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Jeden z největších investičních záměrů v historii Zlínského 
kraje jde prozatím k ledu. Plánovaná výstavba nové budovy Kraj-
ské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně byla zamítnuta při pátečním 
hlasování. Koaliční partneři z hnutí Ano 2011 se při hlasování 
zdrželi, a celý investiční záměr výstavby tak byl odsunut na ne-
určito. Opoziční zastupitelé vyčítali hejtmanovi Čunkovi cenu 
projektu, která se blížila částce 8 miliard korun a jejíž výstavba 
měla trvat 6 let. Na stůl by se tak nyní měl dostat projekt na re-
konstrukci stávajícího areálu nemocnice, který je již v mnoha 
ohledech v havarijním stavu. Na plány okolo Krajské nemocnice 
Tomáše Bati ve Zlíně jsme se zeptali starosty Josefa Bazaly, který 
byl součástí vyjednávacího týmu s koaličními partnery.

Dobrý den, pane starosto, krajští zastupitelé výstavbu nemoc-
nice jako investiční projekt kraje zamítli. Co se bude nyní dít dál? 
Existuje stále možnost, že by se nemocnice stavěla nově, nebo už 
se začne plánovat rekonstrukce stávajícího areálu? Osobně mě 
postup našich koaličních partnerů mrzí. Vždyť kvůli jejich dal-
ším požadavkům, které měli na poslední chvíli, jsme v pondělí 
přerušili zasedání krajského zastupitelstva, abychom pokračovali 
mimořádně v pátek. Přestože jsme všechny jejich požadavky spl-
nili, tak nakonec pro navržené usnesení nehlasovali. Samozřej-
mě to neznamená, že projekt nové nemocnice padá a že se nyní 
začne pracovat na modernizaci stávající KNTB. Tento postup je 
ještě velmi daleko.

Jaké byly hlavní důvody a argumenty pro výstavbu zcela nové-
ho areálu v Malenovicích oproti rekonstrukci stávajícího areálu? 
Těch důvodů je celá řada. Současný areál KNTB  je omezen pro-
storem, dopravní dostupností, budovy jsou zastaralé, část budov 
je památkově chráněna. Demolice nebo modernizace jednotli-
vých budov si vyžádá hluk, prašnost, omezení výkonu zdravotní 
péče a samozřejmě i komplikace pro pacienty, kteří budou vysta-
vení všem negativům, která stavební činnost provází.   

Mnoho obyvatel Uherskohradišťska, ale i Vsetínska a Kromě-
řížska se obávala a zřejmě ještě stále obává, že v případě nové 
krajské nemocnice by došlo k centralizaci mnoha oborů do Zlí-
na a okresní nemocnice by některé obory musely zcela zrušit. Jak 
moc je tato obava relevantní? V Investičním záměru nové nemoc-
nice je jasně popsána i funkce nemocnice v Kroměříži, Vsetíně 
a Uherském Hradišti, a to jako nemocnice sekundární (okresní).  
Ve Zlíně pak jako nemocnice terciální (krajská). Je nadmíru jas-
né, že tím jak se dožíváme všichni delšího věku, bude přibývat 
pacientů, kteří budou potřebovat zvýšenou lékařskou péči. Nová 
nemocnice, má mít méně lůžek než je v stávajícím areálu KNTB. 

Nemyslím si, že by výstavbou nové nemocnice byly ohroženy ne-
mocnice stávající. Vždyť do nich kraj na jejich modernizaci dává 
obrovské peníze. Konkrétně do roku 2023 má být Uherskohradi-
šťská nemocnice kompletně zmodernizovaná. Bude jedna z nej-
modernějších okresních nemocnic v České republice.

Co byl podle Vás hlavní problém, proč se nakonec koaliční 
partner zdržel hlasování? Jeden z jeho členů a zároveň člen rady 
kraje, Jiří Sukop, dokonce hlasoval proti. Asi se z toho stalo po-
litikum. Jsem předsedou Výboru pro výstavbu nové nemocnice, 
který se velmi intenzivně zabýval investičním záměrem a probíral 
všechny detaily. Snažili jsme se objektivně posoudit pro a proti 
a jednání probíhala bez problémů. Pak se něco pokazilo a zača-
la se do argumentů dostávat politika. Co si máte myslet o poža-
davku, když chce někdo zpracovat rozpočtový výhled Zlínského 
kraje do roku 2044. Vždyť je to nesmysl a divím se, že jsme na tu 
debatu přistoupili.  

KDU-ČSL a hnutí ANO tvoří ve Zlínském kraji koalici. 
Po tom, co jeden koaliční partner potopil tak zásadní záměr dru-
hého koaličního partnera, bude jistě o dost složitější spolu dobře 
vycházet. Bude současná koalice ještě do příštího roku, kdy mají 
být nové krajské volby, nadále společně fungovat, nebo se omezíte 
na „doklepání to spolu“ do voleb?  Nyní jsou prázdniny a spousta 
klíčových osobností čerpá dovolenou. Přesto si myslím, že jedná-
ní probíhat budou a i nadále se bude hledat cesta jak se posunout 
dál. Do příprav Investičního záměru NBN bylo vloženo obrovské 
množství práce, energie. Podíleli se na něm pracovníci krajského 
úřadu, experti, externí pracovníci včetně týmu složeného z lékařů 
jednotlivých nemocnic (lékařská rada).  Osobně si myslím, že se 
nakonec nová nemocnice bude stavět v Malenovicích. Je to poho-
dlnější, levnější a rychlejší.  Pokud nedojde k rozhodnutí, stane se 
výstavba nové nemocnice jedním z předvolebních témat. I to na-
konec může být pozitivní, aby se obyvatelé Zlínského kraje sami 
vyjádřili. 

Spousta pozemků v místě, kde měla nová nemocnice stát, se již 
od původních vlastníků vykoupila. Co se s těmito pozemky bude 
nyní dít? Zůstanou nadále ve vlastnictví kraje pro případ, že by 
se nová nemocnice nakonec schválila, nebo se budou vlastníkům 
vracet? Pokud mám informace, tak v kupních smlouvách je uve-
deno, že pokud se nemocnice stavět nebude, tak se pozemky musí 
vrátit původním majitelům s nějakou sankcí (pokutou) pro kraj.

Děkuji za rozhovor.

NOVOU BUDOVU NEMOCNICE KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ ZAMÍTLI 
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Zastupitelstvo města schválilo na veřejném zasedání dne 
26. 6. 2019 názvy nově vznikajících ulic ve Starém Městě. Jed-
na ulice je v prostorách za zahradami mezi ulicí Huštěnovskou          
a ulicí Tőnisvorst. Zde se zastupitelé jednoznačně shodli na názvu 
„Polní“, který odkazuje na bývalý charakter pozemku, na němž se 
ulice nachází. Je to prakticky bývalá polní cesta. 

Další vznikající ulice se nachází v prostoru bývalého areálu 
školního hospodářství. Je to ulice, která je rovnoběžná s Vele-
hradskou ulicí a je prakticky nejvýše položenou ulicí v prosto-

ru bývalého školního hospodářství. Proto 
i název ulice, pro který se zastupitelé roz-
hodli, zní „Na Kopci“. 

V bývalém areálu školního hospodářství 
vzniknou další ulice, o nichž budou zastu-
pitelé hlasovat, až to bude aktuální. Tedy až 
bude území „očištěno“ od stávajících sta-
veb školního hospodářství a bude možné 
vyznačit linie ulic na katastrální mapě.

Názvy dalších ulic budou, pokud se za-
stupitelé ztotožní s rozhodnutím rady měs-
ta, „Na Statku“, „Slaměná“ a „Zemědělská“.

Výše uvedené názvy ulic nevznikly 
v radě města a zastupitelstvu náhodou. 
K návrhům na pojmenování ulic se zapojili 
žáci základní školy, další názvy pak navrhli 
občané, kteří se zapojili do diskuze na face-
booku. Důležitým vodítkem pro radu měs-
ta byly také návrhy, které vznikly v Komisi 
pro územní plán a územní rozvoj. Odsou-
hlasené názvy ulic jsou v podstatě průni-

kem těchto návrhů. Rada města zároveň přihlédla ke kritériím 
stanoveným ministerstvem vnitra. Tato kritéria říkají, že názvy 
ulic by měly respektovat ráz místa, kde leží. Tematicky by měly 
spolu korespondovat a měly by respektovat pravidla spisovného 
jazyka.   

Text: Kamil Psotka, Foto: Aleš Korvas

NOVÉ ULICE VE STARÉM MĚSTĚ
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Nové prostory i zrekonstruované učeb-
ny čekají na žáky i učitele po prázdninách 
na Základní škole ve Starém Městě. Ně-
kolik měsíců trvající rekonstrukce budov 
prvního i druhého stupně byla dokonče-
na, stejně jako přestavba bývalé kotelny 
v budově druhého stupně na dvě učebny 
pro Středisko volného času Klubko. Cel-
ková investice se vyšplhala na hodnotu 
84,3 milionů korun. Více než 80 procent 
z této částky by ale mělo být proplaceno 
z prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu v podobě dotace.

