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Zastupitelstvo Starého Města schválilo na svém březnovém 
zasedání poskytnutí finančních prostředků pro jednotlivé spol-
ky a neziskové organizace. Tentokrát mohou organizace počítat 
s příspěvkem z radnice v rekordní výši jeden milion a dvě stě tisíc 
korun.  Veřejnoprávní smlouvy jednotlivým spolkům a nezisko-
vým organizacím již podepsal starosta Josef Bazala. 

„Věřím, že poskytnuté finanční prostředky budou povzbuze-
ním do další činnosti a pomůžou jednotlivým organizacím. Ak-
tivní a smysluplně strávený čas je to hlavní, co pomáhá spoluob-
čanům využít volný čas,“ uvedl Josef Bazala.

Na Městský úřad ve Starém Městě přišlo 41 žádostí o dotaci, 
z nichž kladně vyřízeno bylo 40. 

Peníze na své účty by měli úspěšní žadatelé obdržet ještě 
v průběhu dubna. „Prostředky z tohoto dotačního titulu by měly 
být použity na provoz jednotlivých spolků,“ doplnil starosta Josef 
Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

Jednasedmdesát prvňáčků bude mít příští rok Základní škola 
ve Starém Městě. V pátek 5. dubna 2019 vyzkoušely znalosti dětí, 
které od září zahájí povinnou školní docházku, učitelky za pomo-
ci pohádkových postaviček. Ty dětem pomáhají překonat ostych 
a nervozitu. 

Děti hravou formou plnily úkoly, které jim učitelky prvního 
stupně připravily. Za každý úkol obdržely razítka. Úkoly měly 
prověřit zejména skutečnost, jestli děti umí poznávat barvy, ales-
poň nějaká písmena, poznají zvířátka nebo jak jsou na tom s ma-
lováním nebo koordinací pohybu.

Od září nastoupí do prvních tříd 73 nových školáčků, z toho 
bude 41 dívek a 32 chlapců. O odklad nástupu do školy požádali 
rodiče 23 dětí. 

Vedení základní školy zatím nestanovilo, zda se budou otevírat 
tři nebo čtyři třídy. O tom by mělo být rozhodnuto během násle-
dujících týdnů.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 
20. června 2019. Bližší informace budou sděleny na webových 
stránkách školy.

Text a foto: Aleš Korvas

TÉMĚŘ JEDEN A ČTVRT MILIONU PRO SPOLKY

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU VE STARÉM MĚSTĚ
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Vážení spoluobčané, jen o málo tématech se momentálně 
ve Starém Městě diskutuje tak intenzivně, jako o čapím hnízdě 
u Základní školy na Komenského ulici. Část občanů má ná-
mitky ve vztahu k ceně nově vystavěného stožáru. Pokusím se 
vysvětlit, jak celý projekt čapího hnízda vznikl.

V první verzi projektu bylo uvažováno s umístněním ná-
hradních hnízd pro čápy v lokalitě Louky. Je to oblast pří-
rodního charakteru, poblíž řeky Moravy a z hlediska habitatu 
čápů velmi vhodná. Tento návrh byl taky schválen příslušnými 
orgány životního prostředí. V tomto místě byla dokonce navr-
žena dvě náhradní hnízda.

S ohledem na jednoduché, technicky bezproblémové 
umístnění, byly taky navrženy typové betonové sloupy, které 
představovaly onu některými občany navrhovanou „lidsky 
přijatelnou“ variantu. 

Tento návrh řešení se ale setkal s velkým odporem ze strany 
veřejnosti, pedagogů a žáků místní základní školy. Monitoring 
hnízdění čápů se oprávněně stal součástí aktivit žáků místní 
školy, a proto nalezl uznání i na městském úřadě. Proč neu-
dělat radost žákům základní školy a nepodpořit jejich pozi-
tivní vztah k živé přírodě? Tolik se o tomto diskutuje, ale jak 
je vidět, stále marně. Město se rozhodlo vybudovat náhradní 
hnízdo poblíž původního místa. Rozhodlo se vlastně postavit 
jakýsi náhradní komín za ten zbořený, patřící k léta nefunkční 
kotelně na tuhá paliva. 

Toto řešení uvítal i příslušný orgán ochrany přírody. Uvede-
né umístnění však naráží na řadu technických překážek. Místo 
je špatně dostupné pro těžkou techniku, takže sloup musí re-
flektovat svou konstrukcí komplikovanou montáž. S ohledem 
na výšku okolní zástavby je nutné, aby sloup byl výrazně vyšší, 
než jsou běžně dostupné kovové konstrukce. Narůstající výška 
vyžaduje nejen speciální ocelovou konstrukcí, ale i speciální 

založení oceli. 
Je nutné také uvést, že z hnízda bude nutné jednou za čas 

odebrat přebytečný materiál, aby se sloup nepřetížil, což zna-
mená přivolání plošiny – na sloupu nelze z hlediska bezpeč-
nostní legislativy umístit žebřík. 

Sloup musí být 20 m vysoký, aby přibližně odpovídal výšce 
původního hnízda. Budovy v okolí jsou až třípodlažní a běžný 
sloup by ze střešní krajiny ani nečněl, čímž by se značně sníži-
lo možné opětovné zahnízdění čápa. Po projednání na odboru 
životního prostředí jsme raději volili větší výšku pro větší jis-
totu zahnízdění.

Betonové sloupy se běžně dělají do 11 m výšky. Jde o výrob-
ky, které jsou staticky dimenzované pro zatížení světelnými 
zdroji, vážícími do 20 kg, nikoliv na zatížení hnízdem vážícím 
v řádu stovek kilogramů. Velká čapí hnízda mohou vážit až 
několik tun. To může představovat velký problém v případě 
silnějšího bočního větru. Projektant po konzultaci s odborem 
životního prostředí volil zatížení 500 kg s tím, že každé dva 
roky bude nutné z hnízda odstranit přebytečný materiál, aby 
se nezvyšovala jeho hmotnost. Toto vše je zohledněno ve sta-
tickém návrhu, který vypracovala specializovaná firma na výš-
kové stožáry. 

Jedná se o konstrukci, u které se předpokládá výkyv půso-
bením větrem. Proto není možné uvažovat s dodatečným ko-
tvením do budovy školy, protože ta není na tento typ zatížení 
připravená.

Vyřazený stožár elektrického vedení, jehož použití nám 
bylo některými občany navrženo by rozhodně staticky ne-
mohl vyhovět uvedeným požadavkům.  Pokud by byl umíst-
něn mimo zastavěné území, kde by nebyly ohrožené osoby 
pádem, možná by se dalo o jeho uplatnění uvažovat. Zcela 
určitě ale ne při jeho osazení ve vzdálenosti 1,5 m od budovy 
školy. U vyřazené konstrukce obvykle nelze garantovat static-
ké vlastnosti výrobku. Správně je nutné změřit korozní úbytek 
konstrukcí a na základě toho vypracovat nový statický výpo-
čet. S ohledem na rizika takového postupu byl navržen stožár 
nový.  Je zřejmě nutno připomenout, že dle stavebního záko-
na je projektant a stavitel trestně zodpovědný, kromě jiného, 
za stabilitu konstrukcí.

Navržený sloup byl dále dimenzován a konstruován s ohle-
dem na možnou montážní techniku ze dvou dílů. Pro efektiv-
ní využití materiálu je navrženo šroubové kotvení. 

Velikost základu je daná statickým výpočtem a zohledňuje 
i působení horizontálních sil vlivem větru. Dále bylo nutno 
základy přizpůsobit exitující budově školní tělocvičny. To zna-
mená hlavně větší hloubku pro zamezení vzájemného ovliv-
nění.

Ceny rozpočtu jsou vytvořené běžným rozpočtářským způ-
sobem na základě RTS. RTS je standardní ceník stavebných 
prací. Samostatně byl oceněn sloup, který je speciální výrobek 
na základě hmotnosti použité oceli. Výsledná cena reflektuje 
nejen komplikovanou technickou stránku, ale i současný sta-
vební trh, kde firmy nemají nouzi o práce, a firmu, která je 
schopná takové práce provést, není snadné najít. 

Pro bezpečné ukotvení patky stožáru musela být rekonstru-
ována i část komunikace, která se nachází hned vedle sloupu. 

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MĚSTA K HNÍZDU PRO ČÁPY



AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

5

I tento fakt ovlivnil konečnou cenu stožáru.
Po konzultacích s pracovníky ochrany přírody a ornitolo-

gy byl pro návrh použit podklad od Mgr. Stanislava Chvapila, 
zabývající se návrhem náhradních hnízd pro čápy. Výsledný 
postup byl podrobně konzultován i na příslušném odboru ži-
votního prostředí. 

Stavba náhradního čapího hnízda byla ukončena a s vý-
sledkem jsme rozhodně spokojeni. Město Staré Město udělalo 
maximum možného pro to, aby čápi v lokalitě i nadále hníz-
dili. A jak máte možnost vidět na kamerách monitorujících 
hnízdo, přístupných na webových stránkách školy, tak se čápi 
vrátili a hnízdo přijali. Co více si přát?

Josef Bazala
Ing. arch. Pavel Stojanov

Ing. Květoslav Fryšták

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU STAROMĚSTSKO

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ OSOBNOSTÍ NA UDĚLENÍ 
CENY MĚSTA STARÉHO MĚSTA V ROCE 2019

Rada města Staré Město vyhlašuje termín pro podání návrhů nominací osobností na udělení Ceny města 

Starého Města v roce 2019.  Písemné návrhy na ocenění (na předepsaném formuláři)  lze podat do 30. květ-

na 2019 prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Starém Městě nebo poštou.

