každý rok se žákyně 
tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiš-
tě pobočky Staré Město ze třídy Jarmily 
Krystoňové zúčastnily několika baletních 
soutěží.

Letos se svěřenkyně paní Krystoňové 
zúčastnily v  polovině dubna 15.  ročníku 
celostátní soutěže v  klasickém tanci Par-
dubická arabeska, na  konci a  v  polovině 
května potom dalších soutěží Mezinárodní 
baletní soutěže pro děti a mládež Na špič-
kách v Brně a Grand prix dance Olomouc.

V Brně se na předních místech umístil 
duet Španělský tanec (Emílie Pospíchalová 
a Marie Hofmanová) a na třetím místě trio 
Ruský tanec (Eliška Mikušová, Ema Hlav-
sová a Justina Jurásková). 

Stejná místa obsadil duet i  trio také 
v Olomouci. Tam se zadařilo i triu Paquita 
(Tereza Štanglová, Natálie Zemková a Ka-
rolína Vojáčková). Dominika Marková 
získala krásné 4. místo za variaci Odalisky, 
stejně tak Eliška Mikušová v mladší kate-

gorii za variaci Plameny Paříže. 
Letos poprvé soutěžily i  žákyně ze 

4.  a  5.  ročníku. Choreografie Jiřínkova 
polka získala v Olomouci 7. místo a cho-
reografie Přítelkyně Giselle skončila 
na  8.  místě. Sborová choreografie Indic-
ký tanec (6.  ročník) si lépe vedla v Brně, 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ŽÁKYŇ TANEČNÍHO OBORU

kde skončila na 5. místě z 16 zúčastněných 
choreografií.

Blahopřejeme!
Text a foto: Jarmila Krystoňová



Talentové zkoušky staroměstské pobočky Základní umělecké 
školy v Uherském Hradišti se konaly ve čtvrtek 30. května 2019. 
Děti předvedly učitelům, jaké mají pro studium předpoklady. Ty, 
které se hlásily na hudební obor, zazpívaly před čtveřicí učitelů 
dvě libovolné písničky. Děti hlásící se na obor výtvarný zase kres-
lily dle zadání postavy lidí, zvířata nebo prostředí.

Staroměstská pobočka nabízí žákům také výuku v tanečním 
oboru. Tam děti předvedly, jaké mají rytmické nadání, jak zvlá-
dají zpěv nebo jaké mají taneční předpoklady.

„Všechny děti byly moc šikovné. Některé potřebovaly k před-
vedení požadovaných výkonů doprovod rodičů, to je ale v tomto 
věku naprosto normální. Někomu šlo zvládnutí požadavků líp, 
někomu o něco míň, ale bylo vidět, že se všechny děti moc snaži-
ly a toho si ceníme nejvíc,“ uvedl vedoucí staroměstské pobočky 
ZUŠ Radim Snopek.                                    Text a foto: Aleš Korvas

TALENTOVÉ ZKOUŠKY V ZUŠ STARÉ MĚSTO 

18

ZUŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY



ŠachySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Ve dnech 25. - 26. 5. 2019 se uskutečnil další z projektů spor-
tovní diplomacie v Norsku, tentokrát zaměřený na šachy.

Do norské metropole zavítal tým mladých reprezentantů Ša-
chového klubu Staré Město, aby zde změřil síly s výběrem Oslo.