Na červené budově na prvním stupni 
základní školy vznikly po rekonstruk-
ci půdní vestavby zcela nové odborné 
učebny. Dříve nevyužívaná půda tak dala 
vzniknout učebně jazyků, počítačů, pří-
rodních věd a učebna pro pracovní vý-
chovu. Každá z nových učeben je vybave-
na elektricky ovládanými střešními okny 
včetně zastínění. Celá půdní vestavba si 
jich vyžádala 86. Výhled, který se dětem 
i učitelům na Staré Město nabídne, je 
úchvatný. Samozřejmostí jsou nové toale-
ty a zázemí pro učitele. „Nově vybudova-

né prostory jsou skutečně nádherné. Jsem 
přesvědčen o tom, že se dětem i vyučují-
cím budou líbit,“ řekl starosta Josef Bazala.

Součástí rekonstrukce byla taky stavba 
nového schodiště a výtahu, který se nyní 
nachází u tělocvičny. 

Ještě rozsáhlejší modernizací prošla bu-
dova, respektive jeho pavilon B na druhém 
stupni základní školy, č.p. 1720. Ten byl 
rekonstruován a modernizován v podstatě 
celý. Kromě nového vybavení pro učebny, 
toalety, podlahy byl vybudován také výtah. 

REKONSTRUKCE ZŠ ZA TÉMĚŘ 85 MILIONŮ KORUN 
JE DOKONČENA 

V této budově byla rekonstrukce skutečně 
celková. Dávno za hranicí modernos-
ti a na pokraji životnosti byly například 
učebny kuchyňky, nevyhovující byly i tří-
dy pro jazykovou výchovu. „Od září se bu-
dou děti učit ve zcela jiných podmínkách. 
Připraveny jsou pro ně moderní prostory 
se zázemím, které odpovídá dnešní době 
i náročným kritériím z hlediska bezpeč-
nosti a hygieny,“ doplnil starosta Josef Ba-
zala. 

Pro Středisko volného času vznikly dvě 
nové učebny na místě již dávno nevyuží-
vané kotelny vedle tělocvičny na druhém 
stupni ZŠ. Tato investiční akce za zhruba 
14 milionů korun byla rovněž dokončena 
a připravena k užívání.

Rekonstrukci si pochvaluje i ředitel ZŠ 
Jan Zábranský, který do nové funkce na-
skočil právě na začátku prací. „Celý rok 
byla rekonstrukce obou dvou budov ome-
zením nejen pro žáky, ale i učitele. Všichni 
se museli nějakým způsobem uskromnit, 
pohybovat se mezi náhradními prosto-
ry, ale naštěstí se vše zvládlo bez větších 
problémů a komplikací. Všem bych chtěl 
moc poděkovat za trpělivost,“ dodal Jan 
Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas
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Zemědělská společnost Školní hospodářství, která pat-
ří od roku 2004 Městu Staré Město, vykázala za rok 2018 zisk 
324 000 korun. Prodej vypěstovaných plodin tak skončil pod-
statně lepším výsledkem než předešlý rok, kdy hospodaření spo-
lečnosti skončilo v červených číslech se ztrátou 441 tisíc korun.  
Společnost pěstuje na téměř 275 hektarech čtyři zemědělské 
plodiny. Pšenici, řepku ozimou, kukuřici a sóju. Největší podíl 
obhospodařované plochy patřil pšenici, kterou zemědělci vysa-
dili na 91,47 hektarech, následovala kukuřice na 88,44 hektarech, 
řepky pěstovali necelých 85,52 hektarů a nejmenší část, 9,28 hek-
tarů, patřila sóji.

Původní kotelna, která slouží na Širůchu jako zdroj tepla pro 
vytápění a ohřev vody pro celý objekt, byla již dávno za hranicí 
životnosti. „Pětadvacet let staré kotle Odry již nebylo možné ani 
opravit, protože společnost, která jej vyráběla, již zanikla a neby-
lo možné sehnat ani náhradní díly na případné opravy. Vlastník 
areálu, Město Staré Město, se proto rozhodlo k celkové výměně 
vytápěcího systému tribuny na Širůchu,“ uvedla vedoucí Odboru 
správy majetku, investic a ŽP, Markéta Hrušková.

„Na produkci rostlinné výroby v uplynulém roce mělo vliv 
velké sucho v měsících duben až červenec. Sucho se projevilo 
především u zrnové kukuřice,“ uvedl v závěrečné zprávě ředitel 
Školního hospodářství Josef Slezák a dodal, že pro rok 2019 bylo 
zaseto 126,27 ha pšenice ozimé, 85,91 ha řepky,  50,46 ha kukuři-
ce a  10,89 ha sóje. 

„Na výsledek hospodaření za letošní rok si budeme muset ješ-
tě počkat,“ dodal Josef Slezák.

Text a foto: Aleš Korvas

Zakázka za půl milionu korun byla dokončena na začátku čer-
vence a předána do užívání o pár dní později.

„Fotbalový areál Širůch koupilo vloni Město Staré Město 
od společnosti Synot Real Estate. Výměna kotle je první význam-
nější investicí do rekonstrukce celého tříhektarového areálu,“ 
sdělil starosta Starého Města, Josef Bazala. 

Text a foto: Aleš Korvas

ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VYKÁZALO ZISK 
PŘES TŘI STA TISÍC KORUN

TRIBUNA FOTBALOVÉHO AREÁLU ŠIRŮCH MÁ NOVÝ KOTEL
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Je to jako sen, minulý rok to byla taková myšlenka, jak okoře-
nit tanečního ducha a letos společná tweeťácká vášeň a píle nás 
doslova katapultovala na vrchol maďarského tanečního Olympu. 

Jak říká klasik: „Dáš-li srdce, bojovnost a vášeň do své činnos-
ti, lze dokázat skoro cokoliv“. Nicméně každá mince má dvě stra-
ny. Chceš-li ochutnat sladké ovoce úspěchu, musíš obětovat své 
já kolektivu, jít cestou sebekázně a neúnavně pracovat na sobě.  

Taneční klub Tweet ze Starého Města si pro letošní taneční se-
zónu připravil vystoupení, ve formaci 6 tanečních párů, pod ná-
zvem „Modrá ústřice“. Na kvalifikačních soutěžích „ShowTime 
Dance“ v Ostravě v České republice i v Levicích na Slovensku se 
v měsíci květnu nominoval na evropský šampionát. 

Taneční evropský šampionát „X. Stage Dance European Cham-
pionship“ probíhal v termínu od 20. 6. – 25. 6. 2019 ve městě Ba-
latonfüred v Maďarsku. Cesta za dobrodružstvím, plna očekává-
ní, směr Maďarsko započala ve čtvrtek 20. 6. 2019. Po příjezdu 
jsme se ubytovali v místním hotelu nedaleko promenády a vyra-
zili relaxovat k vyhlášenému Balatonu. Z rána následujícího dne 
jsme vyrazili zmapovat terén do sportovní haly, kde se konal daný 
šampionát. Při vstupu do haly bylo nutno se zaregistrovat, každý 
tanečník obdržel identifikační razítko na ruku a šli jsme na tribu-
nu obhlédnout konkurenci. V hale to jelo jako po běžícím páse, 
střídalo se vystoupení za vystoupením. Kolem tanečního parketu 
byly ze všech stran honosné opony a velmi silné pódiové osvět-
lení. Sedm hodnotících, neúprosných porotců z různých zemí 
za stoly před tanečním parketem svým profesorským okem vy-
hodnocovalo kvalitu každého tanečního vystoupení. Následovalo 
ještě seznámení s prostory pro přípravu na naše večerní vystou-

pení a povinné tzv. zahřátí tanečních bot formou tréninku. 
Balatonské sluníčko šlo pomalu spát, což byl signál, že se blíží 

pro nás něco velkolepého. Naše chvíle přišla večer  dne 21. 6. 2019 
ve 21:13 hodin. Po vyhlášení našeho jména TK Tweet jsme v jed-
nom šiku vstupovali na scénu za doprovodu potlesku obecenstva. 
Osvětlení tanečního parketu bylo natolik silné, že jsme vnímali 
pouze ostatní taneční páry TK Tweet na parketu a do hlediště 
ani na porotu jsme nedohlédli. To nám druhé straně pomohlo 
být více v klidu a prvotní nervozita postupně ustupovala. Tančili 
jsme s nadšením, srdcem a širokým úsměvem na líci. Dle ohlasů 
nejenom z obecenstva jsme byli skutečně zlatým hřebem večera. 
Při vyhlašování výsledků moderátor přepínal mezi různými ja-
zyky podle toho, ze které země vítězové různých kategorií byli. 
Bylo to něco nepopsatelného, když jsme uslyšeli: „The gold medal 
for the dance club Tweet with its Blue Oyster!“ A pak totéž ještě 
ve slovenštině. Náš jásot neznal mezí, nejednomu z nás na nej-
vyšším stupínku před davy diváků ukápla dojetím i slza.  Porotci 
nám gratulovali ke zlatému umístění, obdrželi jsme diplom a ka-
ždý dostal vlastní medaili. Byl to skvělý pocit. Zástupcům soutě-
že jsme poté na rozloučenou předali upomínkové dary od města 
Staré Město. Po soutěži jsme odjeli do hotelu a patřičně společně 
oslavili tento obrovský úspěch.