Pravidla pro udělování Ceny města Starého Města a  formulář návrhu na udělení Ceny města Starého 

Města  jsou ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Cena města. 

Ve čtvrtek 21. března 2019 se uskutečnilo zasedání valné 
hromady mikroregionu Staroměstsko.

Z celkem devatenácti členů se zasedání zúčastnilo patnáct 
zástupců členských obcí a vítaným hostem byl Ing. Pavel Bo-
tek – náměstek hejtmana Zlínského kraje. Starosty seznámil s 
nově připravovanou koncepcí dopravní obslužnosti (Integro-
vaný dopravní systém) na území Zlínského kraje. Dalším hos-

tem jednání byla Ing. Lenka Durďáková, tajemnice Regionu 
Slovácko. Ta přítomné obeznámila s činností Regionu Slovác-
ko a představila plánované aktivity, které sdružení připravuje 
na nadcházející turistické sezóny.

Text: Kateřina Popelková
Foto: Aleš Korvas
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Staroměstské louky byly historicky místem, kde se kvůli spe-
cifickým podmínkám vyskytovaly jinde vzácné druhy živočichů 
i rostlin. O jejich výskytu máme jak písemné zprávy, tak i zprá-
vy z ústního podání odborníků, kteří  tuto lokalitu navštěvovali, 
případně doposud navštěvují.  I výskyt zajímavých druhů  ptáků 
byl ovlivňován místními podmínkami, které byly usměrňované 
sezónní přítomností vody a z ní plynoucí zhoršené dostupnosti 
a využitelnosti území pro intenzivní zemědělské využití.  Z lite-
ratury máme bohužel jenom málo údajů o výskytu nyní chrá-
něných druhů rostlin. Specifikum prostředí  tkví v tom, že toto 
území bylo pravidelně zaplavované  vodou, hlavně  během zvýše-
ného průtoku vody v korytě řeky Moravy, v období  jarního tání 
sněhu na horním toku řeky.  Voda  v terénních depresích větši-
nou vydržela až do příchodu léta. Během 50. a 60. let minulého 
století byly na velké ploše provedené zemědělské meliorace, které 
na většině území umožnily intenzivní zemědělské hospodaření, 
které trvá dodnes. Projektem  vymezené území  je nyní tvořené 
extenzivní loukou, která navazuje na intenzivně zemědělsky vyu-
žívané pozemky. Tato louka ovšem představuje velmi silný poten-
ciál pro vytvoření podmínek k existenci druhů, které se zde kdysi 
pravidelně vyskytovaly. Důležitým parametrem je i to, že se jedná 
se o území, které je ve vlastnictví Města Staré Město, a město má 
eminentní zájem tento ochranářský projekt zrealizovat. V přileh-
lém území   historicky hnízdili třeba i dropi.  Ještě ve druhé po-
lovině minulého století  území obýval ťuhýk menší, který stavěl 
hnízda na topolech (Populus nigra ’Italica’), které hojně lemovaly 
odvodňovací  meliorační  příkopy. V porostech orobince a ráko-
su, kolem sezónních jezírek, hnízdili kalousi pustovky,  rákosní-
ci velcí,  rákosníci obecní,  rákosníci zpěvní a  strnadi rákosní.  
Mezi další, pravidelně hnízdící druhy, patřili rackové chechtaví, 

rybáci obecní, kulíci obecní a vodouši  bahenní.  V korunách vrb 
si stavěli hnízda moudivláčci lužní. Na zájmovou  plochu navíc 
navazuje  soustava rybníků, kde pravidelně hnízdí ostříž lesní 
a v zimním období se zde dají spatřit I neobvyklé zimující druhy, 
naposledy např. husice rezavé. Ve vodních kanálech byl doma čo-
lek obecný a skokan ostronosý.   

Město Staré Město, vědomo si potenciálu území, připravilo 
do realizace překrásný projekt revitalizace prostředí kolem nově 
vytvořené přírodní nádrže na Loukách. Jeho cílem je obnovit 
kdysi  funkční ekosystém  a vytvořit jeho repliku. Projekt nese 
název „Založení prvků územního systému ekologické stability 
v lokalitě V Rybnících“. V záměru jde zejména o náhradu stávají-
cí louky, na které roste jeden druh trávy, za nivní louku, na které 
pokvete mnoho druhů trav a bylin. Tato, tak zvaná  květnatá  lou-
ka, kterou z dob dětství pamatuje zejména starší generace, bude 
tvořená kvetoucími rostlinami a na ně vázaným, z krajiny mizejí-
cím, hmyzem. Louku zpestří skupinky původních keřů a solitérně 
rostoucí stromy, opět autochtonní provenience. Opatření vytvoří  
vhodné prostředí nejenom pro návštěvníky vodní plochy, ale taky 

pro zvěř a ptáky. Postupná realizace 
projektu bude probíhat od konce mě-
síce března 2019 do října roku 2022. 
Chtěli bychom požádat všechny ná-
vštěvníky lokality o pochopení stran 
jistých omezení, vyplývajících z pro-
vádění některých agrotechnických 
prací. Koupání ve vodní nádrži bude 
umožněno. Je nutné ovšem přizpůso-
bit se okolnostem. Navržený postup 
prací je tento. Louka bude rozorána, 
oseta krycí plodinou, která bude opa-
kovaně sklízena a postupným opako-
vaným  výsevem původních trav a by-
lin převedena na mezofilní louku. Jisté 
osevní postupy se budou opakovat 
v průběhu čtyř let. Do konce letošního 
roku budou vysazeny skupiny původ-
ních keřů a solitérní dřeviny. Projekt, 
který je spolufinancován  Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí,  je v souladu 
s územní plánem města a s potřebami 
občanů. Všichni se těšíme na jeho na-
plnění.  

Text a grafika: 
Ing. Květoslav Fryšták

STARÉ MĚSTO REALIZUJE BIOCENTRUM V RYBNÍCÍCH
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Meruňky, jablka, švestky nebo hrušky. Takové ovocné stromy 
byly vysazeny během března letošního roku v prostoru bývalé 
drůbežárny u Čerťáku. Pozemky tohoto areálu byly majetkem 
města již dříve, budovy odkoupilo město od soukromé společ-
nosti v uplynulém roce za čtyři miliony korun a podle představ 
vedení města by na jejím místě měla v průběhu několika let vy-
růst klidová odpočinková zóna plná stromů, laviček nebo hřišť. 

Celý areál bývalé drůbežárny je zatím stále obehnán plo-
tem. Likvidace budov by podle současných odhadů mohla vyjít 
na 20 až 30 milionů korun. Na revitalizaci průmyslového areálu 

na odpočinkovou zónu se bude Staré Město snažit získat finanční 
prostředky z dotačních titulů.

Prozatím bude areál pro veřejnost uzavřen, především z dů-
vodů bezpečnosti. „Areál je prozatím stále využíván firmami, 
kde mají sklady nebo dílny. Než vysazené stromy vzejdou, bude 
ještě několik let trvat. Letos jsme vysadili v bývalé drůbežárně  
51 ovocných stromků. Toto číslo není konečné, předpokládáme, 
že výsadba bude pokračovat dále směrem ke slepému rameni,“ 
uvedl starosta Starého Města, Josef Bazala.

Text a foto: Aleš Korvas

MĚSTSKÝ OVOCNÝ SAD BYL VYSAZEN U ČERŤÁKU

Ocenění za dlouholetou práci s dětmi je vyznamenáním 
ke Dni učitelů, kterého si jistě každý pedagog váží. Je to znám-
ka toho, že mnohaletá činnost byla vykonávána správně a lidé si 
jí váží. Takovou poctou, kterou každoročně uděluje starosta Jo-
sef Bazala a místostarosta Martin Zábranský, bylo letos oceněno 
5 pracovníků mateřských a základních škol, které Město Staré 
Město zřizuje. 

Ocenění si z rukou představitelů města převzali Mgr. Jarmila 
Králová a Mgr. Karel Bednařík ze Základní školy ve Starém Měs-
tě, Jarmila Habáňová z Mateřské školy Komenského, Věra Ottová 

z Mateřské školy Za Radnicí a Marcela Veselá z Mateřské školy 
Rastislavova.

Každý z pětice oceněných byl nejprve představen a po gratula-
ci obdržel drobné dárky. „Jsem velice rád, že můžeme poděkovat 
pedagogům za jejich práci a ocenit a trochu i odměnit jejich úsilí 
při vzdělávání a výchově našich dětí,“ řekl místostarosta Martin 
Zábranský, odpovědný za školství.

Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví a úspěchů v další 
činnosti.

Text a foto: Aleš Korvas

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
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Schody u městského stadionu na Širůchu se dočkaly po letech 
rekonstrukce. Starý chodník, který byl v nevyhovujícím stavu, 
nahradila nová zámková dlažba. Zbrusu nového chodníku se do-
čkají také obyvatelé ulice Trávník, kde se staví celkem 118 metrů 
nového chodníku včetně čtyř lamp veřejného osvětlení. Obě in-
vestice si dohromady vyžádají náklady ve výši 810 tisíc korun. 
Město Staré Město tak pokračuje v investicích do oprav chodníků 
a ulic ve Starém Městě i v letošním roce.