Extraligový šachový tým mládeže Starého Města do 18 let 
ve složení Lucie Ambrožová, Eliška Vavřínková, Vlastimil Babu-
la jr., Lukáš Macháček a Alexandr Skalský za doprovodu trenérů 
Antonína Macháčka a mezinárodního velmistra Vlastimila Ba-
buly změřil své síly se stejně starým družstvem norských šachis-
tů. Ve dvoudenním klání sehrál každý z hráčů dvě vážné partie 
se stejným soupeřem. Z vyrovnaných a několik hodin trvajících 
partií vyšel nakonec lépe tým z Oslo, který v obou dnech zvítězil 
3,5 : 1,5. Staroměstské body: A. Skalský 0,5/2 , V. Babula jr. 1/2, 
L. Ambrožová 1/2 , L. Macháček 0,5/2 a E. Vavřínková 0/2. Celá 
akce proběhla pod patronací generálního tajemníka Norského 
šachového svazu p. Geira Nesheima a velvyslance ČR v Norsku 
J. E. Jaroslava Knota, měla primárně za cíl navázat družbu a spo-
lupráci mezi mladými českými a norskými šachisty na klubové 

úrovni, která doposud chyběla. 
Odvetné utkání ve Starém Městě bylo realizačními týmy do-

hodnuto na září tohoto roku. Šachový klub St. Město by chtěl tou-
to cestou poděkovat  MZV ČR a panu velvyslanci Jaroslavu Kno-
tovi za možnost sehrát toto utkání v reprezentačních prostorách 
rezidence v Oslo.    

Text a foto: Šachový klub Staré Město 

ČESKO-NORSKÝ ŠACHOVÝ VÍKEND 
V REZIDENCI VELVYSLANCE
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Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY

VYOBRAZENÍ NA SEVERNÍ 
STRANĚ KOSTELA SV. DUCHA 

Výjev na  severní skleněné fasádě kostela je inspirován udá-
lostmi ze Starého zákona.

Ústředním motivem celé vitráže je průchod Rudým mořem. 
Při útěku Izraelitů z Egypta je Bůh takto zachránil. Moře se roze-
stoupilo, aby mohli doputovat do zaslíbené země. 

Celá kompozice začíná vlevo u kůru stvořením světa. Z vod - 
ze tmy do světla. Duch Svatý musel působit při zrození člověka. 
Následuje babylonská věž, impozantní stavba, která však nepři-
náší porozumění. Nad věží pluje loď. Noe po potopě zachraňuje 
svět. To, co bylo v Ráji hříchem narušeno člověkem, je zase člo-
věkem napraveno.  

Při pohledu uvnitř kostela, směrem zleva doprava následuje 
v dolní části okna obětování Izáka na hoře Moria. Abraham. Dále 
můžeme vidět, jak z hořícího keře mluví k Mojžíšovi Hospodin. 
V horní části okna se vznáší Eliáš na ohnivém voze. Oheň i vá-
nek se spojují na hoře Karmel. A rozevřené Rudé moře ve vlnách 
zvedá rybářské sítě. Na spodním okraji je obraz z Ezechiela, 37: 
Suché kosti oživnou. Okno se uzavírá motivem ze Sinaje, deskami 
Desatera.                                           

Úplně na  konci je pohled do  Jeruzalémského chrámu se 
schránkou a  s  vytékající vodou pod oltářem. Naproti eucharis-
tickému motivu na opačné straně kostela je zde vlevo od oltáře 
starozákonní Archa úmluvy. Kruh se tak uzavřel, jeho středem je 
oltář a svatostánek v kostele.

I  když fólie s  výjevy z  Bible pokrývají obě prosklené strany 
kostela, jsou zde umístěny na omezenou dobu, dokud nebudou 
finanční prostředky na vitráž. Jejich hlavní funkcí je nyní zastí-
nění a zároveň nám ukazují, jak by mohly stěny v budoucnu vy-
padat. 

Již v průběhu letošního roku budou na dvou skleněných vý-
plních vyhotoveny skutečné vitráže, abychom si mohli představit 
výslednou podobu díla. Výjevy na foliích totiž vyobrazení v mno-
ha ohledech zkreslují: především kvůli technickému provedení 
zanikají syté barvy a krása celého díla.  

