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Neděle na konci prázdnin a začátku nového školního roku pa-
tří ve Starém Městě již několik let Velkomoravskému koncertu.  
Ani letošní rok tomu nebylo jinak a neděle 1. září patřila ve Sta-
rém Městě hudbě a zpěvu. Na pódiu se zaplněnému náměstí již 
tradičně představil Jiří Pavlica s Hradišťanem. Ti jsou za mnoho 
let, které se Velkomoravský koncert pořádá, již jeho nedílnou 
součástí.

V 17 hodin zahájil koncert starosta Starého Města pan Josef 
Bazala společně s duchovním správcem staroměstské farnosti, ot-
cem Miroslavem Suchomelem, kteří všem přibližně čtyřem stov-
kám návštěvníků popřáli co nejhezčí hudební a kulturní zážitek. 
První hudební vystoupení patřilo již zmiňovanému Jiřímu Pavli-
covi a Hradišťanu, které na pódiu vystřídali pozvaní hosté. Mezi 
nimi nechyběli ani studenti ze staroměstské pobočky Základní 
umělecké školy. Své umění předvedl také ředitel Základní umě-
lecké školy v Uherském Hradišti, pan Jiří Pospíchal, se Slováckým 
komorním orchestrem.

Poté již vystoupila hlavní hvězda Velkomoravského koncertu 
Martin Hrbáč s Horňáckou muzikou. Právě Jiří Pospíchal spolu 
s Jiřím Pavlicou připravili Martinu Hrbáčovi překvapení, když 
se chopili pro ně nezvyklých hudebních nástrojů a na kontrabas 
a kontra housle doprovodili Martina Hrbáče při jeho sólu. Sou-
částí koncertu bylo také předání ocenění Ceny města za rok 2019, 
které z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zá-
branského převzal dlouholetý trenér mladých šachistů, pan An-

tonín Horsák.
Dlouhotrvající potlesk potvrdil, že Velkomoravský koncert se 

i v letošním roce povedl.
Záštitu nad touto akcí převzali arcibiskup Mons. Jan Graub-

ner a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, kteří byli kromě jiných 
významných osobností z politického života také přítomni. Ob-
rovský dík patří také sponzorům a Ministerstvu kultury České 
republiky, kteří se na akci finančně spolupodíleli.

Text a foto: Aleš Korvas

VELKOMORAVSKÝ KONCERT 
ZAPLNIL NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Staré Město již tři roky uděluje ocenění Cena města Starého 
Města. Kandidáty na ocenění navrhují buď přímo občané, nebo 
organizace a z navržených kandidátů je nakonec vybrán vítěz. 
V minulých letech se udělovaly ceny tři. V letošním roce zastupi-
telstvo města udělilo cenu jen jednu. 

Ocenění za dlouholetou sportovní činnost letos převzal z ru-
kou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zábranského 
ještě před zahájením Velkomoravského koncertu v neděli 1. září 

Město Staré Město uděluje 
Cenu města Starého Města v roce 2019 

panu Antonínu Horsákovi
za významnou sportovní činnost

se svou systematickou trenérskou prací podepsal nejvýraz-
něji na výchově mládeže  Šachového klubu ve Starém Městě. 
Šachovou mládež trénuje již 49 let a pod jeho trenérským pů-
sobením obsazuje staroměstská šachová mládež pravidelně 
čelní místa celorepublikových žebříčků jak v soutěžích druž-
stev tak jednotlivců. Ve spolupráci s Ing. Vratislavem Horou 
se společně zasloužili o rozvoj mládežnického šachu v regio-
nu způsobem, který je v rámci ČR ojedinělá. Díky dlouhodo-
bé a systematické práci s mládeží patří staroměstský šachový 
klub mezi největší a nejúspěšnější oddíly v ČR.

2019 pan Antonín Horsák.
Dlouholetý trenér šachové mládeže ve Starém Městě byl 

na ocenění navržen Šachovým klubem ve Starém Městě. K oce-
nění Ceny města Starého Města za rok 2019 patří kromě finanční 
odměny také rytina od uměleckého rytce staroměstského rodáka 
pana Jaroslava Tvrdoně.

Text a foto: Aleš Korvas

CENU MĚSTA ZÍSKAL ANTONÍN HORSÁK

Město Staré Město

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Staré Město vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU
 MĚSTSKÉHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Bližší informace ohledně výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 

Staré Město a na webových stránkách  www.staremesto.uh.cz v sekci úřední deska.

http://www.staremesto.uh.cz
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Několik set návštěvníků především z řad obyvatel Starého 
Města přilákal Den města v neděli před prvním školním dnem. 
V rámci tohoto dne otevřených dveří si mohli zájemci prohléd-
nout nově zrekonstruované prostory obou stupňů škol i přestav-
bu nevyužívané kotelny na prostory pro Středisko volného času 
Klubko.

Každá z dokončených investičních akcí, jejichž celková výše 
dosáhla více než 85 milionů korun, byla slavnostně předána 
do užívání přestřižením pásky představiteli města, zřizovateli 
i zástupci stavebních firem a projektových kanceláří.

„Všechny rekonstrukce se podařilo realizovat pomocí dotací 
z fondů Evropské unie. Jsme moc rádi, že se na prostředky v cel-
kovém objemu devadesáti procent podařilo dosáhnout. I na tom-
to příkladu je vidět, že pokud se dotace umí získat a smysluplně 

použít, mohou být prospěšné všem,“ řekl starosta Starého Města 
Josef Bazala.

Podle starosty se jednalo ve Starém Městě o největší investici 
během jednoho roku v historii samostatného Starého Města.

Text a foto: Aleš Korvas

DEN MĚSTA 2019
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Tisíce diváků se stejně jako uplynulé ročníky přišly i letos 
podívat na uherskohradišťské Slavnosti vína. Jednotlivé mikro-
regiony se představovaly v různých částech Uherského Hradi-
ště, a návštěvníci tak mohli získat ucelený pohled na jednotlivé 
oblasti Uherskohradišťska. Letošní ročník byl ale poznamenán 
nepřízní počasí. 