Text a foto: Aleš Korvas

Staroměstská knihovna připravila i letos ve spolupráci SVČ 
Klubko v Jezuitském sklepě program pro děti v rámci celosvětové 
akce Noc s Andersenem. Hned na začátku si děti vyrobily mas-
ky ošklivých káčátek, protože pohádkový večer se v jedné z jeho 
částí zaměřil právě na tuto pohádku. Děti se naučily ptačí tanec, 
zabojovaly o vajíčka, třídily zobáčky jídlo a jiné různé zábavné 
hry. Tvoření květin a motýlků právě pro další klasickou pohádku 
O Malence mělo také velký úspěch. 

„Již tradiční návštěvou nás potěšil i sám pan Andersen v podá-
ní pana místostarosty Martina Zábranského. Děti mu předvedly 
tanec a básničky, popovídali jsme si společně o pohádkách, které 
pan Andersen napsal. Dětem jsme připravili jako každý rok kino 

a popcorn,“ sdělila nová vedoucí staroměstské knihovny Iva Bříš-
tělová.

V pozdních večerních hodinách se všech sedmadvacet dětí 
společně se dvěma pracovnicemi knihovny vrátilo z prostor Je-
zuitského sklepa do knihovny, kde zvládly ještě pár úkolů, další 
noční svačinu a čtení pohádky O princezně na hrášku. Dětem 
knihovnice pro krásné spaní umístily pod spacák hrášky pro pří-
pad, že by byl někdo z nocležníků z královské rodiny.

„Věříme, že noc s Andersenem se našim malým, ale i trochu 
větším spáčům líbila. Doufáme, že příští rok bude alespoň stejně 
úspěšný a krásný jako letos,“ uvedla Iva Bříštělová. 

Text a foto: Aleš Korvas

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ POKRAČUJÍ I V LETOŠNÍM ROCE

V KNIHOVNĚ PŘESPALO SEDMADVACET DĚTÍ
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Neděle 7. dubna 2019 patřila i letos předvelikonočnímu jar-
marku, který připravuje kulturní komise Starého Města. Jarmark 
na náměstí bývá první akcí pořádanou pod širým nebem na ná-
městí po končící zimě. Letošní počasí bylo ke všem vystupujícím 
více než přívětivé. Teplo a sluníčko přilákalo na náměstí několik 
stovek návštěvníků.

Pro všechny bylo připraveno prozatím rekordní množství 
stánků, ve kterých se prodávalo zboží s tématikou Velikonoc 
nebo řemeslné výrobky především z lokální produkce. Na koho 
přišel hlad, měl možnost si zaplnit žaludek zabíjačkovými spe-
cialitami, které připravili kuchaři z jídelny Za Radnicí.  Pro děti 

a nejmenší návštěvníky si připravily bohatý 
program plný her pracovnice Střediska vol-
ného času Klubko v prostorách Jezuitské-
ho sklepa. Děti pod jejich vedením plnily 
na stanovištích nejrůznější úkoly, chlapci 
z Doliny zase učili zaplétání pomlázky. 

Velká většina návštěvníků se ale přišla, 
stejně jako každý rok, podívat na vystoupe-
ní dětí z jednotlivých souborů Dolinečky, 
hostů, kterými letos byly Nedakoňské srn-
ky, Mužský sbor z Kunovic, nebo poslech-
nout country kapelu Štrůdl.

Hodinu před polednem zahájili celý pro-
gram starosta Josef Bazala a místostarosta 
Martin Zábranský, který celým programem 
prováděl. Potom už na připraveném pódiu 
začaly vystupovat jednotlivé dětské folklor-
ní skupiny, Cimbálové muziky Špica, Bále-

šáci i školní Dolinka. 
Ihned po bloku vystoupení na náměstí se většina dětí přesu-

nula do společenského sálu pod kostelem Sv. Ducha, kde na ně 
čekalo vystoupení kouzelníka Šeklina. Jeho vystoupení děti nad-
chlo a jeden přes druhého se hlásili do rolí pomocníků na pódiu.

Celý program na náměstí zakončilo vystoupení country kape-
ly Štrůdl.

Podle reakcí návštěvníků se i letošní ročník, který každoročně 
zahajuje festivalovou sezónu na náměstí, opět vydařil.

Text a foto: Aleš Korvas

NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY 
OPĚT OŽILO PŘEDVELIKONOČNÍM JARMARKEM
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Jak se už stalo zvykem, druhá květnová sobota patří ve Starém 
Městě milovníkům vína. I letos se 11. května zaplní oba sály SKC 
stovkami vzorků vína jak od místních vinařů, tak i z celého Slo-
vácka. Požádali jsme členy pořádajícího Klubu přátel vína, aby 
nám letošní košt blíže představili.

„Letošní košt je jubilejní, desátý, a protože návštěvnost výstavy 
každým rokem roste, rozhodli jsme se naše návštěvníky při této 
příležitosti odměnit řadou bonusů a poděkovat jim za zájem. Už 
při vstupu obdrží každý návštěvník speciální degustační sklenici, 
vstupenky zakoupené do 18:00 hod. pak budou při slavnostním 

„Morenu nesem, s velikým nosem, 
do vody ju dáme, jaro přivítáme!“ S tímto 
popěvkem, který si vymyslely děti, vyná-
ší obyvatelé Seifertovy ulice Morenu již  
počtvrté. Tradici spoluzaložil s dalšími ro-
diči Martin Řimák. Podle jeho slov si tento 
zvyk děti doslova vynutily.  „Děti již dříve 
vynášely Morenu ve svých školkách a akce 
se jim tak líbila, že si vždy chtěly zhotovit 
i svou doma a poté ji společně s kamará-
dy a rodiči vynést k řece Moravě“ dodává 
Marek Reichl, druhý ze zakladatelů. „Díky 
Markově všeumělské garáži máme výbor-
né prostory pro výrobu. V prvním roční-
ku jsme Morenu vytvářeli doma v obýváku 
a seno bylo pak všude,“ usmívá se Martin 
Řimák.

Letos Morenu vynášeli po společné do-
mluvě v sobotu 23. března 2019 v odpo-
ledních hodinách. Účast byla opět hojná 
a za zlidovělého popěvku jsme ze Seifer-
tovy ulice vyrazili směr řeka Morava. Tam 
nás až překvapilo, kolik lidí se po obou 
stranách Moravy zastavilo a tuto oblíbe-
nou tradici s nadšením sledovalo. Velké-
mu zájmu nahrálo i slunné a teplé počasí, 
které k břehům řeky vytáhlo ze zimních 
pelechů spoustu lidí. Akci jsme jako  
každý rok zakončili opékáním špekáčků 
na samotném břehu Moravy. Akce se opět 
zdařila, což nám vždy potvrzují především 
úsměvy dětí.“

„Nyní se těšíme na již šesté stavění 
máje, které proběhne v úterý 30. dubna.“ 
doplnil na závěr Martin Řimák.

Foto a text, Mgr. Martin Řimák

vyhlášení vítězů slosovány. Tři šťastní výherci obdrží poukaz pro 
dvě osoby na odbornou řízenou degustaci ve vinařství Jakubík 
Zlechov. A aby nebyl bonusům konec, využili jsme naše dobré 
vztahy s vinařstvími po celé Moravě a přivezli několik desítek 
lahví špičkového vína, která byla oceněna a vybrána do nejpres-
tižnější soutěže u nás, Salonu vín ČR. Tato vína budou pro ná-
vštěvníky volně k degustaci a k porovnání s produkcí slováckých 
malovinařů. Věříme, že v tomto srovnání obstojíme se ctí,“ uzaví-
rají členové KPV pozvání na X. Výstavu vín Staré Město.

Text: Klub přátel vína Staré Město

KOŠT VÍNA LETOS JUBILEJNÍ

OBYVATELÉ SEIFERTOVY ULICE VYNÁŠELI MORENU
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Projekt s názvem Protidrogový vlak. Do tohoto vlaku měli 
namířeno 1. 4. všichni žáci 8. ročníku. Úkolem tohoto projektu 

Žáci školy excelovali nejenom v okresním kole Matematické olympiády, ale i v kraj-
ském, do kterého všichni naši řešitelé postoupili. Konalo se 19. března na Gymnáziu 
Lesní čtvrť ve Zlíně. Tento den  v 9 hodin zasedlo v lavicích 42 reprezentantů čtyř okresů 
Zlínského kraje.

Na vypracování čtyř příkladů byly 4 hodiny čistého času. Nic jednoduchého je ne-
čekalo. Ve 13 hodin soutěž skončila. Netrpělivě jsme očekávali, kdy přijdou výsled-
ky. V úterý jsme se dočkali. Katka Spáčilová se stala úspěšnou řešitelkou a umístila se 
na krásném 5. místě. Úspěch je o to větší, že úspěšných řešitelů bylo jenom devět.  

V pondělí 18. března jsme se my žáci 8. C - Karolína Čápková, 
Kateřina Čejková a Ondřej Turčin - vydali na cestu do němec-
kého Tönisvorstu. Řidiče a pedagogický doprovod nám dělali 
Mgr. Martin Zábranský a Mgr. Pavel Turčin.

Po příjezdu do Tönisvorstu na nás čekaly německé rodiny, 

V úterý 12. března se zúčastnili žáci 
1. stupně naší základní školy oblíbené 
atletické olympiády ve sportovní hale 
v Uherském Hradišti. Soutěžilo se ve 4 ka-
tegoriích: mladší žáci, mladší žákyně, starší 
žáci, starší žákyně. Každý startující závodil 
pouze v jedné individuální disciplíně (běh 
na 30 m, skok do dálky z místa, hod míč-
kem, vytrvalostní běh) a ve štafetě.