Text + vyobrazení: Jan Jemelka

PODĚKOVÁNÍ 
ZA VEŘEJNOU SBÍRKU 

Vážení a milí spoluobčané, Vaše vstřícnost a štědrost jsou dů-
vodem naší vděčnosti. Váš finanční příspěvek použijeme ke splá-

cení úvěru a  na  dokončování nového chrámu. Děkujeme Vám 
za 290 600, - Kč, které jste darovali při letošní květnové veřejné 
sbírce. Bůh žehnej Vám a Vaším rodinám!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti 
Staré Město

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Foto – Svatodušní vigilie
Foto: František Ingr. Člověk a víra



ZŠSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

21

VENDY RYŠKOVÁ 3. MÍSTO V ČR

V pondělí v Praze na Senovážném 
náměstí blízko Prašné brány se kona-
lo ústřední kolo anglické olympiády. 
Toto kolo pořádala nadace NIDV 
(NÁRODNÍ INSTITUCE DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ) v konferenční míst-
nosti a účastnily se všechny kraje 
naší země. Za Zlínský kraj vybojo-
vala naše žákyně Vendula Ryšková 
z IX.A krásné třetí místo a potvrdila 
tak svoji vynikající a nadstandardní 
vysokou úroveň angličtiny.

Nejprve v písemné a poslechové 
části a pak ještě dvacet minut v  ústním projevu. Zkoušejícími 
byly paní profesorky z Masarykovy a Karlovy univerzity a nervo-
zita se dala krájet. Vendy získala nejen diplom, ale i  hodnotnou 
knihu a nezapomenutelné zážitky.

Znovu blahopřejeme a jsme na Vendulku opravdu pyšní.

MÁME BRONZ!

Okresní finále Mc Donald´s Cup se odehrávalo dne 7. 5. 2019 
na Městském stadionu Miroslava Valenty. Naši fotbalisté ze zá-
kladní skupiny B postoupili do semifinále. Zde nám chyběl pouze 
jeden gól, který by nás posunul do finále. Se Sportovní školou UH 
jsme prohráli v patnáctiminutovém utkání 2:1. V zápase o 3. mís-
to jsme hráli se ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod. Vyhráli jsme 
3:2 a krásná bronzová medaile našim fotbalistům visela na krku! 
Do Starého Města přivezli i pohár vítězů! Gratulujeme k získání 
bronzu a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy!

3. MÍSTO VE FLORBALOVÉ LIZE

V pátek 10.5. se odehrály poslední zápasy Žákovské florbalové 
ligy v Uherském Hradišti. V posledním zápase sezóny naše škola 
poměřila síly s favoritem soutěže ZŠ Sportovní.  Zápas se odehrál 
ve vysokém tempu a diváci mohli vidět pohledné akce. Začátek 
zápasu nám vyšel lépe. Dostali jsme se do vedení 4:1, ale nepoda-
řilo se nám ho udržet. Zápas skončil výsledkem 8:6 ve prospěch 
Sportovky. Hattrickem se blýskl důrazný Martin Hampala. Cel-
kově jsme se umístili na pěkném 3. místě. Podařilo se nám získat 
i individuální ocenění.  Nejlepším bodujícím hráčem se stal Max 
Čech. Druhou nejlepší gólmankou byla vyhlášena Ema Čechová. 
Všem hráčům a hráčce děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

V úterý se prváčci sešli v písmenkovém království krále 
Knihoslava. Všichni žáci prvních tříd dokázali, jak se nauči-
li číst z knížky, kterou připravila paní knihovnice. Ve čtvr-
tek následovalo slavnostní pasování žáků do řádu čtenářské-
ho. Program zahájili herci ze Slováckého divadla scénickým 
čtením. Na pódiu je vystřídali prváčci se svými básničkami  
o písmenkách. Poté je král Knihoslav pasoval do řádu čtenářské-
ho a paní královna Knihoslava jim darovala knihu.

