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Cenu města získávají každoročně osobnosti, které se význam-
ným způsobem zapsaly do propagace nebo reprezentace Starého 
Města. Ocenění, které předává před zahájením Velkomoravské-
ho koncertu na pódiu před zaplněným náměstím starosta Josef 
Bazala, získali v minulosti významní sportovci, podnikatelé nebo 
zástupci školství. 

Letošní rok byl navržen a  zastupitelstvem města schválen 
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Známý archeolog, který již třicet 
sedm let působí v Moravském zemském muzeu v Brně a který na-
vázal na práci svého předchůdce Viléma Hrubého, získal ocenění 
za významnou činnost v oblasti vzdělávání, popularizace archeo-
logie a propagaci města jako centra Velkomoravské říše. 

„Skutečnost, že obdržím cenu města, jsem se kvůli době, která 
nyní panuje, dozvěděl celkem pozdě, v podstatě asi měsíc nebo 
dva před Velkomoravským koncertem. Při jedné návštěvě radni-
ce mi dal místostarosta podepsat protokol, že souhlasím s navrže-
nou cenou a přijdu si ji převzít,“ uvedl s úsměvem Luděk Galuška. 

Město Staré Město

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada města Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
TECHNICKÉ SLUŽBY STARÉ MĚSTO

Bližší informace ohledně výběrového řízení jsou zveřejněny 
na úřední desce města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 

a na webových stránkách www.staremesto.uh.cz v sekci úřední deska.
Termín pro podání přihlášek je 29.9.2020 do 12:00 hodin.

Docent Galuška se tak nesmazatelně zařadil mezi velikány mo-
ravské archeologie vedle Viléma Hrubého a Antonína Zelnitiuse, 
kteří vedli vykopávky ve Starém Městě v minulosti.

„Skutečnost, že ve Starém Městě fungují vykopávky již desítky 
let, je výsledek ukázkové spolupráce v podstatě všech vedení Sta-
rého Města a nás archeologů. Bohužel taková spolupráce jako se 
Starým Městem není běžná i v jiných lokalitách,“ doplnil Luděk 
Galuška.

Luděk Galuška se narodil 22. února 1960. V roce 1983 absol-
voval na Filozofické fakultě v Bratislavě obor archeologie a ještě 
toho roku nastoupil do Moravského zemského muzea, kde působí 
dodnes jako vedoucí Centra slovanské archeologie.

Docent Galuška je autorem mnoha výstav, odborných studií 
a oblíbených přednášek s tematikou Velké Moravy a raného stře-
dověku. 

Text a foto: Aleš Korvas

CENU MĚSTA LETOS OBDRŽEL LUDĚK GALUŠKA
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Nového školního roku se dočkali po půlroční přestávce nejen 
studenti, ale i  jejich rodiče. Koronavirová krize způsobila uza-
vření školních lavic od poloviny března minulého školního roku 
a děti se opět setkaly při výuce až v úterý 1. září 2020. 

Zahájení letošního školního roku přineslo opět zvýšená hy-
gienická opatření v podobě roušek a limitů při setkávání ve spo-
lečných prostorách. Jak ale říkají rodiče i učitelé, hlavní je, že se 
školní docházka vůbec zahájila. 

První školní den na  obou stupních základních škol ve  Sta-
rém Městě přivítali v letošním školním roce žáky i učitelský sbor 
kromě ředitele Základní školy ve Starém Městě Jana Zábranské-
ho také starosta Josef Bazala, místostarostové Martin Zábranský 
a Kamil Psotka. Nechyběli ani správce staroměstské farnosti otec 
Miroslav Suchomel nebo starosta Kostelan nad Moravou Pavel 
Duda. Novou tváří při zahajovacím proslovu byl vloni zvolený 
předseda SRPŠ Roman Janík.

Každoroční zahájení v atriu školních budov na druhém stup-
ni letos překazilo počasí, kdy celé úterý vydatně pršelo. Studenty 
proto přivítali pouze z rozhlasu ředitel školy Jan Zábranský spo-
lečně se starostou Josefem Bazalou a otcem Miroslavem Sucho-
melem. Všem popřáli, ať se jim v letošním školním roce nejen líbí 
a daří, ale také ať jsou co nejvíce zdraví.

Poté se již vydali zástupci zřizovatele na  první stupeň, kde 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
všechny děti stejně jako na druhém stupni přivítali pouze z roz-
hlasu. Nakonec si nechali ty, kteří šli do školy úplně poprvé. Těch 
letos nastoupilo 65 a celé vedení města i  školy je přišlo přivítat 
ve škole osobně. Všichni, kteří přišli do třídy společně s prvňáč-
ky, měli roušky, aby předešli případným komplikacím s nákazou 
koronavirem. 

Podle pohledů prvňáčků už se školy nemohli dočkat, tak jim 
přejeme, aby se jim ve škole hodně líbilo.

Text a foto: Aleš Korvas

Rada města Staré Město vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na poskytnutí zápůjček z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2021

Podmínky výběrového řízení:
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. Žádost o zápůjčku musí být po-

dána na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čer-
pání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřednostňovány stavební 
úpravy, modernizace bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města 

nebo úrovně bydlení.
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu (1. patro, 

dveře č. 104).
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Úklid města, veřejných prostranství, odklízení sněhu nebo 
úpravu zeleně, to vše a mnoho dalšího prováděla ve Starém Městě 
po dlouhá léta společnost Služby SM. To se ale brzy změní, proto-
že zastupitelstvo města schválilo na svém mimořádném zasedání 
2. září 2020 zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické 
služby Staré Město. 

Pavel Sýkora, vlastník společnosti Služby SM, se rozhodl čin-
nost pro město již nadále nevykonávat a  pro vedení města tak 
vyvstala otázka jak do  budoucna zabezpečit úklid a  pořádek 
ve Starém Městě. Z několika možných variant nakonec vyšla jako 
nejekonomičtější a pro město nejpřijatelnější varianta koupě spo-
lečnosti pana Sýkory.

Celá firma přejde pod vlastnictví města Staré Město, které ji 
bude nadále provozovat pod názvem Technické služby Staré Měs-
to jako svoji příspěvkovou organizaci řízenou ředitelem, podobně 
jako je to v případě Sportovního a kulturního centra příspěvková 
organizace, které vede Roman Janík.

„Společnost pana Sýkory pracovala pro město dlouhá léta. 
Za tu dobu všichni zaměstnanci přesně ví, co se dá ve kterém roč-

ním období očekávat, jak a kde musejí rychle reagovat na nečeka-
nou nebo plánovanou situaci. Společně s koupí společnosti Služ-
by SM přejdou pod město také všichni zaměstnanci, kteří, pokud 
budou chtít, mohou pokračovat ve svých pracovních smlouvách 
za nezměněných podmínek,“ ubezpečuje starosta města Josef Ba-
zala.

Hlavní náplní práce nové příspěvkové organizace bude ze-
jména zajištění úklidu na sběrných místech odpadu, čištění ko-
munikací, veřejných prostranství a přístupů k majetkům města, 
likvidace černých skládek a  péče o  městskou zeleň. Technické 
služby Staré Město budou mít na starosti také zajištění provozu 
sítě veřejného osvětlení, světelné signalizace nebo veřejného roz-
hlasu.