Sobota 22. 6. 2019 byla pro nás už jen třešničkou na dortu. 
Na cestě domů jsme si neodepřeli ještě poznávací výlet do města 
Tihany, kde se konaly levandulové trhy. Všude to krásně voně-
lo, modré všudypřítomné květy lemovaly místní domečky, vel-
ké množství prodejních stánků s dárečky, tradičním maďarským 
jídlem a pitím. Po nákupu upomínkových předmětů pro rodinu 
jsme vyrazili se zlatým umístěním a medailemi na cestu k domo-
vu.

Po letních prázdninách v měsíci září 2019 začne taneční klub 
Tweet opět psát nový taneční příběh v podání stávajících a věří-
me i nových zájemců o standardní i latinskoamerické tance. V ta-
nečním klubu Tweet působí různé věkové kategorie od mladých 
juniorů až po ostřílené seniorské matadory. Zveme všechny, tak 
neváhejte a přijďte si k nám zatancovat.

Ze srdce gratulujeme tanečníkům TK Tweet za dosažení těch-
to úspěchů i reprezentaci Starého Města jak u našinců, tak v za-
hraničí a držíme palce do jejich další taneční činnosti.

Text a foto: TK Tweet

TANEČNÍ KLUB TWEET NA VRCHOLU 
MAĎARSKÉHO TANEČNÍHO OLYMPU 2019
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Dne 22. 6. 2019 se na rybníku Širůch konaly tradiční dět-
ské rybářské závody pořádané MO MRS p. s., z. s. Staré Město. 
Za příjemného počasí a v přátelské atmosféře se závodů zúčast-
nilo 14 dětí. Mladí rybáři i rybářky si někdy i s drobnou pomocí 
rodičů velmi dobře zarybařili.

Úlovků bylo mnoho, radosti i zážitků také. Zvítězil Adam Ku-
bišta, druhé místo obsadil Jakub Daněk a třetí Agáta Valentová. 
Všichni účastníci obdrželi dárkové balíčky a na závěr proběhlo 
drobné občerstvení všech závodníků. 

Dá se říci, že se nám letošní dětské závody velmi podařily 
a domů odcházeli účastníci spokojeni. 

Text a foto: MO MRS Staré Město

Rada města vyhlašuje termín pro podání návrhů nomina-
cí na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných 
pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě. 
Cílem města Staré Město je ocenění jejich dlouhodobé práce 
a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při 
organizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých.

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, kte-
rá do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA ŠIRŮCHU

VYHLÁŠENÍ NOMINACÍ NA OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉ A KVALITNÍ ČINNOSTI 
DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE STARÉM MĚSTĚ

Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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zašle kompletně vyplněný nominační formulář. Návrhy na no-
minaci je možné podávat do 31.8.2019 písemně na adresu 
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (nebo prostřednictvím 
podatelny MěÚ). Nominační formulář a pravidla pro Oceňo-
vání dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků 
v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě, jsou zveřej-
něny na webových stránkách města Staré Město.
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Poslední rozloučení se Základní školou ve Starém Městě 
za sebou mají žáci, kteří opustili staroměstskou základní školu 
a po prázdninách již budou studenty středních škol nebo učeb-
ních oborů.

Před několika lety se konávalo vyřazení deváťáků v budově 
Městského úřadu ve Starém Městě. V posledních letech se ale vy-
řazení žáků koná v sále Společensko – kulturního centra ve Sta-
rém Městě.

Odpoledním programem, který byl rozdělen do dvou bloků, 
aby vůbec byl divadelní sál schopný pojmout takové množství 

dětí i rodičů, provázel školní pěvecký sbor společně s hudebním 
doprovodem, o který se postarala Cimbálová muzika Dolinka.

Třídy si připravily krátká videa, v nichž shrnuly působení třídy 
od šestého až po poslední devátý ročník. Každý z žáků byl před-
staven návštěvníkům a ti se také dověděli, kam budou směřovat 
jeho kroky v následujícím školním roce.

Nechybělo ani mnohdy emotivní vystoupení a poděkování 
samotných žáků třídním učitelům s předáním drobného dárku 
a kytičky.

Text a foto: Aleš Korvas

VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ ZŠ

Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech byly dokončeny 
rekonstrukce Základních škol ve Starém Městě za 84 milionů 
korun. V neděli, 1. září 2019 mezi 14 a 16 hodinou, budou ote-
vřeny všechny zrekonstruované prostory pro veřejnost. Pro-
sím, přijměte pozvání na prohlídku nových učeben pro Středis-

ko volného času Klubko, které vzniklo na místě bývalé kotelny 
budovy druhého stupně ZŠ (č. p. 1720), pavilonu B budovy 
druhého stupně ZŠ (č. p. 1720) a odborných učeben v půdní 
vestavbě na prvním stupni ZŠ (červená budova).

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉM MĚSTĚ

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 3) hospodaření města k 30.04.2019 
a k 31.05.2019.

K bodu 6)

6.1 rozpočtové opatření č. 3/2019:
Rozpočet po provedeném rozpočtovém 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 – 7.782 
tis. Kč
rozpočtové opatření č. 4/2019:
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření 
č. 4/2019:
zvýšení příjmů z 224.797 tis. Kč na 225.380 tis. Kč
zvýšení výdajů z 217.015 tis. Kč na 218.675 tis. Kč
změnu financování ze – 7.782 tis. Kč na – 6.705 
tis. Kč

K bodu 14)

14.3 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Ba-
ťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 
2018. 

14.4 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, 
dobrovolného svazku obcí pro regionální rozvoj 
mikroregionu, za rok 2018.

14.5 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Vý-
chodní Moravy za rok 2018.

14.6 zprávu kontrolního výboru o provedené 
kontrole za I. pololetí roku 2019.

14.7 zprávu o hospodaření společnosti Školní 
hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, 686 03 
Staré Město, IČ 26938243.

II. schválilo
 program 5. zasedání zastupitelstva města

[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 4) navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele o 50 tis. Kč příspěvkové organizaci 
Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, 
IČ 75022532, z důvodu realizace nutných oprav 
herních prvků na dětském hřišti. 
Tato částka je zahrnuta do rozpočtového opatření 
č. 5/2019 – změna závazného ukazatele na § 3111 
Mateřské školy. 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 5) smlouvu o úvěru s úvěrovým rámcem 
do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi městem Staré 
Město, náměstí Hrdinů100, 686 03 Staré Měs-
to, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, a Komerční 
bankou, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07  Pra-
ha 1, IČ 45317054. Jedná se o revolvingový úvěr 

na 12 měsíců na financování investičních akcí 
s podporou dotace.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 6)

6.2 rozpočtové opatření č. 5/2019 včetně zapraco-
vaných změn:
zvýšení příjmů z 225.380 tis. Kč na 226.866 tis. Kč
zvýšení výdajů z 218.675 tis. Kč na 221.502 tis. Kč 
změnu financování z – 6.705 tis. Kč na – 5.364 tis. 
Kč

[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 7) Zástavní smlouvy k nemovitostem 
č.1/2019 a č. 2/2019, které jsou sjednány za úče-
lem zástavy nemovitostí na základě schválených 
Smluv o zápůjčkách č. 468/2019 a č. 473/2019.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 8) střednědobý výhled rozpočtu města 
Starého Města na období 2020 – 2024.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 9)

9.1 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 119/1 za-
hrada o výměře cca 16 m2 v lokalitě ul. Za Mlý-
nem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti VTP PELKA s.r.o., se sídlem 
Velkomoravská 1164, Staré Město, IČ 26908743, 
za cenu 600 Kč/m2, za účelem narovnání vlastnic-
kých vztahů k užívanému pozemku.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

9.2 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. 6064/248 ostat. 
plocha/zeleň o výměře 754 m2 v lokalitě ul. Vý-
chodní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, společnosti STAPAK, spol. s r.o., Staré 
Město, Tyršova 997, IČ 60740256, za cenu 800 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem vybu-
dování vodovodní a kanalizační přípojky k plá-
nované výstavbě průmyslové budovy na pozemku 
p. č. 6064/241.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

9.3 převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6064/244 
orná půda o výměře cca 820 m2 a pozemku 
p. č. 6064/227 orná půda o výměře cca 107 m2 
(jedná se o pozemky v ochranném pásmu VN), 
vše v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Z2K stav 
s.r.o., Staré Město, Východní 2215, IČ 04604971, 
za cenu ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem vybudování parkovací plochy k sídlu 
společnosti.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