 Ve velmi silné konkurenci 16 základ-
ních škol se umístila Klára Silná na 1. místě 

je rozšířit přístupy primární prevence nejen žákům, ale i široké 
veřejnosti. Multimediální výbava vlaku přinesla skrze interaktiv-
ní a zážitkové vzdělávání trochu netradiční formu prevence pro-
ti drogám, proti vyřknutí: „Ano.“, kterým začíná první kontakt 
s drogou, později s drogami.

Cílem programu, který trval zhruba 90 minut, bylo efektivně 
zapůsobit na žáky, na jejich pohledy na legální a nelegální drogy, 
závislosti, na domýšlení důsledků, dívání se na věc i z jiného úhlu 
pohledu a zároveň je inspirovat k pozitivním životním volbám 
a uspořádání si správného žebříčku vlastních životních hodnot.

 Celkové provedení projektu bylo výborné. Je skvělé, že žákům 
bylo umožněno zažít, naštěstí jen pasivně, 90 minut špatně zvole-
né trati životního vlaku člověka.

které si nás převzaly do svého „opatrovnictví“. Další den ráno 
jsme vyrazili na 4 vyučovací hodiny do školy. Německá škola se 
jmenuje Michael-Ende-Gymnasium a němečtí žáci navštěvují, 
tak jako my, třídu s rozšířenou výukou matematiky a informati-
ky. Poté jsme šli všichni společně na radnici, kde nás přijal pan 
starosta Thomas Gossen. Následovala prohlídka Tönisvorstu, 
ve středu Kolína nad Rýnem a další den Düsseldorfu.

Žáky gymnázia jsme ve výuce seznámili se Starým Městem 
v podobě PowerPoint prezentace. Pobyt se blížil ke konci a my se 
rozloučili s našimi německými přáteli, které jsme pozvali na pod-
zim k nám, do Starého Města. Byli jsme rádi, když naše pozvání 
přijali, a potěšilo nás, že se vedení obou škol domluvilo na dlou-
hodobější spolupráci v rámci výměnných pobytů.

a Tobiáš Bardoň na 2. místě ve skoku z mís-
ta, Adriana Štanglová na 2. místě a Marek 
Mouček na 3. místě v běhu na 30 m, To-
máš Vybíral na 2. místě ve vytrvalostním 
běhu, Adam Kaštánek na 1. místě a Leon-
týna Friedlová na 3. místě v hodu míčkem. 
Mladší děvčata na závěr ještě fantastickým 
výkonem vybojovala stříbro ve štafetě. Svý-
mi kvalitními výkony se atleti staroměstské 
základní školy zařadili na konečné celkové 
páté místo mezi školami. 

Text a foto: ZŠ Staré Město

REVOLUTION TRAIN

ÚSPĚCH KATKY V KRAJSKÉM KOLE MO

PRVNÍ VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ V NĚMECKU

HALOVÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ ZŠ
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Zima již končí a i mladí hasiči ze Starého 
Města opustili prostory tělocvičny druhého 
stupně Základní školy ve Starém Městě, 
kde jim ředitel Mgr. Jan Zábranský umož-
nil absolvovat zimní přípravu. Díky pěk-
nému počasí mohli již na přelomu měsíců 
března a dubna začít trénovat na koupali-
šti požární útoky, štafetu požárních dvojic 
a štafetu 4x60m. Zároveň začala příprava 
svěřenců v kategorii dorost, která probíhá 
na tartanové dráze u druhého stupně zá-
kladní školy. Po zimním období se v kolek-
tivu připravuje celkem 30 mladých hasičů 
a 12 dorostenců. Všichni závodníci zahájili 
sezónu v Ostrožské Lhotě 27. dubna, kde 
byla také zahájena Velká cena Mladých ha-
sičů okresu Uherské Hradiště. Závodníci 
kategorie starších a dorostu mají pro letoš-
ní sezónu větší motivaci k postupu na kraj-
ské kolo, které se v letošním roce usku-
teční na Atletickém stadionu v Uherském 
Hradišti ve dnech 8. a 9. června. Kolektiv 
trénuje pravidelně dvakrát týdně (pondělí 
16:30 – 18:30, čtvrtek 17:00 – 19:00), kde se učí hasičským do-
vednostem. Vedoucí mladých hasičů by rádi poděkovali rodičům 
mladých hasičů a sponzorům, Městu Starému Městu, firmě BT 

SERVIS, firmě VTP Pelka s.r.o., Helen Doron – Dagmar Stodůl-
ková, Nadace Synot a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy za podporu činnosti kolektivu.

Text a foto: SDH Staré Město

MLADÍ HASIČI VYBĚHLI NA „HŘIŠTĚ“



SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně scházejí společenství různého 
zaměření, ve kterých se setkávají děti, mládež i dospělí. V tomto 
čísle Vás seznámíme s jedním z nich.

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ

Již několik let se ve Starém Městě schází společenství seniorů, 
kteří diskutují o tématech víry a sdílejí své prožitky ve společen-
ství lidí s podobnými zkušenostmi, vědomi slov: Sdílená starost - 
poloviční starost a sdílená radost - dvojnásobná radost. Původně, 
tj. od poloviny 90. let se začali setkávat pod názvem Hnutí křes-
ťanů třetího věku, inspirováni francouzským konceptem (franc. 
La vie montante).

Scházejí se pravidelně jedenkrát za měsíc, vždy první pondělí 
v měsíci, na Orlovně ve Starém Městě. Pro každý rok jsou pro-
bírána jiná témata pro rozšíření znalostí víry, která připravuje 
Centrum pro rodinný život v Olomouci.  Obsah je velmi srozu-
mitelný, ale vždy poučný a prospěšný. Aktuálně se hlouběji zamýš-
lejí nad jednotlivými částmi mše svaté a vycházejí přitom z textů  
„S papežem Františkem o mši svaté.“ 

„Poklad svého spojení s Kristem nosíme v hliněných nádo-
bách a neustále se potřebujeme vracet k svatému oltáři, dokud 
neokusíme v plnosti blaženou účast na Beránkově svatební hosti-
ně v ráji.“ (Papež František)

Ve společenství zažíváme radost z víry na naší životní cestě, 
která má cíl v Boží náruči. Rádi přivítáme každého, kdo touží 
prožít smysluplný život. 

Vladimíra Batůšková

SVATÁ GEMMA GALGANI 

V průběhu druhého dubnového týdne mohli věřící v kostele 
Sv. Ducha uctít ostatky sv. Gemmy Galgani a vyprosit si pomoc 
při životních obtížích.   

Svatá Gemma (italsky „drahokam“) se narodila 12. břez-
na 1878 v Camiglianu, vesnici blízko města Lucca v Toskánsku. 
Její šťastné dětství skončilo v osmi letech, kdy jí zemřela matka. 
Následovala léta plná strádání a bolestných ztrát v rodině. Nako-
nec zůstala sama se dvěma sourozenci, o které se starala. V zimě 
1898-99 v nejhlubší chudobě těžce onemocněla, byla však zá-
zračně uzdravena. Ve stejném roce Gemma obdržela stigmata, 
viditelné Kristovy rány na rukou, nohou a v boku, a účastnila 
se tak Jeho utrpení. Eucharistie byla pro Gemmu každodenním 
posilujícím pokrmem. Zemřela na Bílou sobotu 11. dubna 1903. 
Po všech šetřeních a kritickém zpracování církev potvrdila nad-
přirozený původ mystických zážitků Gemy, jejichž původcem 
mohl být jedině Bůh.

Svatořečena byla 2. května 1940 papežem Piem XII: „Život 
vedený v takových pokorných podmínkách, v chudobě, v temno-
tě a v utrpení, který přesto dosáhl tak vznešených výšin svatosti, 
je důkazem, že žádný věk, žádné podmínky, žádný životní stav 
nebo společenské postavení nemohou být překážkou božskému 
příkazu: Buďte svatí, protože já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ 

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM 
NA BOLESTNÝ PÁTEK

ODLÉVÁNÍ DALŠÍCH ČÁSTÍ 
SVATOSTÁNKU

Již v průběhu října loňského roku odléval akademický sochař 
Otmar Oliva ve svém ateliéru části svatostánku do nového koste-
la Sv. Ducha. Na tuto práci v půli května naváže a vyhotoví zbýva-
jící díly, a tak se už můžeme těšit na kompletní svatostánek. 

ZVEME VÁS 

•PIETNÍ VZPOMÍNKA NA ROSTISLAVA SOCHORCE 
Dne 12. 5. 2019 bude v kostele sv. Michaela v 7.00 hod. oběto-

vána mše sv. za Rostislava Sochorce a oběti totalit. Poté bude ná-
sledovat pietní vzpomínka u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce, 
který se stal jednou z prvních obětí komunistické diktatury. 

•MAMINKÁM K SVÁTKU
12. 5. 2019 vystoupí v kostele Svatého Ducha při mši sv. 

v 10.00 hod. děti z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě se 
svým přáním maminkám a babičkám.  Všechny oslavenkyně jsou 
srdečně zvány!