„Škála činností nové organizace bude široká, a proto doufá-
me, že se podaří do jejího čela dosadit zkušeného manažera, který 
zvládne bezproblémový přechod pod novou organizaci. Na místo 
ředitele je již vyhlášeno výběrové řízení. Vybraný uchazeč by měl 
nastoupit do nové funkce již během listopadu letošního roku,“ 
věří Josef Bazala.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO 
ZŘÍZENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB 

Vážení čtenáři,
již za několik dní se otevřou volební místnosti, kde si budou moci občané vybrat svého zástupce do Se-

nátu Parlamentu České republiky za volební okrsek č. 81, jehož součástí je také Staré Město. Současně s tím 
se budou konat také volby do krajských zastupitelstev. 

Oboje volby se budou konat v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020. 
Druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později v pátek 9. a v sobotu 10. října 2020.  Volební 

místnosti budou otevřeny vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Prosíme, přijměte pozvání a zúčastněte se voleb! Váš hlas je důležitý.

Ve Starém Městě bude 5 volebních okrsků, a to: 

Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720

Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000

Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium, Velehradská 1527

K volbám zve starosta Josef Bazala

Do volební místnosti vstup pouze s nasazenou rouškou!

POZVÁNKA K VOLBÁM DO SENÁTU A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU PARLAMENTU ČR
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Staré Město hospodaří s  rozpočtem bezmála 160 milionů 
korun ročně. Více než polovina této částky je každoročně vy-
členěna na investice do rekonstrukcí ulic, veřejného osvětlení, 
opravy domovů pro seniory nebo úpravy zeleně. Každá inves-
tiční akce musí být nejen precizně naplánována, ale také dozo-
rována a dokončena. Ve Starém Městě nyní probíhá pět investic 
a v následujících týdnech přibudou další. 

Město má na investiční akce pro letošní rok vyčleněnu částku 
96,28 milionů korun. Vzhledem ke skutečnosti, že i kvůli korona-
viru přijdeme o příjmy ve výši asi 12 milionů korun, budeme mu-
set některé investice odsunout na příští roky. Konkrétně se jedná 
o Revitalizaci ulice Tyršova a Bezbariérový chodník na Zerzavici 
včetně parkoviště u bytového domu, kde práce zahájíme na  jaro 
v příštím roce 2021. Další investici, kterou musíme odsunout, a to 
na neurčito, je výstavba kluziště se zázemím. Je to pro mě velmi 
nemilé, ale po zpracování rozpočtových nákladů nám vychází roz-
počet na 35 milionů korun a není ve finančních možnostech měs-
ta tuto akci bez dotací zrealizovat. V současné době běží investice 
pod názvem Oprava chodníků na hřbitově a Výstavba infrastruk-
tury pro RD Velehradská, kde máme vyčleněnu v rozpočtu částku  
8 milionů korun. Do nových investic musíme ještě zahrnout část-
ku asi 5,4 milionů korun na nákup zařízení pro novou městskou 
organizaci Technických služby Staré Město, příspěvková organi-
zace. Tato příspěvková organizace bude od 1. 1. 2021 vykonávat 
veškerou údržbu majetku města včetně zeleně, údržby komunika-
cí, chodníků, osvětlení atd. Jedná se o historickou změnu od roku 
1989, protože o údržbu majetku města se bude starat jeho samo-
statná organizace.  Chtěl bych poděkovat majiteli firmy Služby SM 
s.r.o. panu Pavlu Sykorovi za práci, kterou zde za více než 30 let 
vykonal. To, jak vypadá dnešní Staré Město, je i jeho zásluha a zá-
sluha jeho zaměstnanců, kteří všichni k 1. 1. 2021 přejdou pod naši 
novou organizaci a budou dále pracovat pro město.   

V loňském i letošním roce je svým rozsahem asi nejvýznam-
nější investice do  rekonstrukce základních škol. Jak jste spokojen 
s průběhem a výsledkem oprav? 

Školní rok byl úspěšně zahájen i přesto, že nám nepřálo po-
časí a nemohli jsme žáky přivítat na školním dvoře. Přeji všem 
prvňáčkům úspěšný školní rok 2020/2021 a samozřejmě i všem 
dětem, které navštěvují naši základní školu. Velmi bych si přál, 
aby byli spokojeni jak rodiče, tak vyučující a děti. Co se týká sta-
vebních úprav, uvnitř budovy ZŠ 1000 je vše hotovo až na nějaké 

nedodělky, které se postupně odstraní. Z venkovní části ještě do-
davatel provádí dokončovací práce, které by měly být do konce 
září ukončeny. Bude prostavěno 37,7 milionů korun a chtěl bych 
zmínit, že „štěstím“ pro nás bylo, že žáci museli zůstat doma z dů-
vodu COVIDU, neboť za plného provozu bychom organizaci vy-
učování na  ZŠ 1000 stavbu těžko zvládli. Děkuji všem, kteří se 
na ní podíleli a  i pracovníkům školy, kteří vše uklidili tak, aby-
chom nový školní rok mohli zahájit.

Jednou z investic je také nově budované vodní dílo V Olší. Pro 
občany to bude znamenat další možnost vyrazit kousek za hra-
nice města do přírody. Jak složitá byla příprava a realizace této 
investice? 

Nejdříve musíte mít nápad, potom pro něj získat podporu 
v radě města, pak peníze na projektovou dokumentaci a staveb-
ní povolení. Až to všechno máte, tak na  investici získat dotaci. 
Myslím, že se v tomto případě bavíme o období více než pěti let. 
Nejedná se o rybník, jak by si jistě přáli rybáři, ale o vodní plo-
chu, jejíž hlavní funkcí bude vytvoření mokřadu a zadržení vody 
v krajině. I přesto ale ve vodě budou ryby a kolem ní zahnízdí 
ptáci a další zvěř. Kde je voda, tam je i život.

Stavba dálnice kolem Starého Města sice není záležitostí měs-
ta, přesto značně ovlivní zdejší život. Vy jste předsedou Výboru 
pro strategický rozvoj a  investice zastupitelstva Zlínského kra-
je. I když není stavba dálnice ani krajskou investicí, určitě máte 
z pozice předsedy bližší informace o průběhu příprav na stavbu. 
Můžete čtenářům přiblížit, jak vypadá současný stav z pohledu 
stavby celé dálnice, tedy kdy bychom se po dálnici mohli projet?

Mým cílem je, aby se obyvatelé našeho kraje mohli co nejdříve 
dostat ze Starého Města do Otrokovic. Stavba dálnice D55 z Ba-
bic do Starého Města byla slavnostně zahájena ve středu 23. září 
2020. Výstavba tohoto úseku by měla trvat 3 roky. V roce 2023 
plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit úsek D 55 5506 Napajed-
la – Babice a vzhledem k tomu, že obchvat Otrokovic je již ve vý-
stavbě, tak věřím, že v roce 2026 bude možné se po dálnici dostat 
do Otrokovic. I na jižní části od Starého Města probíhají přípravy. 
A to konkrétně na úseku D55 5508 Staré Město – Moravský Písek, 
kde by výstavba měla být zahájena v roce 2021.  

Pane starosto, investice z městské pokladny tvoří jen pro letoš-
ní rok více než devadesát šest milionů korun. Jsou to prostředky, 
u nichž se dá očekávat návratnost nebo jde spíše o zlepšení kvality 
života pro občany ve Starém Městě?