Slavnostní průvod folkloristů zabalených letos v pláštěnkách 
začínal tradičně ve Vinohradské ulici a postupně prošel s něko-
lika zastávkami celým historickým centrem Uherského Hradiště. 
Průvod během své cesty několikrát zastavoval, aby si měli divá-
ci možnost důkladně prohlédnout reprezentanty jednotlivých 
obcí, výzdobu jejich krojů nebo poslechnout zástupce jejich fol-
klórních muzik. Celý průvod končil svoji trasu na Masarykově 
náměstí a poté se již jednotlivé mikroregiony přesunuly na svá 
stanoviště.

Staré Město, největší město mikroregionu Staroměstsko co 
do počtu obyvatel, mívá již několik let svoji základnu na nádvoří 
pod Starou radnicí. Plánované čtyřhodinové vystoupení zástupců 
cimbálových muzik a pěveckých sborů se uskutečnilo i přes ne-
přízeň počasí. Především dechové hudby a sbory tvořily základ 
programu.  Diváci nepřišli ani o vystoupení cimbálové muziky 
Bálešáci a folklorního souboru Dolina, kteří se představili pod 
narychlo postaveným stanem. Dětské a folklorní soubory mikro-
regionu bohužel kvůli deštivému počasí odjely domů. 

„Každý z krojů, který na sobě mají především dospělí, stojí ko-
lem dvaceti tisíc korun a zejména některé hudební nástroje tuto 
částku převyšují. „Diváci chápali, že došlo ke zrušení některých 
vystoupení, na druhou stranu jsem velmi rád, že se představily 

alespoň staroměstské soubory,“  uvedl starosta Starého Města Jo-
sef Bazala. Kromě muziky měli návštěvníci na nádvoří pod Starou 
radnicí možnost ochutnat místní speciality ve stáncích, které pro 
ně připravily jednotlivé obce. A že jich bylo hned několik. I díky 
příjemným cenám šel prodej koláčků, patentů, oškvarků, škvar-
kových pomazánek, klobás, vín a dalších pochutin na dračku.

 Závěrečná tečka patřila již tradičně společnému zpívání sta-
rostů a místostarostů mikroregionu Staroměstsko a okolních obcí 
jiných mikroregionů, které doprovodila cimbálová muzika Bále-
šáci. Přestože počasí nepřálo, o to vlídnější byla atmosféra všech 
účinkujících a diváků. Chtělo by se říci, že se nemohli rozejít. Tak 
za rok zase na viděnou.

Text a foto: Aleš Korvas

SLAVNOSTI VÍNA
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První školní den za sebou mají děti ze 
čtyř prvních tříd staroměstské základ-
ní školy. V pondělí 2. září 2019 přišlo v 9 
hodin na dvůr prvního stupně Základní 
školy ve Starém Městě v doprovodu rodi-
čů a prarodičů třiasedmdesát dětí, které 
poprvé zasedly do školních lavic. I když 
předpověď počasí nevěstila nic pěkné-
ho, nakonec počasí vydrželo až do konce 
slavnostního nástupu a déšť se Starému 
Městu vyhnul. Po přivítání a úvodních 
slovech starostů, místostarostů, ředitele, 
ale i zástupců rodičů a farnosti se špalírem 
starších žáků prvňáčci rozešli do svých no-
vých tříd. 

Slavnostní zahájení ale nebylo pouze 
na prvním stupni základní školy. První 
školní den přivítaly také děti na druhém 

stupni. Tam se sešly ještě o hodinu dřív 
a stejně jako každý rok představil ředitel 
školy Jan Zábranský změny v kantorském 
sboru nebo výměny na pozicích třídních 
učitelů. Letošní školní rok bude staro-
městskou základní školu navštěvovat 750 
žáků, což z ní tvoří největší základní ško-
lou na okrese Uherské Hradiště.

Je již každoročním zvykem, že po za-
hájení školního roku jedou starosta 
a místostarosta také do mateřských škol 
zřizovaných městem. Od ředitelek si vy-
slechnou, co se během prázdnin ve škol-
kách podařilo vybudovat, co je naopak 
teprve čeká nebo trápí.

Všem žákům přejeme hodně štěstí při 
studiu.

Text a foto: Aleš Korvas

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN NA ZÁKLADNÍCH I MATEŘSKÝCH 
ŠKOLÁCH VE STARÉM MĚSTĚ
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TŘÍDA 1. A

TŘÍDA 1. B

Stojící zleva: starosta města Josef Bazala, třídní učitelka Martina Habartová, Tereza Němcová, Lucie Bělašková, Kristýna Kachtíko-
vá, Johana Večerková, Lucie Adamíková, Adéla Mojžišová, Nela Měrková, Eliška Potomská, ředitel ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: - Christián Žiga, Richard Vecl, Kryštof Kašpar, Šimon Uhříček, Andrej Maňásek, Petr Rosůlek, Marek Ondriš, Adam 
Kučík

Stojící zleva: starosta města Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Vlasta Dostálková, Monika Němcová, Michaela Štulírová, Lillian 
Střelcová, Karina Marková, Kristýna Marovičová, Martina Balážová, Julie Hájková, Nelli Tučková, Veronika Jedličková, Šarlota 
Kaštánková, Charlota Vašátová, ředitel ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: Adam Hůlka, Lionel Tetur, Martin Všetula, Matěj Klimeš, Marek Zapletal, Matěj František Martinák, Tadeáš Stalčík
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TŘÍDA 1. C

TŘÍDA 1. D

Stojící zleva: starosta města Josef Bazala, třídní učitelka Veronika Dohnalová, Klaudie Donátková, Marie Berková, Šárka Hrubo-
šová, Markéta Urbánková, Veronika Baráková, Ljuba Minarčíková, Klára Vlčková, Karolína Pavelková, Alice Grebeňová, Elen 
Brhelová, ředitel ZŠ Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: Tomáš Barlog, Jakub Smělík, Šimon Bukvald, Daniel Kovář, Václav Hrich, Patrik Buček

Stojící zleva: starosta města Josef Bazala, třídní učitelka Mgr. Šárka Šimůnková, Bára Polnarová, Aneta Křiváková, Eliška Dobe-
šová, Daniela Gojšová, Tereza Korvasová, Alžběta Marie Vandová, Nela Petříková, Elen Spilková, Tereza Kalinová, ředitel ZŠ 
Mgr. Jan Zábranský
Klečící zleva: - Matyáš Myškeřík, Daniel Bukvald, Lukáš Tesař, Sebastian Lukáš, Samuel Benčík, Martin Čech, Ladislav Dostálek, 
Petr Šnajdr



U S N E S E N Í
z 18. schůze Rady města Staré Město,konané dne 21.08.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 18. schůze rady města.