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Ve dnech 20. - 26. 5. 2019 proběhne v našem městě veřejná 
sbírka na dokončení nového kostela Svatého Ducha.  
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U S N E S E N Í
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 28.03.2019 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

II. schválilo
 program 4. zasedání zastupitelstva města
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 3) hospodaření a závěrečný účet města 
za rok 2018.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 4) roční účetní závěrku města Sta-
ré Město za rok 2018 v souladu s vyhláškou č. 
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek a vnitřní směrnicí S 05/2013 ke schva-
lování účetní závěrky.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 5) přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtového ukazatele (na § 3111 
Mateřské školy) ve výši 40.000 Kč, a to:
 z položky 5331 Neinvestiční příspěvky zříze-
ným PO – 40.000 Kč
 na položku 6351 Investiční transfery zřízeným 
PO + 40.000 Kč
Tato částka bude zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 2/2019 – změna závazného ukazate-
le na § 3111 Mateřské školy. Investiční transfer 
bude použit na rekonstrukci stavební příčky od-
dělující prostor na hraní a odpočinkovou zónu. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6) rozpočtové opatření č. 2/2019:
 příjmy ve výši 224.037 tis. Kč beze změn
 zvýšení výdajů z 214.965 tis. Kč na 216.865 tis. 
Kč
 změnu financování z – 9.072 tis. Kč na – 7.172 
tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7)

7.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku:
 p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří o výměře 
23 m2
 p. č. 6009/11 ostatní plocha o výměře 216 m2
p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 62 m2
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 m2
p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 167 m2
vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádražní ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
Správě železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
IČ 70994234, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 2253-203/2018 zpracovaného Ing. Pavlem 

Josefíkem, Uh. Brod, Horní Valy 615, ze dne 
23.10.2018 ve výši 399.000 Kč (600 Kč/m2), za 
účelem narovnání vlastnických vztahů k užíva-
ným pozemkům. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6064/81 
ostat. plocha a části pozemku p. č. 6065/19 orná 
půda o celkové výměře cca 610 m2 v lokalitě 
ulice Huštěnovská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, 
a.s., se sídlem Staré Město, Huštěnovská 2022, 
IČ 27756203, za cenu 400 Kč/m2, za účelem roz-
šíření parkovacích ploch. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 715/23 
orná půda o výměře cca 560 m2 v lokalitě ul. 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti PLASTMONT BU-
REŠ, s.r.o., se sídlem Staré Město, Kostelanská 
2010, IČ 25522108, za cenu 800 Kč/m2, za úče-
lem rozšíření areálu společnosti.
 [Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.4 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 715/23 
orná půda o výměře cca 105 m2 v lokalitě ul. 
Kostelanská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, paní ***, za cenu 800 Kč/m2, za 
účelem rozšíření podnikatelského areálu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.5 záměr na převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 4560/1 vodní plocha/koryto vodního toku o 
výměře 2.226 m2 
p. č. 4560/11 ostatní plocha/zeleň o výměře 
1.125 m2 
p. č. 4560/26 vodní plocha/koryto vodního toku 
o výměře 369 m2 
p. č. 4560/29 vodní plocha/koryto vodního toku 
o výměře 165 m2 
p. č. 4560/38 ostatní plocha/manipulační plocha 
o výměře 339 m2 
p. č. 4560/39 ostatní plocha/manipulační plocha 
o výměře 74 m2 
p. č. 6214/390 ostatní plocha/jiná plocha o vý-
měře 271 m2 
v lokalitě Rybníček a ul. Nad Hřištěm ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od 
vlastníka pozemků ČR, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, Nové Město, za účelem narovnání vlast-
nických vztahů k užívaným pozemkům.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.6 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup části pozemku p. č. 4729/4 
ostatní plocha o výměře cca 290 m2 v lokalitě 

ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku 
pana ***, za cenu 200 Kč/m2, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů pod místní komunika-
cí.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.7 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup pozemku p. č. 6046/94 orná 
půda o výměře 72 m2, který se nachází pod ko-
munikací v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
níka pozemku manželů pana ***, za cenu 200 
Kč/m2, za účelem realizace stavby „Revitalizace 
ulice Velehradské, Staré Město“. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.8 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup části pozemku p. č. 6046/19 
ostatní plocha/zeleň o výměře cca 68 m2 za cenu 
200 Kč/m2, za účelem realizace stavby „Revita-
lizace ulice Velehradské, Staré Město“ a části po-
zemku p. č. 6046/19 ostatní plocha/zeleň o vý-
měře cca 474 m2 za cenu 500 Kč/m2, za účelem 
zcelení pozemků, vše v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, od vlastnice pozemku paní ***. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.9 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup části pozemku p. č. 6046/92 
orná půda o výměře cca 9 m2, který se nachází 
pod komunikací v lokalitě ulice Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastnice pozemku paní ***, za cenu 200 Kč/
m2, za účelem realizace stavby „Revitalizace uli-
ce Velehradské, Staré Město“. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

7.10 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup pozemku p. č. 6030/139 orná 
půda o výměře 199 m2 v lokalitě Olší ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlast-
níka pozemku pana ***, za cenu 22 Kč/m2. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v 
I. kole dotačních programů v roce 2019 a indivi-
duální dotace v roce 2019:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2019

Tělocvičná jednota Sokol Staré Město , IČ 
70806721 45.000 Kč
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou
Orel jednota Staré Město, IČ 62832646 80.000 
Kč
zastoupena Dagmar Zálešákovou, starostkou
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s., IČ 
48491977 110.000 Kč

18

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY



zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klu-
bu
Šachový klub Staré Město, z.s., IČ 26552001 
110.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klu-
bu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 110.000 
Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 
27.000 Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to, IČ 62833081 20.000 Kč
zastoupen Antonínem Martínkem, starostou 
sboru
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, preziden-
tem
Moto sport klub v AČR, Staré Město, IČ 
01171844 100.000 Kč
zastoupen Ing. Liborem Karáskem, předsedou
Junák – český skaut, středisko Dvojka Staré Měs-
to, z.s., IČ 61703559 20.000 Kč
zastoupen Milanem Hrabincem, vedoucím stře-
diska
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 5.000 Kč
zastoupena Mgr. Janem Svobodou, viceprezi-
dentem
Staroměští šohajíci, spolek, IČ 22739050 25.000 
Kč
zastoupeni Ing. Markem Pochylým, předsedou

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2019

Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 
70.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 
22879366 50.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, před-
sedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ 
22891421 30.000 Kč
zastoupena Ing. Tomášem Vavříkem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ 70837155 
30.000 Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
z.s. MORRIGAN, společnost přátel historie, IČ 
27056121 14.000 Kč
zastoupen Bohumilem Višenkou, předsedou
SPS Staré Město, z. s., IČ 22682724 10.000 Kč
zastoupen Bohumilem Crlou, členem výboru
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou 
spolku
Gombík z.s., IČ 05220190 8.000 Kč
zastoupen RNDr. Karlem Šuranským, předse-
dou

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2019

MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 
Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
ROSNIČKA, spolek, IČ 65766571 15.000 Kč
zastoupen Petrou Poláškovou, předsedkyní
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 
Staré Město, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen Jiřím Horsákem, před-
sedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Staré Město, 7.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou organizace

A.4 Podpora sociálních a navazujících služeb v 
roce 2019

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
místní organizace 25.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Jaroslavou Gajovou, předsedkyní 
místní organizace
Charita Uherské Hradiště, IČ 44018886 70.000 
Kč
zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, ředitelem
Diakonie ČCE – středisko CESTA, IČ 65267991 
15.000 Kč
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, ředi-
telkou střediska

B) Individuální dotace

Sarkander, z. s., IČ 60043920 27.000 Kč
zastoupen Miladou Umlaufovou, místopředsed-
kyní spolku
(účel: podpora letních táborů)
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherské-
ho Hradiště, 750.000 Kč 
IČ 46257934, zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem, farářem
(účel: podpora činnosti a aktivit Římskokatolic-
ké farnosti Staré 
Město – náklady na provoz, energie, splácení 
jistiny)
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o.p.s., 5.000 Kč
IČ 26593823, zastoupeno Mgr. Michalem Škra-
bánkem, ředitelem
(účel: sociální služba poskytovaná pro osoby se 
zdravotním postižením
na území ORP – provozní náklady)
Společnost Podané ruce o.p.s., IČ 60557621 
30.000 Kč
zastoupena Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředite-
lem
(účel: provozní náklady Kontaktního centra v 
Uherském Hradišti)
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 10.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku 
(účel: XXVI. Mezinárodní dětský folklorní festi-
val „Kunovské léto“)
Občanské sdružení “Kunovjan“, z.s., IČ 
62831585 5.000 Kč
zastoupeno Antonínem Poláškem, předsedou 
spolku

(účel: Národní přehlídka dětského verbuňku)
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Uherské Hradiště 5.000 Kč
IČ 70820287, zastoupen Josefem Trefilíkem, 
předsedou organizace
(účel: zajištění zdravotní kondice včelstev )
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: částečné pokrytí provozních nákladů)
NADĚJE, IČ 00570931, pobočka Otrokovice 
2.000 Kč
zastoupena Mgr. Pavlem Polákem, oblastním 
ředitelem
(účel: zajištění poskytování základních činností 
soc.služby typu
sociálně terapeutická dílna – provozní náklady)
Slovanská unie z. s., IČ 48133396 5.000 Kč 
zastoupena doc. Ing. Vojtěchem Merunkou, 
Ph.D., předsedou spolku
(účel: podpora mezinárodního kulturního festi-
valu 6. ročník Dny
slovanské kultury – bulharské a ukrajinské kul-
tury
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z.ú. 20.000 Kč 
IČ: 04977408
zastoupen Mgr. Helenou Schwarczovou, ředitel-
kou
(účel: provozní náklady)
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR, z.s. 3.000 Kč
IČ 65399447,oblastní odbočka Uherské Hradi-
ště
zastoupena Kateřinou Rathúskou, předsedkyní 
oblastní odbočky
(účel: podpora festivalu Dny umění nevidomých 
na Moravě – uspořádání
koncertu ve Starém Městě)
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9)
9.1 plán práce kontrolního výboru pro rok 2019.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

9.2 plán práce finančního výboru pro rok 2019.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. neschválilo
K bodu 8) žádost o poskytnutí účelové dotace v 
dotačním programu „ Podpora aktivit v oblasti 
životního prostředí v roce 2019“ žadateli – Gom-
bík z.s., IČ 05220190, zastoupen RNDr. Karlem 
Šuranským, předsedou spolku, (účel: přednáška 
o klimatických změnách), z důvodu odlišného 
předmětu žádosti, která svou formou účelu ne-
spadá do dotačního programu „Podpora aktivit 
v oblasti životního prostředí v roce 2019“, ale do 
dotačního programu „Podpora rozvoje kultury a 
cestovního ruchu v roce 2019“.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0  zdržel se 0]

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

Ing. Josef Trňák, v. r.
předseda návrhové komise
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U S N E S E N Í
z 9. schůze Rady města Staré Město, konané dne 03.04.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
 program 9. schůze rady města.