Určitě zlepšení kvality života občanů města. Město tu není 
od toho, aby vytvářelo zisk a podnikalo. Naším úkolem je spra-
vovat svěřený majetek, udržovat ho a  modernizovat. Vytvářet 
spoluobčanům společenské, kulturní a  sociální zázemí, včetně 
životního prostředí. Samozřejmě se ke všem spoluobčanům cho-
vat pokud možno spravedlivě. To je někdy to nejtěžší, abychom 
někoho nezvýhodňovali.  Investice do školních budov, sportov-
ního a kulturního zařízení, se nikdy nemůže vrátit. Město vybírá 
regulované nájemné a na provoz těchto zařízení doplácí. Rekon-
strukce ulic a veřejného prostranství nám žádné prostředky také 
nepřinese. K tomu nám ještě někteří spoluobčané veřejný majetek 
ničí, například jsou počmárané zastávky, vyvrácené značky, po-

INVESTICE JSOU VE STARÉM MĚSTĚ KAŽDÝ ROK 
V ŘÁDU DESÍTEK MILIONŮ KORUN
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škozené veřejné osvětlení apod. I  sběr komunálního odpadu je 
ztrátový i přesto, že máme poplatek za svoz komunálního odpadu 
jeden z  nejvyšších. Údržba zeleně a  veřejného prostranství ne-
přináší finanční prostředky, ale je naší povinností se o vše řádně 
starat. Z poplatku za odpady a pronájmu nemovitostí (půdy, bytů, 
zdravotního střediska) a další drobné činnosti máme příjem asi 
15 milionů korun, což v celkovém rozpočtu je asi 10 % příjmů. 
Tam, kde bychom si mohli ekonomicky pomoci, je daň z nemo-
vitostí, která jde přímo do rozpočtu města. To ovšem nechceme. 

Některé investice budí u občanů emoce a zejména na sociál-
ních sítích probíhá kolem nich živá diskuze. Některé příspěvky 
jsou pozitivní, některé naopak. Je něco, co byste chtěl přispěvate-
lům do diskuzí vzkázat?

Já osobně sleduji sociální sítě, snažím se diskusi, která na ní 
probíhá, ovlivnit tím, že podávám vysvětlení k daným tématům 
nebo na  připomínky přímo reaguji. Někdy to stačí. Ve  chvíli, 

kdy mě diskutující uráží nebo jsou agresivní, tak nereaguji nebo 
někdy také poznám, že diskuse je zbytečná.  Lidé jsou poslední 
dobou hodně zaujatí kácením stromů, parkováním v ulicích a ži-
votním prostředím vůbec. Vnímají, že se příroda kolem nás mění, 
a jsou na to více citliví než v minulosti. 

Na samotný závěr rozhovoru bych vás rád požádal o vysvětle-
ní pro čtenáře. V říjnových volbách kandidujete do Senátu. Mno-
ho občanů Starého Města má obavy, že v případě vašeho úspěchu 
opustíte post starosty Starého Města. Můžete se k tomuto prosím 
vyjádřit?

Pokud bych uspěl, tak bych rád na radnici volební období do-
končil. Bude záležet i na tom, jak to bude vidět místní organizace 
KDU-ČSL a zastupitelé města.

Děkuji za rozhovor.
Aleš Korvas

Mgr.  Kateřina Vránová převzala prestižní ocenění z  rukou 
členů rady Zlínského kraje společně s  dalšími 10 pracovníky 
na slavnostním předávání v Baťově vile ve Zlíně. Ocenění dobro-
volných pracovníků Zlínského kraje se uděluje na základě úspěš-
ných nominací, které schvaluje Rada Zlínského kraje.

Kateřina Vránová je dlouholetou vedoucí skupiny Dětského 
folklorního souboru Dolinečka ve Starém Městě. V souboru pů-
sobí již 16 let. Od  roku 2014 jako předsedkyně tohoto spolku, 
který navštěvuje v  současné době přibližně 150 dětí. Pro jejich 
velký počet jsou děti rozděleny do 4 skupin. Každou skupinu ve-
dou dva vedoucí. 

V  průběhu roku se Dolinečka účastní vystoupení v  rámci 
Michalských slavností, Vánočního zpívání, Dne matek nebo Ve-
likonočního a Vánočního jarmarku. Soubor reprezentuje město 
a region Slovácka při oficiálních akcích, jako je přivítání zahra-
ničních hostů nebo družebních delegací ze spřátelených měst.

Na svých pravidelných zkouškách, které probíhají v tělocvič-
ně základní školy, se stará o  taneční a  pěveckou výchovu dětí 
ve vazbě na dodržování lidových tradic a zvyků. Při práci s dět-
mi vychází především z odkazu místních tradic. Vede děti nejen 
ke hrám, písním a tanečkům, ale utváří v nich také lásku k tra-
dicím, lidovým krojům a pomáhá jim nalézt krásy a taje lidové 
kultury. S dětmi má velmi pěkný vztah. 

Svým profesionálním přístupem pozitivně ovlivňuje nejen je-
jich postoj k tradicím a místnímu regionu, ale napomáhá i v ob-
lasti jejich osobního rozvoje.  „Práce s dětmi a mládeží je velice 
důležitá, proto jsem rád, že Zlínský kraj oceňuje práci dobrovol-
ných pracovníků. V případě Kateřiny Vránové je toto poděkování 
na místě za město Staré Město a především za děti, které jí prošly 
rukama. Katce Vránové přeji hodně pozitivní energie a úspěchů 
v  její dobrovolné práci,“ řekl Mgr. Martin Zábranský, místosta-
rosta.

Text: Mgr. Martin Zábranský

ZLÍNSKÝ KRAJ UDĚLIL ZA ROK 2020 MGR. KATEŘINĚ VRÁNOVÉ OCENĚNÍ 
DOBROVOLNÉHO PRACOVNÍKA V OBLASTI DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ve dnech 22. - 23. 8.2020 proběhlo v Trutnově Mistrovství České republiky v agi-
lity mládeže.

Mezi 180 přihlášenými byla i Zuzana Jelínková, která se tímto ročníkem s agility 
v kategorii mládež loučila. V říjnu 2020 dosáhne Zuzka 18 let a další závodění už může 
realizovat jen mezi dospělými.

Loučení se jí opravdu vydařilo. Získala titul 1. vicemistr České republiky v agility 
mládeže v kategorii Jednotlivci Junior Medium.

Parťákem v  týmu jí byl pes Nikolas Perla z  Polabí, osmiletá šeltie. Pro Nika to 
vzhledem k věku byly poslední velké závody a se závodní kariérou se pomalu loučí. 
Běhy, které v parných víkendových dnech předvedli, byly naprosto úžasné a profesi-
onální. Zuzka zúročila tréninky pod vedením trenéra Tomáše Glabazni působícího 
ve Chvalnově a na svého psa je patřičně hrdá.

Do dalšího závodění jí přejeme hodně úspěchů!

ROZLUČKA S KATEGORIÍ MLÁDEŽE 
SE ZUZCE JELÍNKOVÉ VYDAŘILA
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Již 4.ročník „Velkomoravského turnaje“, 
který je pokračováním předchozích 20 roč-
níků turnaje „O pohár hejtmana Zlínského 
kraje“ má nového vízěze. Při svém prv-
ním startu ve Starém Městě obsadili první 
příčku volejbalisté Bučovic. Z  turnaje se 
na poslední chvíli omluvili hráči z Trenčí-
na z důvodu „koronavirové“  situace, takže  
4 účastníci:   FATRA Zlín    EX-M ČR, Sokol 
Bučovice   1-M ČR, VSC Zlín JRI  EX-JRI 
ČR a domácí VSK Staré Město  1-M ČR si 
to rozdali systémem každý s každým v jed-
né skupině. Extraligový Zlín prohrál 1:2 
s  Bučovicemi a  namále měl i  s  domácím 
VSK, když vyhrál až po boji 2:1. Kouč VSK 
Karabec využil turnaje k  otestování nově 
příchozích hráčů, takže každé utkání hrála 
jiná sestava. Sympaticky se uvedl junior-
ský nahrávač Ptáček z Kojetína stejně jako 
blokař Žák ze Zlína. Největší posilou kro-
mě bývalého reprezentanta Vašíčka se jeví 
junior Vodička na postu libera. Dále hráli 
nahrávač Bláha, stálice VSK Maděra a Sky-
ba, Dřímal, Škorec a Pomykal.  