1.2 ukončení pronájmu části pozemku p. č. 
4548/9 ostat. plocha o výměře 19 m2, který 
se nachází před RD č. p. 514, ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, panu ***, dohodou k 31.08.2019, z důvodu 
prodeje rodinného domu. 

1.3 záměr na pronájem nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 49,19 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č. st. 2443/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Tyršova ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na převod majetku – prodej částí po-
zemku p. č. 4498/2 ostat. plocha o celkové vý-
měře 11 m2 v lokalitě ulice Zerzavice ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 4551/1 ostat. plocha o výměře 10 
m2 v lokalitě ulice Svatovítská ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice, IČ 28085400, na právo umístění stavby 
„St. Město, Tovární, Al-odlitky, smyčka NN“ 
(kabel NN – 50 m) na pozemcích p. č. 2414/1, 
6214/361, 2414/21, 4525/1 a 2414/10, které 
jsou ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.10 záměr na zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ 28085400, na právo umístění stavby „St. 
Město, U Sklépka, Tomeček, úpr. DS“ (vedení 
NN, kabel NN, bet. sloup) na pozemcích p. č. 
82/12, 82/17 a 82/18, které jsou ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.11 záměr na uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884 (po-
vinný) a RZ Nemovitostní s.r.o., Zlín, Mlad-
cová 400, IČ 04510925 (oprávněný) a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, 
Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (investor) 
na právo umístění stavby „SO 467 přeložka 
optického kabelu Rádio Zlín v km 13,310, re-
alizovaného v rámci stavby D55 5507 Babice – 

Staré Město, na pozemku p. č. 6165/136, který 
je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. 

1.12 zřízení úplatného věcného břemene včet-
ně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním 
záměrem a následné uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. 9900089487_2/VB 
ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, Klíše, IČ 27295567, 
zastoupená společností GridServices, s. r. 
o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 
27935311, na právo umístění stavby plynáren-
ského zařízení: “NTL plynovodní přípojka pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Svatovít-
ská č. p. 2229 v obci Staré Město, číslo stavby: 
9900089487“ na části pozemku p. č. 4551/1 
v lokalitě ul. Svatovítská ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, ve vlastnictví měs-
ta Staré Město, dle přílohy.

1.13 svěření dlouhodobého hmotného majet-
ku dle přílohy do užívání Základní škole, Sta-
ré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, Staré Město, Komenského 1720, IČ 
75022567, (dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.) 

1.14 uzavření smlouvy o zprostředkování 
a zajištění dalších činností mezi městem Staré 
Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 (zájemce) a společností eCENTRE, 
a.s., Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, 
IČ 27149862 (dohodce, zprostředkovatel), 
na provedení burzovního obchodu na koupi, 
resp. dodávku komodit, včetně tzv. pomocných 
obchodů, tedy sdružené služby dodávek elek-
trické energie a zemního plynu na období 12 
měsíců. 
Do předmětu burzovního obchodu na do-
dávku zemního plynu budou zahrnuty i nové 
kotelny základní školy v budově č.p. 715 a č.p. 
1000 a kotelna SVČ Klubko v budově č.p. 1720.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce Staré Město, Finská čtvrť zpevněné plochy 
s dodavatelem SVS - CORRECT, spol. s r.o., 
Bílovice č.p. 513, 687 12 Bílovice, IČ 25513141 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadáva-
cí dokumentace.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci Snížení energetické 
náročnosti DPS č. p. 2015, ulice bratří Mrštíků, 
Staré Město. 

5.3 rozpočtové opatření č. 7/2019:
zvýšení příjmů z 229.018 tis. Kč na 229.836 tis. 
Kč
zvýšení výdajů z 223.858 tis. Kč na 224.576 tis. 
Kč
změnu financování z – 5.160 tis. Kč na – 5.260 
tis. Kč

5.4 v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu odpisového plánu na rok 
2019 (I. úprava) příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Staré Město, okres Uherské Hra-
diště, IČ 75022567, z důvodu zařazení nového 
dlouhodobého majetku.

II. neschválila

1.3 žádost paní Martiny Kočí, Nedakonice 
356, IČ 47346752, o snížení sazby nájemného 
za pronájem nebytových prostor na zdravot-
ním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 
1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5 záměr na převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 71/14 ostat. plocha o výměře 337 m2 
v lokalitě Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem výstav-
by rodinného domu, z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů v této lokalitě.
III. doporučila zastupitelstvu města

1.8 schválit převod majetku – výkup spo-
luvlastnického podílu ve výši ½ pozemků
p. č. 4560/63 vodní plocha o výměře 89 m2 
 p. č. 6010/82 orná půda o výměře 72 m2 
 p. č. 6011/53 orná půda o výměře 24 m2 
 p. č. 6011/184 ostatní plocha o výměře 41 m2
 p. č. 6012/17 orná půda o výměře 602 m2 
 p. č. 6012/44 ostatní plocha o výměře 451 m2 
 p. č. 6013/114 orná půda o výměře 196 m2 
 p. č. 6013/115 orná půda o výměře 2.254 m2 
 p. č. 6013/116 orná půda o výměře 1.921 m2 
 p. č. 6014/89 ostatní plocha o výměře 37 m2 
 p. č. 6015/169 orná půda o výměře 1.306 m2 
 p. č. 6015/170 orná půda o výměře 2.494 m2 
 p. č. 6015/171 orná půda o výměře 3.802 m2 
 p. č. 6015/172 orná půda o výměře 1.369 m2 
 p. č. 6018/26 orná půda o výměře 562 m2 
 p. č. 6027/85 trvalý travní porost o výměře 75 
m2 
 p. č. 6027/158 ostatní plocha o výměře 11 m2 

jehož převáděná výměra činí 7.653 m2, vše 
v lokalitě Nad Olším ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, od spoluvlastníka 
pozemků paní ***, za cenu 22 Kč/m2. 