9.4 uzavření směnné smlouvy č. 2006S18/60 
na převod majetku – směnu pozemku p. č. 2517/2 
trvalý travní porost o výměře 647 m2 a pozem-
ku p. č. 6285 ostat. plocha o výměře 111 m2, vše 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú, Staré Město u Uh. Hradiště, oba ve vlast-

nictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad, Praha 3, Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za pozemek 
p. č. 6112/630 orná půda o výměře 1.779 m2 v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ve vlastnictví města Staré Město, 
za účelem realizace bytové výstavby v lokalitě ul. 
Velehradská, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 10) dotační programy pro 2. kolo na pod-
poru akcí a aktivit v roce 2019 dle předložených 
návrhů:
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit v roce 2019“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a ces-
tovního ruchu v roce 2019“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti život-
ního prostředí v roce 2019“
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu města Staré Město 
v individuálních dotacích v roce 2019:
paní *** 10.000 Kč
účel: Kurz baletu pro dospělé – pořízení kostýmů 
a taneční obuvi pro veřejná vystoupení 
ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318 1.000 Kč
zastoupen Karlem Tomeškem, předsedou
účel: náklady spojené s péčí o zraněné volně žijící 
živočichy z k.ú. Staré Město
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 
27660915 5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místopřed-
sedou představenstva a ředitelem
účel: náklady související s provozem sociální služ-
by 
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

K bodu 12) peněžní dar držiteli Ceny města Staré-
ho Města v roce 2019 ve výši 5.000 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 13)

13.1 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona 
č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů pro nově vznikající 
zástavbu rodinných domů v areálu bývalého Škol-
ního hospodářství název nové ulice „Na Kopci“.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

13.2 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) zákona 
č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů pro nově vznikající 
zástavbu rodinných domů (od ulice Tönisvorst 
k areálu Tradix) název nové ulice „Polní“.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

K bodu 14)

14.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na části pozemků: 
 p. č. 6803/2 o výměře 86 m2 
 p. č. 6888/1 o výměře 71 m2
p. č. 6888/2 o výměře 21 m2
p. č. 6888/3 o výměře 47 m2
p. č. 6888/4 o výměře 45 m2

10
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p. č. 7274/54 o výměře 8 m2
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČ 65993390, na dobu určitou – do doby 
ukončení stavby a následného uvedení pozemků 
do původního stavu (předpoklad doby pronájmu 
je 48 měsíců) a nájemné ve výši dle platných ceno-
vých předpisů – pro rok 2019 je stanoveno ve výši 
11 Kč/m2 a rok, za účelem realizace stavby „D55, 
stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek“, pro 
potřeby stavby SO 011 – Příprava území, SO 111 
– Provizorní napojení stavby 5508 na silnici I/50 
v km 16,48, SO 351 – Přeložka koryta Zlechovské-
ho potoka a SO 812 – Rekultivace ploch dočasné-
ho záboru, jakožto manipulační plochu.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

14.2 finanční spoluúčast města na dofinancování 
akce Dopravní automobil pro JSDH Staré Město 

ve výši nejméně 314.819 Kč.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0]

III. neschválilo

9.5 převod majetku – prodej části pozem-
ku 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 umís-
tění předváděcích vozidel a rozšíření parkoviště 
pro zákazníky.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1]

IV. vyhlásilo

K bodu 10) 2. kolo dotačních programů v roce 
2019 na podporu akcí a aktivit dle předložených 
návrhů:

Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy 
a pohybových aktivit v roce 2019“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a ces-
tovního ruchu v roce 2019“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti život-
ního prostředí v roce 2019“
[Výsledek hlasování: pro 15  proti 0  zdržel se 0]

V. udělilo

K bodu 12) Cenu města Starého Města v roce 
2019 panu ***.
[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

U S N E S E N Í
z 15. schůze Rady města Staré Město, konané dne 12.06.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 15. schůze rady města.

1.1 ukončení výpůjčky části pozemku 
p. č. 2520/1 orná půda o výměře 108 m2 v lo-
kalitě ul. Velehradská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní 
*** a panu ***, dohodou k 30.06.2019.

1.2 ukončení nájmu části pozemku 
p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2, části 
pozemku p. č. 6068/94 orná půda o výměře 35 
m2 a části pozemku p. č. 6068/123 orná půda 
o výměře 48 m2, vše v lokalitě Louky ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od vlastníka pozemků společnosti Estis com-
pany s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ 03104192, z důvodu převodu pozemků 
na nového vlastníka – společnost Retail park 
Staré Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Měs-
to, Praha, IČ 07418451, dohodou k 31.12.2018. 
ukončení nájmu části pozemku p. č. 6068/122 
orná půda o výměře 45 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od vlastníka pozemku pana ***, z důvodu 
převodu pozemků na nového vlastníka – spo-
lečnost Retail park Staré Město s.r.o., Neká-
zanka 883/8, Nové Město, Praha, IČ 07418451, 
dohodou k 31.12.2018. 

1.3 nájem a následné uzavření nájemní smlou-
vy na část pozemku p. č. 6068/93 orná půda 
o výměře 40 m2, část pozemku p. č. 6068/94 
orná půda o výměře 35 m2, část pozemku 
p. č. 6068/123 orná půda o výměře 48 m2 a část 
pozemku p. č. 6068/122 orná půda o výměře 
45 m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka 
pozemků společnosti Retail park Staré Město 
s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha, 
IČ 07418451, od 01.07.2019 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné 
ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní 
cesty – umožnění přístupu na jednotlivé po-

zemky. 

1.6 záměr na převod majetku – směnu části 
pozemku p. č. st. 175/2 zast. plocha o výměře 
2 m2 ve vlastnictví paní ***, za část pozemku 
p. č. 4546/41 ostatní plocha/ostat. komunikace 
o výměře 3 m2 ve vlastnictví města Staré Měs-
to, vše v lokalitě ulice náměstí Hrdinů ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku.

1.7 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, 
na právo umístění stavby „St. Město, Východ-
ní, STAPAK, kabel NN“ (zemní kabelové ve-
dení NN, skříň NN, uzemnění) na pozemku 
p. č. 6064/247, který je ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště. 
Věcné břemeno spočívá v právu umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v právu zřídit, provozovat, opra-
vovat a udržovat distribuční soustavu – zemní 
kabelové vedení NN, skříň NN, uzemnění. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypo-
čtena dle platných cenových předpisů ve smys-
lu § 16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších 
novel, a to výnosovou metodou, jako pětináso-
bek ročního užitku, dle cenového výměru MF 
pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2019 
platí částka 22 Kč/m2 a rok. 

1.8 zřízení úplatného věcného břemene včet-
ně udělení souhlasu s navrhovaným staveb-
ním záměrem a následné uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad 
Labem, Klišská 940/96, IČ 27295567, zastou-
pené na základě plné moci společností Grid-
Services, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, 

Plynárenská 499/1 IČ: 27935311, na právo 
umístění stavby „Přeložka STL plynovodní 
přípojka pro stavbu rodinného domu, číslo 
stavby: 8800083189“ na pozemcích p. č. 82/2, 
p. č. 82/12 a p. č. 82/17, které jsou ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a pro-
vozování plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí a příslušenství, plynovodní přípojky 
pro rodinný dům v předpokládané délce 11 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to for-
mou jednorázové náhrady, která bude vypočte-
na dle platných cenových předpisů ve smyslu § 
16b zákona 151/97 Sb., ve znění pozdějších no-
vel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek 
ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2019 platí 
částka 22 Kč/m2 a rok. 

1.9 uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne č. 890/2019-SML mezi městem Staré Město, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 
(povinný) a Povodím Moravy, s.p., se sídlem 
Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013, 
(oprávněný) na právo umístění stavby „ČOV 
Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání 
do kanalizace“ – umístění přípojky splaškové 
kanalizace, na části pozemku p. č. 4502/24 tr-
valý travní porost o výměře cca 50 m2 v lokali-
tě u Baťova kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, který je ve vlastnictví 
města Staré Město, dle přílohy. 

2.1 uzavření kupní smlouvy na dodávku akce 
Dopravní automobil pro JSDH Staré Město 
s dodavatelem Autospol Uherské Hradiště s. 
r. o., Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradi-
ště, IČ 29285551 v souladu s návrhem kupní 
smlouvy ze zadávací dokumentace.

2.3 projektovou dokumentaci Revitalizace uli-
ce Velehradské, Staré Město.

2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení akce Revitalizace ulice Ve-
lehradské, Staré Město.