Domácí obsadili 3.místo po výsledcích:
VSK – Zlín  1:2 (17,-20,-23), -  Bučovice  

0:3 (-27,-22,-22)  -  Zlín JRI   3:0 (22,15,19)
Petr Straka

TRADIČNÍ VÍTĚZ TURNAJE TENTOKRÁT 
„JEN“ DRUHÝ.

Ve  dnech 15. 8. -16. 8. proběhly na  Čerťáku, slepém rameni 
řeky Moravy, tradiční noční rybářské závody „Staroměstský Čo-
chtan“, které organizují staroměstští rybáři. Počasí rybářům přálo, 
závodů se zúčastnilo 74 rybářů a jen málokterý účastník si nechytil  
alespoň jednoho kapra.

V kategorii „Kapr“ získal první místo Jakub Bartošík s úlovkem 
kapra o délce 55 cm, druhé místo obsadil Mates Malý s úlovkem 
54,5 cm, třetí příčku obsadil Marcel Adamík s  úlovkem 54,3 cm.   
Kategorii „Amur“ vyhrál opět Marcel Adamík s amurem o délce 
61,5 cm.

Celkovým vítězem a držitelem „Staroměstského Čochtana“ se 
stal Marcel Adamík. Ceny vítězům předával místostarosta Starého 
Města pan Mgr. Martin Zábranský. Na závěr nechybělo ani tradiční 
losování tomboly. Celkově se závody velmi vydařily a organizátoři 
i se závodníky byli spokojeni. Jedinou kaňkou na průběhu závo-
dů bylo to, že firma, která za stamilióny korun realizuje ekologický 
projekt revitalizace slepých ramen, nebyla schopná, i přes naše čet-
né žádosti a urgence, uklidit pokácené stromy (kácení proběhlo 30. 
3. 2020) na pravém břehu slepého ramene „pod železniční tratí“. Je 
to jistě velmi špatná vizitka firmy i pro mnoho přespolních účastní-
ků závodu a bylo velmi obtížné jim tuto situaci vysvětlovat.

Na závěr optimistický „Petrův zdar“ a již se těšíme  na   další 
ročník „Čochtana 2021“. 

Text: Rybáři Staré Město, Foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÝ ČOCHTAN 
PŘILÁKAL DESÍTKY ZÁVODNÍKŮ

Horní řada:  Pomykal, Vašíček, Vodička, Žák, Škorec a Ptáček
V podřepu: Bláha, Maděra, Dřímal a Skyba
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Zaplněné náměstí Velké Moravy, příjemně teplé počasí a skvě-
lá atmosféra. Tak vypadal pátek 28. srpna 2020 ve Starém Městě. 
V  podvečer se začalo náměstí pomalu plnit návštěvníky, které 
přilákal koncert Cimbálové muziky Harafica. Jednalo se o  první 
hudební vystoupení od vyhlášení koronavirové krize v březnu le-
tošního roku nejen CM Harafica, ale i o první společenskou akci 
na náměstí Velké Moravy. Na koncert se tak těšili nejen samotní 
hudebníci, ale i návštěvníci, z nichž někteří již údajně začali pociťo-
vat abstinenční příznaky po kulturním dění. 

Hodinu a  půl dlouhé vystoupení Harafici nenechalo nikoho 
na  pochybách, že tito kluci prostě umí. Důkazem byl i  bouřlivý 
potlesk obecenstva, které si během koncertu zpívalo nebo poklepá-
valo nohou do rytmu společně s cimbálovkou. Pozvání na pódium 
od cimbalisty Petra Gablase neodmítl starosta Josef Bazala, který si 
s muzikou střihnul verbuňk a ukázal, že ač už se verbířských soutě-
ží neúčastní jako soutěžící, stále nepatří do starého železa.

Po vydařeném koncertě již přišla na řadu soutěž verbířů. Z de-
sítky soutěžících vybrala pětičlenná porota šest nejlepších verbířů, 
kteří se zúčastnili finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku na festivalu ve Strážnici.

Pro porotu složenou z matadorů a znalců folklorního tance to 
nebyl jednoduchý úkol. Všichni soutěžící předvedli, že jsou skvě-
lí tanečníci i  zpěváci. To samé ale platilo také o  dvou verbířích 
z Uherského Brodu, kteří se ale neúčastnili soutěžní části.  Každý 
z  deseti vystupujících byl po  celou dobu podporován svým fan-
klubem. Po jednom vystoupení se dokonce musel chopit smetáku 
sám starosta, aby uklidil pódium od konfet předešlého soutěžícího 
a nedošlo ke zranění některého z následujících vystupujících.

Porota nakonec vybrala jako nejlepšího verbíře Matěje Horsáka 
z Mařatic, druhou příčku obsadil Petr Polách z Kunovic a třetí mís-
to vybojoval Petr Pěcha také z Kunovic. Rovnou do finále festivalu 
ve Strážnici postupoval vždy jen vítěz, letos ale spojili organizátoři 

finále rovnou s předkolem, a tak se všichni ocenění mohli radovat 
z přímé účasti v boji o nejvyšší příčku. 

Hodnocení od poroty ale nebylo jediným oceněním. Své oblí-
bence vybírali také diváci a „Súdná stolica“ čtyř žen, které vede již 
tradičně Marcela Hastíková. Jejich hodnocení bývá zárukou zába-
vy, protože jen málokdy hodnotí uměleckou stránku soutěžících, 
narozdíl od jejich „ženského vnímání mužských soutěžících“. Obo-
je ocenění, tedy anketu diváků i „Súdnej stolice“, vyhrál opět Petr 
Polách z Kunovic.

Celou soutěží dělala hudební doprovod domácí Cimbálová 
muzika Bálešáci a  celým večerem si svou uvaděčskou prvotinu 
na soutěži slováckého verbuňku odbyla Lucie Friedlová, kterou ob-
čas doplnil i dlouholetý uvaděč celého večera starosta Josef Bazala.

Celý večer pokračoval i po ukončení soutěžní části večera pose-
zením u cimbálu, které trvalo až do pozdních nočních hodin.

Text a foto: Aleš Korvas

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO VERBÍŘE A KONCERT 
CM HARAFICA PŘILÁKAL STOVKY LIDÍ
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Letošní hody – Michalské slavnosti se ruší
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace 

v České republice a hlavně v našem regionu, ale také s ohledem na zpřísnění vládních opatření, rozhodla po odpověd-
né úvaze rada města nepořádat letošní Michalské slavnosti. Rozhodnutí bylo učiněno v zájmu zajištění bezpečnosti 
návštěvníků hodů, kterou by v případě konání této veřejné akce nebylo možné plně zajistit. Dalším z důvodů je rovněž 
minimalizace důsledků vyplývajících z šíření epidemie ve Starém Městě a dalších návazných opatřeních (např. uza-
vření škol). 