5.2 schválit navýšení investičního transferu 
na probíhající rekonstrukci MŠ o 70 tis. Kč, 
z důvodu realizace dalších nutných stavebních 
prací a úprav interiéru bezprostředně souvise-
jících s probíhající rekonstrukcí, příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Komenského 1721, 
Staré Město, IČ 75022532. 

IV. nedoporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej pozemku 
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p. č. 71/14 ostat. plocha o výměře 337 m2 v lo-
kalitě Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem výstavby ro-
dinného domu, z důvodu nevyřešených majet-
koprávních vztahů v této lokalitě.

V. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Staré Město, Finská čtvrť zpevně-
né plochy - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce. Vybraný dodavatel SVS - 
CORRECT, spol. s r.o., Bílovice č.p. 513, 687 12 
Bílovice, IČ 25513141, s nabídkovou cenou 
2.137.448,00 Kč bez DPH, 2.586.312,00 Kč 
vč. DPH.

VI. souhlasí

3.1 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 3.000 Kč pro Středisko volného času 
Klubko Staré Město, U Školky 1409, 686 03 Sta-
ré Město, příspěvková organizace, IČ75833328, 
od Nadačního fondu Sportovní agentura Slo-
vácko, Na Vyhlídce 1753, Mařatice, 686 05 
Uherské Hradiště, IČ 07703899. Dar je určen 
na činnost spojenou se sportovními a tělový-
chovnými aktivitami.

VII. vzala na vědomí

1.1 odstoupení od nájmu nebytových prostor 
včetně podílu na společných prostorách o cel-
kové výměře 53,14 m2 na zdravotním středisku 
ve Starém Městě, Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, paní Mgr. Lenky Opra-
vilové, Podlesí 5506, Zlín, IČ 69688371.

2.3 text dotazníku „Jak jste spokojeni s fungo-
váním městského úřadu“.

4.1 žádost stavebníka REC Group s.r.o., IČ 
25548034, Brněnská 1372, Staré Město o spo-
lečný souhlas dle § 94 stavebního zákona. 

4.2 žádost stavebníka Ing. Jiří Křen – Tradix , 
IČ 10090126, Huštěnovská 2004, Staré Město 
o společný souhlas dle § 94 stavebního zákona. 

4.3 žádost stavebníka pana Víta Škrabala, Tu-
pesy 393 o dodatečné povolení stavby dle § 129 
stavebního zákona. 

4.4 žádost stavebníka CORAL CAPITAL s.r.o, 
IČ 27747611 Vazová 2513, Uherský Brod o do-
datečné povolení stavby dle § 129 stavebního 
zákona.

4.5 žádost stavebníka POEX Velké Meziřčí, 
a.s., IČ 25518356, Třebíčská 384, Velké Meziří-
čí o změnu stavby před dokončením dle § 118.

5.1 hospodaření města k 30.06.2019.

6.2 důvodovou zprávu rozklikávacího rozpoč-
tu města Staré Město.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

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

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej 
pozemku p. č. st. 2443/2 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 2 m2 v lokalitě ul. Tyršova ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. T: ihned

1.5 jednat se spolumajiteli o výkupu pozemku 
p. č. st. 104/2 zast. plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č. p. 398, objekt k bydlení, v lo-
kalitě Luční čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště. T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej částí pozemku p. č. 4498/2 ostat. plocha 
o celkové výměře 11 m2 v lokalitě ulice Zerza-
vice ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 4551/1 ostat. plocha 
o výměře 10 m2 v lokalitě ulice Svatovítská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na zřízení 
věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400, na právo umístění 
stavby „St. Město, Tovární, 
Al-odlitky, smyčka NN“ (ka-
bel NN – 50 m) na pozem-
cích p. č. 2414/1, 6214/361, 
2414/21, 4525/1 a 2414/10, 
které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na zříze-
ní věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, 
na právo umístění stavby 
„St. Město, U Sklépka, Tome-
ček, úpr. DS“ (vedení NN, ka-
bel NN, bet. sloup) na pozem-
cích p. č. 82/12, 82/17 a 82/18, 
které jsou ve vlastnictví města 
Staré Město, v k. ú. Staré Měs-

to u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: 
ihned

1.11 zveřejnit záměr na uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi Městem Sta-
ré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 (povinný) a RZ Nemovitostní s.r.o., 
Zlín, Mladcová 400, IČ 04510925 (oprávně-
ný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 
– Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390 (in-
vestor) na právo umístění stavby „SO 467 pře-
ložka optického kabelu Rádio Zlín v km 13,310, 
realizovaného v rámci stavby D55 5507 Babice 
– Staré Město, na pozemku p. č. 6165/136, kte-
rý je ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T. ihned
předložit návrh aktualizované plánovací smlou-
vy na finanční spoluúčast stavebníka na budo-
vání nových parkovacích míst. T: 31.10.2019

2. Hospodářsko-správnímu odboru
6.1 vyžádat stanovisko Odboru školství, mláde-
že a sportu Zlínského kraje k zařazení ředitelek 
mateřských škol do platové třídy. 
 T: ihned

3. Finančnímu odboru 

6.2 předložit analýzu rozklikávacího rozpočtu 
města Staré Město ve variantě s využitím stá-
vajícího ekonomického systému Ginis Express 
SQL od společnosti Gordic.
T: příští schůze RM

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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V týdnu od 17. do 25. srpna se pod záštitou starosty Josefa Ba-
zaly uskutečnil ve společensko-kulturním centru 17. ročník ša-
chového turnaje Fide Open Staré Město 2019.

Během turnaje jsme mohli vidět devítikolové zápolení takřka 
stovky borců z několika zemí, nad kterým dozoroval mezinárod-
ní rozhodčí Tomáš Danada.

V hlavním turnaji nastoupilo 60 hráčů, prvních 8 šachovnic 
bylo přenášeno on-line na internet a je možné si prohlédnout 
na počítači první dvacítku šachovnic každého kola v záznamu.