1.1 ukončení pronájmu bytu č. 5 v DPS, Ve-
lehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 
31.03.2019, ze zdravotních důvodů.

1.2 ukončení pronájmu bytu č. 16 v DPS, Ve-
lehradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní ***, dohodou k 
31.03.2019, ze zdravotních důvodů.

1.3 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 110 
v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu ***, doho-
dou k 31.03.2019. 

1.6 pronájem bytové jednotky č. 110 v domě s 
pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, paní ***, na dobu určitou – od 01.05.2019 
do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

1.7 záměr na pronájem nebytových prostor o 
celkové výměře 40,75 m2 v domě s pečovatel-
skou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8 převedení správy nemovitostí a obstarání 
záležitostí spojených s výkonem práv a povin-
ností vlastníka nemovitostí na společnost R.K.
SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Uherské Hradiš-
tě, Masarykovo náměstí 157, IČ 49435949.

1.9 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku p. č. 240/467 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře 60 m2 
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti AU-
TOJEŘÁBY BLAHA, s. r. o., se sídlem Staré 
Město, Karoliny Světlé 1084, IČ 29285887, od 
01.05.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou tři měsíce a nájemné ve výši 57 Kč/m2/rok 
+ příslušná DPH + inflační doložka, za účelem 
parkování vozidel.

1.10 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na:
 pozemek p. č. st. 1641, jehož součástí je stav-
ba č. p. 1719 s výjimkou reklamních ploch na-
cházejících se na severozápadní straně tribuny 
přivrácené k hřišti s umělým povrchem
 pozemek p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 
2420/69, včetně všech součástí, které tvoří ze-
jména hřiště s umělým povrchem, oplocení a 
osvětlení
 pozemek p. č. 2420/15 na němž se nachází 
travnaté hřiště 
 budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
 části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 
2163 (prádelna)

 skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí 
movitých nacházejících se v uvedených nemo-
vitostech (dle přílohy č. 1), vše v areálu fotba-
lového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou 
od 01.07.2019 do 30.06. 2024 a nájemné ve výši 
17.154 Kč/měsíc + příslušná sazba DPH + in-
flační doložka za pronájem nemovitostí a 5.601 
Kč/měsíc + příslušná sazba DPH za pronájem 
movitých věcí + záloha na energie související s 
nájmem ve výši 36.000 Kč/čtvrtletí, za účelem 
provozování předmětu podnikání dle výpisu 
z obchodního rejstříku – provozování tělový-
chovných a sportovních služeb v oblasti fotba-
lu.

1.12 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 119/1 zahrada o výměře cca 16 
m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.13 záměr na zřízení úplatného věcného 
břemene ve prospěch Povodí Moravy, s. p., 
se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 
70890013, na právo umístění stavby „ČOV 
Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do 
kanalizace“ – umístění přípojky splaškové ka-
nalizace, na části pozemku p. č. 4502/24 trvalý 
travní porost o výměře cca 50 m2 v lokalitě u 
Baťova kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví města 
Staré Město. 

1.14 uzavření smlouvy o podmínkách a právu 
provést stavbu č. SML/0206/19 mezi Zlínským 
krajem, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, 
IČ 70891320, zastoupený na základě zmocnění 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvko-
vá organizace, se sídlem Zlín, K majáku 5001, 
IČ 70934860 (na straně jedné) a městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
IČ 00567884 (na straně druhé – stavebník) na 
právo stavby „Staré Město – Revitalizace ulice 
Velehradské“, spočívající mimo jiné v realizaci 
nového zemního kabelové vedení VO a úpravy 
napojení místní komunikace ulice Velehradská 
v uzlovém úseku „Dolina“ silnice III/42826, na 
pozemku p. č. 4529/2 v obci Staré Město a k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. Pozemek je ve 
vlastnictví Zlínského kraje – s právem hospo-
daření ŘSZK.

1.15 projektovou dokumentaci pro realizaci 
projektu „Oprava kotelny na stadionu Širůch“. 

1.16 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 57,69 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

2.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – 
přestavba kotelny ZŠ 1720“ z důvodu změn 

oproti projektové dokumentaci a změny ceny 
díla.

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Úprava ÚT ZŠ Komenského 1720 – pavilon B“ 
z důvodu změn oproti projektové dokumentaci 
a změny ceny díla.

2.3 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Městský úřad Staré Město – klimatizace v 1. a 
2. NP – přístavba a část staré budovy s dodava-
telem STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 
Staré Město, IČ 26302497 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.4 uzavření kupní smlouvy na dodávky Rozší-
ření kapacit pro zájmové vzdělávání - stavební 
úpravy MŠ Rastislavova - dílčí část 1 Nábytek 
s dodavatelem TOPOS-T s.r.o., IČ 25577638, 
se sídlem Brněnská 500, 686 03 Staré Město v 
souladu s návrhem kupní smlouvy ze zadávací 
dokumentace.
uzavření kupní smlouvy na dodávky Rozšíře-
ní kapacit pro zájmové vzdělávání - stavební 
úpravy MŠ Rastislavova - dílčí část 2 Výpočetní 
technika a elektronika s dodavatelem Franti-
šek Vrána, IČ 13082949, se sídlem Za Dědinou 
351, 686 01 Uherské Hradiště v souladu s návr-
hem kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.5 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben 
“ z důvodu změn oproti projektové dokumen-
taci, změny ceny díla a změny termínu dokon-
čení díla.

2.6 uzavření kupní smlouvy na dodávky Půdní 
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben - inte-
rier - část 1 – Dodávka nábytku a nábytkového 
vybavení 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 dokumentace.

2.8 uzavření kupní smlouvy na dodávky Rozší-
ření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba 
kotelny ZŠ 1720 - nábytek s dodavatelem KA-
NONA a. s., IČ: 04163664, se sídlem Antala 
Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 v souladu s ná-
vrhem kupní smlouvy ze zadávací dokumenta-
ce.

3.1 uzavření kupní smlouvy na akci - Ná-
kup nábytku do kabinetů pro ZŠ Staré Město 
s dodavatelem KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 
Vizovice, PSČ 763 12, IČ 15526691 v souladu 
s návrhem kupní smlouvy ze zadávací doku-
mentace.

5.1 rozpočtové opatření č. 3/2019:
 zvýšení příjmů z 224 037 tis. Kč na 224 797 
tis. Kč
 zvýšení výdajů z 216 865 tis. Kč na 217 015 
tis. Kč
 změnu financování ze – 7 172 tis. Kč na – 7 
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782 tis. Kč

5.2 dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku města a předmětů v operativní eviden-
ci dle předloženého návrhu. 

5.3 návratnou finanční výpomoc ve výši 13.000 
Kč na opravu střechy nemovitosti č. p. 1479 ve 
Starém Městě na základě žádosti vlastníka by-
tového domu, a pověřuje starostu města k pod-
pisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci. 

II. neschválila

1.5 pronájem bytu č. 16 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní *** a panu 
***, z důvodu, že pan *** není poživatelem sta-
robního nebo plně invalidního důchodu, a není 
ani veden jako pečující osoba paní ***.

1.11 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4502/64 ostat. plocha, části po-
zemku p. č.4506/58 ostatní plocha a části po-
zemku p. č. 4506/59 ostatní plocha o celkové 
výměře cca 1.130 m2 v lokalitě ul. Zerzavice ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem umístění předváděcích vozidel a roz-
šíření parkoviště pro zákazníky.

III. nedoporučila zastupitelstvu města

1.11 zastupitelstvu města schválit převod ma-
jetku – prodej části pozemku p. č. 4502/64 
ostat. plocha, části pozemku p. č.4506/58 
ostatní plocha a části pozemku p. č. 4506/59 
ostatní plocha o celkové výměře cca 1.130 m2 
v lokalitě ul. Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem umístění 
předváděcích vozidel a rozšíření parkoviště pro 
zákazníky.

IV. souhlasí

3.2 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, s přijetím peněžního daru ve 
výši 4.000 Kč pro Základní školu, Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, IČ 75022567, od obce Kostelany nad Mo-
ravou, zastoupenou Pavlem Dudou, starostou, 
Kostelany nad Moravou 19, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 00291048. Dar je určen na úhra-
du mzdových prostředků pro pracovnice, které 
odvádí po skončení vyučování děti z obce Kos-
telany nad Moravou na autobusovou zastávku 
ČSAD.