Děkujeme za pochopení.
Starosta města Josef Bazala
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Stojící zleva: starosta Josef Bazala, asistentka pedagoga Romana Hlavičková, Kristýna Marovičová, Aneta Horňáková, Klára Chmelařo-
vá, Nikola Chrenová, Viktória Folková, Adéla Ambrůzová, třídní učitelka Jitka Trnčáková, ředitel školy Jan Zábranský.
Klečící zleva: Martin Ševčík, Jáchym Janoušek, Mikuláš Podhola, Michal Košťál, Robert Dlapa, Marcel Suchánek, Do Minh Quan, Mi-
kuláš Janík.
Na fotografii chybí: Terezie Javorová, Krystián Kotlár.

Stojící zleva: starosta Josef Bazala,třídní učitelka Monika Nemášová, Sára Hrňová, Johana Čajková, Alexandra Paulecová, Kristýna 
Kšárová, Klára Marečková, Ondřej Bojanovský, Matyáš Grebeníček, ředitel školy Jan Zábranský.
Klečící zleva:Lubomír Buček, Lukáš Mazáč, Dominik Huňka, Šimon Bureš, Adam Švehla, Petr Vrták, Matěj Tůma, Pavel Marťan.
Na fotografii chybí: Nela Talášková.

1.A1.A

1.B1.B
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Stojící zleva: starosta Josef Bazala, třídní učitelka Iva Klimešová, Miriam Němčická, Natálie Burešová, Barbora Kotačková, Tereza Ple-
váková, Aneta Turečková, Nicol Korvasová, Laura Vlková, Sabina Beránková, Lilien Chmelařová, ředitel školy Jan Zábranský.
Klečící zleva: Tomáš Dohnal, Filip Kegler, David Sýkora, Šimon Milis, Sami Abualhawa, Tomáš Pelka, Adam Doseděl.
Nepřítomen: Alexandr Marovič.

Stojící zleva: : starosta Josef Bazala, třídní učitelka Milana Matyášová, Eliška Jurečková, Veronika Blahová, Sofie Šišáková, Laura Jelín-
ková, Barbora Juřenová, ředitel školy Jan Zábranský.
Klečící zleva: Dominik Bublík, Matyáš Panáček, Ondřej Pop, Štěpán Mareček, Lukáš Balga, Jan Přikryl, Ondřej Svárovský, Radim Stašák.
Nepřítomni: Peter Banda, Viktorie Hulíková, Kristýna Lukášová.

1.C1.C

1.D1.D



AKCE SEBUDE KONAT POUZE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

VELKOMORAVSKÝ KONCERT PLNÝ HVĚZD
Velkomoravský koncert STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Opět po roce se v neděli 6. září 2020 uskutečnil na náměstí Velké 
Moravy Velkomoravský koncert. Od samého počátku je jeho nedíl-
nou součástí vystoupení Jiřího Pavlici s Hradišťanem, bez kterého 
by Velkomoravský koncert jako by nebyl. Mezi hosty, kteří usedají 
do řad návštěvníků, bývají pravidelně špičky domácí, krajské i vr-
cholové politiky a jinak tomu nebylo ani letos. Pozvání na koncert 
pod širým nebem přijali kromě poslanců, senátorů i hejtman Jiří 
Čunek nebo zastupitelé okolních měst.

Fakt, že se koncert koná po otevřeným nebem, je pro organizá-
tory vždy velkou neznámou, zda bude počasí koncertu nakloněno 
nebo se bude dohrávat pod záplavou deštníků. Letošní ročník, i 
když byl chladnější a několik kapek přece jenom spadlo, naštěstí 
vydržel. Jak poznamenal hejtman Jiří Čunek, alespoň diváci nemu-
seli mžourat oči při zapadajícím slunci.

Špičky, tentokrát hudební, ale byly k vidění také na pódiu. Kromě 
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou mohli návštěvníci, kteří zaplnili náměs-
tí, vidět a poslechnout si Slovácký komorní orchestr pod vedením 
Jiřího Pospíchala, Horňáckou muziku Petra Mičky nebo domácí 
Staroměstské mládence. Mix různých hudebních žánrů se ukázal 
pro diváky jako skvělá kombinace hudby, která nadchla všechny 
přítomné posluchače. „Letošní ročník Velkomoravského koncertu 
byl po velmi dlouhé době druhým setkáním hudebníků a muzi-
kantů. Tím prvním bylo o dva týdny dříve regionální kolo soutěže 
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Podle návštěvnosti a 
reakcí lidí je vidět, že již kulturní vystoupení veřejnosti chyběla,“ 
řekl starosta Starého Města pan Josef Bazala.

elým přibližně dvouhodinovým programem provázel arciopat 

Břevnovského kláštera v Praze Petr Prokop Siostrzonek, který svý-
mi vtipnými bonmoty bavil celé náměstí.

Stejně jako v předešlých letech převzali nad koncertem záštitu 
hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek a olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner.

Text a foto: Aleš Korvas



U S N E S E N Í
z 39. schůze Rady města Staré Město, konané dne 19.08.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
zápis z 38. schůze rady města.
program 39. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. č. 
2561/2 ostatní plocha o výměře cca 1500 m2, 
v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem sklizně 
sena a pastvy pro koně.

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včet-
ně udělení souhlasu s navrhovaným staveb-
ním záměrem a následné uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 
E633-S-4652/2019 mezi městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 
(budoucí povinný), Správou železnic, státní or-
ganizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 
1, IČ 70994234 (budoucí oprávněný) a Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, IČ 65993390 (investor stavby) na prá-
vo umístění stavby „SO 671 Přeložka kabelu 
6 kV v žkm 140,400 – 140,500“ na pozemku 
p. č. 7261/10 v lokalitě Špílov, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Měs-
to, za účelem přeložení elektrického kabelového 
vedení v rámci stavby dálnice „D55 (R55) 5507 
Babice – Staré Město“, dle přílohy. 

1.9 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Založení 
prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k. ú. Staré 
Město“ z důvodu změn oprávněných osob uve-
dených ve smlouvě o dílo jednat ve věcech tech-
nických za obě strany.

1.10 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré 
Město 1000“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

1.11 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci stavby „Snížení energetické náročnosti DPS 
č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

3.1 mimořádný termín svatebního obřadu 
05.09.2020.

5.2 v souladu s usnesením 7. ZM, bodem 10), ze 
dne 18.12.2019, rozpočtové opatření č. 6/2020:
zvýšení příjmů z 188 302 tis. Kč na 188 615 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 205 745 tis. Kč na 205 790 tis. 
Kč
změnu financování z 17 443 tis. Kč na 17 175 tis. 
Kč

5.3 vnitřní směrnici S 05/2020 o stravování za-
městnanců.

5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu odpisového plánu na rok 2020 
(III. úprava) příspěvkové organizaci Základní 
škola Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ 
75022567, z důvodu zařazení nového dlouhodo-
bého majetku – technického zhodnocení budov 

(pořízení elektronického docházkového systé-
mu).

II. doporučila zastupitelstvu města

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

1.4 schválit majetkoprávní vypořádání a násled-
né uzavření smlouvy na bezúplatný převod po-
zemku p. č. 4547/25 ostat. plocha/silnice o vý-
měře 164 m2, který se nachází pod silničním 
tělesem silnice III/42824, které je ve vlastnictví 
Zlínského kraje, v lokalitě ulice Velkomoravská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, z vlastnictví města Staré Město, do vlastnictví 
Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zlín, IČ 70891320.