Nejnadějnější pro pořádající klub bylo průběžné pořadí 
po čtvrtém kole, kdy se dokázali vklínit mezi dvojici velmistrů 
domácí hráči Alexandr Skalský a Martin Húsek. V dalších kolech 
turnaje však domácí tak úspěšní nebyli a do boje o nejvyšší příčky 
nezasáhli. Naopak velmistři Mirzoev a Vokáč turnaj s přehledem 
ovládli a obsadili první příčky. Třetí místo díky vítězství v posled-
ním kole vybojoval mezinárodní mistr Dobrovolský před mezi-
národním mistrem Zpěvákem.

V “B” turnaji se za šachovnicí střetlo 30 hráčů nižší výkonnos-
ti, přesto partie nezřídka uspokojily i náročnějšího diváka. Suve-
rénním způsobem zvítězil bez jediného zaváhání Rafael Tománek 
(9/9), druhé místo obhájil z loňska Josef Ludvíček (7/9) a o půl 

bodu předstihl Marii Vaňkovou, která se stala překvapením tur-
naje a po zásluze vybojovala třetí místo. Z domácích se se shod-
ným ziskem 5,5 bodu umístili nejlépe Stanislav Foltýnek a Matěj 
Babula.

V turnaji hraném bleskovým tempem se utkalo 20 hráčů. Ze 
sobotního dopoledne odcházel nejspokojenější Benedikt Hofírek. 
Druhé místo zůstalo doma zásluhou Antonína Vavrušky, který si 
pošetřil síly i do závěrečných kol. Podařilo se mu tak předběh-
nout Petra Ráliše, kterému naopak poslední partie nevyšly.

Všechny turnaje proběhly v přátelské a pohodové atmosfé-
ře, za což patří dík zejména aktérům samotným. Při poděková-
ní není možné zapomenout na podporu Města Starého Města, 
sponzory a všechny, kteří se o uspořádání zasloužili.

Během herního týdne proběhly i oblíbené doprovodné akce, 
počínaje grilováním přes degustaci vín až po koštování slivovice, 
kterým vládlo příznivé počasí a dobrá nálada, což potěšilo ze-
jména ředitele turnaje Josefa Trubačíka a předsedkyni ŠK Věru 
Dobešovou.

Text: ŠK Staré Město, foto: IM Dobrovolský, GM Mirzoev, 
GM Vokáč, Věra Dobešová, Josef Trubačík, Josef Bazala, IA 

Danada, Aleš Korvas

VÍTĚZSTVÍ NA FIDE OPENU STARÉ MĚSTO 
SI POHLÍDAL GM MIRZOEV

V průběhu letošních letních prázdnin byl mladým taneč-
níkům, zájemcům o lidový tanec, nabídnut zcela nový formát 
v poznávání lidových tanců. Po dobu dvou týdnů probíhal letní 
taneční kemp, během něhož si účastníci osvojili základní taneč-
ní techniky, rozšířili své dosavadní taneční schopnosti a doved-
nosti. Důraz byl kladen nejen na individuální taneční projev, ale 
i na základy párových tanců. Samozřejmou součástí každé prázd-
ninové lekce byl zpěv lidových písní, jehož cílem bylo systematic-
ké rozšiřování repertoáru a logické třídění pěveckého materiálu 
dle jednotlivých etnografických regionů. Každá taneční jednotka 
měla jasně vymezenou strukturu od úvodní prezentace a lokální-
ho ukotvení tance, přes jeho nácvik až k samostatnému taneční-
mu projevu. 

Velmi ráda bych poděkovala všem rodičům zúčastněných ta-
nečníků za podporu dětí v této aktivitě.  Děkuji také vedení SKC 
za poskytnutí prostor k tréninku. Zejména však děkuji všem zú-
častněným tanečníkům za nadšení a zápal, s jakým k tancování 

přistoupili a za skvělou atmosféru, která po celou dobu tanečních 
soustředění panovala! Věřím, že veškeré nabyté taneční schop-
nosti, vědomosti a dovednosti napomohou tanečníkům v jejich 
dalším tanečním rozvoji a směřování.

Helena Hlavačková

MLADÍ FOLKLORISTÉ PROTANCOVALI LÉTO
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PATROCINIUM KOSTELA SV. 
ARCHANDĚLA MICHAELA

V  rámci “Svatomichalských hodů” zveme na  bohoslužby 
do kostela u sv. Michaela:

v sobotu 28. 9. 2019 v 18:00 a v neděli 29. 9. 2019 v 7:00 hodin.
Hodová mše svatá v neděli 29. 9. 2019 v 10:00 hodin v koste-

le Svatého Ducha bude sloužena za živé a + spoluobčany a členy 
souboru Dolina.

Modlitba ke sv. Michaelovi
Svatý Michaeli, archanděli, 

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. 
Kníže nebeského vojska, 
svrhni božskou mocí do pekelné propasti 
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. 
Amen.

Modlitbu ke sv. Michaelovi vytvořil v 19. století papež Lev XIII. 
Jedna z verzí popisuje jeho vidění, jak démonické síly obklopují 
Řím. Podle jiné zaslechl rozhovor mezi Bohem a Satanem, ve kte-
rém Bůh dovolil Satanovi, aby si vybral jedno století, ve kterém 
vykoná nejhorší dílo. Vybral si 20. století. Existují dvě formy této 
modlitby – kratší, kterou se věřící běžně modlí a dlouhá, která se 
používá během exorcismu. 

JIŽ 5 LET V KOSTELE SV. DUCHA
V sobotu 5. 10. 2019 uplyne 5 let od slavnostní benedikce (žeh-

nání) nového kostela. Připomeneme si to s vděčností při mši svaté 
v 18:00 hodin. 

Koncem srpna letošního roku se podařilo nainstalovat nové 
kostelní lavice místo doposud užívaných provizorních. 

Foto: František Ingr. Člověk a víra

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Na  6. 10. 2019 připadá (jako každý rok) Adorační den farnosti 

– den modliteb za farnost, obec, rodiny, duchovní povolání, bo-
hoslovce (zvláště za našeho seminaristu Michala Staufčíka. Letos 
slavíme tento den v neděli (v novém kostele). Bohoslužby  začí-
nají jako obvykle v 7:00 hodin, poté bude kostel otevřený k tiché 
modlitbě.