TURNAJ V SUDOKU

V úterý 14. května proběhlo krajské kolo 13. ročníku turnaje 
v Sudoku pro 1. stupeň na ZŠ Unesco. Soutěžilo se v kategorii A – 
2. a 3. třídy a v kategorii B – 4. a 5. třídy. V obou kategoriích jsme 
obsadili první místo, vyhráli Klárka a Radmil. Úspěšní byli také Jirka  
s Maruškou, kteří se umístili na krásném čtvr-
tém místě. Všem moc gratulujeme k úspěchu  
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

SLOVÁCKÁ SUPERSTAR

V pondělí 20. května 2019 se uskutečnil 1. ročník pě-
vecké soutěže s názvem Slovácká Superstar. Ta je určena 
pro druhý stupeň základních škol. Celé klání se odehrávalo  
v Polešovicích. Soutěžili žáci a žákyně z 5 okolních škol.  
Každá škola měla různý počet soutěžících, a tak byl výběr pís-
ní rozmanitý a zpívalo se nejen v českém jazyce. Naši školu  
a nižší kategorii reprezentovala Kateřina Křížová (VII.C) s písní You 
are the reason (Calum Scott). Druhou kategorii pro 8.– 9. ročníky za-
stupovaly Zuzana Valášková (VIII.B) s písní Si sám (Tina) a Simona 
Burešová (IX. B) s českou písní Cesta (Klus, Krajčo). Krásné druhé 
místo obsadila Simona Burešová a na třetím se umístila Zuzana Va-
lášková. Všem soutěžícím patří velké díky a pochvala. Třeba to v bu-
doucnu dotáhnou na skutečnou, tentokrát českou, Superstar.

Text a foto: ZŠ Staré Město

http://www.zsstmesto.cz/2019/05/26/turnaj-v-sudoku-15/
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Neobyčejný týden plný francouzštiny prožili studenti Gymná-
zia ve Starém Městě. Po úspěšné první fázi výměnného pobytu, 
kterou absolvovali naši studenti na podzim 2018 ve městě Séés 
ve Francii, proběhla v termínu 31. 5. - 4. 6. 2019 jeho druhá část 
u nás. Francouzské studenty a jejich pedagogy jsme přivítali 
ve Starém Městě v pátek večer. Během víkendového programu, 
který zajišťovaly hostitelské rodiny, měli naši francouzští přátelé 
možnost poznat nejrůznější místa našeho regionu.

Společný program pokračoval pondělním projektem s názvem 
Den Frankofonie. Tato část, při níž spolupracovali žáci obou škol, 
se odehrávala v prostorách naší školy. Součástí výukového blo-
ku byly prezentace našich i francouzských žáků, jazykové hry, 
kvíz a konverzační aktivity. Scházet nemohl oblíbený pétanque či 
kroket. V odpoledních hodinách se žáci přesunuli do Uherského 
Hradiště, kde absolvovali prohlídku historického centra města.

Následující den byl věnován exkurzi napajedelského hřebčína. 
Ta byla pro studenty francouzského lycea naplánována záměr-
ně, jelikož se ve svém studijním oboru zaměřují na zemědělství, 
rozvoj venkova, vedení farmy a hospodaření a mnozí z nich se 
o chod hřebčína velmi intenzivně zajímali.

Bývá krásným zvykem, že studenty našich partnerských měst 
a škol vždy přivítá na radnici starosta města. Nejinak tomu bylo 
i letos. Pan Josef Bazala představil našim hostům historii, sou-
časnost i vize v dalším rozvoji našeho města. Zodpověděl dotazy 

francouzských studentů a předal reprezentační a upomínkové 
předměty. V podvečer jsme se sešli v aule školy k neformálnímu 
setkání. V rámci společenského večera obdrželi studenti drobné 
dárky a pozornosti, připraveno bylo pohoštění i kulturní pro-
gram.