1.5 schválit záměr na bezúplatné zřízení slu-
žebnosti a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti pro oprávněné-
ho město Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 
100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, spočíva-
jící v povinnosti Zlínského kraje, třída Tomáše 
Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 70891320, hospodaření 
se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, se síd-
lem K Majáku 5001, Zlín, IČ 70934860, strpět:

- zřízení a provozování zemního kabelového 
vedení veřejného světlení včetně 4 ks sloupů ve-
řejného osvětlení, vše na pozemku p. č. 4508/3, 
ostatní plocha v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, v rozsahu stanoveném zpracovaným geomet-
rickým plánem č. 3584-56/2019
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvis-
losti s umístěním, provozem, údržbou a opra-
vami zemního kabelového vedení veřejného 
světlení včetně 4 ks sloupů veřejného osvětlení 
na dobu existence stavby.

1.7 schválit zřízení nové příspěvkové organi-
zace města Staré Město s názvem Technické 
služby Staré Město, příspěvková organizace, 
náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, ke dni 
02.09.2020, za účelem správy, údržby a oprav 
hmotného majetku zřizovatele včetně zařízení 
sloužících k potřebám veřejnosti a plnění dal-
ších úkolů zřizovatele, dle přílohy. 

 schválit zřízovací listinu nové příspěvkové or-
ganizace města Staré Město s názvem Technické 
služby Staré Město, příspěvková organizace, ná-
městí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město. 

III. požaduje

1.2 před zveřejněním záměru na převod majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostatní 
plocha o výměře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 
6068/34 ostatní plocha o výměře cca 50 m2, vše 
v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště posoudit do-
pravní situaci (respektovat rozhledové trojúhel-
níky) v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém 
Městě. 

IV. vzala na vědomí

1.7 postup řešení koupě závodu od společnosti 
SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, Staré Měs-
to, IČ 60731176, za účelem poskytování služeb 
správy, údržby a oprav hmotného majetku Měs-
ta Staré Město a dalších činností, dle přílohy. 

1.8 stížnost manželů ***, ze dne 09.07.2020 
na provoz sportoviště Staré Město – Michalská. 
Stížnost bude předložena zastupitelstvu města 
k projednání.

4.1 žádost žadatelky paní *** o společné územ-
ní a stavební řízení dle § 94p stavebního zákona 
na novostavbu rodinného domu na pozemcích 
parc. č. 45/2, 3689/5, 3689/3, 4551/1 a 7336/3 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

4.2 žádost žadatele pana *** o povolení změny 
stavby před jejím dokončením dle § 118 – nově 
bude vybudována garáž na sklepě na pozemku 
parc. č. 3403 v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště.

5.1 hospodaření města k 30.06.2020.

V. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 2561/2 ostatní plocha o výměře cca 1500 
m2, v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem sklizně 
sena a pastvy pro koně, na úředních deskách.  T: 
ihned

1.2 posouzení dopravní situace v lokalitě ulice 
Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště s ohledem na žádost o odpro-
dej pozemků p. č. 3693/1 ostatní plocha o vý-
měře cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 
ostatní plocha o výměře cca 50 m2. T: příští RM

1.7 zpracovat podklady pro rozpočtové opatření 
na koupi závodu a předat finančnímu odboru. T: 
ihned

Josef Bazala, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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U S N E S E N Í
ze 40. schůze Rady města Staré Město, konané dne 09.09.2020 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
zápis z 39. Schůze rady města.
program 40. Schůze rady města.

1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 212 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní ***, doho-
dou k 31.08.2020. 

1.2 ukončení nájemní smlouvy č. 2627209618 ze 
dne 28.05.2018 uzavřené mezi společností České 
dráhy, a.s., Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludví-
ka Svobody 1222, IČ 70994226 (pronajímatel) 
a městem Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 00567884 (nájemce) na nájem 
části pozemku p. č. 4729/1 ostat. plocha o výmě-
ře 1.288 m2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a ná-
jemné ve výši 20 Kč/m2 a rok (25.760 Kč/rok), 
za účelem vybudování a následného užívání od-
stavné plochy pro osobní automobily, dohodou 
ke dni 30.09.2020.

1.3 nájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy č. 2627218928 mezi společností České dráhy, 
a.s., Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svo-
body 1222, IČ 70994226 (pronajímatel) a měs-
tem Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČ 00567884 (nájemce) na nájem části po-
zemku p. č. 4729/1 ostat. plocha o výměře 8.086 
m2 v lokalitě ulice Nádražní ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou 
od 01.10.2020 do 31.11.2020 a nájemné ve výši 
22 Kč/m2 a rok, za účelem demolice kolejí v ma-
jetku Správy železnic, s.o., pro realizaci stavby 
„Parkovací dům ul. Nádražní Staré Město“.

1.4 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2561/2 
ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2, v lokalitě 
ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, Jezdeckému spolku a spolku 
přátel koní Staré Město, Staré Město, Seifertova 
1108, IČ 09271031, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 1,181 
Kč/m2 a rok (1.771,50 Kč/rok) s inflační dolož-
kou, za účelem sklizně sena a pastvy pro koně. 
Nájem je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

1.6 projektovou dokumentaci „Demolice kolejí 
a vytvoření zpevněné plochy“.
 
1.7 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 212 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní 
*** a panu ***, na dobu určitou – od 01.10.2020 
do 31.12.2020 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 
Záměr na pronájem nebytových prostor včetně 
podílu na společných prostorách o celkové vý-
měře 49,19 m2 na zdravotním středisku ve Sta-
rém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.
 
1.8 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 49,19 m2 na zdravotním středisku 

ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.
2.1 vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ře-
ditelku příspěvkové organizace Technické služ-
by Staré Město a podmínky tohoto výběrového 
řízení.
2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce Demolice kolejí 
SŽDC a vytvoření zpevněné plochy.
3.4 Vnitřní směrnici č. S 06/2020 Metodický 
pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a škol-
ských zařízení zřizovaných městem Staré Město 
dle přílohy.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit prominutí nájemného ve výši 30 % 
z platby nájemného za II. čtvrtletí 2020 společ-
nosti Lékárna Za Mlýnem, s.r.o., Staré Město, 
Za Mlýnem 1857, IČ 29359091, která má uza-
vřenu nájemní smlouvu na nebytové prostory 
ve vlastnictví města Staré Město, za účelem pro-
vozování její činnosti, a která byla přímo dotče-
na omezením provozu v souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu.