Po slavení mše svaté v 10:00 hodin  bude opět možnost prožít 
chvíle v tiché modlitbě až do   18:00 hodin, kdy den zakončíme 
společnou adorací před vystavenou Svátostí oltářní a mší svatou. 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ TRIA 
MAKABARA

V rámci Dnů umění nevidomých na Moravě vystoupí vokální 
trio Makabara  v pátek  11. 10. 2019 v 18:00 hodin v novém kos-
tele. 

Toto trio bylo vytvořeno v roce 2004 na konzervatoři Jana Dey-
la, kterou interpretky absolvovaly. Již v roce 2007 zvítězily v me-
zinárodní soutěži mladých hudebníků v USA. Zaměřují se na in-
terpretaci hebrejských písní, v  jejich repertoáru se však nachází 
také písně skladatelů 20. století, lidového charakteru, spirituály 
i písně populární.

Název skupiny vznikl složením prvních slabik křestních jmen 
vokalistek - Markéta Vostatková, Kateřina Schejbalová a Barbora 
Janová.

PODĚKOVÁNÍ ZA 55 LET ŽIVOTA 
A 25 LET KNĚŽSTVÍ

V  neděli 13. 10. 2019 si Vás otec Miroslav dovoluje pozvat 
na mši svatou v 10:30 hodin. Spolu s ním budeme Bohu děkovat 
za 55 let života a 25 let kněžské služby. 

Předem děkuje za modlitby a laskavé přijetí pozvání!

Foto: František Ingr. Člověk a víra

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU 
NOVÉHO KOSTELA

V týdnu od 14. 10. - 20. 10. 2019 se uskuteční další veřejná 
sbírka na dostavbu nového kostela! Upřímně děkujeme za každý 
Váš dar!

DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY

V pondělí 28. 10. 2019 v Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu vzpomeneme na oběti I. a II. světové války 
a v období totality – při mši svaté v 18:00 hodin v kostele Svaté-
ho Ducha.
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Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Předposlední týden měsíce srpna se rozjela kola sportovního 
soustředění všech žákovských kategorií Volejbalového sportov-
ního klubu Staré Město. Do náročné a zároveň zábavné přípravy 
nastoupilo 56 hráčů a hráček. To, že staroměstský volejbal už dáv-
no není jen výsadou chlapců a mužů, potvrzuje veliká skupina 
dívek především v kategorii přípravky a mladších žákyň.

Odborné trenérské vedení zajistili trenéři a volejbalisti klubu 
a zároveň také učitelé Základní školy Staré Město, která se již více 
jak dva roky pyšní titulem Partnerská škola Českého volejbalové-
ho svazu. Dvě skupinky volejbalové přípravky vedli Lydie Pod-
hrázská, Sylvie Korvasová, Jan Zábranský, Jindra Pospíšil a Zuza-
na Kotačková. Dorostence a kadety trénoval Milan Zpěvák a Petr 
Obdržálek a mladší žactvo Martin Zábranský.

Dvoufázový trénink probíhal na sportovní hale Širůch a tělo-
cvičně ZŠ Staré Město. Tréninkový proces, který zahrnoval kon-
diční přípravu, nácvik techniky úderů do míče a herní systémy 
byl vhodně doplněn plaváním na místním koupališti, relaxací 
ve wellnes hotelu Synot nebo bowlingem. Všichni jsme si užili 
také čtvrteční beachvolejbal s následnou grilovačkou v areálu sta-
roměstské sokolovny. 

Páteční turnaj byl vyvrcholením celotýdenního snažení mla-
dých volejbalistů, na jehož konci si všichni odnesli hodnotné 
ceny. Nás trenéry nejvíce potěšil závěrečný prestižní zápas trené-
rů proti družstvu kadetů a juniorů, který vyhráli po veliké bitvě 
trenéři poměrem setů 2x1. Jsme rádi, že nepatříme ještě do „sta-
rého železa“. 

Děkujeme všem partnerům za podporu. Týden uplynul jak 
voda, soustředění se všem líbilo, tak zase za rok na kempu.

VOLEJBALOVÉ MLÁDÍ VSK STARÉ MĚSTO ZAHÁJILO 
PŘÍPRAVU NA NOVOU SEZÓNU TÝDENNÍM SOUSTŘEDĚNÍM 
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Tak ještě sbalit pyžamo: „Jejda, kluku, ty jsi vyrostl!“ Zkusit 
papučky: „No, nevím, snad chvíli vydrží“. „A dnes brzy spát, zítra 
se vstává.“

Prázdniny skončily a asi to probíhá v mnoha rodinách podob-
ně. Všichni jsme si odpočinuli:  „Tedy už to byl ke konci záběr, co 
s nimi furt dělat, už ať je školka.“

  A tak jsme se tu zase sešli. V naší Křesťanské mateřské škole 
se 2. září sešli skoro v plném počtu. Těšili se všichni, jen pro ty 
nové to bylo trochu překvapení. Tam až jejich představy nedosáh-
ly. A tak ukápla i nějaká slzička, většinou hlavně proto, abychom 
mámě ukázali, že ten nástup do školky nebude mít tak jednodu-
chý. Však jen, co máma se slzami v očích zavřela dveře, nad smut-
kem  zvítězilo autíčko, kočárek, stavebnice…

A na čtvrtečním divadelním představení už neplakal nikdo.
„Neboj, mámo, já to zvládnu!“

KMŠ Staré Město

Zahájení školního roku se netýkalo v pondělí 2. září pouze zá-
kladních škol, ale také staroměstské pobočky Základní umělecké 
školy v Uherském Hradišti. V pondělí odpoledne se sešli všichni 
budoucí žáci některého ze tří oborů, které se ve Starém Městě vy-
učují. Po seznámení studentů i rodičů s organizačními záležitost-
mi se mohli noví studenti zeptat kantorů, kteří je během školního 
roku povedou na cokoliv potřebného a důležitého.