3.5 v souladu s ustanovením § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, darovací smlouvu uzavřenou mezi 
městem Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 
Staré Město, IČ 00567884 a Uherskohradi-
šťskou nemocnicí a.s., se sídlem J. E. Purkyně 
365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, za-
stoupenou MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem 
a místopředsedou představenstva, na základě 
které bude městem Staré Město poskytnut fi-
nanční dar ve výši 4.000 Kč za účelem výroby 
papírových kufříků pro Babysety Porodnicko 
gynekologického oddělení.

6.1 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. záko-
níkem práce, v platném znění a vnitřní směrni-
cí č. S 01/2007, odměny ředitelům příspěvko-
vých organizací města dle  zápisu.

6.2 zařazení ředitele Základní školy Staré Měs-
to pana Mgr. Jana Zábranského do 13. platové 
třídy s účinností od 01.07.2019.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – prodej pozemku 
p. č. 6064/248 ostat. plocha/zeleň o výměře 754 
m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Tyršova 997, 
IČ 60740256, za cenu 800 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH, za účelem vybudování vodovodní 
a kanalizační přípojky k plánované výstavbě 
průmyslové budovy na pozemku p. č. 6064/21, 
která je v jejich vlastnictví.

1.5 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6064/244 orná půda o výmě-
ře cca 860 m2 a části pozemku p. č. 6064/227 
orná půda o výměře cca 100 m2 (oba pozem-
ky v ochranném pásmu VN), vše v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti Z2K stav s.r.o., Sta-
ré Město, Východní 2215, IČ 04604971, za cenu 
ve výši 300 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
za účelem vybudování parkovací plochy k sídlu 
společnosti.

1.10 schválit uzavření směnné smlouvy 
č. 2006S18/60 na převod majetku – směnu po-
zemku p. č. 2517/2 trvalý travní porost o výmě-
ře 647 m2 a pozemku p. č. 6285 ostat. plocha 
o výměře 111 m2, vše v lokalitě ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú, Staré Město u Uh. 
Hradiště, oba ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemko-
vý úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, 
IČ 01312774, za pozemek p. č. 6112/630 orná 
půda o výměře 1.779 m2 v lokalitě Louky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, ve vlastnictví města Staré Město, za úče-
lem realizace bytové výstavby v lokalitě ul. Ve-
lehradská, dle přílohy.

2.2 schválit dofinancování akce Dopravní auto-
mobil pro JSDH Staré Město z vlastních zdrojů 
ve výši nejméně 314.819 Kč.

3.1 Dotační program „Podpora sportu, tělový-

chovy a pohybových aktivit v roce 2019“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury 
a cestovního ruchu v roce 2019“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2019“
Přílohy těchto dotačních programů:
• Žádost o poskytnutí dotace z prostředku 
města Staré Město
• Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků města Staré Město
• Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Staré 
 Město

3.2 pana *** na udělení Ceny města Starého 
Města v roce 2019.

3.3 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) záko-
na č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit 
pro nově vznikající zástavbu rodinných domů 
v areálu bývalého Školního hospodářství název 
nové ulice „Na Kopci“.

3.4 v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. s) záko-
na č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit 
pro nově vznikající zástavbu rodinných domů 
(od ulice Tönisvorst k areálu Tradix) název 
nové ulice „Polní“.

3.6 schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu města Staré 
Město v individuální dotaci v roce 2019 žada-
teli:
B) Individuální dotace
Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 
27660915 5.000 Kč
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, místo-
předsedou představenstva a ředitelem
účel: náklady související s provozem sociální 
služby 

5.1 schválit rozpočtové opatření č. 5/2019:
zvýšení příjmů z 225 380 tis. Kč na 226 382 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 218 675 tis. Kč na 220 444 tis. 
Kč
změnu financování ze – 6 705 tis. Kč na – 5 938 
tis. Kč

5.2 schválit smlouvu o úvěru s úvěrovým rám-
cem do 30.000.000 Kč uzavřenou mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré 
Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, a Ko-
merční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 
114 07 Praha 1, IČ 45317054. Jedná se o re-
volvingový úvěr na 12 měsíců na financování 
investičních akcí s podporou dotace.

5.3 schválit střednědobý výhled města Staré 
Město na období 2020 – 2024 s analýzou finan-
cí a ratingem.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Dopravní automobil pro JSDH Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na do-
dávky. Vybraný dodavatel Autospol Uherské 
Hradiště s. r. o., Za Olšávkou 365, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ 29285551, s nabídkovou ce-

nou 880.016 Kč bez DPH, 1.064.819 vč. DPH.

IV. určila

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení akce Revitalizace ulice Velehradské, Staré 
Město:
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehradská 
1905, 686 03 Staré Město, IČ 26928141, DIČ 
CZ26928141, Paleso s.r.o., Ostrožská Nová Ves 
772, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ 29276276, 
DIČ CZ29276276, RYBÁRIK, s.r.o., Hradi-
šťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643, 
DIČ CZ25598643, Správa a údržba silnic Slo-
vácka, s.r.o., Uherské Hradiště - Jarošov 514, 
PSČ 686 11, IČ 26913216, DIČ CZ26913216, 
TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 
Kunovice, IČ 26263718, DIČ CZ26263718, Vo-
dohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Ve-
selí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801, IČ 
26229455, DIČ CZ26229455.

V. vzala na vědomí

2.2 finanční spoluúčast města na akci Doprav-
ní automobil pro JSDH Staré Město ve výši nej-
méně 314.819 Kč.

4.1 žádost stavebníka společnosti PLAST-
MONT BUREŠ s.r.o., IČ 25522108 Kostelanská 
2010, Staré Město o změnu stavby před jejím 
dokončením ve společném řízení dle § 118 
a 94l stavebního zákona. 

4.2 žádost stavebníka pana *** o společný sou-
hlas dle § 96a stavebního zákona na zahradní 
chatku. 

4.3 žádost stavebníků pana *** a paní *** 
o společný souhlas dle § 96a stavebního zákona 
na stavební úpravy rodinného domu včetně za-
hradních objektů a zpevněné plochy. 

5.4 závěrečný účet mikroregionu Staroměst-
sko, dobrovolného svazku obcí pro regionální 
rozvoj mikroregionu, za rok 2018.

5.5 závěrečný účet Sdružení měst a obcí vý-
chodní Moravy za rok 2018.

5.6 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 
za rok 2018.

VI. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – smě-
nu části pozemku p. č. st. 175/2 zast. plocha 
o výměře 2 m2 za část pozemku p. č. 4546/41 
ostatní plocha/ostat. komunikace o výměře 
3 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lo-
kalitě ulice náměstí Hrdinů ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívanému 
pozemku. T: ihned

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



13

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 16. schůze Rady města Staré Město, konané dne 26.06.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 16. schůze rady města.

1.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
akce „Oprava chodníků hřbitov Staré Město“ s do-
davatelem JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 687 05 Ja-
lubí, IČ 60743638 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

1.2 svěření dlouhodobého hmotného majetku 
a drobného dlouhodobého hmotného majetku 
dle přílohy k hospodaření Středisku volného času 
Klubko Staré Město, příspěvková organizace, 
U Školky 1409, Staré Město, IČ 75833328, (dle § 
27 zákona č. 250/2000 Sb.)

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré Město 
s dodavatelem Vodohospodářské stavby Javor-
ník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí 
nad Moravou, IČ 26229455 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2 projektovou dokumentaci Rekonstrukce ve-
řejně přístupné účelové komunikace, ul. Tyršova, 
Staré Město.

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce akce Rekonstrukce ve-
řejně přístupné účelové komunikace, ul. Tyršova, 
Staré Město.

2.4 žádost o dotaci na projekt Přívětivý a strate-
gicky řízený MěÚ Staré Město v rámci Operační-
ho programu Zaměstnanost. 

2.6 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na dodávky akce Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 – zřízení učeben – interiér – dodávka 
školních pomůcek.

5.3 smlouvu o zajištění realizace uměleckého vy-
stoupení na akci Velkomoravský koncert 2019, 
která bude uzavřena mezi městem Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 
00567884, a společností Burda Art s.r.o., Českob-
ratrská 317/3, 779 00 Olomouc, IČ 05552109.

5.4 smlouvu o provedení uměleckého výkonu 
na akci Velkomoravský koncert 2019, která bude 
uzavřena mezi městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, 686 03 Staré Město, IČ 00567884, a spo-
lečným zástupcem umělců Milanem Malinou vy-
stupujících pod názvem Hradišťan & Jiří Pavlica.

II. doporučila zastupitelstvu města

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 5/2019 včetně 

zapracovaných změn:
zvýšení příjmů z 225.380 tis. Kč na 226.866 tis. Kč
zvýšení výdajů z 218.675 tis. Kč na 221.502 tis. Kč 
změnu financování z – 6.705 tis. Kč na – 5.364 tis. 
Kč

III. rozhodla

1.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky „Oprava chodníků hřbitov Staré Město“ ve-
řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Vybraný dodavatel JASS-UNI s r.o., Jalubí 288, 
687 05 Jalubí, IČ 60743638 s nabídkovou cenou 
520.549 Kč bez DPH, 629.864 Kč vč. DPH.