3.3 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelových dotací z rozpočtu města Staré Měs-
to ve 2. kole dotačních programů v roce 2020 
těmto spolkům a organizacím:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2020
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu a Vladislavem Paroulkem, členem výkonné-
ho výboru VSK
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 
26552001 50.000 Kč zastoupen Věrou Dobešo-
vou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 
26587408 30.000 Kč zastoupeny Věrou Dobešo-
vou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 30.000 Kč zastoupen Josefem 
Vandou, starostou sboru

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2020
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 
60370475 50.000 Kč zastoupen Ing. Alešem Ra-
dou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 40.000 Kč zastoupen Mgr. Bc. Kateři-
nou Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč zastoupena Ing. Tomášem 
Vavříkem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 
70837155 15.000 Kč zastoupena Petrem Lubě-
nou, předsedou
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s.., IČ 01775430 10.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 10.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953 zastoupen Jaroslavou 

Gajovou, předsedkyní
Gombík z.s., IČ 05220190 4.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady 
spolku

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2020

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč 
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 30.000 Kč IČ 00557269, zastoupen 
Jiřím Horsákem, předsedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 15.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou 

B) Individuální dotace 

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, 20.000 Kč
IČ 00092096, zastoupené Ing. Marií Fremlovou, 
ředitelkou
(účel: náklady spojené s nákupem polohovacích 
a manipulačních pomůcek a židlí pro uživatele 
Domova pro seniory a Domova se zvláštním re-
žimem v Uherském Hradišti)

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 7/2020:
snížení příjmů z 188.615 tis. Kč na 180.669 tis. 
Kč
snížení výdajů z 205.790 tis. Kč na 195.851 tis. 
Kč
změnu financování z 17.175 tis. Kč na 15.182 tis. 
Kč

III. souhlasí

3.6 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 5 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, s přijetím peněžního daru ve výši 105.092 Kč 
pro Základní školu, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 75022567, 
od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 
IČ: 24231509, v rámci jejího charitativního pro-
jektu „OBĚDY PRO DĚTI“. Finanční dar bude 
použit na úhradu stravného ve školní jídelně 
pro celkem 23 žáků ve školním roce 2020/2021, 
a to v období 14.09.2020 – 31.12.2020 ve výši 
38.571 Kč a v období 01.01.2021 – 30.06.2021 
ve výši 66.521 Kč.

IV. pověřila

3.1 řízením Mateřské školy, Komenského 1721, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, IČ 75022532, paní Mgr. Petru 
Gajdošíkovou po dobu čerpání mateřské a ro-
dičovské dovolené ředitelky organizace paní 
Mgr. Kateřiny Pavlišové.
V. stanovila

3.5 plat paní Mgr. Petře Gajdošíkové, která byla 
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U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 02.09.2020 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady města 
za uplynulé období.

K bodu 3) postup řešení koupě závodu od spo-
lečnosti SLUŽBY SM, s.r.o., Za Špicí 1798, Sta-
ré Město, IČ 60731176, za účelem poskytování 
služeb správy, údržby a oprav hmotného ma-
jetku města Staré Město a dalších činností, dle 
přílohy. 

K bodu 5) stížnost manželů ***, ze dne 
09.07.2020 na provoz sportoviště Staré Město 
– Michalská.

II. schválilo

K bodu 1) program 11. zasedání zastupitelstva 
města.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

pověřena řízením MŠ Komenského, příspěvko-
vé organizace, po dobu čerpání mateřské a ro-
dičovské dovolené paní Mgr. Kateřiny Pavlišové 
a ředitelce SVČ Klubko paní Mgr. Monice Ha-
vláskové, s účinností od 01.09.2020 dle zápisu.

VI. udělila

3.2 Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti 
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočaso-
vých aktivit ve Starém Městě v roce 2020:
Ing. Jiří Omelka, Václav Kotačka, Božetěch Ko-
ryčánek, Mgr. Jana Ferdová, Jaroslav Dovrtěl 

VII. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce Demoli-
ce kolejí SŽDC a vytvoření zpevněné plochy tyto 
dodavatele: LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 
Staré Město, IČ: 47901292, DIČ: CZ47901292, 

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
 předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek 
 členové: Bc. Robert Januška,  p. Erik Feldvabel, 
Ing. Josef Vaculík,  Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 3) zřízení nové příspěvkové organizace 
města Staré Město s názvem Technické služ-
by Staré Město, příspěvková organizace, ná-
městí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, ke dni 
02.09.2020, za účelem správy, údržby a oprav 
hmotného majetku zřizovatele včetně zařízení 
sloužících k potřebám veřejnosti a plnění dal-
ších úkolů zřizovatele, dle přílohy. 
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace 
města Staré Město s názvem Technické služby 
Staré Město, příspěvková organizace, náměstí 
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 1 zdržel se1]

K bodu 4) převod majetku a následné uzavře-
ní kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. st. 
2936 zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, 
jehož součástí je stavba – budova bez čísla po-

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněž-
pole 218, 687 12 Bílovice, IČ: 27677443, DIČ: 
CZ27677443, TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 
881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, DIČ: 
CZ26263718, Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s.r.o., Benátky 17, 69801 Veselí nad 
Moravou, IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455, RY-
BÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovi-
ce, IČ: 25598643, DIČ: CZ25598643, STAVBY 
VANTO, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 
28269314, DIČ: CZ28269314.

VIII. vyhlásila

5.2 výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení v roce 2021 v souladu 
s Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení. 
Lhůta pro podávání žádostí pro rok 2021 je sta-
novena od 01.10.2020 do 31.01.2021.

pisného – jiná stavba, vše v lokalitě Vinohrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 
4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, za cenu 
dle znaleckého posudku č. 5853-13/20 znalce 
Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín 
ze dne 20.01.2020, navýšenou koeficientem 
1,15 na částku 418.455 Kč, za účelem stavby 
“D55 5507 Babice – Staré Město“. 
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

III. souhlasí

K bodu 5) s navrženým postupem týkajícího 
se opatření proti pádům míčů do zahrady *** 
a hlučnosti kovové konstrukce na sportovišti 
Staré Město – Michalská.
[Výsledek hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0]

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

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

IX. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele pana *** o společné oznáme-
ní záměru dle § 96a stavebního zákona na sta-
vební úpravy rodinného domu na par. č. 1244 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 

X. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.8 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prosto-
rách o celkové výměře 49,19 m2 na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.  T: ihned

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

Od  listopadu 2019 do  1. září letošního roku probíhaly na  budově 
Domu s pečovatelskou službou č. p. 2015 v ulici Bratří Mrštíků stavební 
práce, jejichž cílem je snížení spotřeby energie na vytápění.

Objekt domu s  pečovatelskou službou byl postaven v  letech 1997 - 
1999, v době, kdy na energetickou náročnost budov, zejména při vytápění, 
nebyl brán zřetel.

Dům s pečovatelskou službou je kompletně zateplen a došlo k výměně 
oken a vstupních dveří. Nové výplně otvorů jsou opatřeny izolačními troj-
skly. Proběhla i rekonstrukce kotelny DPS.  Původní plynové kotle, které 
sloužily jako zdroj vytápění, byly již na hranici životnosti a nahradily je 
kotle nové. Také solární systém používaný pro předehřev teplé vody již 
po technické stránce nevyhovoval a byl nahrazen novým.  V rámci sta-
vebních opatření proběhla i oprava lodžií, schodiště v zadní části budovy 
a oprava elektroinstalace.

Zateplením budovy se sníží spotřeba energie na vytápění a emise CO2 
o 46 %.

Projektovou dokumentaci zpracovala architektonická a  projekční 

kancelář G G ARCHICO a. s. , Uherské Hradiště. Stavební práce provádí 
sdružení KODRLA s. r. o. a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 
vedoucím společníkem je firma KODRLA s. r. o., Huštěnovice.

Z celkových nákladů projektu 21,8 mil. Kč připadá 1,1 mil. Kč na pří-
pravné a projekční práce a výkon odborného technického a autorského 
dozoru a 20,7 mil. Kč na samotnou realizaci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na realizaci energeticky 
úsporných opatření město získalo dotaci ve výši 5,3 mil. Kč.

Město postupně provádí zateplení veřejných budov ve svém vlastnic-
tví, jsou již zatepleny mateřské školy, budovy základní školy č. p. 715 a 1720 
a dům s pečovatelskou službou v ulici Velehradské. V současnosti se do-
končují opatření ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ č. p. 1000.  