„Jsem nesmírně rád, že staroměstská pobočka, která je svou 
velikostí největší pobočkou ZUŠ Uherské Hradiště a navštěvuje ji 
400 dětí je zároveň školou krásnou, moderní a zvlášť dosahující 
každoročně velkých úspěchů i v celostátní míře. Hrozně moc mě 
těší zájem dětí a rodičů, byť nemůžeme vyhovět všem žadatelům 
o studium na naší škole. Vždyť vést děti, obzvlášť v dnešní PC 
době k něčemu krásnému, ušlechtilému a obohacujícímu jako je 
hudba, tanec, malba či přednes je přece skvělé a všichni kantoři 
tomu dáváme maximum,“ uvedl vedoucí staroměstské pobočky 
Radim Snopek, který se zahájení školního roku ujal společně 

Během letních prázdnin se nám podařilo odstranit původní 
dřevěné příčky dělící prostor třídy a prostor pro odpočinek a vy-
budovat nové sádrokartonové, s prostornými posuvnými dveřmi. 
Malovalo se ve všech třídách, dvě z nich získaly i novotou voní-

s ředitelem Základní umělecké školy v Uherském Hradišti Jiřím 
Pospíchalem.

Text a foto: Aleš Korvas

cí koberec. Vymalovat potřebovala i školní kuchyně a velkými 
úpravami prošla také část školní zahrady. Máme zde nové, krás-
né, velké pískoviště, kolotoč s velmi příjemnou nášlapnou plo-
chou v jeho okolí a dvoje nově zrekonstruované venkovní schody. 
Ve třídách můžete vidět nová, veselá nástěnná loga jako symboly 
názvů jednotlivých tříd – sluníčko, kašpárka a motýlka. 

Tato rekonstrukce přinesla jedno velké překvapení. Při restau-
raci zděného sloupu v 1. třídě jsme v jeho útrobách objevili vzkaz, 
který zde zanechali budoucím generacím naši pamětníci. Jde o lá-
hev, v níž je ukryt starý papyrus a jsme velmi zvědavi, co vše bude 
skýtat. Vhodným okamžikem otevření záhadného obsahu láhve 
by mohlo být blížící se 40. výročí založení naší mateřské školy. 
Těšte se tedy s námi, brzy bude toto tajemství odhaleno a samo-
zřejmě se o ně podělíme se čtenáři Staroměstských novin.

Text a foto: MS Komenskeho

DO ŠKOLKY!!!

ZUŠ STARÉ MĚSTO ZAHÁJILA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

PŘI REKONSTRUKCI V MŠ KOMENSKÉHO 
BYL NALEZEN VZKAZ V LÁHVI



SOŠG STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Výrazného úspěchu dosáhly studentky našeho gymnázia Eliš-
ka Skramuská ze 4. H a Dorka Ševčíková ze 2. G.

V průběhu letních prázdnin se dívky zúčastnily intenzivního 
jazykového kurzu, který byl pořádán Jazykovým centrem Vídeň-
ské univerzity.  Při zápisu do kurzu bylo třeba podstoupit vstupní 
test, na základě jehož výsledků byli uchazeči rozděleni do skupin 
dle pokročilosti a jazykové úrovně.  Kurz, který probíhal denně 
po dobu čtyř týdnů, byl zaměřen na prohloubení předchozích ja-
zykových znalostí a rozvoj jednotlivých dovedností, nezbytných 
pro složení zkoušky (analýza textu, psaný projev, poslech, ústní 
projev a komunikace). Kurz svou strukturou navazoval na jazy-
kové znalosti, které studenti získali ve své střední škole. Součástí 
mezinárodního kurzu bylo rovněž poznávání odlišných kultur 
a národností.  V závěru kurzu skládali uchazeči mezinárodní ja-
zykové zkoušky před komisí, jíž předsedala rektorka pro studium 
univerzitní profesorka Dr. Christa Schnabl. 

Je pro nás velkou radostí, že obě naše skvělé studentky u tak 
náročné jazykové zkoušky uspěly a získaly mezinárodní certifikát 

a diplom! Blahopřejeme Elišce k získání Zertifikatu B1.2 a Dorot-
ce k získání Zertifikatu B1.1! 

Ani ostatní studenti o prázdninách nezaháleli. Další velký 
úspěch zaznamenala naše čerstvá maturantka Nikol Úricho-
vá, která získala jazykový diplom Rakouského institutu ÖSD 
na úrovni B2 a své znalosti bude prohlubovat studiem němčiny 
na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Ke studiu germanistiky 
bylo přijato i dalších 9 absolventů našeho gymnázia, kteří tak mo-
hou navázat na předchozí úspěšné studenty a rozšířit řady našich 
zapálených němčinářů.

Všem třem studentkám děkujeme za úžasnou reprezentaci 
úrovně výuky němčiny na našem gymnáziu a přejeme stále plno 
neutuchající energie a nadšení ve studiu německého jazyka!

Za sekci německého jazyka SOŠG SM
Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D

Mgr. Zuzana Kohoutová

NĚMČINA JAKO VÁŠEŇ
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LOUPEŽNÍK A PŮVADNÁ DÍVKA Z ORIENTU 
VE STARÉM MĚSTĚ 

V neděli 8. prosince přijede k nám do Starého Města dramatický kroužek „Letodiv“ z Letonic. Přiveze 
s sebou jednoho loupežníka, který vlastně loupežníkem být nechce, a jednu krásnou, ale nemocnou orien-
tální krásku. 

Už tušíte? Ano, děti se svými dospělými kamarády nacvičily úpravu známé pohádky Lotrando a Zubejda 
a srdečně Vás všechny zvou na její provedení. Všichni se těší, že se s Vámi a Vašimi dětmi sejdou v neděli 
odpoledne v Jezuitském sklepě. Příběh začne v 15:00 hodin, vstupné bude dobrovolné. 

Alena Pluhařová



ZEMŘEL CIMBALISTA A UČITEL FOLKLÓRU 
MILOSLAV MAŇÁSEK

Smutná zpráva zastihla všechny milovníky folklóru nejen ve Starém Městě, 
ale i na celém Slovácku. Dne 8. srpna 2019 zemřel ve věku 84 let dlouholetý 
muzikant, cimbalista, ale i učitel Miloslav Maňásek, který během svého života 
vychoval celou řadu hudebníků. Kromě fantastické hry na cimbál zvládal dlou-
holetý člen Hradišťanu bravurně také hru na klavír nebo akordeon. 