 Středeční program zavedl naše hosty na Velehrad a Modrou 
k prohlídce baziliky, skanzenu a dalších expozic. V podvečer se 
mnozí z hostů zúčastnili slavnostního předávání maturitních vy-
svědčení. Akce se konala v Jezuitském sklepě a svou jímavou, ale 
zejména slavnostní atmosférou jistě přispěla k pozitivnímu doj-
mu, který si francouzští studenti ze Starého Města odváželi.

Po aktivním týdnu plném poznávání, cizojazyčné komunikace, 
prožitků a nových zkušeností jsme se se slzami v očích ve čtvrtek 
ráno s našimi hosty rozloučili.  Navázaná přátelství ale pokračují. 
Mnozí z našich studentů se chystají už toto léto prožít ve Francii 
u svých hostitelských rodin, ostatní se připravují na další část se-
riálu výměnných pobytů. Rádi bychom poděkovali vedení školy, 
městu Staré Město a zejména všem hostitelským rodinám za pod-
poru a veškerou vstřícnost při realizaci těchto významných mo-
bilit.

Za sekci francouzského jazyka při SOŠ a Gymnáziu ve Starém 
Městě

Helena Hlavačková, Marcela Chovancová 

VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ Z LYCÉE AGRICOLE 
SÉES (FRANCIE)VE STARÉM MĚSTĚ
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Besídky skončily, blíží se prázdniny, už nemusíme nic chystat 
ani nacvičovat, a tak si užíváme posledních dnů v tomto školním 
roce plnými doušky.

  Že nám propršel  výlet do Vnorov nám vůbec nevadilo. Pláš-
těnky a gumáky něco zachránily, „Pirátskou stezku“ i „Pohádko-
vý les“  jsme sice profrčeli docela rychle, ale na lodi bylo teplo, 
nepršelo a stále se tam něco dělo.

   Výlet do Vracova už jsme si vychutnali i s počasím. Povozili 
jsme se vláčkem, pozorovali život v rybníčku, povozili se na sta-
rém řetízkovém kolotoči.

   A aby toho nebylo málo, hned další den 
byly všechny děti i s rodiči zvány na svato-
jánské odpoledne plné soutěží. Na škol-
ní zahradě se hemžili indiánky a indiáni, 
a dokonce i někteří rodiče přišli v maskách.  
Tatínci po ukončení soutěží rozdělali oheň 
a  všichni  si  opekli špekáčky.

  Když už volná zábava venku začala být 
příliš nebezpečná, svolaly si učitelky školá-
ky, kteří odchází do školy, a uvnitř MŠ  za-
čala zábava na novo. Bubnování, indiánské 
hry, pyžamková  diskotéka. Po buchtách 
od babičky Emičky se ani nestačilo zaprá-
šit, jak byly dobré. 

   Jen co se setmělo, vyběhli jsme na za-
hradu na noční stezku odvahy. Ta trocha 

napětí, jestli se ozve ze tmy kamarádovo bubnování, děti docela 
zklidnila. A i ti největší strašpytlové se zapomněli bát, když jsme 
začali hrát na schovávanou. Dokonce pod tím nejtmavším keřem 
byli ukrytí.

   Ale to už jen chvíli a konečně do postýlek. Však toho bylo 
za celý den dost. Sice nějaká slzička ukápla, ale zvládli jsme to. 
Spaní ve školce a noční bojovka  je přece to nejvíc, na co se všich-
ni těšíme a na co budeme dlouho vzpomínat.

KMŠ Staré Město

PŘEDPRÁZDNINOVÉ RADOVÁNKY V KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Organizace VČELKA senior care nabízí terénní sociální služ-
by těm, kteří mají z důvodu nemoci či věku sníženou schopnost 
samostatnosti. 

Nabízíme terénní sociální služby Osobní asistence, Pečovatel-
skou službu a Sociálně aktivizační činnost pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, které zahrnují například pomoc při 
zvládání úkonů běžného života, pomoc při stravování a pomoc 
s hygienou, doprovody atd. Organizace Včelka nabízí své služby 
nejen Staroměšťanům, ale také těm, kteří žijí v rozmezí 20 km 
od Starého Města.