6.2 s užitím znaku města Staré Město na pro-
pagačních materiálech akce Den pohybu pro 
zdraví, který pořádá nadační fond Sportovní 
agentura Slovácko, Na Vyhlídce 1753, 686 03 
Staré Město, IČ 07703899.

V. rozhodla

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Městský úřad Staré Město – klimatizace 
v 1. a 2. NP – přístavba a část staré budovy - 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce. Vybraný dodavatel STAVAKTIV s.r.o., 
Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497, 
s nabídkovou cenou 1.591.326,00 Kč bez DPH, 
1.925.505,00 Kč vč. DPH.

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělává-
ní - stavební úpravy MŠ Rastislavova - dílčí část 
1 Nábytek - veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Vybraný dodavatel TOPOS-T s.r.o., 
IČ 25577638, se sídlem Brněnská 500, 686 03 
Staré Město, s nabídkovou cenou 193.590 Kč 
bez DPH, 234.243,90 Kč vč. DPH.
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakáz-
ky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 
- stavební úpravy MŠ Rastislavova - dílčí část 
2 Výpočetní technika a elektronika - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybra-
ný dodavatel František Vrána, IČ 13082949, se 
sídlem Za Dědinou 351, 686 01 Uherské Hra-
diště, s nabídkovou cenou 26.480 Kč bez DPH, 
32.040,80 Kč vč. DPH.

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení 
učeben - interier - část 1 – Dodávka nábytku 
a nábytkového vybavení - veřejná zakázka na 
dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním 
řízení. Vybraný dodavatel Moderní škola s.r.o., 
se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 
28607376, s nabídkovou cenou 1.679.423,00 Kč 
bez DPH, 2.032.101,83 Kč s DPH.

2.7 v obdobě ustanovení § 48 odst. 2, písm. b) 
zákona o zadávání veřejných zakázek o vylou-
čení účastníka výběrového řízení ESO R-MAR-
KET, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 461, 768 24 
Hulín, IČ 49966626 z další účasti ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zá-
jmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 
- nábytek - veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Účastníkem výběrového řízení neby-
ly objasněny nebo doplněny údaje a doklady 
na základě žádosti o objasnění nabídky ze dne 
14.03.2019.

2.8 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 
- přestavba kotelny ZŠ 1720 - nábytek - veřejná 
zakázka malého rozsahu na dodávky. Vybra-
ný dodavatel KANONA a. s., IČ: 04163664, se 
sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, 
s nabídkovou cenou 559.590,00 Kč bez DPH, 
677.104,00 Kč vč. DPH.

3.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky - Nákup nábytku do kabinetů pro ZŠ Sta-
ré Město - veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky. Vybraný dodavatel KDZ, spol. s r.o., 
Razov 1256, Vizovice, PSČ 763 12, IČ 15526691 
s nabídkovou cenou 364.980,00 Kč bez DPH, 
441.626,00 Kč vč. DPH.

VI. vzala na vědomí

1.8 pronájmy, které přechází ze společnosti 

České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží 
L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, na 
město Staré Město, dle § 2221 Občanského zá-
koníku – změní-li se vlastník věci, přejdou prá-
va a povinnosti z nájmu na nového vlastníka, 
dle zápisu.

4.1 žádost stavebníka pana *** o společný sou-
hlas dle § 96a stavebního zákona na novostav-
bu rodinného domu. 

4.2 žádost stavebníka paní *** o společný sou-
hlas dle § 96a stavebního zákona na novostav-
bu rodinného domu. 

4.3 žádost stavebníka paní *** o společný sou-
hlas dle § 96a stavebního zákona na novostav-
bu rodinného domu. 

6.1 zápis z jednání sociální komise ze dne 
27.03.2019.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.7 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 40,75 m2 v domě s 
pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned 

1.12 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 119/1 zahrada o výměře 
cca 16 m2 v lokalitě ul. Za Mlýnem ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. T: ihned

1.13 zveřejnit záměr na zřízení úplatného věc-
ného břemene ve prospěch Povodí Moravy, 
s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, na právo umístění stavby „ČOV 
Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do 
kanalizace“ – umístění přípojky splaškové ka-
nalizace, na části pozemku p. č. 4502/24 trva-
lý travní porost o výměře cca 50 m2 v lokalitě 
u Baťova kanálu ve Starém Městě, k. ú . Staré 
Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví 
města Staré Město, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.16 zveřejnit záměr na pronájem nebytových 
prostor včetně podílu na společných prosto-
rách o celkové výměře 57,69 m2 na zdravotním 
středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách. 
 T: ihned

2. Hospodářsko-správnímu odboru – sociální-
mu oddělení 

1.4 provést místní šetření ve věci pronájmu 
bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou, Vele-
hradská 1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště u manželů paní *** a pana 
***. T: ihned

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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Valným hromadám na začátku roku se nevyhnuli ani myslivci 
z Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě. Výroční schůze za-
čala v areálu Polního mlýna ve Starém Městě v pátek od 17 hodin. 
Členů se sešla nadpoloviční většina, a tak mohl předseda Franti-
šek Zbraněk konstatovat, že valná hromada je usnášení schopná. 
Předseda František Zbraněk a myslivecký hospodář Zdeněk Vaněk 
seznámili přítomné členy s tím, co se v minulém roce ve spolku 
událo. Zhodnotili, jak se podařilo naplnit plán akcí, které si mysliv-
ci na rok 2018 vytyčili, a jaké jsou plány na následující rok. Stejně 
jako v uplynulém roce se představí i letos místní nimrodi během 
staroměstského Dne Země, kdy členové pomáhají nejen s úklidem 

Bilancování s uplynulým rokem za sebou mají stejně jako ostat-
ní spolky i staroměstští rybáři. Jejich valná hromada se uskutečnila 
v neděli 17. března 2019 v prostorách Jezuitského sklepa. Předseda 
spolku Jiří Horsák přivítal všechny přítomné členy, ale i pozvané 
hosty, kterými byli starosta Starého Města pan Josef Bazala a mís-
tostarosta Martin Zábranský. Oba zhodnotili spolupráci s rybáři 
jako kladnou a nastínili, jaké investiční akce, nejen ze strany města, 
by měly v letošním roce proběhnout. Nejvyšší představitelé města 
jednali s rybáři o stavbě rybníku V Olší, ale i o úpravách a částeč-
ných omezeních pro rybáře v lokalitě Louky, kdy by měla být bě-

Starého Města, ale mají na starosti také svoz nasbíraného odpadu. 
Široké veřejnosti se představují myslivci během Dne dětí, kdy pro 
naše nejmladší obyvatele připravují poznávací soutěže, ale k vidění 
jsou také během představení spolků nebo zkoušek loveckých psů.

Bez pomoci členů mysliveckého spolku při stavbě pódia by se 
neobešla v podstatě žádná kulturní akce pořádaná městem na ná-
městí Velké Moravy.

Na výroční členské schůzi nechybělo ani bilancování s hospoda-
řením se zvěří. Staroměstští myslivci hospodaří přibližně na 1420 
hektarech. 

Text a foto: Aleš Korvas

hem následujících tří let vysazena nová louka, druhově bohatá na 
rostliny i živočichy. Nechyběla ani diskuze se členy rybářů.

Poté již začali rybáři bilancovat uplynulý rok a úlovky. Ze všech 
statistik můžeme uvést alespoň jedinou. Za celý rok 2018 ulovili 
členové staroměstského rybářského spolku 3 841 ks ryb v celkové 
váze  7 069 kg. 

Představeny byly také plány akcí, které se uskuteční v roce 2019. 
Chybět by neměly ani tradiční noční rybářské závody Staroměst-
ský Čochtan.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTŠTÍ MYSLIVCI ZHODNOTILI UPLYNULÝ ROK

VALNÁ HROMADA STAROMĚSTSKÝCH RYBÁŘŮ
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 10. 5. 2019. 

Další noviny vyjdou 31. 5. 2019.

Dne 7. května 2019 by se dožil 85 let pan Bohuslav 
Bilavčík.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. května by se dožila 55 let paní Alena Burdejo-
vá. Dne 8. května vzpomeneme 8 let od jejího úmrtí. 
S láskou vzpomínají syn Martin, dcera Zuzana s rodi-
nami, rodiče a sestra Pavlína s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 24. dubna 2019 uplynul rok, kdy nás opustila 
naše dcera Andrea Ajdini, rozená Čagánková. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera, rodiče a bratr 
s rodinou.

„Odešel jsi, ale v našich srdcích jsi stále“
Dne 6. května 2019 vzpomeneme sedm let od úmrtí 
pana Stanislava Julíčka. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku.
Všem, kteří s námi vzpomenou, děkuje manželka 
Blanka a děti s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci 
trvá a nedá zapomenout.
Dne 1. 4. 2019 by se dožila 90 let paní Anna Kovalčí-
ková a 27. 5. 2019 uplyne 20 let od úmrtí pana Anto-
nína Kovalčíka.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Antonie a syn Josef 
s rodinami.

Dne 28. dubna 2019 vzpomeneme nedožitých 90. 
narozenin našeho manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka pana Ludvíka Pašky.
V únoru jsme si připomněli 33 let od jeho úmrtí. Za 
vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkujeme.
Manželka Růžena, syn Pavel a dcera Bronislava s ro-
dinami.

Dne 12. dubna 2019 si všichni, jejichž srdci byla blíz-
ká, připomenou 1 rok od úmrtí naší maminky a ba-
bičky paní Zdenky Vaňkové.
S láskou vzpomíná syn Vojtěch a vnoučata Roman 
s Terezou.

✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

ČERPADLA

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

Čtvrtek 2. a pátek 3. května
TRAVIČKA ZELENÁ
Premiérový pořad DFS Dolinečka

Sobota 11. května
X. KOŠT VÍNA
Hraje CM Bálešáci
Začátek 16.00 hod.

Neděle 12. května
DEN MATEK
Začátek 14.30 hod.

Čtvrtek 30. května
GALERIE KLUBKO

Středa 29. května
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod., vstupné dobrovolné

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

Sobota 11. května
FÉROVÁ SNÍDANĚ
Pořádá SVČ Klubko
náměstí Velké Moravy

Úterý 14. května – neděle 2. června
OBRAZY A OBRÁZKY
Výstava Akademie 3. věku při KKUH
Jezuitský sklep

Pátek 31. května – sobota 1. června
ZAHRADA MORAVY
náměstí Velké Moravy
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Děvčata z kroužku břišních tanců pod vedením svých vedou-
cích Veroniky Spáčilové a Andrey Štěrbové opět sbírají medaile. 
V březnu se zúčastnila hned tří soutěží, kde získala skvělá umístění 
– ve Slavičíně v soutěži „O valašský klobúk“ 1. místo, v Bystřici p. 
Hostýnem v soutěži „O včelínský pohár“ 2. místo a ve Zlíně v sou-
těži „Tancer cup“ také 2. místo.

Tato zlatá a stříbrná umístění jsou krásným úspěchem a také 
odměnou za jejich pilné trénování.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší organizace SVČ 
KLUBKO a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a vystou-
peních. Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli finanč-

V pondělí 18. března jsme se my, žáci 8. C,  Karolína Čápková, 
Kateřina Čejková a Ondřej Turčin, vydali na cestu do německého 
Tönisvorstu. Vyjížděli jsme od radnice Starého Města. Cesta  nám 
zabrala 11,5 hodiny. Po příjezdu do Tönisvorstu na nás čekaly ně-
mecké rodiny, které si nás převzaly do svého „opatrovnictví“. Po 
krátkém seznámení  jsme se navečeřeli a šli jsme spát. Další den 
ráno jsme posnídali a vyrazili na 4 vyučovací hodiny do školy. Ně-
mecká škola se jmenuje Michael-Ende-Gymnasium a němečtí žáci 
navštěvují stejně jako my třídu s rozšířenou výukou matematiky a 
informatiky. Potom jsme šli všichni společně na radnici, kde nás 
přijal pan starosta Thomas Gossen. Připravil pro nás občerstvení 
a dostali jsme i malé dárky. Následovala prohlídka Tönisvorstu. 

ní prostředky pro zakoupení nových kostýmů.
Tímto také zveme všechny, kteří mají zájem zhlédnout jejich 

taneční vystoupení na Galerii, která proběhne 30. 5. v 16.30 h. ve 
Společensko-kulturním centru ve Starém Městě, kde se představí  
i další taneční, pohybové a hudební kroužky z SVČ KLUBKO.

Autor: SVČ KLUBKO

Viděli jsme evangelický kostel sv. Cornelia, větrný mlýn, sochu 
sv. Antonína a sv. Martina, malebnou hlavní ulici a další zajímavá 
místa. Po procházce jsme šli s našimi německými kamarády domů, 
kteří si pro večer připravili program. Všichni jsme se sešli a společ-
ně oslavili náš příjezd. Ve středu nás naši hostitelé dovedli k tram-
vaji, kterou jsme se vydali na vlakové nádraží v Krefeldu. Zde jsme 
nastoupili na vlak do Kolína nad Rýnem. V Kolíně jsme navštívili 
slavný gotický  Dóm (chrám), z jehož prohlídky jsme byli nadšeni. 
Poté jsme se odebrali k fotbalovému stadionu 1. FC Köln. Také tady 
pro nás byla připravena prohlídka s paní průvodkyní. 

Po návratu do Tönisvorstu jsme večer opět strávili s našimi hos-
titeli. Ve čtvrtek jsme šli na 2 vyučovací hodiny do školy, ve kterých 
jsme německé žáky seznámili se Starým Městem v podobě power-
-pointové prezentace, kterou jsme si pro tuto příležitost připravili. 
Poté nás naši hostitelé zase odvedli na tramvaj, kterou jsme odjeli 
do Krefeldu a pokračovali vlakem do Düsseldorfu. Tady jsme na-
vštívili televizní věž s nádherným výhledem na město. Absolvovali 
jsme i procházku městem a přitom jsme plnili různé úkoly, které 
pro nás připravila třídní učitelka našich německých kamarádů paní 
Andrea Matzat. Po návratu do Tönisvorstu nás naše německé rodi-
ny vzaly na společnou večeři. Na druhý den ráno jsme vyrazili ke 
škole. Rozloučili jsme se s našimi německými přáteli a pozvali je na 
podzim k nám do Starého Města. Byli jsme rádi, když naše pozvání 
přijali a potěšilo nás, že se vedení obou škol  domluvilo na dlouho-
dobější spolupráci v rámci výměnných pobytů.

Doma ve Starém Městě nás přivítaly naše rodiny. Všichni jsme 
si to prima užili, máme spoustu nových zkušeností a nádherných 
zážitků. Děkujeme škole a městu, že jsme se mohli do Tönisvorstu 
podívat.

Ondřej Turčin, 8. C

OPĚT ÚSPĚŠNÉ BŘIŠNÍ TANEČNICE Z KLUBKA!

PRVNÍ VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ V NĚMECKU
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Již 6. ročník Dnů Slovanské kultury se uskuteční v několika 
městech Zlínského kraje ve dnech 22. – 26. května 2019. Jedná se 
o atraktivní setkání s kulturním dědictvím Ukrajiny a Bulharska. 
Festival se opět koná ve vybraných městech Zlínského kraje (Staré 
Město, Uherské Hradiště, Velehrad a poprvé i Zlín) a Jihomorav-
ského kraje (Hodonín a Mikulčice). 

Slavnostní zahájení letos proběhne ve Starém Městě, a to ve 
čtvrtek 23. května od 19:00 v atraktivním novém polyfunkčním 
prostoru pod kostelem Sv. Ducha. Součástí bohatého programu 
bude vernisáž výstavy Ukrajinské Unesco, autorské setkání s filmo-
vým a divadelním režisérem Vladimíre Morávkem a dalšími hosty 
k nově připravované filmové verzi Balady pro banditu. Součástí 
slavnostního zahájení festivalu bude i unikátní vystoupení ukra-
jinského pěveckého souboru Krynica, který jako poslední udržu-
je tradici prastarých kozáckých písní, která je zapsaná na světový 
seznam Unesco. Návštěvníci programu si mohou prohlédnout i 
výstavu fotografií a grafik karpatských dřevěných kostelíčků, umís-
těných do kostela Sv. Ducha. 

Již tradičně v předjaří  zveme naše milé babičky a dědečky do 
naší Křesťanské mateřské školy. Tentokrát vystoupení proběhlo ve 
dvou třídách se zpožděním z důvodu velké nemocnosti dětí. Ale  
i tak jsme si tu oslavu užili. 

Děti připravily pro své prarodiče dárečky a pěkná vystoupení. 
Moc se snažily, aby se  „bábince“ a „dědynkovi“  předvedly co nejlé-
pe. Při kafíčku a buchtě jsme poté spolu poseděli a popovídali, děti 
si užily přítomnosti svých milých a za pěkné vystoupení dostaly 
dobroty, které jim napekly a přinesly babičky.

Milé babičky a dědečkové, jste pro nás moc důležití, máme Vás 
moc rádi a přejeme Vám hodně lásky od vašich maličkých zlobidel 
a bezmeznou trpělivost s nimi. 

KMŠ St. Město

VSTUP NA ZAHÁJENÍ ZDARMA. 
Součástí panelové výstavy Ukrajinské Unesco bude i větší pre-

zentace jediného architektonického díla českého architekta zapsa-
ného na světový seznam Unesco - rezidenci bukovinských metro-
politů v Černovicích, architekta a mecenáše Josefa Hlávka. 

Text a foto: Jiří Králík

PROGRAM FESTIVALU VE STARÉM MĚSTĚ   

PAMÁTNÍK VM (ČTVRTEK 23. 5. - 17:00) 

- VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKA: výstava BULHARSKÁ CYRILICE  
o počátcích bulharského písemnictví doplněná faksimilii bulhar-
ského kulturního dědictví (výstava bude zahájena již 29. 3. 2019 od 
17:00)   

- VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKA: výstava  UKRAJINSKÉ  UNESCO  
- výstava  věnovaná    architektonickému skvostu Josefa Hlávky  
v Černovicích (Ukrajina) + přednáška a beseda k připravovanému 
filmu Balada pro Banditu II.  

KOSTEL SV. DUCHA (ČTVRTEK 23. 5. - 19:00) 

- VÝSTAVA: UKRAJINSKÉ UNESCO (výstava dřevěných karpat-
ských kostelíčků a dalších).     

- KONCERT + VÝSTAVA + PŘEDNÁŠKA: koncert  ukrajinského  
souboru  Krynica  (UNESCO  -    kozácké písně z Dněpropetrovska) 
+ setkání s Vladimírem Morávkem s besedou o připravované nové 
verzi Balady pro banditu i návštěvě Podkarpatské Rusi + panelová 
výstava UKRAJINSKÉ UNESCO.

DNY SLOVANSKÉ KULTURY VE STARÉM MĚSTĚ

BESÍDKA PRO BABIČKY A DĚDEČKY
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