Poslední rozloučení s touto vynikající osobností slováckého folkloru proběh-
lo v pondělí 26. srpna v chrámu Páně sv. Michaela ve Starém Městě.

Čest jeho památce!
Text: Aleš Korvas

 RADA MĚSTA STARÉ MĚSTO VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČEK 

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ROK 2020 
Podmínky výběrového řízení: Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020. Žá-

dost o zápůjčku musí být podána na závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané 
Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřed-
nostňovány stavební úpravy, modernizace bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivnímu dopadu 
na vzhled města nebo úrovně bydlení. 

Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu 
(1. patro, dveře č. 104). 

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Druhý zářijový víkend 7. - 8. 9. 2019 byl v šachovém kalendáři 
vyhrazen Mistrovství České republiky žáků v Rapid šachu.

Ze Staroměstských mládežníků se na toto mistrovství z krajské 
kvalifikace probojovalo toto kvarteto. Vlastimil Babula jr. H14, 
Matěj Babula H10, Bayarjavkhlan Delgerdalai H10 a Klárka Spá-
čilová D12. Na turnaji se sešla celá republiková mládežnická elita, 
která v šesti kategoriích bojovala o republikové tituly. V nejstarší 

kategorii chlapců do 14 let hrál Vlastimil Babula junior, který se 
ziskem 5,5 bodu skončil na pěkném 13. místě. V dívkách do 12 
let bojovala Klárka Spáčilová, která uhrála 5 bodů což jí stačilo 
na velmi pěkné 9. místo! 

Největším úspěchem pro staroměstské barvy byla katego-
rie chlapců do 10 let. Matěj Babula (prostřední z tria šachových 
sourozenců) uhrál v turnaji 6 bodů a 8. místem vysoko předčil 
své nasazení do turnaje. Náš druhý účastník nejmladší katego-
rie Bayarjavkhlan  Delgerdalai, odehrál skvěle celý turnaj a v ko-
nečném pořadí získal  6,5 bodu a tím i bronzovou medaili za třetí 
místo!!!  Tento devítiletý chlapec mongolského původu je velkou 
nadějí staroměstského šachu a brzy by se měl objevit v mládež-
nických reprezentacích ČR. Jen pro zajímavost, oba naši mladí 
Maťej i Džavcha (přezdívka) dokázali v turnaji porazit nedávné-
ho Mistra světa do 8 let Jirku Boušku z Polabin!  

V doprovodném Openu nastoupil i nejmladší z bratrů Babu-
lových Tomáš, který ve svém prvním republikovém turnaji uhrál 
3 body. Výkonný výbor ŠK St. Město spolu s Komisí mládeže ŠK 
děkují všem účastníkům turnaje za úspěšné výsledky a vzornou 
reprezentaci klubu. ŠK St. Město děkuje také rodičům a trené-
rům naší mládeže za podporu a přípravu šachových mládežníků. 
V úplném závěru patří poděkování všem našim sponzorům mlá-
deže a MěÚ Staré Město za finanční podporu šachové mládeže, 
bez které bychom na tyto úspěšné výsledky nikdy nedosáhli.

Text a foto: předseda Komise mládeže ŠK St.Město 
Antonín Macháček

ŠACHISTÉ STARÉHO MĚSTA ÚSPĚŠNÍ V TŘEŠTI
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Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 7. 10. 2019. 

Další noviny vyjdou 25. 10. 2019.
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

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

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

Sobota 5. října
REFLEXY ORIGINAL
Začátek 20.00 hodin

Sobota 26. října
TRILOBIT
Začátek 20.00 hodin

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

Sobota 5. října 
STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA
Začátek 17.00 hodin
Jezuitský sklep

Pátek 25. října
OSLAVA ZALOŽENÍ ČSR
Kladení věnců k památníkům, lampionový průvod
Po průvodu posezení v Jezuitském sklepě

Pátek 25. - neděle 27. října
VÝSTAVA BONSAJÍ
Jezuitský sklep

Dne 15.10. 2019 uplynul již rok co nás na-
vždy opustil pan František Hájek.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami

Dne 3. listopadu 2019 uplyne 20 let od úmr-
tí naší maminky, babičky, manželky, paní 
Ludmily Slavíkové ze Starého Města.
„Kytičku květů a milých vzpomínek klade-
me před Tebe!“ „ Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají!“
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děku-
jeme! 
Ev. Jana 11, 25-26
S láskou vzpomínají – manžel Antonín 
a dcery Mirka a Jana s rodinami

Dne 23. října 2019 vzpomeneme druhé vý-
ročí od úmrtí našeho syna, bratra, švagra, 
strýce, hasiče a kamaráda pana Pavla Vandy 
ze Starého Města.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci 
s rodinami.

Tolik jsi milovala život a chtěla žít, pak při-
šla nemoc a musela jsi odejít.
Dne 2. října 2019 uplyne 5 let od doby, kdy 
nás navždy opustila naše laskavá, milá a stá-
le usměvavá Mirečka Daníčková.
Za vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, dě-
kují manžel Lubomír, syn Petr, tety Jarmila 
a Blanka.

Dne 26. října 2019 vzpomeneme 15 let od úmrtí paní Zdeň-
ky Blahové. Za tichou vzpomínku děkují zeť Lubomír, vnuk 
Petr a sestra Jarmila.

Dne 12. 10. 2019 oslaví 
55 let od svého narození 
staroměstský farář 
P. Miroslav Suchomel.  
Zároveň letos v červnu 
to bylo již 25 let, 
co byl vysvěcen na kně-
ze. 

Vážený otče Miroslave, 
k Vašim letošním vý-
znamným jubileím pře-
jeme 
vše nejlepší, zdraví, Boží 
požehnání a hodně sil 
do dalších let a zároveň
děkujeme za Vaši služ-
bu. 
Farníci a občané Staré-
ho Města.



DEN MĚSTA



PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN