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DPS 
NA ULICI BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
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RIDE FOR KNIGHTS
Členové motocyklového klubu Iron Cavalry LE MC, sdru-

žujícího policisty, záchranáře a ostatní složky IZS, přijeli tento-
krát, tj. 22. srpna 2020, v rámci každoroční jízdy Ride for Knights  
do kostela Sv. Ducha ve Starém Městě. Se zaujetím si jej prohléd-
li za průvodcovství P. Miroslava Suchomela, kterého také žádali 
o  požehnání k  svým dalším jízdám. Ride for Knights je pojata 
jako cestování rytířů krajinou na počest krále Přemysla Otakara 
II. spojená s poznáváním zajímavých míst.

ODLÉVÁNÍ PRVNÍCH ČÁSTÍ 
OLTÁŘE

Akademický sochař Otmar Oliva spolu se svými stálými po-
mocníky a dobrovolníky z řad staroměstských farníků odléval 11. 
září 2020 ve  velehradské slévárně část desek určených pro dílo 
oltáře v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě.  Jako obvykle při 
této události se začínalo před přechodem noci v ranní rozbřesk 
a končilo v pozdním odpoledni. Jedná se o poslední, zároveň však 
technologicky nejnáročnější část základního vybavení liturgické-
ho prostoru (svatostánek, ambon, oltář), které Oliva doposud pro 
náš kostel tvořil. 

Všechny fotografie: František Ingr. Člověk a víra

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ - MISIJNÍ 
NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020

Z Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií:
V  letošním roce, v  němž nám pandemie Covid-19 přinesla 

utrpení a postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské 
působení celé církve v duchu slov, která najdeme u proroka Iza-
jáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). Jsou stále novou odpovědí 
na Pánovu otázku: „Koho pošlu?“ (tamtéž). Toto volání vychází 
z Božího srdce, z jeho milosrdenství a v současné světové krizi se 
obrací na církev i na lidstvo.

„Jako učedníci evangelia jsme byli náhle zasaženi nečekanou 
a prudkou bouří. Uvědomili jsme si, že plujeme na  stejné lodi, 
jsme slabí a  dezorientovaní, současně však důležití a  potřební. 
Jsme povoláni, abychom veslovali společně. Potřebujeme vzá-
jemné povzbuzení a  útěchu. Všichni jsme na  stejné lodi. Jsme 
jako učedníci, kteří jednomyslně a  s  úzkostí volají: Hyneme!‘  
(Mt 8,25). I  my jsme si uvědomili, že dál nemůžeme jít každý 
na svou pěst, ale společně.“

Misijní poslání, se kterým se Bůh obrací ke každému, nás vy-
vádí z vystrašeného a uzavřeného „já“ a skrze darování sebe sama 
nás přivádí k  novému „já.“ „Misijní poslání, církev vycházející 
– to není nějaký program, který musíme uskutečnit silou vůle. 
Misie je svobodnou a vědomou odpovědí na Boží volání. Skrze 
modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho srdce a přetváří ho, se 
otevřeme potřebám lásky, důstojnosti a  svobody našich bratří, 
jako i péči o tvorstvo.

KONCERT



www.hospicantoninek.cz

731 680 347

antoninek@uhradiste.charita.cz

ANEB  ANEB  
LÁSKA JE SLEPÁLÁSKA JE SLEPÁ  

JIŘÍ CÍSLER
V HLAVNÍCH ROLÍCH 

LUDMILA FORÉTKOVÁ 
A PETR ZBOŽÍNEK

PÁTEK 9. ŘÍJNA 2020 OD 18.00 HODIN 
SKC STARÉ MĚSTO (SOKOLOVNA)

www.facebook.com/svcklubko
www.instagram.com/klubko_smwww.klubkosm.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘEDEM do 22. 10. 2019
 pouze prostřednictvím ON-LINE přihlášení 

na: www.klubkosm.cz/online.html

Bližší informace: 725 502 297

PROJEKTOVÉ DNY
Akce je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009032.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

STRAŠIDELNÉ KLUBKOVÁNÍ
30. 10. 2020│ 8 – 15 h

SVČ KLUBKO (ulice U Školky 1409)

„Tajemné tvoření i hraní pro všechny bojácné i nebojácné.”

S sebou: strašidelné oblečení, přezůvky, svačina a pi (celodenní)
Cena: 100 Kč

ZA ZÁBAVOU
DO LASER GAME 
29. 10. 2020│ 8 – 15 h
CEV Žabka (vchod z ulice Krátká)

Zařádíme si v Laser aréně v Uherském Hradiš�� ale �m to nekončí! Čeká nás i další zábava. 

S sebou: sportovní oblečení (nejlépe tmavé) a čistá sportovní obuv (bílá podrážka), 
svačina a pi (celodenní)

Cena: 250 Kč (Je třeba uhradit do 22. 10. na účet nebo hotově na SVČ Klubko.)

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských 
novin bude 15. října 2020. 

Další noviny vyjdou 30. října 2020.
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA

Dne 23. října 2020 uplynou tři roky od úmr-
tí našeho syna, bratra, švagra, strýce, hasiče 
a kamaráda pana Pavla Vandy ze Starého 
Města.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci 
s rodinami.

www.klubkosm.cz
Akce je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Rozvoj SVČ Klubko Staré Město” CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009032.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ

CEV ŽABKA Staré Město 
(vchod z ulice krátká)

Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy.

VSTUP 
ZDARMA

JAK zvýšit výkon mozku a udržet svěží mysl  
JAK budovat rezervní mozkovou kapacitu

CO s pamě�� aby sloužila až do vysokého věku
Prak�cké rady a cvičení jak v domácím prostředí 

cvičit mozek a trénovat paměť
s Mgr. Alenou Bábíkovou.   

STARÉ MĚSTO

KLUB SENIORŮ

Čtvrtek ��� ��� ����
����   ̶ ����� h

TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI MÁ ZELENOU

Vzhledem k velmi nepříznivému vývoji situace kolem zdravotních rizik, 
jsou organizátoři nuceni večerní část akce 

Staroměstský den vína, 
která se měla původně konat 3. října 2020, zrušit. 
Zakoupené vstupenky můžete vrátit v místě předprodeje, 

v Info centru na náměstí Velké Moravy. 
Kdo platil za vstupenky převodem, bude mu částka navrácena na účet, 

z kterého platba dorazila.

PODĚKOVÁNÍ
OREL jednota Staré Město děkuje strážníkům Městské policie 
ve St. Městě za profesionální přístup a vyřízení celé záležitosti  

ve věci nepoctivého jednání občanky St. Města.
Heslo, které policie používá „POMÁHAT A CHRAŇIT“ 

naplnili staroměšští strážníci  na 100 procent.
Patří jim veliká pochvala a poděkování. Velice si vážíme jejich práce.

Dagmar Zálešáková, starostka jednoty ORLA

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

Pátek 9. října
BREJLE ANEB LÁSKA JE SLEPÁ
Autor Jiří Císler
Hraje Divadlo Silesia Ostrava
Začátek 18.00 hod.

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

Pátek 23. října
OSLAVA ZALOŽENÍ ČSR
Kladení věnců k památníkům, lampionový průvod

Pátek 23. - neděle 25. října
VÝSTAVA BONSAJÍ
Jezuitský sklep
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ STARÉ MĚSTO