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Vodní plocha v polní trati Olší, k. ú. Staré 
Město - veřejná zakázka malého rozsahu na sta-
vební práce. Vybraný dodavatel Vodohospodář-
ské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 
17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455, 
s nabídkovou cenou 5.098.042,00 Kč bez DPH, 
6.168.631,00 Kč vč. DPH.

2.5 v obdobě s § 48 odst. 8, a § 124 odst. 2 zákona 
o zadávání veřejných zakázek o vyloučení vybra-
ného dodavatele Moderní škola s.r.o., K Rybníč-
kům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376 z další účasti 
ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 
– zřízení učeben – interiér - dodávka školních 
pomůcek. Vybraný dodavatel, který byl jediný, 
kdo podal nabídku, neposkytl řádnou součinnost, 
resp. odmítl podepsat smlouvu z důvodů nemož-
nosti dodržet lhůty pro dodání pomůcek požado-
vané ve výběrovém řízení.
v obdobě s § 127 odst. 2, písm. b) zákona o za-
dávání veřejných zakázek o zrušení výběrového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodáv-
ky Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben 
– interiér - dodávka školních pomůcek. Vybraný 
dodavatel, který byl jediný, kdo podal nabídku, 
neposkytl řádnou součinnost, resp. odmítl pode-
psat smlouvu z důvodů nemožnosti dodržet lhůty 
pro dodání pomůcek požadované ve výběrovém 
řízení. 
 
IV. určila

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Rekon-
strukce veřejně přístupné účelové komunikace, 
ul. Tyršova, Staré Město tyto dodavatele: 
EKO-UH, s. r. o., Velehradská 1905, 686 03 Staré 
Město
JASS-UNI, s. r. o., Jalubí 288, 687 05 Jalubí
STRABAG a. s., Odštěpný závod Morava, oblast 
Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
SVS – CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513, 
687 12 Bílovice 

SV - Stav, s. r. o., Bílovice 550, 687 12 Bílovice

2.6 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky akce Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 – zřízení učeben – interiér – dodávka 
školních pomůcek tyto dodavatele:
AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, Morav-
ská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 04308697
KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ 
155 26 691
Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 
Otice, IČ 286 07 376
CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky, s.r.o., 
Velvarská 1689/31, 160 00 Praha 6, IČ 257 83 688
MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 
741 01 Nový Jičín, IČ 16627971
NOMILAND s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klim-
kovice, IČ 033 80 963
MAKRA DIDAKTA s. r. o., Drahelická 162/47, 
288 02 Nymburk – Drahelice, IČ 27916758
Z+M partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 
702 00 Ostrava, IČ 26843935
 
V. udělila

3.1 souhlas Mateřské škole, Rastislavova 1800, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, IČ 75022541, zastoupené Mgr. Ive-
tou Poláškovou, ředitelkou, k výpůjčce prostor 
v budově Mateřské školy, Rastislavova 1800, Staré 
Město, k užívání Středisku volného času Klubko 
Staré Město, příspěvková organizace, se sídlem 
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ 75833328, 
zastoupené Mgr. Monikou Havláskovou, ředitel-
kou, od 01.07.2019 na dobu neurčitou, za účelem 
provozování zájmového vzdělávání dle vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání.

3.2 souhlas Základní škole, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se síd-
lem Komenského 1720, Staré Město, IČ 75022567, 
zastoupené Mgr. Janem Zábranským, ředitelem, 
k výpůjčce části stavby, a to konkrétně prostory 
části původní kotelny Základní školy, Staré Město, 
Komenského 1720, včetně prostor atria a připo-
jení internetu, k užívání Středisku volného času 
Klubko Staré Město, příspěvková organizace, se 
sídlem U Školky 1409, 686 03 Staré Město, IČ 
75833328, zastoupené Mgr. Monikou Havlásko-
vou od 01.07.2019 na dobu neurčitou, za účelem 
provozování zájmového vzdělávání dle vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání.

VI. vzala na vědomí

5.1 hospodaření města k 31.05.2019.

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

Začátek prázdnin znamená pro děti kromě školních prázdnin 
také spoustu dobrodružství. Jedno z nich připravili pro děti hned 
na samotném začátku prázdnin pracovnice Knihovny ve Starém 
Městě, Iva Bříštělová a Milada Rokytová. Dvacet čtyři dětí mohlo 
pod bedlivým dohledem Ivy Bříštělové strávit v knihovně celou 
noc. Ještě, než ale ulehli do přinesených spacáků, užili si všichni 
spoustu připravených her a zábavy nejen přímo uvnitř knihov-
ny, ale i na zahradě. Děti měly k dispozici spoustu dobrot, které 

připravili rodiče. „ Touto akci jsme chtěli podpořit zájem dětí 
o knihovnu, ukázat že v knihovně může být zábava a že čtení 
knih jde propojit i s různými zážitky. Děti potřebují k četbě mo-
tivaci a tu se snažíme právě tímto u dětí vzbudit,“ uvedla vedoucí 
staroměstské knihovny Iva Bříštělová.

Všichni si noc v knihovně pochvalovali a podle reakcí někte-
rých účastníků už se těší na další ročník.

Text a foto: Aleš Korvas

DĚTI STRÁVILY NOC VE STAROMĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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Jezuitský sklep je místem, v němž se konají přednášky a be-
sedy s odborníky na řadu odvětví. Nejinak tomu bylo i ve středu 
19. června 2019, kdy se v něm konala beseda o letcích Royal Air 
Force (RAF) během II. světové války. Celou přednášku vedl his-
torik PhDr. Daniel Švec. 

Během hodiny a půl dlouhé přednášky seznámil obecenstvo 
s tím, jak vlastně vznikaly Československé jednotky v britských 
RAF, jak se do jejich řad zapojovali Českoslovenští letci, ale i čle-
nové pozemního personálu, bez nichž by piloti nemohli vzlét-
nout. 

Zhruba tři desítky návštěvníků se mimo jiné dozvěděly 
i o poválečných osudech některých hrdinů, jejich nedocenění 
a po celou dobu přednášky byly k vidění i artefakty a vybavení 
členů RAF, které si mohli návštěvníci i po skončení prezentace 
prohlédnout.

Daniel Švec seznámil veřejnost také s příběhy, které mu ně-
kteří členové RAF, s nimiž se ještě za jejich života setkal, předali 
a pověděli.

Text a foto: Aleš Korvas

BESEDA O PILOTECH RAF V JEZUITSKÉM SKLEPĚ
Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Kurzy baletu pro dospělé ukončily letošní školní rok tříden-
ním soustředěním v Horním Němčí v penzionu Boďa.

První den se nesl v duchu krásného shledání všech tří skupin 
a předvedením si, co se za druhé pololetí všechny naučily.

Pondělní skupina vystoupila s choreografií Princezna Pim-

prdán v podání Helenky Hlavačkové a Princeznu Trikosan-
du velmi důmyslně zatancovala Alenka Skrášková. Středeční 
skupina s velkým nasazením a prožitkem se  předvedla v cho-
reografii Pirátská a páteční skupina si zařádila v choreografii 
Slepičí. Všechny choreografie na hudbu Klíč dětem, které byly 
v roce 2006 předvedeny dětmi ve Slováckém divadle, byly opět 
zopakovány. I když byly skladby dětské a hravé, dospělé ženy 
se v nich našly a vrátily se  na chvíli zpět v čase. Alespoň tak 
je totiž možné částečně omládnout a dopřát si chvilky bezsta-
rostné a pohodové. Druhý den nás čekaly krásné lekce pohy-
bu, příjemné protažení - jóga v podání Haničky Pavlišové, lekce 
baletu v podobě soutěže 4 týmů o nejlepší choreografii Hello 
Kitty, v jejímž duchu se neslo celé víkendové soustředění a kte-
rou musely vymyslet v čase 45 minut. Po obědě jsme si mákly 
u lekce Body Styling s Martinkou Fraňkovou a o velmi očekáva-
nou lekci folklóru se postarala Jana Gabrielová, Jana Pavlíková 
a Michaela Rosůlková. Večerní košt vína jsme si zpestřily spo-
lečnou lekcí zpěvu u harmoniky s Šárkou Slavíkovou a dá se říci 
nonstop využívaly tanečního parketu. Vrcholem celého soustře-
dění bylo vyhlášení nejlepší královny Hello Kitty a nejkrásněji 
vymalované vlajky daného týmu. Záměrem celého soustředění 
bylo nejen se rozloučit před prázdninami, ale taky si dát pořád-
ně do těla a vtipnou formou se odreagovat a odpočinout si u her 
a tvoření, které si už v dospělém věku moc nedopřáváme. Chtěla 
bych poděkovat penzionu Boďa za poskytnutí veškerých prostor 
a trpělivost s řáděním 55 žen. Také bych chtěla poděkovat všem 
členkám kurzů baletu za vzornou účast na soustředění a zapoje-

KURZY BALETU SE SOUSTŘEDILY V HORNÍM NĚMČÍ
ní se do veškerého programu. Věřím, že nás tento víkend oboha-
til o další zážitky, známosti a vryje se nám hluboko do paměti. 
Přeji krásné prázdniny všem a loučím se  rčením: „Tančím, tedy 
žiji.“

Text a foto: archiv Veroniky Kaštánkové
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POUŤ KNĚŽÍ 
A POMOCNÍKŮ DĚKANÁTU

Uherskohradišťský děkan P. Josef Říha a kněží děkanátu uspo-
řádali 26. června 2019 společnou pouť s pomocníky ze svých far-
ností. Navštívili nejvýznamnější poutní místa s barokními kostely 
jako kostel Jména Panny Marie ve Křtinách nebo kostel Narození 
Panny Marie ve Vranově u Brna, ale také méně známé jako kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Zde také zavítali do Ko-
munitního centra Bohumíra Bunži. 