Naše podpora, pomoc a péče vychází z individuálních potřeb 
osob, které naše služby potřebují a chtějí zůstat nadále ve svém 
domácím prostředí.  Naše pomoc a péče není zaměřena pouze 
na naše klienty, ale také se snažíme poskytovat péči jejich rodi-
nám. 

Do Starého Města jsme přišli z toho důvodu, abychom mohli 
společně, ve spolupráci s jinými poskytovateli sociálních služeb, 
zajistit dostupnou a efektivní síť sociálních služeb pro občany, 
kteří naši podporu, pomoc a péči potřebují.

Lidé v naší organizaci si velmi váží těch, kteří o své blízké s lás-
kou pečují a nabízí jim svou pomoc a často veškerý svůj volný 
čas. Uvědomujeme si, že péče o blízkého stojí velmi mnoho sil 
a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet, jelikož každý člo-
věk potřebuje někdy pomoc. Snažíme se pomoci rodině tak, aby 
měla možnost odpočinku a měla dostatek sil na zvládání nelehké 
životní situace. 

Proto se nestyďte říct si o pomoc.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort 

a kvalitní péči, jsou služby poskytované v případě Osobní asis-
tence nepřetržitě, a v případě Pečovatelské služby celoročně včet-

NOVÁ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA VE STARÉM MĚSTĚ

ně sobot, nedělí a svátků  od 7:00 do 20:00 hodin. Cena za hodi-
nu je 120,- Kč. Klienti si hradí pouze čas, který u něj pečovatelka 
stráví, nikoli čas, který stráví pří cestě za ním. 

Sociálně aktivizační činnost pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, kteří nechtějí být sami, jsou poskytovány ve všední 
dny od 8.00 – 16:00 hodin zdarma. 

Bližší informace s osobním kontaktem vám s ochotou poskyt-
ne sociální pracovnice/vedoucí pobočky Mgr. Kristýna Horáčko-
vá, tel: 602 154 143, e-mail: staremesto@senior-care.cz.

Jsme zde proto, abychom vám pomohli.

Mgr. Alena Mazurová
Regionální ředitelka pro Moravu
VČELKA senior-care.o.p.s.



V pondělí 20. května 2019 v dopoledních hodinách se usku-
tečnila v Event centru v krásných prostorách Jezuitského sklepu 
beseda s panem spisovatelem Jindřichem Františkem Bobákem 
ze Zlína, autorem mnoha hezkých knih pro děti a mládež. Akci 
připravila a zajistila pro naše malé čtenáře Staroměstská knihov-
na ve spolupráci s učiteli třetích ročníků. Žáci si k této slavné 
události nacvičili nádherné pásmo plné básní pana spisovate-
le, lidových písní, hry na hudební nástroje a předčítání z nové 
knížky „Pár dní do Vánoc“. Hosté i malí diváci se sešli na slav-
nost KŘTU této knížky, která byla inspirována návštěvami pana 
spisovatele ve školách a besedami s dětmi. Při jedné z besed byly 
děti panem spisovatelem osloveny, zda by k tomu jeho povídání 
nakreslily obrázky. Obrázky vznikly a dokonce se vešly i obrázky 
našich žáků do knížky. Křtilo se solí, což je starý praslovanský 
zvyk  (vítání chlebem a solí). Kmotrem knihy se stal pan mís-
tostarosta Martin Zábranský. Děti, které přispěly svými obrázky, 
dostaly od pana spisovatele knihu na památku. Všem divákům 
i účinkujícím se akce velice líbila a kouzlo osobnosti a milé po-
vídání pana spisovatele dojalo malé i velké a nejedno oko zůstalo 
suché. Na závěr besedy proběhla autogramiáda a pohoštění, kte-
ré připravily maminky našich třeťáčků. Moc děkujeme, protože 
jsme si opravdu pochutnali. 