K neobvyklým stavbám, které si prohlédli, se jistě řadí moderní 
kostel sv. Josefa v Senetářově, vybudovaný v letech 1969-71 jako 
jeden z mála kostelů z komunistického období. Naopak v Brně 
Líšni se seznámili s  probíhající stavbou nového kostela a  Du-
chovním centrem. Na závěr se v Pastoračním centru Armády ČR 
v Lulči u Vyškova setkali s pplk. Josefem Konečným, který dříve 
působil v uherskohradišťském děkanátu.  

Kostel sv. Josefa v Senetářově
Foto: František Ingr. Člověk a víra

PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ 
NA VELEHRADĚ

4. července 2019 jsme v rámci Dnů lidí dobré vůle mohli zhléd-
nout a uctít Palladium země české v Královské kapli baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě.  Jed-
ná se o kovový reliéf Madony (Panny Marie) s Dítětem (Ježíškem) 
o  rozměrech 19  x 13,5 cm, který je zarámovaný a  uchovávaný 
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.  
Je zhotoven litím z tzv. korintské mědi. Jeho historicko-umělecká 
hodnota je srovnatelná s korunovačními klenoty.

Palladium je vystaveno při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. 
Cyrila a  zároveň nástupu sv. Metoděje na  arcibiskupský stolec 
na Moravě, 200. výročí jmenování kardinála Rudolfa Jana třetím 
olomouckým arcibiskupem, nástupcem arcibiskupa Metoděje 

a 30. výročí svatořečení Anežky České a pádu totality s návratem 
svobody a suverenity naší vlasti. 

Madona staroboleslavská, jak se také Palladiu říká, sehrála 
v těžkých dobách českých dějin významnou roli, proto je jí tradič-
ně připisována ochranná moc nad českými zeměmi.  Reliéf údaj-
ně obdržela svatá Ludmila při křtu se svým manželem, přemys-
lovským knížetem Bořivojem, od  prvního moravského biskupa 
Metoděje. Tento křest mohl být uskutečněn přímo ve  Starém 
Městě, v kostelíku sv. Víta, který stával na rozcestí ulic Michalská, 
Svatovítská a Za Kostelíkem. Sv. Ludmila později věnovala Palla-
dium svému vnukovi, sv. Václavu, přemyslovskému knížeti. 

V souvislosti s cyrilometodějskou misí je tak Palladium připo-
mínáno jako ručitel české státnosti, jejíž základ byl položen již 
v době Velké Moravy a zároveň posílen křtem Bořivoje. 

I v době Karla IV. je v legendách a kronikách zmiňována ma-
riánská úcta ve Staré Boleslavi. Palladiem, tj. ochranným vyobra-
zením, se reliéf stal v 17. stol. v době císaře Rudolfa, kdy se kato-
líci začali obávat o víru českých zemí.  Těšil se úctě Marie Anny 
Španělské, manželky císaře Leopolda I.  To spojuje všechny tři 
dynastie – Přemyslovce, Lucemburky i Habsburky se svatým Vác-
lavem i se státností, odvozovanou od Velké Moravy a tím i mise 
sv. Cyrila a Metoděje. 

Palladium bylo, i  když ukryté, duchovní oporou v  době svě-
tových válek a  po  osvobození země putovalo při pouti Prahou 
do  katedrály sv. Víta. Tehdy Madonu korunoval malíř a  rytec 
Max Švabinský svatováclavskou korunou jako symbolem návratu 
a suverenity. 

Foto: František Ingr
Člověk a víra
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Konečně jsme se dočkaly  toho slavnostního okamžiku, my 
děti, co už jsme dorostly do školních let. Budeme pasovány 
na školáky. 

Vybavené aktovky už jsou nachystané, tak je musíme přinést 
ukázat  učitelkám a kamarádům. Ať ti malí vidí, jak vypadá ško-
lák.

A po slavnostním pasování, uložení knih a vysvědčení do ak-
tovky předvedeme   i rodičům, jestli ji uneseme a jak nám aktov-
ka sluší.

Zmrzlinovou pochoutkou zakončíme dnešní slavnostní den.
Byl veselý a slavnostní. Ještě to není poslední den ve školce.

Ještě pár dní.
Užijeme si prázdnin a pak...
Pak už budeme patřit někam jinam. 
Každé loučení je těžké. Zvláště, když jsme zde  strávili nejmé-

ně 3 – 4 roky,  zvláště, když nám tady bylo dobře. A až za sebou 
naposledy zavřeme dveře školky, určitě ukápne i nějaká ta slzička.

Každé loučení je těžké, ale s každým loučením něco nového 

Přišel čas výletů, i děti z MŠ Rastislavova se těšily na svůj výlet 
do ZOO Lešná.

Počasí jim přálo, a tak děti prožily krásný den mezi zvířátky.
Text a foto: MS Rastislavova

začíná.
Tak ať to nové,  co nás po prázdninách čeká, je krásné.

KMŠ Staré Město

Pasování předškoláčků proběhlo, 
zase před námi stály velké děti,
opět se to rychle seběhlo.
 Spousty rodičů se přišlo podívat 
a děti radostí zajásaly,
předškoláčci úkoly znali
a přítomní jim od srdce zatleskali. 
Angličtinu i tanečky zvládli, 
tréma nebyla nutná, zbytečně se báli.
 Přejeme jim úspěšný krok do školní lavice,
že se za námi zase někdy přijdou podívat,
budeme se těšit velice.

Text: MS Rastislavova, Foto: Aleš Korvas

LOUČENÍ V KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

VÝLET DO ZOO LEŠNÁ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ RASTISLAVOVA
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Prostory Jezuitského sklepa se staly zázemím pro díla 
amatérských výtvarníků z dílny Akademie třetího věku (A3V) při 
Klubu kultury v Uherském Hradišti. Výstava s názvem „Obrazy  
a obrázky“ byla zahájena vernisáží 14. května a ukončena byla 
2. června. Při této příležitosti jsem položila několik otázek paní 
Mgr. Marcele Hradské, aby nám představila záměr a cíle této sku-
piny.

Paní Hradská, mohla byste nám pro naše čtenáře předsta-
vit vaši skupinu?

„A3V pokračuje v návaznosti na tradici klubových krouž-
ků výtvarného umění při Klubu kultury až do 19. století. 
Tento kroužek vznikl na popud lidí, kteří projevili zájem o malo-
vání popř. o jiné formy výtvarného umění. Město Uherské Hradi-
ště tuto tradici podporuje a vychází umělcům vstříc.“

Kde probíhá výuka?

„Výuka probíhá v Redutě, vystavujeme na jejích chodbách, 
někdy také v Klubu kultury.“

Pokud se někdo rozhodne stát členem, na koho se obrátit?

„Zástupcem Klubu kultury je paní Slováčková, u níž se zájem-
ci mohou přihlásit.“

Paní Hradská je členkou kroužku asi pět let. Říká o sobě, že 
výtvarná výchova je jejím koníčkem i povoláním. Její dřívější za-
městnání bylo totiž pedagog na základní škole v oboru výtvar-
ná výchova a jazyk český. Po odchodu do důchodu své zálibě 
tak mohla věnovat více času. Na druhé straně však v této době 
přišlo jakési odloučení z denní rutiny a každodenního koloběhu 
v profesi učitele. Sama říká: „Ale po čase to ticho, na které jsem 
se celý život těšila, bylo tišší a tišší a najednou si člověk uvědomí, 
že potřebuje nějakou spřízněnou duši, s kterou by si o všem tom 
tvoření popovídal.“ 

Cesty ji tak zavedly k akademickému malíři panu Mi-
roslavu Malinovi a jeho výtvarnému kroužku při A3V. Prá-
vě tady paní Hradská našla ony „spřízněné“ duše, jak říká. 
„Jsou to dámy zralého věku, které sice nemají výtvarné vzdě-
lání, pracovaly v jiných profesích, ale zato jím nechybí nadšení  
a zapálení pro výtvarné umění. Malují každá podle svého natu-
relu – krajinu, přírodu, figurální motivy, některé se pouští do ab-
strakce technikou, která je jim nejbližší.“ 

A jak probíhá taková výuka v kroužku? Podle slov paní Hrad-

OBRAZY A OBRÁZKY V JEZUITSKÉM SKLEPĚ

ské je atmosféra při práci pohodová a inspirativní. „Pan profesor 
nás do ničeho nenutí, nepřetváří k obrazu svému, jen nás nená-
padně usměrňuje a naznačuje správnou cestu.“  Všichni společně 
diskutují, radí se a plánují další aktivity, jako jsou výstavy, návště-
vy galerií a jiná setkání. 