Text: Staroměstská knihovna, Foto: Aleš Korvas

KŘEST KNIHY „PÁR DNÍ DO VÁNOC“ 
– A NAŠI TŘEŤÁCI MOHLI BÝT U TOHO
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V květnu se pravidelně scházejí noví prvňáčci, aby byli králem 
Knihoslavem pasováni do čtenářského stavu a byl jim královnou 
Knihoslavou předán Čtenářský řád. Ne jinak tomu bylo i ve čtvr-
tek 16. května 2019, kdy divadelní sál Společensko – kulturního 
centra zaplnily děti, které o dva dny dříve ve Staroměstské kniho-
vě předvedly, že zvládají číst.

Program, který vymýšlí pracovnice Knihovny ve Starém Městě 
již řadu let, se setkává u dětí s velkým úspěchem. 

Nejdříve byly pro děti připraveny rovnou dvě pohádky od Mi-
loše Macourka, kterou prostřednictvím scénického čtení před-
vedli herci Jiří Hejcman a David Vacke ze Slováckého divadla. 
Ti děti nažhavili na tu správnou notu a noví čtenáři se poté bez 
ostychu střídali u mikrofonu, aby s jednotlivými písmenky nad 
hlavou řekli krátkou říkanku.

Text a foto: Aleš Korvas

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ČTENÁŘSKÉHO STAVU
Z dění ve Starém Městě   Aktuality
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 8. 7. 2019. 

Další noviny vyjdou 26. 7. 2019.

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO

PONDĚLÍ: 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
ÚTERÝ: ZAVŘENO 12.00 – 17.00
STŘEDA: ZAVŘENO 12.00 – 17.00
ČTVRTEK: 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
PÁTEK: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Provoz koupaliště ve Starém Městě

Kapacita: 
700 osob
Provoz: 
červen, září 
po - pá  14:00 - 19:00 hod.
so - ne  10:00 - 19:00 hod.

červenec, srpen 
10:00 - 20:00 hod.

Vstupné:
 
děti do tří let, osoby ZTP zdarma 
dospělí:  
celodenní 40,- Kč 
po 18. Hodině 20,- Kč
 
mládež do 15 let, studenti: 
celodenní 20,- Kč 
po 18. hodině 10,- Kč
 
důchodci: 
celodenní 20,- Kč 
po 18. hodině 10,- Kč

Dne 22. června 2019 uplynulo 10 let, co nás 
náhle opustil manžel, tatínek a dědeček pan 
Zdeněk Babáček ze Starého Města. Zároveň 
by se 6. srpna 2019 dožil 70 let. 
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 2. července 2019 by se dožil 50 let pan 
Pavel Vanda.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují maminka a sourozenci s rodi-
nami.
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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



V sobotu 18. května 2019 slavili své jubileum 80 let obyvatelé Starého 
Města narození v letech 1938 – 1939.
Děkujeme tímto otci Suchomelovi za odsloužení mše svaté a rovněž 
i panu varhaníku Berkovi.
Po obřadu v kostele jsme byli velmi srdečně uvedeni na Městském 
úřadu ve Starém Městě paní Janou Budařovou a přijati místostaros-

SETKÁNÍ OSMDESÁTNÍKŮ
tou Kamilem Psotkou. Na úvod nám zahrála mladá Cimbálová mu-
zika Špica. 
Pro nedostatek času jsme bohužel museli opustit restauraci Na Špici 
a nemohli jsme si ani popovídat, což byl jediný stín na naší oslavě.

Text: Osmdesátníci, Foto: Aleš Korvas



VÍTÁNÍ OBČÁNKU V KVĚTNU 2019

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v květnu 2019 zprava, od okna:
Žofie Číhalová, Sofie Slováčková, David Bělaška, Alžběta Matúšová, Jonáš Hořčica