Kde je možno zhlédnout vaši další výstavu?
„Letos na podzim nás např. čeká výstava v Kroměříži, kde 

jsme navázali kontakty s amatérskými výtvarníky a v zimě před-
vánoční výstava v Redutě.“

A jaké byly dojmy z prostor Jezuitského sklepa a jeho okolí, 
co říkáte na Staré Město a jaké vzpomínky utkvěly ve vaší pa-
měti z dob dětství? 

„Nejsilnější pouto mám však k místu, kde jsem prožila své 
dětství a kde žiji dodnes, a to ke Starému Městu – pokud nepo-
čítám léta strávená v Brně na studiích UJEP.“  Ráda vzpomíná 
na dobrodružné výpravy s partou dětí k Baťově kanálu a na Dvo-
rek. 

„Tenkrát schován (Jezuitský sklep) pod nánosem hlíny a lebe-
dy v nás probouzel fantazii plnou strašidelných historek se skřítky 
a čaroději. Léta plynula, Dvorek odplavila povodeň, strašidelný 
sklep zmizel. Místo něj se doslova ze země vyloupl starobylý his-
torický prostor s novým geniem loci. Místo, kde se potkává umě-
ní a fantazie, kde se setkává člověk s člověkem, místo inspirující 
k tvořivosti. Jsem ráda, že jsme se aspoň na okamžik prostřed-
nictvím svých obrázků stali součástí tak výjimečného prostoru, 
a proto díky všem, kteří se podíleli na jeho obnově a také těm, 
kteří nám tuto výstavu umožnili.“

Text a foto: Lucie Knedlová
Event centrum
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2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE SUDOKU 
PATŘÍ STANDOVI!

Po dvou letech jsme opět stáli na stupních vítězů. Druhé 
místo! O to se postaral Standa Foltýnek z IX. D, který se právě 
před dvěma lety umístil v mladší kategorii na 3. místě. Ve  stře-
du 15. května jsme se vypravili v počtu čtyř žáků na krajské kolo 
v SUDOKU, pořádané Základní školou UNESCO v Uherském 
Hradišti. Kromě Standy se za starší kategorii 8. a 9. ročník zúčast-
nil Michal Kozumplík VIII. C, za mladší kategorii 6. a 7. ročník 
se zúčastnili Marek Popelka VII. D a Zuzana Husaříková VI. B.

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
a Standovi přejeme hodně úspěchů ve studiu na střední škole.

2. MÍSTO VE SLOVÁCKÉ 
SOFTBALOVÉ LIZE

Dne 5. 6. 2019 se odehrály závěrečné zápasy softbalové ligy. 
Hrálo se za krásného počasí na kunovické Mlatevně. Naši 
školu reprezentovalo družstvo chlapců ve složení Kolář, Re-
gentík, Petrucha, Machalík, Motyčka, Pohl, Habarta, Feldva-
bel, Dobeš, Kamenický; a družstvo dívek ve složení Burešová, 
Kusáková, Kročová, Smělíková, Vopatová, Zedníková, Broklová  
a Vagundová.

O celkové vítězství se chlapci utkali se ZŠ Uherský Ostroh, 
avšak ti byli efektivnější a zápas skončil 17:16. Kluci tak celkově 
získali pěkné druhé místo. Dívky obsadily celkové 6. místo. 

V individuálních soutěžích se dařilo Simči Burešové, která byla 
vyhlášena nejlepší pálkařkou, kdy odpálila 3 homeruny v řadě. 

EKOSOUTĚŽ 2019

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu EKOSOUTĚŽ 
pořádanou pod záštitou Ministerstva životního prostředí a pod-
porující ekologickou osvětu mezi dětmi školou povinnými. Sou-
těž je určena pro všechny mateřské a základní školy ve Zlínském 
kraji a je zaměřena na sběr papíru, elektrozařízení a kovů.

V pátek 7. 6. 2019 byli tři žáci naší ško-
ly, nejpilnější sběrači papíru, na chvíli vysvobozeni  
z běžné výuky. V Kunovicích v Areálu Jízdy králů z rukou zástup-
ců Sběrných surovin UH převzali tašku s cenami a šek v hodnotě 
4000 Kč. Naši žáci z velkého množství přihlášených škol získali 
2. místo v kategorii sběr papíru.

Tříděním papíru se ročně zachrání skoro dva miliony stromů 
a díky tomu, že většina z nás své odpady zodpovědně třídí, se 
na skládky ročně uloží o několik set tisíc tun odpadu méně.

HRÁTKY S MATEMATIKOU

V úterý 18. června proběhlo na SPŠHZ v Uherském Hra-
dišti zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ. Hlavním 
realizátorem byla MAS Staroměstsko, z.s. (v rámci Implemen-
tace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gra-
motnost). Jednotlivé aktivity připravili vyučující matematiky 
naší školy, které se ovšem neobešly bez pomoci VIII.C  (třídy 
s rozšířenou výukou matematiky a informatiky). Její žáci 
zabezpečovali jednotlivá stanoviště – Ubongo, Speedmat, Lo-
geo, zápalkové úlohy, úlohy jedním tahem, kvíz, křížovky  
a osmisměrky, úlohy z Pythagoriád. 

Překvapením na závěr bylo Marshmallow – stavba ze špaget. 
Nejvyšší stavba měla 60 cm.

Poděkování patří nejen nadšeným páťákům, ale i zodpovědným 
osmákům, kteří si na jedno dopoledne vyzkoušeli funkci učitele.

Text a foto:  ZŠ Staré Město

ZŠ
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Stejně jako každý rok ani letos nemohlo chybět závěrečné a pro ně-
které členy i absolventské vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Uherské Hradiště, pobočky Staré Město. Vzhledem k počtů skupin, tříd 
a žáků, kteří staroměstskou školu navštěvují, byl letošní ročník vystou-
pení rozdělen do dvou dnů. V úterý 11. června 2019 vystoupily na prk-
nech uherskohradišťského Klubu kultury všechny děti, které navštěvují 
taneční obor ve Starém Městě a Buchlovicích. Představily se zde i děti 
navštěvující některé přípravné kurzy baletu. Středeční vystoupení už pa-
třilo pouze staroměstské pobočce a jejím žáků.

Zaujetí některých dětí pro tanec bylo úžasné. Během večerů se před-
stavili i tři chlapci, kterých v tomto oboru většinou bývá poskromnu. 
Naopak dívky a holčičky ukázaly vyprodanému Klubu kultury, že je 

tanec pohltil. Zejména některé výkony tanečnic byly na téměř profesi-
onální úrovni a po zásluze byly oceněny dlouhým a hlasitým aplausem.

Ve středu večer vystoupily na pódiu i tanečnice z večerního dospělé-
ho kurzu baletu pod vedením Veroniky Kaštánkové. Jejich vystoupení se 
dočkalo mohutného potlesku.

„Vysoká úroveň kvality vyučování tanečních oborů ve Starém Městě 
je dlouhodobě známá skutečnost. I absolventky letošního ročníku, kte-
rých se představilo osm, ukázaly, že ať už skončí kdekoliv v České repub-
lice, ale i ve světě, staroměstské pobočce ZUŠ vždy udělají dobré jméno,“ 
uvedl starosta Josef Bazala, který společně s ředitelem ZUŠ Jiřím Pospí-
chalem předával absolventkám diplomy a kytičky.

Text a foto: Aleš Korvas

TANEČNÍ VEČER ZUŠ STARÉ MĚSTO 
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 12. 8. 2019. 

Další noviny vyjdou 30. 8. 2019.

Dne 6. 8. 2018 vzpomeneme druhé výročí 

úmrtí Františka Tichoně. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 

s rodinami.
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

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

Čtvrtek 15. až neděle 25. srpna
FIDE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

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

Středa 7. srpna

KONCERT ALIKVOTNÍHO SBORU SPEKTRUM

se sbormistrem Janem Staňkem

Jezuitský sklep, začátek 19.00 hod.

Vstupné dobrovolné



KURZ BALETU



VÍTÁNÍ OBČÁNKU V ČERVNU 2019

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v červnu 2019 zprava, od okna:
Hans Hofman, Anežka Fritschová, Tobiáš Klůs, Natálie Nováková, Anežka Chmelíková, Apolena Vránová.


